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RESUMO 

 

O presente estudo configura-se como uma investigação, do ponto de vista comparatista, 

sobre a tradução de poesia durante os períodos ditatoriais do século XX, em Itália e 

Portugal. O estudo do papel da tradução de poesia estrangeira como vector de mudanças 

sociais e como factor incidente nas dinâmicas socioculturais durante os períodos de forte 

repressão política é o foco desta investigação. As balizas temporais, para cada um dos 

países, são diferentes; é, no entanto, possível identificar elementos comuns relacionados 

especificamente com a tradução de poesia como forma de resistência à autoridade cultural, 

à cultura hegemónica imposta pelos regimes e à censura. A investigação demonstra como 

esta actividade pôde ser um dos meios de transmissão de mensagens revolucionárias em 

tempos de extrema repressão. A pesquisa foi realizada exclusivamente a partir de revistas 

literárias, independentes e de oposição ao regime, pois tanto no período do fascismo 

italiano como no do Estado Novo português estas eram o lugar privilegiado do debate 

cultural, o sítio onde se encontravam intelectuais, autores e tradutores, onde se discutia 

sobre a actualidade e a arte e onde era, por vezes, possível evitar a censura e comunicar 

mensagens alternativas às da chamada cultura oficial. O estudo concentra-se, em particular, 

num corpus reduzido de revistas italianas e portuguesas e extrai os elementos comuns 

relacionados com a tradução de poesia como meio de contestação à ditadura.  

 

Palavras-chave: poesia, tradução, Itália, Portugal, sociologia da tradução, revistas 

literárias, Estado Novo, fascismo   
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ABSTRACT 

 

Il presente studio si configura come una ricerca, dal punto di vista comparatista, sulla 

traduzione di poesia durante i periodi dittatoriali del Ventesimo secolo, in Italia e 

Portogallo. Lo studio del ruolo della traduzione di poesia straniera come vettore di 

cambiamento sociale e come fattore incidente sulle dinamiche socioculturali durante i 

periodi di forte repressione politica sono il centro di questa ricerca. Le coordinate 

temporali, per ognuno dei due Paesi, sono diverse; ma è, tuttavia, possibile reperire alcuni 

elementi comuni relativi, nello specifico, alla traduzione di poesia come forma di resistenza 

all’autorità culturale, alla cultura egemonica imposta dai regimi e alla censura. Questo 

sutdio dimostra come questa attività possa essere uno dei pochi mezzi per lasciare trapelare 

messaggi rivoluzionari in tempi di estrema repessione politica. Lo studio è stato realizzato 

esclusivamente a partire da riviste letterarie – indipendenti e di opposizione al regime – 

perché, sia durante il fascismo italiano, sia durante l’Estado Novo portoghese, queste 

furono il luogo privilegiato del dibattito culturale, il punto in cui si incontravano 

intellettuali, autori e traduttori, in cui si discuteva di attualità e di arte e in cui era, a volte, 

possibile arginare la censura e comunicare messaggi alternativi a quelli della cosiddetta 

cultura ufficiale. Concentrandosi, in particolare, su un corpus ridotto di riviste italiane e 

portoghesi, questa ricerca estrae gli elementi comuni riguardanti la traduzione di poesia 

come mezzo di contestazione alla dittatura. 

 

Parole chiave: poesia, traduzione, Italia, Portogallo, sociologia della traduzione, 

riviste letterarie, Estado Novo, fascismo  
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Este trabalho e a investigação de que ele dá conta nascem de algumas perguntas sequentes à 

minha surpresa por nunca me ter deparado, durante os anos que passei a estudar a tradução 

do ponto de vista académico, com estudos descritivos de tradução concernentes à poesia em 

contextos de opressão política. Surpreendia-me não ver os textos poéticos serem 

considerados como material para um estudo sociológico da tradução, quando a poesia 

parecia ser um dos primeiros e mais expostos espaços artísticos onde se tornava possível 

qualquer tipo de subversão, seja a nível de forma, seja a nível de conteúdo. 

O estudo da literatura em geral ganha, a meu ver, um maior interesse e uma 

perspectiva diferente quando passa pelo crivo dos estudos de tradução. Esta actividade 

funciona realmente como um vector de mobilidade para os textos literários que, 

concentrando em si imensas e variadas diversidades, nos seus movimentos e nos seus 

momentos de estase, revelam imensas informações sobre a cultura de partida, a cultura de 

chegada, assim como sobre a distância que os próprios textos percorrem. O que mais me 

interessa, no desenvolvimento deste estudo, não são tanto os procedimentos textuais usados 

em tradução, mas a tradução em si – e, em particular, a tradução de poesia – como 

fenómeno social, além de literário. Esta pesquisa quer sobretudo destacar como a tradução 

de poesia foi usada, em algumas situações, como um verdadeiro instrumento de libertação, 

ou apenas de contestação, em momentos de opressão política. As palavras traduzidas e 

transformadas em outras línguas ganham sempre uma valência diferente, não apenas do 

ponto de vista artístico, mas também e talvez sobretudo do ponto de vista cultural, social, 

político e histórico. A tradução pode ser, por vezes, um espaço de liberdade onde é possível 

deixar emergir algo mais, para além do mero significado literal do texto traduzido. Foi por 
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estas razões que decidi realizar este estudo comparado sobre a função da tradução de poesia 

durante o fascismo italiano e o Estado Novo português.  

Estudar as interdependências, as regularidades e irregularidades entre os originais e 

as suas traduções, assim como as suas trajectórias nas culturas de chegada, permite 

aprofundar, além da relação entre os países envolvidos, também a relação que ocorre entre 

a literatura e o real, nomeadamente entre a literatura e o contexto histórico considerado 

como um todo. Por esta razão baseei as minhas pesquisas nos estudos descritivos de 

tradução, tendo em consideração as teorias “target oriented” que olham para os textos no 

polissistema da cultura de chegada. Decidi estudar a tradução em contextos determinados 

do Estado Novo português e do fascismo italiano seguindo a ideia segundo a qual numa 

situação extrema de opressão, em que a literatura sofre continuamente a ameaça da censura, 

da apreensão das obras publicadas e de sanções sobre os autores, as escolhas tradutórias 

tornam-se políticas, no sentido em que as mensagens libertárias de alguns textos e a mesma 

incidência da poesia na realidade concreta podem ser, por contraste, muito mais visíveis. 

Quando não são rasuradas e silenciadas, estas mensagens encontram-se ainda mais 

nitidamente nas escolhas dos autores e dos textos para traduzir, assim como na própria 

forma de traduzir. É como se os outros elementos do contexto as sublinhassem e 

destacassem ainda mais. 

Considero que o enfoque sobre a tradução de poesia é um ponto ainda pouco 

explorado pelos estudos que envolvem a sociologia da tradução e esta minha pesquisa 

nasceu e cresceu com a ideia de dar um primeiro pequeno passo que contribuísse para 

colmatar esta lacuna bibliográfica. As perguntas que foram tomando forma têm a ver 

principalmente com o momento em que a tradução de poesia pode ser considerada como 

uma ameaça política e cultural, com a relação entre instituições e editoras, com a 
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regulamentação da edição e da censura, com a autocensura do tradutor e com a escolha de 

particulares autores como forma de contestação. 

Este estudo articula-se em quatro capítulos que representam as várias etapas 

percorridas ao longo do percurso de pesquisa. 

 

No primeiro capítulo debruçar-me-ei particularmente sobre a problematização da 

linguagem poética em si. De facto, antes de estudar o que significa traduzir uma 

determinada poesia num determinado contexto, pareceu-me necessário definir como se quer 

abordar a noção de linguagem poética. Para este fim encontrei um apoio importante nas 

teorias linguísticas de Karlheinz Stierle, que considera a poesia na sua vertente de 

fenómeno social e histórico, aprofundando sobretudo as suas relações extralinguísticas com 

a realidade. Pareceu-me importante ter esta base teórica de referência uma vez que abordo 

sobretudo a tradução, por ser esta mesma uma recontextualização de um texto segundo as 

condições da língua e da cultura de chegada de outro país, portanto uma recontextualização 

impregnada de relações extralinguísticas. 

Para tratar de tradução, ter este ponto de vista sobre o texto poético é indispensável, 

pois como observa Valerio Ferme: 

A tendência das análises anteriores foi aquela de estudar sobretudo a influência 

temática dos textos (originais) sobre os tradutores e não a totalidade mais completa 

das variedades de interacções não só entre tradutores e textos (e, portanto, também 

o poder transformacional que o indivíduo tem sobre o objecto que está a moldar), 

mas também entre os tradutores, juntamente com os textos, e a realidade cultural 

que os rodeia. É, portanto, neste sentido que ainda falta uma análise destas 

traduções como textos que, de propósito ou não, ofereceram a oportunidade para 

um processo linguístico e cultural que podia apoiar ou desestabilizar as práticas 

estéticas ou políticas dominantes. (Ferme 2002, 20, tradução minha) 
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No primeiro capítulo, realizarei ainda uma reconstrução cronológica da situação literária e 

do contexto histórico paralelo a esta nos períodos considerados em Itália e Portugal. O 

objectivo é introduzir as traduções enquanto obras literárias no mais amplo contexto 

literário existente naquele preciso momento histórico. Além disso, debruçar-me-ei sobre o 

trabalho de quem por excelência se ocupou de “revolução de linguagem poética”: a filósofa 

e linguista Julia Kristeva. Com um brevíssimo excursus pela sua obra, tentarei avaliar a 

possibilidade de transferir as “potencialidades revolucionárias” do texto poético para a 

tradução. 

Em conclusão ao primeiro capítulo, concentro-me sobre a importância e sobre o 

significado, a meu ver, de conduzir um estudo comparado entre Itália e Portugal, assim 

como sobre a importância de analisar, nos estudos de tradução, a relação entre poder 

estabelecido e literatura, neste caso específico entre poder e tradução de poesia. 

No segundo capítulo o foco é a justificação da escolha de usar como campo de 

estudo as revistas literárias e, entre todas, aquelas que seleccionei, analisando-as 

pormenorizadamente no decurso do capítulo três.  

Uma vez determinada a vontade de aprofundar o estudo da tradução poética 

naqueles períodos, nos dois países, a escolha de concentrar-me apenas no que se publicava 

em revistas literárias foi, de alguma forma, automática. A revista literária era, nas épocas 

ditatoriais italianas e portuguesas, o terreno vivo da contestação. Os periódicos que estavam 

longe da tradição académica – frequentemente sufocante durante os fascismos –, que 

estavam longe das instituições – quando tinham os meios para o fazer –, eram o fruto mais 

espontâneo e imediato das reacções ao que acontecia na vida de todos os dias, seja em 

termos políticos e sociais, seja em termos literários. As revistas tratavam de arte e de 

actualidade proporcionando conexões entre as duas esferas, oferecendo chaves de leitura, 
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dando azo a debates e influindo diretamente e concretamente no mundo ao seu redor. As 

revistas são normalmente importantes também por serem, ou terem sido no século passado, 

frequentemente, a sede dos primeiros manifestos das vanguardas, além de um espaço onde 

se anunciavam as novidades, os acontecimentos e as ideias. Nenhuma das revistas que 

considerarei neste estudo se apresentou, todavia, como revista-manifesto de um particular 

movimento literário ou político. Estas revistas foram, na sua maioria, núcleos de resistência 

contra o fascismo que, com maiores ou menores ajustamentos à política do regime, 

tentaram expor visões alternativas. Por vezes, o grupo que compunha a redacção de uma 

revista realmente formava uma comunidade unida pelos mesmos ideais, outras, a maioria, 

as redacções eram heterogéneas e em perpétuo devir. Por esta razão, as revistas literárias 

pareceram-me o lugar mais apropriado para o estudo das funções e das características da 

tradução de poesia: por serem muito mais influentes do que as antologias ou as tradicionais 

publicações em livro, por terem uma maior difusão e por serem muito mais abrangentes em 

termos de público alvo. 

Ainda no segundo capítulo debruço-me sobre a panorâmica do contexto histórico 

dos períodos considerados, tratando da situação política e traçando também uma breve 

história da relação entre censura e tradução editorial em Itália e em Portugal. Este percurso 

histórico tem o intuito de estabelecer ligações entre as correntes literárias, os momentos 

políticos e o nascimento das diferentes revistas como expressão de uma reacção àquelas 

mesmas situações. Será interessante também ver como mudará, ao longo dos anos, a 

recepção das próprias revistas, o seu significado no contexto e como estas eram usadas 

enquanto canais de informação e formação alternativa. Finalmente, em última análise, 

considerar-se-á brevemente a política linguística do regime e as formas como esta se 

aplicava às traduções.  
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O terceiro capítulo é formado pela análise pormenorizada de cada revista que 

escolhi como representativa em Itália e em Portugal, incluindo uma justificação inicial do 

corpus considerado. Serão explicadas as escolhas realizadas, assim como a decisão de 

excluir algumas revistas, embora na época muito importantes, mas que não pareceram 

relevantes para os fins deste trabalho. De facto, a escolha não foi feita com base na 

celebridade das revistas, nem na sua maior ou menor difusão ou importância póstuma. A 

escolha foi feita a partir da sua relevância em termos de tradução de poesia e de 

posicionamento político ou apolítico. Surgirão, deste capítulo, uma rede de elementos 

comuns entre as revistas portuguesas e as italianas, assim como a possibilidade de detectar 

paralelismos e similaridades entre as traduções nos periódicos dos dois países.  

Para examinar algumas revistas dispunha de muito material, pois algumas delas – 

tais como a Seara Nova ou Il Baretti – já foram muito estudadas, geralmente não nos 

aspectos relativos à tradução, mas sob vários outros prismas, portanto a bibliografia era 

extensa e a possibilidade de aprofundamento a partir de estudos já iniciados era maior. Para 

outras revistas existia realmente pouco ou nenhum material de estudo além da própria 

revista; portanto a dimensão e o grau de aprofundamento da análise de cada periódico são 

variáveis e dependem de cada material particular disponível e respeitante à revista.   

No quarto e último capítulo são utilizados os dados recolhidos no capítulo anterior 

para uma análise comparada das traduções nos dois universos literários e políticos de Itália 

e Portugal. Analisam-se principalmente os elementos comuns e as constantes tradutórias em 

termos de autores traduzidos, de correntes literárias preferidas e o seu significado nos dois 

contextos de chegada. Aprofunda-se nomeadamente a poesia francesa da Resistência, a 

poesia da Guerra Civil de Espanha e a poesia afroamericana. A comparação é forçosamente 
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sempre parcial, pela diferença cronológica entre as duas situações consideradas, pela 

diferença de sistemas literários em que as traduções se inseriam e por outras razões 

particulares, mas permitirá igualmente detectar algumas constantes e alguns processos 

tradutórios semelhantes nos dois países.   

Veremos como a poesia da Resistência francesa, em particular a tradução de autores 

como Réné Char e Paul Éluard, foi usada como subtil meio de contestação em momentos 

diferentes e de formas diferentes em Itália e em Portugal, mas com um mesmo objectivo e 

uma mesma leitura. 

A poesia da Guerra Civil de Espanha também foi uma constante nas traduções 

italianas de poesia durante o fascismo e portuguesas durante o Estado Novo. Será 

interessante estudar como, através da poesia, se conseguia alcançar um modelo comum de 

resistência ao poder e como a luta espanhola foi mitificada literariamente e idealmente 

neste sentido.  

O caso da poesia afroamericana é também interessante, porque demonstra já existir 

uma curiosidade por este tipo de poesia, muito antes do boom da tradução da literatura 

americana, em Portugal como em Itália, e sobretudo num período de enorme racismo e até 

de promulgação, em Itália, de leis raciais. 

Globalmente, este trabalho estuda também a importância da figura do poeta e 

intelectual tradutor e da sua função no sistema literário e social de uma determinada 

cultura. Mostra-se como também a tradução de poesia pode ter, em algumas circunstâncias, 

um importante papel militante, sem por isso “ideologizar” ou modificar activamente os 

textos em questão.  
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Do ponto de vista metodológico, a pesquisa foi realizada consultando 

aprofundadamente todas as revistas incluídas no estudo, além das excluídas, assim como 

todo o material bibliográfico existente referente a elas. À medida que se ia definindo mais 

claramente o objecto de pesquisa também foram consultados pontualmente, apenas para 

algumas situações, os arquivos da Torre do Tombo de Lisboa – nomeadamente para 

revistas como Árvore e Vértice – e o arquivo do Fondo Piero Gobetti de Turim, para 

pesquisas relativas à revista Il Baretti. Na Torre do Tombo foi consultado o arquivo da 

censura aos periódicos relativamente às revistas em questão, enquanto no Fondo Piero 

Gobetti de Turim foram consultados os manuscritos do autor, os documentos epistolares 

trocados entre Gobetti e os colaboradores e tradutores da revista, assim como a biblioteca 

pessoal de Gobetti e os trabalhos de pesquisa que se conduzem quotidianamente nesse 

mesmo arquivo. 
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PORQUÊ A TRADUÇÃO DE POESIA 
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1.1. Estado da arte e definição do objecto de estudo 

No presente capítulo identificarei o objecto do meu estudo, justificando e problematizando 

a ideia de trabalhar sobre a tradução de poesia. O meu principal intento é estudar como a 

tradução de poesia conseguiu adquirir significados políticos e sociais, assim como um papel 

decisivo na contestação ao poder estabelecido, nomeadamente nos períodos ditatoriais em 

Itália e em Portugal. 

Os Estudos de Tradução referentes aos períodos de maior opressão política em Itália 

e em Portugal até agora pouco se ocuparam da tradução de poesia. A minha investigação 

pretende colmatar esta lacuna bibliográfica, assim como chamar a atenção para a 

importância da contribuição que a tradução de poesia teve nos movimentos de contestação 

aos poderes estabelecidos. É verdade que durante as ditaduras europeias do século XX as 

obras literárias mais controladas e censuradas foram as que tinham uma difusão em massa, 

tais como os romances policiais, os romances cor-de-rosa ou os livros dedicados ao público 

infanto-juvenil, mas é, no entanto, fundamental realçar também o papel que teve a tradução 

de poesia, agindo sobre um público mais seleccionado e reduzido – sendo, este público, 

muitas vezes formado pelos mesmos autores, jornalistas, intelectuais que estiveram na base 

das primeiras ideias e acções revolucionárias.  

Em Portugal, os Estudos de Tradução de tipo descritivo, que consideram também as 

determinantes socio-históricas, referentes ao período do Estado Novo, concentram-se 

sobretudo nas publicações da Universidade Católica Portuguesa organizadas por Teresa 

Seruya, Maria Lin Moniz e Alexandra Assis Rosa (entre outros: Seruya, Moniz, Rosa, 

2008) e recolhem as actas de vários colóquios realizados entre 2000 e 2014. Trata-se de 
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vários contributos que estudam a tradução do ponto de vista histórico e que concorrem para 

a criação de uma panorâmica da tradução durante a ditadura, contribuindo assim para a 

preservação e sistematização da memória do Estado Novo, e unem-se a vários outros 

estudos literários, sociológicos e políticos sobre a mesma época. Os estudos bibliográficos 

sobre as traduções publicadas permitem-nos ter uma ideia de tudo aquilo que era admitido 

e, analisando também as ausências, de igual modo tudo aquilo que não era permitido ler 

durante o Estado Novo. Isto proporciona uma visão mais clara de como a cultura em geral 

era considerada pelo poder ditatorial como um factor muito importante de veiculação de 

uma determinada doutrinação ideológica.  

Existem ainda algumas ferramentas de estudo tais como a base de dados 

bibliográficos do projecto Intercultural Literature in Portugal, 1930-2000: A Critical 

Bibliography, que contém também uma parte dedicada às traduções publicadas durante o 

Estado Novo e com o qual se quis dar continuidade à obra de Gonçalves Rodrigues 

(Rodrigues 1992), que cataloga as traduções em Portugal embora apenas até 1930.  

Foram feitos também alguns estudos sobre a tradução de algumas tipologias textuais 

específicas no período ditatorial: cito como exemplo o volume Teatro e Tradução: Palcos 

de encontro (Brilhante, Carvalho 2007) e Depois do Labirinto. Teatro e Tradução 

(Carvalho, Di Pasquale 2012) ou a tese A tradução do teatro na década de sessenta (séc. 

XX) em Portugal (Borges 2009). 

No entanto, já existem vários estudos referentes às relações entre Estado Novo e 

literatura em geral, que tocam a tradução tangencialmente como, entre outros, Azevedo 

(1999) ou Do Ó (1999). Estes últimos estudos dedicaram-se principalmente às relações 
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entre literatura e poder, às ligações entre a produção literária e a censura. Investiga-se aqui, 

especialmente, o efeito que a censura teve sobre os autores nacionais que, no momento da 

criação literária, viam-se obrigados a escrever segundo normas convencionais sem ter a 

possibilidade de expressar livremente e de forma criativa um conteúdo original e pessoal. 

Estuda-se ainda como a autocensura dos mesmos autores, que por sua vez já tinham 

interiorizado o que podia e não podia ser aceite, atingia e mudava até o estilo literário e a 

linguagem que os mesmos utilizavam. Estas pesquisas investigam pormenorizadamente 

como se transformaram, ao longo dos anos do Estado Novo, as interdependências entre as 

medidas repressivas do poder e os escritores, os críticos e os colaboradores dos periódicos. 

Deduz-se destas obras que a censura aos livros de autores estrangeiros era, de alguma 

forma, mais tolerante do que a aos nacionais porque o verdadeiro alvo do regime era 

principalmente a figura do escritor, ou do intelectual, mais do que o texto em si; o principal 

objectivo era isolar os escritores portugueses, evitar a sua consagração e difusão das obras e 

devolver uma imagem deles como de sujeitos perigosos para que fossem rejeitados pelos 

editores. Ainda assim, houve uma forte censura também sobre as obras de autores 

estrangeiros, nomeadamente sobre os textos ensaísticos e de teor político, mas também 

sobre a narrativa pura que muitas vezes era considerada como deformadora de consciências 

(Dostoievski, Sagan, Sartre). Todavia, nestas pesquisas, não se faz qualquer alusão à 

poesia, nem a tradução de poesia.  

Em Itália, os Estudos de Tradução de tipo descritivo referentes à ditadura fascista 

tratam sobretudo da narrativa, veja-se Cesari (1978), Albonetti (1994), Ferme (2002), 

Bonsaver (2007) ou Rundle e Sturge (2010). Estes estudos foram levados a cabo partindo 

do ponto de vista editorial, histórico e literário, ligando-os à problemática da tradução. 
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Referindo-se à tradução num determinado período histórico, utilizam uma metodologia 

decorrente da historiografia que permite problematizar as questões de tradução através de 

um enfoque historiográfico. Este tipo de metodologia baseia-se na teoria dos Estudos 

Descritivos de Tradução, que se ocupam da tradução enquanto força de mudança e 

inovação na história literária. Aqui o que mais interessa é a relação entre ideologia e 

tradução, como as duas coisas se podem interligar e influenciar reciprocamente, assim 

como a literatura estrangeira foi, muitas vezes, vista como uma ameaça à política cultural 

do regime. Estas investigações mostram também como os regimes sempre necessitaram de 

dificultar a tradução para que a cultura nacional não passasse nunca para segundo plano e 

sempre tivesse um poder dominante a nível internacional. O objecto destas pesquisas é a 

tradução no âmbito do sistema literário da língua de chegada, portanto, neste caso, o 

sistema literário italiano dos anos do fascismo. Encontramos aqui padrões e normas de 

funcionamento das traduções de narrativa e dos comportamentos linguísticos dos tradutores 

naquela época, que descrevem como se integrou a tradução de literatura estrangeira no 

panorama da língua e cultura de chegada. É possível detectá-los analisando os 

constrangimentos institucionais que influenciavam as traduções, as modas literárias, as 

escolhas individuais dos tradutores e as escolhas a nível mais amplo dos editores. A 

abordagem não é de comparação entre os textos originais e os traduzidos do ponto de vista 

da fidelidade ou do ponto de vista moral, mas é de aprofundamento da relação entre 

tradução e texto original do ponto de vista da intervenção activa do tradutor sobre o texto, 

das infiltrações ideológicas, das tentativas de subversão e da relação entre censura e 

tradução. Estas investigações mostram como a tradução pode ser também porta-voz de uma 

cultura e lugar onde se revela o prestígio ou descrédito de uma mesma cultura.  
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Tão-pouco qualquer um destes estudos trata de tradução de poesia. Uma das 

principais dificuldades no âmbito da tradução de poesia é que não existem normas fixas na 

gestão do estudo desta tipologia textual, nem na definição do que é exactamente um texto 

poético. Por esta razão, parece-me importante definir, logo à partida, a problematização da 

ideia de texto poético e de linguagem poética. Logo em seguida, passarei a problematizar a 

tradução de poesia como forma de contestação e, finalmente, justificarei as balizas 

temporais consideradas para esta pesquisa.  

Na interrogação sobre a definição da linguagem poética, utilizo como referência a 

teoria de Karlheinz Stierle, nomeadamente a vertente que considera a poesia como um 

fenómeno histórico e social, individual e colectivo ao mesmo tempo, além de literário. No 

seu texto Existe uma linguagem poética? (Stierle 2008), o autor ilustra as várias teorias, de 

Valéry a Bakhtine, elaboradas para definir a linguagem poética e chega a contestar ou a 

ampliar a ideia segundo a qual a linguagem poética seria uma linguagem “à parte”, ou 

“secundária”, em relação à linguagem prática e pragmática natural.  

Stierle começa a sua definição do fenómeno pedindo emprestado o conceito de 

norma do linguista Eugenio Coseriu. Mas antes do conceito de norma é preciso chamar a 

atenção para a diferenciação que ele faz entre discurso poético e linguagem poética. 

Segundo Stierle, o discurso poético é a realização, ou execução, da linguagem: o discurso é 

uma acção linguística. O discurso, além de poder ser orientado por interesses práticos de 

comunicação, ou interesses teóricos de explicação, pode também ser apenas ficcional. 

Dentro do grande conjunto do discurso ficcional, Stierle ainda destaca duas formas 

diferentes: “uma forma de ficção que pode ser entendida como mimese do discurso 

pragmático e uma outra, que ultrapassa as normas da mimese ficcional do discurso 
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pragmático” (Stierle 2008). É a esta última forma que se refere Mallarmé quando observa a 

autorreferencialidade do discurso ficcional e define a linguagem poética como uma 

“intenção reflexiva do discurso” (Stierle 2008), e é nesta última forma que, segundo Stierle, 

se insere a linguagem poética como desvio do discurso ficcional. Por isso, o ponto sobre o 

qual Stierle insiste é exactamente o facto de o desvio não ser um desvio ao nível da 

linguagem, mas sim ao nível do discurso. Em outras palavras, o que confere “poeticidade” 

a um texto não é uma questão meramente imanente à língua, mas é a adesão ou a não 

adesão a uma norma poética num determinado contexto. A norma poética nunca é fixa por 

si e altera-se continuamente ao longo da história. O conceito de norma, segundo Stierle, 

remete para “uma pré-selecção colectiva com vista a uma selecção individual”. A pré-

selecção colectiva é representada pelas normas poéticas da tradição literária, enquanto a 

selecção individual vem de cada autor.  

Sendo a linguagem poética entendida como uma linguagem secundária, ou seja, 

como uma linguagem conotada a partir de uma linguagem primária ou natural, esta é 

constituída por signos (que Stierle chama sintomas poéticos), que permitem a execução de 

um discurso poético. O discurso é, portanto, o lugar do poético e é inevitavelmente 

influenciado por inúmeros elementos extralinguísticos, entre os quais se destacam 

sobretudo as relações contextuais.  São as inúmeras relações da pluralidade de contextos 

que agem sobre o discurso poético a conferir-lhe a sua densidade poética.  

Stierle reconhece dois elementos que realizam a intenção poética de forma 

paradigmática: a metáfora e a rima. A metáfora, conseguindo unir dois contextos diferentes 

através de um ponto de vista específico, torna-se a figura poética por excelência porque 

remete para o extralinguístico, “é uma relação paradigmática numa cadeia sintagmática e, 
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por isso mesmo, uma relação que ultrapassa a imanência da língua”. Quanto à rima, a sua 

“poeticidade” depende, de facto, da sua expressividade no interior do discurso, e não 

apenas da sua qualidade de analogia fonológica. A “poeticidade” da rima é definida, antes, 

pela sua valência no discurso poético enquanto criadora de relações semânticas através da 

linguagem. “O poético – conclui Stierle – não tem nenhuma linguagem própria. A 

eventualidade do poético permanece associada à eventualidade da linguagem actualizada no 

discurso”. 

Considerando, portanto, a poesia e o discurso poético como um fenómeno ao 

mesmo tempo literário e social, tão dependente dos contextos da sua realização, será 

necessário interrogar-se sobre a importância, em termos sociais e políticos, da tradução de 

poesia. Como advém a inserção da tradução de poesia no contexto literário e social de uma 

determinada cultura? De que modo se integra com as correntes literárias existentes e com a 

situação política do país?  

A tradução é uma forma de texto que assume, sempre segundo as teorias de Stierle 

sobre a intertextualidade (Stierle 2008), a função do original; é um texto estrangeiro sujeito 

às condições da língua de chegada. Portanto, a tradução não apenas conota o texto mas, 

situando-o num preciso lugar físico, também o apresenta num meio diferente daquele em 

que este foi criado. Torna-se assim um discurso que se submete às condições de uma leitura 

capaz de entender e definir o sentido por vezes muito diferente daquela onde nasceu.  

Em Portugal, o período cronológico que considero para a minha pesquisa – e que 

justificarei mais adiante – corresponde à duração do Estado Novo e compreende o tempo 

que decorre entre os anos 30 até aos finais dos anos 60. O contexto literário deste lapso de 
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tempo foi caracterizado, em poesia, por muitas correntes. A poesia portuguesa foi 

atravessada, como toda a poesia europeia, por vários movimentos de vanguarda por vezes 

contraditórios.  

Portanto, quando consideramos as traduções feitas para português a partir de 

qualquer língua estrangeira, será sempre necessário lembrar também do contexto em que 

estas traduções chegavam.  

Portugal nos anos 30 e 40 encontrava-se dominado pela segunda fase do 

modernismo e o início do neo-realismo1. Com a passagem de uma revista para outra, e 

assim de um período para outro, tinha ocorrido muita mudança no país. Tinha-se passado 

da República para o Estado Novo, tinha-se ultrapassado a Primeira Guerra Mundial e 

tinham-se abandonado todos os “ismos” que caracterizaram a primeira fase do século XX2. 

A segunda fase do modernismo que, por convenção, se faz partir da publicação da revista 

Presença em 1927 foi caracterizada por uma tendência ambivalente entre o doutrinário e o 

criador. O texto poético é com certeza um dos elementos salientes da publicação, mas é 

apenas a partir de 1929 que a revista acolhe também artigos de crítica literária que se 

ocupam de poesia. Os presencistas tinham na base das suas teorias literárias a filosofia de 

Bergson, a ideia da intuição como o maior elemento da criação, o valor absoluto da 

experiência estética e uma certa idealização da criação verbal pura. As influências 

estrangeiras eram parcas, mas profundas: sentia-se sobretudo a influência de Rimbaud, na 

poesia do qual os presencistas encontravam a vertente “vidente” e a “consciente” que foram 

utilizadas como bases de uma precisa visão da poesia que se distribuía entre criação e 

                                                           
1 Se considerarmos a aleatória divisão do modernismo nas duas fases representadas pela publicação das 

revistas Orpheu e Presença. 
2 Movimentos em torno dos quais se criou a revista Orpheu: o futurismo de Almada Negreiros, Fernando 

Pessoa e heterónimos ou Mário de Sá Carneiro; o sensacionismo pessoano; o ainda mais anterior paulismo 

etc. 
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crítica, tentando sobretudo integrar o crítico no poeta. Consideravam-se os artistas como 

criadores intuitivos, mas muito conscientes dos próprios actos estéticos. Os principais 

representantes desta linha de pensamento em torno da poesia foram José Régio e Miguel 

Torga que, com fases e produtividades diferentes, definiram um novo tipo de criação 

poética. Foi, de facto, principalmente com o segundo modernismo que começou a aparecer 

em Portugal o verso livre, que iniciava a ruptura com as tradições métricas do passado, 

embora já se tivesse começado a utilizá-lo anteriormente. Foi sobretudo a partir de 

Fernando Pessoa que se tornou até difícil, em certos contextos, distinguir o que era prosa e 

o que era poesia, porque muitas vezes os versos perderam as suas medidas silábicas e a sua 

estrutura tradicional. Desde a poesia de Álvaro de Campos, por sua vez influenciado por 

Walt Whitman, começou-se a romper com a métrica tradicional e a poesia passou a ser 

reconhecida por elementos estilístico-literários internos mais do que pela forma em si. 

Além dos vários poetas, alguns dos quais também críticos e tradutores como Adolfo Casais 

Monteiro, é de destacar a presença feminina de Irene Lisboa que começou o seu percurso 

poético assinando com o pseudónimo de João Falco. Foi uma das principais inovadoras da 

poesia daquele período, sendo também tradutora, e tendo introduzido na lírica, de modo 

incomum, o quotidiano das pessoas humildes. A sua foi uma poesia que teve um grande 

impacto sobre os autores a ela contemporâneos e que confundia os críticos por causa da 

forma pouco convencional oscilante entre poesia e prosa.  

Do modernismo acabam por fazer parte, por razões cronológicas, também muitos 

outros poetas que, na verdade, não partilhavam os ideais na base desta corrente literária. 

Um deles foi, por exemplo, Vitorino Nemésio que pertenceu à geração de 1927 como poeta 

e em seguida o seu percurso evoluiu mais em direção à prosa. Vitorino Nemésio foi 

também muito influenciado pela literatura estrangeira, em particular notaram-se influências 
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inglesas na sua prosa. Ademais, os seus primeiros versos foram escritos em francês e 

publicados em Coimbra depois de uma estadia na Bélgica. 

Em 1936, na época em que começou a Guerra Civil de Espanha, muitas coisas 

mudaram também no campo social e político de Portugal e, consequentemente, no campo 

literário. Iniciou-se um ataque mais intenso ao que se definia como arte pela arte ligada à 

Presença e começou-se a conceber uma poesia mais associada às instâncias políticas e 

sociais. Pode dizer-se que foi o início do neo-realismo: a expressão mais vívida da 

concepção da poesia como “missão social”. Esta corrente foi ligada sobretudo a uma 

colecção de livros de poesia que se publicou a partir de 1941, em Coimbra, chamada Novo 

Cancioneiro. Para os poetas desta corrente, a poesia tinha claramente uma missão 

revolucionária com ecos de Antero de Quental, mas também com a herança de todo o 

modernismo antecedente. Queria-se eliminar da poesia tudo o que fosse individual, 

introspectivo e gratuito; a poesia tinha que falar da colectividade, do povo e da sociedade. 

Entre os poetas destacou-se Fernando Namora que, por sua vez, influenciado pela poesia 

brasileira contemporânea ou quase, foi muito além do subjectivismo típico dos presencistas.  

Na verdade, a própria corrente neo-realista englobava em si várias vertentes por 

vezes opostas em que apareciam poetas que recusavam resolutamente a ideia da “poesia de 

intervenção” e que praticavam mais uma “poesia de resistência”, como a definiu Rosa 

Maria Martelo (Martelo 2004, 57). Alguns poetas como Carlos de Oliveira ou João José 

Cochofel tentaram construir as suas obras como espaços de resistência no sentido adorniano 

“pela forma e apenas pela forma” (Martelo 2004), onde a forma se tornava um conceito 

muito amplo. Mário Dionísio foi outro autor neo-realista a afirmar frequentemente que a 

“batalha pelo conteúdo” devia passar também e sobretudo pela forma. Expressou-se 

sobretudo na revista Vértice. As suas influências estrangeiras vinham principalmente da 



31 
 

França, de poetas como Aragon ou Éluard. Existia, portanto, nestes anos, uma poesia de 

intervenção mais explícita e directa, assim como uma poesia de resistência onde a intenção 

política não era logo visível e o objectivo da contestação por vezes resultava dissimulado, 

havendo também uma maior atenção pela forma. 

É costume reconhecer-se duas fases no neo-realismo português (Tocco 2011): a 

primeira que abrange a década entre os anos 30 e os anos 50, considerada como uma fase 

em que se privilegiava o conteúdo em detrimento da forma, inspirada no materialismo 

dialéctico marxista; e a segunda, dos anos 50 em diante, considerada como uma fase mais 

subjectiva e menos ortodoxa.  

Com a inauguração da antologia de poesia Novo Cancioneiro apareceram os nomes 

mais importantes da corrente neo-realista, entre os quais o já citado Fernando Namora, 

Joaquim Namorado, Manuel da Fonseca ou Carlos de Oliveira, e, em 1942, com o primeiro 

número da revista Vértice, nasceu um poderoso laboratório de literatura neo-realista. A 

importância dominante do colectivo sobre o individual, a denúncia das contradições e das 

misérias sociais, uma clara oposição à ditadura eram as principais reivindicações deste tipo 

de poesia.  

Ao lado dos poetas mais militantes houve também uma geração paralela, difícil de 

incluir em qualquer corrente literária, formada por poetas como Jorge de Sena, Sofia de 

Mello Breyner Andresen ou Eugénio de Andrade. Foi uma geração de poetas ligados de 

alguma forma à publicação dos “Cadernos de Poesia” que apareceram pela primeira vez em 

1940, organizados por Tomaz Kim, José Blanc de Portugal e Ruy Cinatti. A poesia de Sofia 

encontrava-se mais na linha internacional de Rainer Maria Rilke do que em qualquer 

corrente ou movimento português, e na dos poetas metafísicos; a poesia de Jorge de Sena 

por vezes voltava-se para o surrealismo, o ocultismo ou o neobarroquismo e ele chegou a 
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ser também um dos organizadores dos “Cadernos de Poesia”. Eugénio de Andrade, também 

tradutor de Federico García Lorca, entre outros, e influenciado por Paul Éluard, tinha uma 

poesia muito límpida que guardava em si seja a vertente luminosa, seja a vertente 

misteriosa da lírica portuguesa dele contemporânea. 

Nos anos logo a seguir, no seguimento das tentativas de encontrar alternativas ao 

neo-realismo que se ligassem, de alguma forma, a processos poéticos já experimentados 

como os do modernismo, chegou-se ao surrealismo. Em Portugal o surrealismo apareceu 

quase 25 anos depois de ter nascido com o manifesto de André Breton na França, como se 

só naquele preciso momento histórico e cultural pudesse ter sido possível. Não houve uma 

passagem brusca de um período para outro, mas sim avanços e recuos nas várias linhas 

poéticas que passaram por uma autocrítica do próprio neo-realismo derradeiro e o 

nascimento e a sobreposição de correntes surrealistas. O surrealismo português formou-se 

em Lisboa em fins de 1947 e a poética de alguns poetas como Alexandre O’Neill ou Mário 

Cesariny caracterizou-se pelo uso de uma linguagem livre das restrições da tradição e da 

restrição do dever de ter uma clareza dissidente, clara e contestatária. A contestação aqui 

advinha da subversão da língua e da tradição poética através do sarcasmo, do cinismo, da 

descrição meticulosa da vida quotidiana dominada pelo “modo funcionário de viver” e pelo 

silêncio imposto pelo poder. A pesquisa de novas formas de expressão tornou-se incessante. 

Procurava-se uma revolução da consciência ética, a conciliação dos contrários e havia um 

verdadeiro culto do instinto, da pré-lógica e da imaginação pura. Procurava-se a liberdade 

de expressão através da provocação, através da poesia experimental, da escrita automática 

e, com certeza, neste contexto, a tradução adquiriu um papel fundamental na integração das 

pesquisas literárias estrangeiras no sistema literário português.  
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Nos anos 50 apareceu ainda mais uma geração que nasceu à volta da revista Tavola 

Redonda dirigida por António Manuel Couto Viana, David Mourão-Ferreira e Luís de 

Macedo. Estes eram os defensores de um tipo de poesia explicitamente anti neo-realista. Na 

passagem para a segunda metade do século XX nasceram também outras “folhas de poesia” 

que fizeram história. A Árvore, em 1951, tentou proporcionar uma espécie de síntese entre 

as tendências sociais da poesia dos anos 40 e as novas experimentações nacionais e 

internacionais. Nas páginas da Árvore começaram a escrever intelectuais como Eduardo 

Lourenço, que inaugurou uma forte aliança entre filosofia e poesia, ou António Ramos 

Rosa, que se revelou como um dos maiores representantes do que foi chamado o 

neobarroquismo. Entre o fim dos anos 50 e o fim dos anos 60 surgiram muitíssimas novas 

vozes poéticas, não necessariamente ligadas a correntes específicas, mas que se enraizaram 

na literatura portuguesa até formar, hoje em dia, parte do cânone, como Herberto Helder, 

Fiama Hasse Pais Brandão, Maria Teresa Horta, Gastão Cruz e muitos outros.  

 

Em Itália, o período considerado por esta pesquisa abrange a ditadura fascista, 

portanto um lapso de tempo muito mais restrito em comparação com Portugal, dos anos do 

século XX que decorrem entre 1922 e 1945. Em Itália também houve várias formas de 

resistência ao poder através da literatura, embora o diferente período histórico não permita 

fazer paralelismos precisos com as fases do modernismo, neo-realismo e do surrealismo 

português. Os poetas das duas primeiras décadas do século XX foram muito influenciados 

pelas teorias filosóficas e literárias (Bergson, Freud, Nietzche…) em circulação na Europa 

daquela época. Com o modernismo tinha começado uma corrente poética mais focada sobre 

a representação da interioridade e o início do século XX, em Itália, surgiu em plena 

polémica com a cultura do século XIX, nomeadamente com o positivismo. Anteriormente e 
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também paralelamente, nas primeiras décadas do século XX, iam aparecendo vários 

movimentos vanguardistas como o futurismo de Marinetti, ou o movimento expressionista 

que gravitava em torno da revista La Voce. No entanto, a partir dos anos 20, 

reconsideraram-se todas as vanguardas do início do século segundo uma perspectiva 

diferente e os “ismos” iniciais tornaram-se, no imaginário comum, quase símbolos de 

experiências falhadas. Ao mesmo tempo foi uma época em que algumas tradições poéticas 

estrangeiras integraram a tradição italiana através de traduções de autores clássicos. Assim, 

autores como Gôngora ou Shakespeare adquiriram um grande peso, quase paralelo ao dos 

clássicos italianos, também para os autores nacionais. Todavia, a maior tentativa deste 

período foi a de restaurar uma ideia tradicional de literatura em resposta ao desregramento 

causado pelas vanguardas anteriores e de criar uma certa osmose entre poesia e crítica para 

dar mais homogeneidade a toda a cultura poética da época. Muitos poetas dos anos 20 e 30 

sentiram em si uma divisão interna entre o papel de poeta e o de interveniente cultural e 

deram prova de uma forte tensão interior na concepção do que era literatura e do que não o 

era. Já tinham existido outras figuras europeias em que a imagem de poeta e artista se unia 

sem dificuldades com a imagem da pessoa envolvida na militância cultural e política, e 

provavelmente houve uma base histórica capaz de justificar o surgimento deste tipo de 

artistas. O papel do poeta em si pareceu entrar em crise e tentou-se reinventá-lo dando à 

poesia e aos próprios autores uma legitimação social. 

As novas ideias poéticas dos anos 20 surgiram inicialmente à volta da revista 

literária La Ronda, em que se retomavam os clássicos e se professava uma poesia nem 

conservadora, nem progressista, mas afastada da política e do envolvimento social. No 

entanto, o panorama alterou-se um pouco com a chegada do fascismo e a publicação de 
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outra revista fundamental da época, Solaria, com a qual se realizou uma abertura a um 

maior envolvimento político, embora a revista venha a ser obrigada a fechar, depois de se 

ter confrontado muitas vezes com a censura, pouco antes da Segunda Guerra Mundial.  

Se fosse necessário definir um movimento que caracterizou os anos que decorreram 

entre os 20 e os 30, a corrente principal foi, sem dúvida, a do hermetismo – o primeiro 

crítico a falar de hermetismo foi Francesco Flora em La poesia ermetica (1936), 

comentando sobretudo textos de Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti e Salvatore 

Quasimodo. O hermetismo foi caracterizado por uma pesquisa da pureza absoluta, por um 

estilo poético impenetrável que privilegiava a técnica analógica, uma absoluta parcimónia 

no uso das palavras e, portanto, uma reacção contra a retórica redundante e estrondosa 

típica do regime fascista. Para os herméticos, a poesia devia devolver o sentido a cada 

palavra, sendo um dos principais meios expressivos possíveis da condição humana. O 

hermetismo ficou como um modelo, até depois da Segunda Guerra Mundial, de poesia 

absoluta, autónoma e universal. Em seguida, a importância do hermetismo foi 

redimensionada sobretudo graças às reconstruções posteriores de Fortini e de Mengaldo, 

que sublinharam as profundas diferenças e singularidades dos principais exponentes desta 

corrente, além de chamar a atenção para o facto de as correntes literárias serem apenas um 

mero instrumento de classificação útil para os críticos, mas de facto muito afastadas da 

realidade que é sempre mais rica, variegada e resistente às classificações definitivas. Hoje, 

considera-se o hermetismo muito menos central do que há quarenta anos e sobretudo vê-se 

este movimento numa clara linha de continuidade com o simbolismo francês. Pode dizer-se 

que as mais importantes obras dos anos 20 e 30 não pertenciam ao hermetismo nem a um 

grupo poético específico, mas que elaboraram a tradição de forma original (Crocco 2015). 
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Hoje é possível constatar que uma das principais influências literárias vinha exactamente 

das traduções, e é interessante notar como os principais poetas inovadores da língua italiana 

foram, de facto, também tradutores, tendo tido também vivências biográficas muitas vezes 

internacionais.  

Vincenzo Mengaldo, na sua compilação antológica Poeti Italiani del Novecento 

(Mengaldo 1978), inclui entre os poemas dos vários autores também as suas traduções, ou 

versões poéticas, considerando assim a tradução de poesia como uma verdadeira obra 

original parte da produção do corpus poético dos próprios autores. Nesta antologia, entre as 

obras dos anos 20, 30 e 40, encontramos algumas traduções de Luzi, Montale, Ungaretti, 

entre outros, e, ademais, Giaime Pintor – jornalista e intelectual antifascista morto com 

apenas 24 anos pelas tropas fascistas – é inserido na antologia apenas enquanto tradutor, 

não tendo, ele, publicado nenhuma poesia de sua autoria. Com esta inserção, Mengaldo, 

além de homenagear as ótimas versões poéticas de Pintor, destaca fortemente a importância 

cultural do fenómeno da tradução sobretudo durante o fascismo.  

É, de facto, importante salientar que houve uma abertura europeia no período “pós-

rondesco”, um alargamento dos horizontes não apenas em direção à França como era 

costume, mas também em polémica contra a França e mais virado para a literatura 

anglófona, alemã e espanhola. É neste período que acaba a mediação das literaturas 

estrangeiras feita através do francês, tão típica do século XIX. É também por esta razão que 

se vai formando, sempre neste período, a figura do poeta também como intelectual, 

militante e tradutor. O poeta exerce continuamente também o exercício da metapoética, seja 

reflectindo sobre a sua obra e as dos seus contemporâneos como crítico, seja traduzindo 

obras estrangeiras. 
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O exercício da tradução podia proporcionar evasões linguísticas e formais que os 

poetas não ousavam realizar na poesia escrita directamente em italiano. Mengaldo cita as 

traduções poéticas dos anos 30, em particular, como o lugar privilegiado onde a linguagem 

pré-hermética e hermética se depositava, experimentava e se tornava mais homogénea.  

Entre os autores mais influentes desta época que foram também incansáveis 

tradutores de literatura estrangeira encontramos artistas e críticos como Carlo Bo, Oreste 

Macrì ou Mario Luzi.  

No que diz respeito aos poetas mais influentes do período, eles foram com certeza 

os já citados Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo e Eugenio Montale. Os três poetas 

eram também tradutores e a poesia deles foi fortemente influenciada pela poesia estrangeira 

ou pelos textos antigos (sobretudo no caso de Quasimodo tradutor dos clássicos gregos e 

latinos) que traduziam paralelamente ao trabalho de criação.  

No contexto italiano, de facto, a criação poética ia numa dupla linha: por um lado, 

retomaram-se os grandes clássicos italianos, junto com os romantismos alemão e francês, e 

por outro lado os modernismos italianos e europeus.  

A tradução de poesia estrangeira, neste período, segundo Oreste Macrì (Macrì in 

Buffoni 2004), colocava-se entre a produção de poesia nacional e a produção de crítica, 

constituindo-se como género literário. A tradução de poesia estrangeira servia como 

espelho da vocação dos poetas-tradutores e ajudava a sincronizar os poetas italianos com 

outros estrangeiros: Montale e Eliot, Ungaretti e Góngora, Solmi e Machado e assim por 

diante. O objectivo dos tradutores de poesia era o de encontrar um meio para romper com a 

tradição italiana que se tinha tornado provinciana e fechada em si. Todavia, os reais efeitos 



38 
 

das tentativas de abertura dos horizontes levadas a cabo naquele período de repressão brutal 

apenas se deram nos vinte anos que seguiram a Segunda Guerra Mundial. As traduções 

inseriram na poesia italiana elementos alheios, de todo inesperados – seja do ponto de vista 

estilístico, seja do ponto de vista do conteúdo: novos estilos métrico-sintáticos, culturas e 

tradições diferentes. É curioso notar, como sugere Fortini (Fortini 2011), como nos anos 30 

houve uma forte produção de “traduções métricas” que misturavam ritmos conformes à 

tradição italiana com efeitos métricos e linguísticos derivantes das tradições dos originais, 

enquanto nos anos do pós-guerra houve mais poesia traduzida em prosa de modo a obter 

quase paráfrases dos poemas. Os anos da resistência e do imediato pós-guerra 

provavelmente não determinaram uma alteração tão forte para a poesia, ao contrário do que 

aconteceu com a prosa – sobre a qual o neo-realismo e as novas instâncias literárias tiveram 

mais incidência.  

Neste estudo interessa-me considerar como a tradução de poesia se imbricou no 

contexto literário existente e como os dois sistemas se influenciaram reciprocamente 

sobretudo na tentativa de subversão linguística e política contra o poder estabelecido. 

Interessa-me, portanto, a poesia na sua dimensão social e não apenas como um acto 

pertencente ao âmbito doméstico e privado do poeta ou do leitor. Tão pouco pretendo 

concentrar-me apenas na assim chamada poesia de intervenção, supondo que qualquer 

tipologia de poesia – seja confessional, politicamente “activista” – possa ter uma valência 

política e social. Nas palavras de António Ramos Rosa: “Um mundo em que se formula 

uma palavra nova é um mundo que perde as suas articulações habituais” (Rosa 1991). Ou, 

nas palavras de Adrienne Rich: 
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The moment when a feeling enters the body – is political. This touch is political. 

By which I mean, that politics is the effort to find ways of humanely dealing with 

each other – as groups or as individuals – politics being simply process, the 

breaking down of barriers of oppression, tradition, culture, ignorance, fear, self-

protectiveness. (Rich 1993, 24)  

 

1.2. Por que estudar a tradução de poesia como meio de contestação 

Procurando um apoio teórico nas teorias sobre a “revolucionariedade” da linguagem 

poética elaboradas por Julia Kristeva nos anos 70 (Kristeva 1985), analisarei como este 

“potencial revolucionário” da poesia pode ser transferido em tradução e como se pode 

tornar assim num meio de contestação em períodos ditatoriais, de censura e de controle 

sobre a liberdade de expressão.  

Uma das principais revoluções da teoria linguística de Julia Kristeva consiste na 

introdução da análise do sujeito na língua. Nas principais teorias linguísticas anteriores e 

dela contemporâneas era costume considerar como arbitrária a relação entre significante e 

significado, aceitar os signos como substitutos de elementos extralinguísticos e teorizar a 

falta de um sujeito ou então a presença de apenas um “ego transcendental”. Estas teorias 

linguísticas não conseguiam, porém, explicar o funcionamento de artes significantes como 

a poesia ou o mito, tudo o que não fosse redutível em si a apenas um objecto linguístico.  

Se o estruturalismo tinha proposto uma visão da língua que não previa a actuação do 

sujeito, o pós-estruturalismo e ainda antes Julia Kristeva tiveram o mérito de reintroduzir o 

estudo do sujeito, tentando aproximar a linguística à arte, as teorias linguísticas às teorias 

psicanalíticas do inconsciente de Freud e às teorias políticas marxistas.  

Em primeiro lugar, Kristeva critica a arbitrariedade da relação entre significante e 

significado. Esta relação, segundo a autora, não seria arbitrária, mas teria uma lógica 
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intrínseca derivada da noção de inconsciente e das pulsões teorizadas por Freud. Para Julia 

Kristeva, o sujeito é um elemento sempre em processo: trabalha, morre, deseja. O 

significado seria então um processo dialéctico no qual se desenvolveria o sujeito, por sua 

vez, movido também por pulsões a nível inconsciente.  

Além disso, teorizando a existência de um sujeito da enunciação, pressupõem-se 

relações entre os vários participantes do acto de fala segundo uma estrutura profunda. Isto 

prevê, portanto, a existência de um intralinguístico e de um extralinguístico. O sujeito 

significante da enunciação é, portanto, provido de estruturas profundas que remetem para 

categorias. As categorias podem ser semânticas, lógicas e intercomunicantes, mas podem 

também remeter para mudanças linguísticas históricas, estando então sujeitas à diacronia e 

à sincronia. Neste sentido, a linguística liga-se à filosofia e pode ler-se a significação de 

uma enunciação como um produto cultural, histórico, ideológico.    

Uma das conclusões mais importantes que derivam da introdução das teorias do 

inconsciente e destas categorizações na linguística é que a única verdade de uma 

significação é a do seu processo e não a do seu sistema. A linguagem seria então formada, 

segundo Julia Kristeva, por um lado por uma parte semiótica, que seria representada pelas 

sacudidas das pulsões a que ela chama de chora sémiotique (Kristeva 1985), a totalidade 

rítmica das energias pulsionais do inconsciente, e por outro lado por uma parte simbólica, 

que representaria a ordem organizadora das pulsões, o correspondente da lei, das regras, de 

tudo o que serve para que a comunicação seja performativa. A combinação dos dois 

aspectos cria na linguagem o que Julia Kristeva chama signifiance ou “significância”. Os 

dois são, portanto, aspectos de um mesmo processo e resultam inseparáveis: é apenas 
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através de uma abstração que é possível conceber as duas partes separadamente. A 

dialéctica entre estas duas partes determina o tipo de discurso daí resultante.  

A chora semiótica é composta por uma quantidade de energias que se movimentam 

através do corpo do sujeito, que ainda não se constituiu como tal e, ao longo do seu 

desenvolvimento, organizam-se de forma interdependente das constrições impostas sobre o 

corpo pela família e pelas estruturas sociais. Deste modo, as pulsões – que são cargas 

energéticas e marcas psíquicas – articulam-se entre mobilidade e paragens efémeras. O 

próprio nome chora provém do Timaeus de Platão e indica uma articulação móvel e 

provisória feita de movimentos e pausas, rupturas e articulações (ritmo). O nosso discurso 

move-se com e contra a chora, depende dela e simultaneamente recusa-a. A chora pode ser 

representada e regulada, mas não poderá ter uma forma axiomática. A chora é o lugar onde 

o sujeito é gerado e negado ao mesmo tempo, porque está submetido à dialéctica das 

pulsões que o produzem. Este processo em que age a negatividade, no sentido hegeliano do 

termo, embate em constrições biológicas e sociais. É preciso distinguir o semiótico da ideia 

de posicionamento (referente à filosofia de Husserl), segundo a qual a linguagem seria 

construída pelos conceitos de doxa, posição e tese, e prevê uma identificação do sujeito 

com o objecto como condição para a criação da proposição. Este posicionamento é 

chamado, por Julia Kristeva, a “fase tética”. Teoricamente o “ego transcendental” estaria na 

base da formulação de qualquer frase, mas qual é o processo que contradistingue a 

produção de sentido? Segundo Kristeva, no desenvolvimento do sujeito, baseando-se na 

teoria do inconsciente, encontramos a fase tética do processo de significação em dois 

pontos: na fase do espelho e na descoberta da castração.  
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A fase tética marca então a passagem entre dois reinos heterogéneos: o semiótico e 

o simbólico. O segundo incorpora o primeiro e a sua cisão é sucessivamente marcada pela 

ruptura entre significante e significado. 

A linguagem resulta ser, portanto, um teatro onde actuam o geno-texto (âmbito das 

pulsões onde aparece o semiótico) e o feno-texto (âmbito das construções, da linearidade e 

das categorizações), tornando-se um objecto de estudo interessante e revelador sobretudo 

quando se trata da linguagem poética. O geno-texto é um catalisador de todas as energias 

pulsionais que se podem encontrar nos dispositivos fonemáticos (como a acumulação, a 

repetição de fonemas ou rimas, a entoação, o ritmo…). O geno-texto pode manifestar-se na 

linguagem, mas não é linguístico, é um lugar em que o sujeito desenvolve o seu processo, é 

uma articulação de estruturas efémeras e não significantes. Pode ser visto como uma função 

subjacente à linguagem. O feno-texto, pelo contrário, é algo que serve para comunicar, é 

competência e performance. É uma estrutura que obedece às regras de comunicação e 

pressupõe um sujeito da enunciação e um destinatário. O processo significante inclui 

ambos, geno-texto e feno-texto, mas os dois são sujeitos a constrições sociopolíticas que 

nem sempre permitem a expressão completa dos dois aspectos da linguagem. No modo de 

produção capitalista apenas alguns textos literários, segundo Julia Kristeva, dão conta da 

infinidade de processos subjacentes à linguagem (Joyce, Mallarmé…).  

De facto, a linguagem poética resulta ser o único tipo de linguagem (além de a do 

sagrado e da loucura) onde a chora semiótica pode fazer irrupção no simbólico, 

desfigurando-o e problematizando a comunicação e a inteligibilidade do texto. Esta 

irrupção do semiótico no simbólico pode ser analisada apenas na teoria, sendo os dois 

aspectos totalmente entrelaçados na realidade. A irrupção do semiótico introduz no 
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simbólico tudo o que o trabalha e o ameaça. Faz emergir o recalcado, com uma negação 

típica da dialéctica e fazendo assim opera uma subversão, uma transformação 

revolucionária da língua. A posição do simbólico é subvertida não apenas na sua estrutura, 

mas também na sua função significante (que é sempre gramatical, sintática). Erodindo 

assim a verosimilhança, a linguagem poética põe o sujeito em processo através de uma rede 

de signos semióticos e põe em movimento tudo o que o dogma reprime.  

Comme si, après l’accent que Freud a mis sur l’impossible coïncidence du sujet 

avec lui-même dans la sexualité, un retour vers la pratique du texte était nécessaire 

pour rappeler non seulement que "les poètes" ont été des précurseurs, dans la 

découverte de cette impossibilité, mais que, étant la condition de leur pratique, la 

contradiction inhérente au procès de la signifiance est la condition de toute 

pratique. Du coup, la poésie cesse d’être de l’"art", et s’arroge la fonction 

d’indiquer à toute pratique l’hétérogénéité qui l’agit, comme de donner à tout 

évanouissement de sens, son dispositif et sa portée pratique. (Kristeva 1985, 189)  

 

Uma vez quebrado o simbólico, a chora semiótica adquire um estatuto mais preciso. A 

simbolização torna mais perceptível a complexidade do sistema combinatório semiótico 

que apenas a teoria pode isolar. Também o semiótico é sujeito a um ordenamento 

biológico, social e, portanto, histórico.  

Esta regulação do semiótico no simbólico, através da ruptura tética, encontra-se 

também em vários níveis do “edifício social”. A irrupção do semiótico é muitas vezes 

representada por um assassínio e pelas pulsões de morte. No caso da sociedade, a arte como 

receptáculo do recalcado interioriza em si a pulsão de morte e torna-se o lugar da irrupção 

do semiótico na sociedade. 

Segundo Julia Kristeva, o texto tem uma função ética numa nova perspectiva – que 

já não é a do humanismo moralista da filosofia idealista, mas uma perspectiva que toma em 

consideração o sujeito em processo na linguagem. Não se pede, portanto, à arte que emita 
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uma mensagem positiva ou enuncie verdades científicas sobre o sujeito, mas concebe-se a 

ética da arte como algo que está muito longe de a querer sujeitar a uma ideologia. A ética 

da prática textual e artística denuncia um sistema opressor. Assim, resulta ser possível 

inscrever no feno-texto o heterogéneo e contraditório processo das pulsões apenas nos 

períodos revolucionários ou nos actos artísticos. 

Está exactamente aqui o aspecto revolucionário da linguagem poética. Se a 

linguagem poética dispõe deste potencial revolucionário, à pergunta “para que servem as 

traduções de poesia?”, uma das possíveis respostas poderia ser “para introduzir uma 

subversão também na língua de chegada”.  

Encontrei dois elementos capazes de revelar a subversão na tradução do texto 

poético: o primeiro, ligado ao âmbito do semiótico, é a reorganização hierárquica dos 

elementos móveis do poema. O segundo, no âmbito do simbólico, é a escolha do texto para 

traduzir, em outras palavras, a recontextualização do texto poético.    

O primeiro, a reorganização hierárquica dos elementos móveis do poema, vem do 

facto de que, traduzindo, pode (e por vezes deve) escolher-se dar a prioridade a um ou outro 

aspecto do poema. A escolha da “dominante” (Jakobson 2003) do texto remete para o 

tradutor e pode tornar-se numa maneira para subverter a língua de chegada. Isto acontece 

quando escolhemos como “dominante”, por exemplo, o facto de manter ou de recriar a 

chora semiótica do texto. De facto, como o faz notar Fortini, poeta e intelectual italiano, se 

considerarmos a experiência de tradução italiana do começo do século XX, notamos que 

existiam duas correntes de tradução: de um lado os tradutores que tinham traduzido os 

autores modernos com a intenção de os inserir na tradição clássica italiana, então utilizando 

uma série de técnicas e formalismos próprios da tradição, e do outro tradutores que tinham 

consciência de uma mudança, que quebraram com a métrica tradicional, espaçando as rimas 
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do texto, fazendo sempre mais alusão ao original, sem todavia tentar imitá-lo forçosamente 

nem imitar uma tradição já existente na cultura de chegada (Fortini 2011, 146-155). A 

intenção dos tradutores, neste caso, era realmente uma intenção engagée que visava 

reproduzir estilos e modelos capazes de romper com a tradição, ainda fixada num 

maneirismo clássico, purista e autárcico do fascismo. As traduções acabavam por criar 

ritmos conformes a tradição italiana, mas que tinham em si efeitos métricos e linguísticos 

inspirados na poesia e nas línguas estrangeiras. O potencial revolucionário do tradutor de 

poesia era, no fundo, o mesmo de o do poeta que criava em italiano: o de quem se confronta 

com a tradição e decide em que maneira a reproduzir ou a subverter.  

O segundo elemento de “subversão” está, na minha opinião, na escolha do texto. 

Encontramo-nos, desta vez, no âmbito do simbólico. A tradução do texto poético na língua 

de chegada tem que se colocar num contexto que não é o dela e que lhe proporcionará uma 

recepção diferente em comparação com o contexto de partida. A escolha de um texto em 

vez de outro permite analisar a recontextualização numa nova situação. 

Se o elemento de subversão anteriormente considerado nos levava a examinar 

sobretudo o aspecto estilístico e linguístico da revolução da linguagem poética, 

privilegiaremos agora o aspecto concreto do posicionamento do texto traduzido na cultura 

de chegada.  

Resulta evidente a importância sociopolítica e socioeconómica da tradução, pelo 

que uma análise da relação entre tradução e instituições seria reveladora da qualidade das 

relações, numa dada época e numa sociedade precisa, entre ideologias e culturas em 

conflito (Fortini 2011). O papel do tradutor variava em função dos momentos e dos 

contextos; às vezes tratava-se de um simples autor que utilizava a tradução como um campo 

de experimentação, às vezes era um bom conhecedor da língua estrangeira, pago por uma 
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revista para traduzir alguns poemas, e outras vezes eram os mesmos intelectuais, redactores 

e editores das revistas literárias, que empreendiam a tradução de um certo tipo de texto para 

divulgar intencionalmente uma particular poesia ou literatura estrangeira. Poder-se-ia dizer 

que cada tipo de tradutor tinha uma diferente “ética da tradução” e obedecia a prioridades 

diferentes. 

Aquilo que Lawrence Venuti chama “ética da tradução” (Venuti 2005) não parece 

ser tão diferente da função ética da arte de que falava Julia Kristeva. Neste caso, trata-se 

exactamente da vontade do tradutor de ratificar ou de se afastar dos discursos dominantes 

na sua mesma prática tradutória, sem estar por isso subjugado a uma ideologia precisa. A 

ética da tradução não é, portanto, somente uma questão de fidelidade – no sentido que 

alguns teóricos da tradução como Schleiermacher (Schleiermacher 2002) ou Berman 

(Berman 2003) deram a este conceito: não ter uma atitude etnocêntrica, não trair a 

estranheza da língua e da cultura estrangeira – mas a ética é aqui uma “ética da diferença”, 

ou seja, a liberdade que o tradutor tem quanto à escolha do valor principal a seguir na sua 

tradução. “Um projeto de tradução motivado por uma ética da diferença muda a reprodução 

das ideologias e das instituições dominantes que oferecem uma representação parcial das 

culturas estrangeiras e marginalizam outras comunidades locais” (Venuti 2005). 

 

1.3. O significado de um estudo comparado entre Itália e Portugal 

É evidente que um estudo comparado sobre o papel da tradução de poesia durante as 

ditaduras italiana e portuguesa esbarra logo no problema da diferença em termos 

cronológicos. A minha pesquisa não quer, contudo, concentrar-se no contexto político e 

social específico de cada década das duas ditaduras, mas quer considerar, na sua 
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globalidade, as relações entre o poder totalitário e a tradução, nomeadamente a tradução de 

poesia. Por esta razão, terei sempre presente o facto de que quando falamos da sociedade 

italiana durante o fascismo estamos a falar, de facto, de um período de tempo restrito 

pertencente à primeira metade do século XX; enquanto, quando falamos da sociedade 

portuguesa durante o Estado Novo, abrangemos um período de tempo totalmente diferente 

e heterogéneo que vai dos anos 30 até 1968. Não chegarei até ao fim da ditadura em 1974 

por querer considerar apenas o dispositivo político posto em prática dentro da estrutura do 

Estado Novo propriamente dito e porque me pareceu o período mais significativo em 

referência às minhas pesquisas. Considerarei com certeza as mudanças políticas e 

económicas que se sucederam ao longo dos anos ditatoriais, mas estas não farão parte dos 

critérios utilizados para a comparação; serão apenas pontos de referência temporais.  

O que interessará, para os fins deste estudo, será a similitude entre os dois regimes 

italiano e português e a sua relação com a literatura, a poesia e a tradução. Como já foi 

amplamente estudado, o regime salazarista teve vários pontos em comum com o fascismo 

italiano e a inspiração fascista mais clara ocorreu na segunda metade dos anos 30 (Ivani 

2005). Embora o Estado Novo tenha criado aos historiadores vários problemas de 

categorização entre os vários fascismos europeus, pode avançar-se a ideia segundo a qual o 

salazarismo foi realmente um fascismo assimilável ao regime italiano de Mussolini. Os 

contextos em que nasceram as duas ditaduras eram muito diferentes do ponto de vista social 

e económico, mas houve paralelismos bastante marcados sobretudo na maneira como os 

ditadores chegaram a conseguir centralizar e a preservar o poder. É preciso dizer que, em 

Portugal, o salazarismo talvez não tenha tido a mesma vontade de regeneração cultural e 

nacional baseada numa suposta glória superior da cultura portuguesa como, pelo contrário, 
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foi o caso na Itália de Mussolini. Quando comparamos as políticas culturais, em Portugal 

encontramos episódios mais significativos nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, 

enquanto em Itália toda a contestação aconteceu sobretudo nos anos anteriores à Segunda 

Guerra Mundial. Se compararmos Itália e Portugal nas políticas referentes às traduções, 

notamos que em Portugal existia muito menos o medo do estranho e do estrangeiro; talvez 

por causa da posição geográfica mais periférica no mapa europeu, existia desde sempre o 

hábito de se estar permanentemente virados para o estrangeiro. Isso não impediu, todavia, 

que houvesse uma forte censura também em Portugal sobre as obras literárias de outras 

culturas, como já foi referido anteriormente.  

É interessante notar como a tradução de poesia, no contexto ditatorial, muitas vezes 

seja suportada por uma clara vontade de contestação política, sobretudo quando se trata de 

traduções feitas no âmbito das revistas literárias. Tratarei mais detalhadamente a questão da 

tradução de poesia nas revistas literárias no Capítulo 2. A tradução, além de ser um agente 

de transformação estética e linguística, pode também funcionar como agente de subversão 

ideológica (cf. Wolf, Fukari 2007). Os regimes totalitários sempre mostraram uma clara 

aversão a todos os elementos linguísticos que chegavam do estrangeiro e que 

“barbarizavam” as línguas nacionais. A ameaça dos termos “estranhantes” não consistia 

apenas no facto de puxar a língua para uma modernização capaz de desarticular a gramática 

tradicional, mas também na inserção de uma inteira cultura estrangeira capaz de 

desequilibrar as tradições nacionais do país de chegada.  

A pesquisa de novos modelos linguísticos em tradução ameaçava as escolhas 

estéticas, linguísticas e culturais do regime. Como o afirma um autor e tradutor como 
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Cesare Pavese em Il Mestiere di Vivere3, o que mais lhe interessava, enquanto traduzia, era 

subverter diretamente os cânones linguísticos mais do que os políticos promulgados pelo 

governo e pelos intelectuais fascistas. A transformação da língua literária foi, portanto, um 

importante instrumento que funcionou como uma prática estética de contestação. 

Quando se estuda a relação entre tradução e poder é sempre necessário fazer a 

distinção entre as escolhas pessoais e textuais do tradutor e as escolhas editoriais de um 

grupo de pessoas que pretende publicar um texto, neste caso poético, em tradução. As 

escolhas individuais dos tradutores são geralmente influenciadas por ideologias políticas, 

literárias e culturais conscientemente ou inconscientemente interiorizadas. Nas escolhas 

editorais, no entanto, podem-se encontrar diferentes intenções, como a de dar a conhecer e 

difundir uma cultura pouco conhecida, a de reforçar o conhecimento de uma cultura já 

notória ou muitas vezes encontra-se uma intenção sociopolítica dirigida para o reforço ou a 

contestação de uma determinada ideologia.  

Veremos diferentes maneiras de entender a tradução de poesia em contextos 

políticos de forte repressão. Através do estudo das interligações entre as redes que unem os 

tradutores, os agentes editoriais, os tradutores e os leitores de poesia, chega-se a uma 

compreensão mais ampla e mais profunda da cultura da língua de chegada num 

determinado momento político. A comparação entre Itália e Portugal dará espaço, além 

disso, a uma reflexão mais geral sobre o funcionamento das operações tradutórias nos dois 

contextos e das suas relações com o poder e com os cânones nacionais. Será possível 

estabelecer paralelos, quando não verdadeiras normas implícitas, de tradução em 

determinados tempos e lugares. Será interessante sobretudo analisar como um género 

                                                           
3 Pavese, Cesare, Il mestiere di vivere: diario 1935-1950, Einaudi, Torino:1952 (1° edizione). 
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literário tão “de elite”, e ao mesmo tempo tão relevante nos cânones como a poesia, pôde 

funcionar como veículo de transformações literárias e sociais. A poesia, muitas vezes 

considerada como algo “obscuro” e “oblíquo”, dificilmente compreensível, género para 

poucos adeptos, conseguiu tornar-se um dos principais meios de subversão. Foi 

exactamente graças a estas suas características de “obscuridade” e “ambiguidade” que 

muitas vezes se conseguiu, através dela, contornar o olhar severo da censura dos regimes 

ditatoriais, deixando passar mensagens que de outra forma teriam sido proibidas. Nas 

palavras de António Ramos Rosa: “a palavra foge à lógica da representação. A linguagem 

poética é por isso hieroglífica, oculta, e dissimula, mas também revela” (Ramos Rosa 1991, 

32).  
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CAPÍTULO 2 

 

PORQUÊ AS REVISTAS LITERÁRIAS 
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2.1. A tradução de poesia e o papel central das revistas literárias 

Neste estudo da tradução de poesia nos períodos ditatoriais em Itália e Portugal decidi 

deliberadamente não considerar as antologias poéticas, mas sim as traduções pontuais 

publicadas em revistas literárias. A escolha de excluir desta pesquisa o estudo das 

antologias deve-se à ideia segundo a qual o alvo principal onde aconteceu a transformação 

da consciência intelectual europeia durante os regimes foram exactamente as revistas de 

cariz cultural enquanto publicações periódicas abrangentes de vários assuntos que 

permitiam um tipo de leitura fragmentada, selectiva e mais activa. Num momento histórico 

em que os fascismos se empenhavam a erguer barreiras físicas, económicas e culturais, um 

meio simples de comunicação como as revistas literárias constituía um dos poucos 

instrumentos possíveis para reelaborar e veicular diferentes ideias de cultura e de 

sociedade. As ideias revolucionárias e os debates entre os intelectuais aconteciam sobretudo 

neste tipo de revistas onde arte, cultura e política se entrelaçavam na tentativa de formar 

novos modelos capazes de fugir aos que o regime impunha. A difusão das revistas era 

também mais fácil em comparação com as obras publicadas em livro, porque as assinaturas 

podiam ser enviadas para qualquer lugar do país e a distribuição era mais cuidada e 

constante, quando possível. Existiam também, e eram a maioria, as revistas literárias 

alinhadas com os governos, mas neste estudo considerarei principalmente as revistas 

literárias que acolheram traduções poéticas e que se destacaram de alguma forma por terem 

tido um papel particular na contestação do poder estabelecido. 

A poesia estrangeira que aparecia nas revistas literárias abria uma brecha sobre tudo 

o que acontecia fora das fronteiras em termos literários (e não só), permitindo assim ter 

uma visão mais alargada do mundo. Os vários autores e tradutores que traduziam para as 
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revistas literárias, muitas vezes, publicavam também as suas traduções poéticas em 

antologias, mas era nos periódicos que o debate se acendia pela primeira vez; eram as 

revistas as que tinham maior difusão sobre todo o território nacional e eram as revistas que, 

além de acolherem páginas dedicadas à literatura e à poesia, muitas vezes davam também 

espaço a discussões de tipo político, económico ou social, oferecendo assim a possibilidade 

de pôr em comunicação literatura e sociedade, arte e política. 

Em toda a Europa, a necessidade de traduzir poesia, particularmente no período 

entre as duas guerras mundiais, pareceu derivar sobretudo de uma reacção ao conflito, 

como uma tentativa extrema de humanização na permanente desumanização provocada 

pela guerra. Nas palavras do poeta Piero Bigongiari: 

Já disse, noutras ocasiões, que para mim traduzir é muito parecido com um acto de 

desespero. E a razão mais simples, mas talvez não a mais verídica, poderia ser de 

facto esta: o tempo não deixava outra esperança senão nos gestos mais absurdos, 

nos mais ocultos testemunhos de um eu que procurava a multiplicação do seu 

próprio ser na fraternidade universal da poesia, além das fronteiras onde para nós 

não existia um inimigo, mas um irmão. O inimigo, quando muito, estava entre nós, 

na aceitação de uma separação que não podíamos admitir, imposta pelas razões de 

uma política de potência e de vexames. (Dolfi 2004, 22, tradução minha) 

 

Estudar a génese da recepção de um poeta estrangeiro do século XX num dado país resulta 

sempre difícil, porque geralmente as primeiras traduções são sempre publicadas em revistas 

e as publicações deste tipo raramente são consideradas, a posteriori, no momento da 

construção da bibliografia crítica de um autor. 

As revistas literárias representam um tipo de edição não assimilável aos livros nem 

aos jornais; são um unicum no panorama editorial: um tipo de publicação particular com 

uma ordem e disposição próprias na organização, publicação e divulgação das obras 

escolhidas. Mais efémeras e mais frágeis em comparação com as obras em livro, são 
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também geralmente menos volumosas, sem reedições e sempre fruto de um trabalho de 

grupo. Foi sempre nas revistas literárias que apareceram pela primeira vez todas as 

experimentações e as pesquisas que logo em seguida abriram caminhos a novas correntes, 

mas sobretudo, no que diz respeito às literaturas estrangeiras, foi nas revistas literárias que 

se apresentavam pela primeira vez autores e realidades novas que até então não tinham tido 

outra forma de divulgação. 

Ao longo da história da crítica literária, as publicações periódicas sempre 

despertaram, de facto, pouca atenção com a excepção de um reduzido número de revistas 

que, embora tivessem muitas vezes tiragens pequenas, passaram a fazer parte do cânone por 

terem estado na base de movimentos literários importantes. Isto aconteceu sobretudo com 

movimentos de vanguarda do século XX. O papel das revistas é, portanto, geralmente 

reavaliado a posteriori, mas ainda não tem uma verdadeira consagração académica. As 

revistas literárias, até nos nossos dias – sejam elas online ou em papel –, são os primeiros 

receptáculos das escritas emergentes e, no entanto, ainda não é frequente fazer-se um 

estudo sistemático deste tipo de publicação. Trata-se, para todos os efeitos, de um género 

literário particular com leis e traços muito específicos. A maior qualidade das revistas 

literárias reside com certeza no facto de serem publicações colectivas e, portanto, de 

representarem o pensamento e a arte de um grupo de pessoas unidas à volta de um 

determinado projecto comum feito de trocas, perguntas e respostas, debates e 

representações de uma mesma afinidade de pensamento. Nas palavras de Oliver Corpet: 

“La revue c’est d’abord un complot, un complot contre l’ordre littéraire établi, contre 

l’ordre des idées, en même temps qu’une passion – et tous ceux qui ont fait ou participé à 

une revue savent ce que cela veut dire” (Corpet 1995, 486). As revistas podem tornar-se 



55 
 

realmente elementos criadores de verdadeiras comunidades e, dentro das comunidades, de 

movimentos. A natureza dialógica das revistas e a possibilidade de hospedar o cruzamento 

de arte, literatura, sociologia e política é um dos grandes pontos fortes deste tipo de 

publicação. Tornam-se realmente espaços públicos onde é possível reestabelecer o contacto 

com os desconhecidos, os estrangeiros; onde a vida associativa se torna ainda possível 

através dos encontros, das formações de grupos, da troca de ideias. As revistas representam 

também a negação da vida privada como único lugar de autenticidade nas relações 

humanas. 

A periodicidade é outro factor determinante a ter em conta no estudo das revistas, 

porque a regularidade das publicações permite uma compreensão continuada no tempo e 

um acompanhamento dos acontecimentos históricos. Por outro lado, as estruturas 

financeiras que estão na base da edição das revistas são muitas vezes privadas e, portanto, 

nem sempre sólidas. Acontecia frequentemente os intelectuais que se ocupavam das 

revistas desconhecerem completamente os aspectos comerciais ligados ao mercado e isto 

não facilitava a difusão. Ou então, nos momentos de forte repressão política, as revistas 

podiam enfrentar a possibilidade de serem apreendidas depois da publicação, o que 

provocava, como se sabe, perdas financeiras por vezes consideráveis. De facto, para reler a 

história das revistas literárias, das suas insuficiências e das suas proezas, é necessário 

relacioná-las com os efectivos problemas materiais que muitas tinham de enfrentar, com as 

dificuldades de produção e difusão, assim como aquelas ligadas à vida colectiva com 

exclusões, inclusões, correntes internas e oposições. 

Estas obras de arte colectivas que são as revistas inserem-se sempre num contexto 

muito específico, e resulta bastante difícil estudar a recepção de um periódico, assim como 
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o seu impacto na vida literária, porque a sua integração no polissistema literário não ocorre 

de forma sistemática como para as publicações em livro. As revistas têm um papel 

ambivalente porque são frequentemente publicadas por editores, sem, todavia, seguirem as 

mesmas trajectórias do formato livro-tradicional. A sua difusão é mais precária, não passa 

necessariamente pelos mesmos círculos de publicação em livro e por vezes é-lhe atribuída 

uma função de apoio às outras publicações de uma mesma editora. De todos os modos, as 

revistas têm normalmente um núcleo de leitura fiel e constante e as assinaturas asseguram 

geralmente uma boa difusão, mesmo em períodos de repressão. 

As revistas têm uma grande influência no desenvolvimento cultural de um país: são 

dinâmicas, acompanham progressivamente a passagem dos anos e dos acontecimentos, 

comentam o tempo, atravessam o espaço e são por sua vez afectadas pelos movimentos da 

história. 

No início do século XX, em particular, as revistas literárias adquiriram grande 

importância porque se deu, neste período, uma alteração nas instituições culturais 

tradicionais do passado e elas passaram a ser um modo alternativo de produzir cultura, 

como se fossem quase um contraponto à cultura académica das universidades. As revistas 

claramente existiam desde há muito, mas foi apenas nesta época que se tornaram em 

lugares onde se produzia uma cultura militante, mais que académica, moderna, com estilos 

e discursos muitas vezes de divulgação e, além disso, onde se dava espaço a debates e 

polémicas que eclodiam em torno de questões de actualidade. Por esta razão, a cultura que 

saía das revistas era considerada como pouco institucional e “fora dos cânones”, mas foi 

exactamente esta liberdade de poder criar desde as periferias dos interesses literários pré-

estabelecidos, foi mesmo este afastamento de qualquer entidade financiadora e 
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dispensadora de ideologias, que proporcionou às revistas independentes uma maior 

autonomia e margem de acção. Os resultados das revistas eram textos provisórios, sempre 

em construção, frequentemente em aberta oposição aos estudos académicos que saíam 

normalmente já fechados e com anos de longas pesquisas na sua base. Nas revistas, pelo 

contrário, emergia o presente como um fruto de encontros pessoais ou colectivos entre 

intelectuais, artistas, viajantes, homens e mulheres de letras. As revistas, sobretudo na 

primeira parte do século XX na Europa, são testemunhos da sua época, de um determinado 

grupo de pessoas num determinado lugar, assim como das suas condições e relações 

sociais. 

Clara Rocha, na sua obra Revistas Literárias de Portugal no Século XX, identifica 

várias funções que podem ter as revistas culturais. Uma destas é a de informação. A autora 

afirma (Rocha 1985) que a semiótica atribui à imprensa uma função psicoterapêutica no 

sentido em que permite uma cidadania mais integrada na sociedade, numa sociedade que 

lhe pede para estar sempre actualizada sobre os acontecimentos do mundo, uma 

actualização que se torna sinónimo de maior integração social. Além da função de 

informação, há também a de divulgação, isto é, uma disseminação científica e literária ao 

alcance de toda a gente. Entre as outras funções encontram-se a selecção, valoração, 

reavaliação e consagração de autorias, obras e movimentos; a função de recreação e de 

entretenimento das revistas que querem agradar a um público variado e, finalmente, a 

função de formação como intervenção e animação cultural. Em suma, “as revistas e os 

jornais servem para realizar duas grandes atitudes possíveis face à cultura: ou produzi-la, ou 

reproduzi-la” (Rocha 1985, 113). 
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Neste estudo consideram-se as revistas de Portugal e Itália como parte de uma 

implícita rede mais ampla que abrangeria todas as publicações do século XX na Europa. 

Estudam-se aqui as revistas como se fossem verdadeiros contentores de memórias, um tipo 

de memória literária subterrânea e paralela à do cânone. 

O que poderá proporcionar, portanto, um estudo comparado de revistas publicadas 

durante as ditaduras em Itália e Portugal? 

O estudo comparado configura a melhor perspectiva para estudar a abertura cultural 

e os intercâmbios entre paradigmas culturais nacionais e estrangeiros. A comparação 

permite-nos observar uma rede transnacional de perguntas, respostas e afinidades entre 

várias literaturas, além de permitir entender os diferentes modos de recepção (difusão, 

crítica, assimilação) da poesia e crítica estrangeiras às culturas e literaturas nacionais. 

Procuraremos responder às seguintes perguntas: que importância quantitativa e 

qualitativa teve a poesia estrangeira no discurso crítico literário, mas também político e 

social veiculado pela imprensa periódica nos países considerados? 

Que lacunas nacionais preenche a tradução de poesia estrangeira e que autores 

estrangeiros são recorrentes nos dois países? Qual o significado e a recepção destes autores 

no contexto de partida e no contexto de chegada? 

Pode falar-se de introdução consciente de uma ideologia na tradução de poesia com 

fins subversivos? 

Será possível seguir as mutações do formato das revistas consoante os períodos 

históricos considerados, e individuar um fio comum na construção de revistas em 
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contracorrente em relação à cultura oficial? Seguem estas um modelo único ou modelos 

diferentes? 

Como era gerida a interligação da parte dedicada à poesia com o resto da revista? 

Que tipo de evolução advém no tempo no que diz respeito às relações entre poesia nacional 

e poesia estrangeira? 

Nas duas secções seguintes deste capítulo traçaremos uma panorâmica geral do 

contexto histórico em Portugal e Itália, assim como procuraremos mencionar os principais 

sucessos e insucessos das publicações de revistas literárias nos dois países durante os anos 

ditatoriais. Finalmente, na última secção procederemos a uma comparação destes dois 

universos culturais tentando proporcionar uma visão comparada e geral do papel das 

revistas e das traduções nas situações políticas em que se encontravam os dois países. 

 

2.2. Revistas literárias em Portugal durante o Estado Novo     

A censura, no século XX, em Portugal, já tinha sido imposta logo depois do Movimento de 

Maio de 1926, mas foi apenas com a chegada de Salazar ao poder que se instituiu como um 

verdadeiro modo institucional de controlo político. O Estado Novo de Salazar, sendo um 

Estado autoritário, mas não totalitário – no sentido em que não havia a vontade de subjugar 

o povo a uma ideia única de nação e “raça” – utilizava os meios da censura como 

promulgadores e conservadores do poder adquirido. A revolta militar de 28 de Maio de 

1926 foi operada por um movimento conservador, reaccionário e ligado à doutrina social da 

Igreja Católica, que considerava estar o “inimigo” no ensino, na literatura, na imprensa, no 

teatro e no cinema. Por isso, a atenção a estes meios tornara-se, desde logo, uma das 
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principais preocupações de Salazar. O Estado vislumbrado pela ditadura era um Estado 

onde não existiam diferenças e sobretudo nenhuma luta de classe, não existiam greves, 

assim como nenhuma contestação ou protesto; era um país onde a pobreza era uma virtude, 

onde nenhuma pessoa deveria ter ambições desproporcionadas, onde se lutava contra o 

comunismo, e onde se preconizava o catolicismo como modelo religioso para o país. Por 

estas e outras razões, o papel da propaganda política e do controlo da opinião pública eram 

elementos levados muito a sério. Como afirmava Salazar: “politicamente só existe o que se 

sabe que existe” ou ainda: “politicamente o que parece é” (Azevedo 1999, 29). O aparelho 

da propaganda e da censura era pensado para abranger a faixa mais ampla possível da 

população, desde o ensino até à imprensa, à rádio e aos espectáculos de teatro e cinema. 

Depois do movimento de Maio de 1926, em 1927, na primeira página dos jornais, 

começou a aparecer um cabeçalho que anunciava que a publicação já tinha sido visada pela 

comissão de censura, sem que nenhuma disposição legal justificasse esta aparição. Em 

1931 surge uma nota que, juntamente com o reconhecimento da função social da imprensa, 

impunha a “reabilitação moral da República Portuguesa e a restauração financeira e 

económica da nação” (Ramos do Ó 1999, 199), isto é, reconhecia-se a censura prévia como 

uma obra de saneamento moral. 

Nos anos 20 nasce uma revista fundamental para a história da literatura portuguesa: 

a revista Presença. Surge em plenas lutas partidárias, movimentos sociais e crise dos 

valores em Portugal. Com a Presença assistiu-se ao retorno a uma crença na liberdade e na 

independência da arte relativamente à política que deu um novo impulso às letras daquele 

período. À complexa situação política as revistas literárias respondiam principalmente com 

duas linhas de conduta: uma que visava voltar à tradição, muito ligada a certos aspectos da 

cultura clássica e por vezes aberta a folclorismos e regionalismos, e outra que era mais 



61 
 

virada para a vanguarda e a modernidade. Estas duas correntes confluíram na Presença, que 

inicialmente viveu de heranças de um certo vanguardismo literário, mas que também 

elogiava um certo lirismo campestre. O presencismo, como se sabe, acabou por ser 

criticado por ter considerado o próprio eu do artista como o centro da criação literária e por 

ter exaltado quase unicamente a dimensão da afirmação da individualidade. O seu 

contraponto, o neo-realismo, que chegou logo a seguir e que privilegiava a dimensão social 

da arte, teve os seus defensores em revistas como Pensamento (1930-1940), O Diabo 

(1934-1940) ou Sol Nascente (1937-1940) embora, em seguida, o neo-realismo tivesse 

ficado polarizado entre as duas recolhas Novo Cancioneiro (1941-1942) e Novos 

Prosadores (1943-1944). A Revista de Portugal (1937-1940), pelo contrário, assumiu uma 

dimensão mais ampla, bastante além das tendências em vigor e com uma atitude nova 

também partilhada por Cadernos de Poesia (1940-1944), Variante (1942-1943) e Aventura 

(1942-1944), as quais tinham mais referências à literatura estrangeira, em particular à 

francesa e aos surrealistas.   

Em 1933, a Constituição consagrou no plano político uma situação antidemocrática 

que já se podia definir como ditadura e instituiu explicitamente a censura à imprensa com a 

nomeação das respectivas comissões. Embora, do ponto de vista constitucional, todos os 

poderes estivessem nas mãos do Presidente da República, o General Carmona, de facto, 

politicamente o poder real pertencia ao Presidente do Conselho. O acordo entre Carmona e 

Salazar simbolizava apenas o compromisso entre Estado Novo e Forças Armadas. Além 

disso, o Congresso da União Nacional de 1934 e as “eleições” de Dezembro mostraram que 

já existia apenas um partido único sem nenhuma oposição. A passagem para a consolidação 

do autoritarismo foi rápida. Neste período, portanto, a opinião pública passou a ser uma 

questão de Estado e a censura tinha por objectivo ocupar-se de qualquer manifestação 
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intelectual da área cultural, social, política ou religiosa. O exílio, a deportação e a prisão 

passaram a ser eventos frequentes para quem manifestava o seu dissentimento. As 

directivas à censura provinham de uma Direcção que por vezes emitia mensagens 

duvidosas ou contraditórias, assim como de outras instituições que tinham interesses nestes 

campos e que eram aliadas do regime. No caso de alguns jornais, por exemplo, havia ainda 

uma censura interna paralela à oficial que era representada pelas chefias alinhadas com o 

regime. 

O poder que a censura exercia não era apenas o prático e visível por todos, mas 

detinha também um poder invisível de semear o medo nas mentes de quem escrevia e de 

quem se dedicava a produzir e difundir cultura. Foi assim instituída a censura prévia a toda 

a imprensa periódica, independentemente da sua periodicidade, e aos livros que tratavam, 

em geral, questões políticas ou sociais. Os censores deste tipo de imprensa eram “um corpo 

de funcionários do Estado, organizados em Comissões de Censura distribuídos por 

delegações que abrangiam todos os distritos do País” (Azevedo 1999, 70). Os livros, pelo 

contrário, costumavam ser sujeitos a censura a posteriori. Era o caso também dos discos, 

dos posters e das manifestações culturais, como as exposições de arte. 

No que diz respeito aos livros, havia obras que não eram sujeitas a censura por 

serem simplesmente proibidos de circular, como por exemplo todos as que provinham dos 

países comunistas. 

 

A censura a posteriori era exercida por funcionários do Secretariado de Propaganda 

Nacional e para os livros existiam verdadeiros Gabinetes de Leitura. A censura podia contar 

também com o apoio da polícia política, a PIDE (e a GNR nas províncias) que 
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desempenhavam a sua vigilância sobre as obras expostas nas livrarias e quiosques de 

jornais. Também a Guarda Fiscal e os Correios se ocupavam de censura, mas não literária. 

O Ministério do Interior e, a partir de 1933, também o Secretariado de Propaganda 

Nacional geriram os serviços de censura, até que em 1940 foi fundado um Gabinete de 

Coordenação dos Serviços de Propaganda e Informação constituído pelo Director do 

Secretariado de Propaganda Nacional e pelo Presidente da Comissão administrativa da 

Emissora Nacional de Radiodifusão, que quatro anos mais tarde foram formar parte do 

departamento chefiado por António Ferro (Director do Secretariado de Propaganda 

Nacional) e que se ocupava geralmente dos serviços de imprensa e censura (Do Ó 1999). 

Desapareceu a palavra propaganda e foi substituída por informação, assim o SPN/SNI 

começou a gerir todos os meios de informação. Para o teatro e o cinema, António Ferro 

tinha posto em prática todo um sistema de concessão de “licenças” e “vistos” para as peças 

e para os filmes. 

Finalmente, o poder da censura não estava apenas no que se proibia, mas também 

no medo que incutia em quem escrevia. Cada escritor tinha, “em si”, um censor imaginário. 

Já a partir dos anos 20 chamavam-se os jornalistas à responsabilização: não se deviam 

escrever coisas que ultrajassem as instituições republicanas ou a mais alta figura do Estado. 

Era também proibido manchar o nome da Igreja, escrever qualquer coisa que fosse contra a 

moral católica, difundir notícias tendenciosas, fazer propaganda subversiva, escrever textos 

passíveis de serem classificados como pornográficos. A autocensura acabou por ser um 

forte condicionamento intelectual de repressão. 

Em 1943, o Estado Novo tentou vigiar as publicações literárias com uma nova 

legislação dirigida apenas a revistas culturais e editoras com um decreto-lei que afirmava 

ser preciso censurar tudo o que tivesse a ver directamente com a política e a ideologia. Foi 
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por isso que muitos autores decidiram recorrer unicamente à poesia e à prosa para expressar 

qualquer tipo de pensamento literário ou político-social que fosse. Em 1945 houve uma 

tentativa de abertura que foi, na verdade, apenas uma simulação do regime. Deu-se espaço 

para o nascimento do MUD (Movimento de Unidade Democrática), em 1949 houve a 

candidatura do General Norton de Matos à Presidência da República e houve um ensaio de 

restabelecimento das liberdades fundamentais – entre as quais, a abolição da censura. O 

projecto naufragou, mas marcou uma primeira pequena crise do regime que levou, a seguir, 

a um aperto ainda maior da censura. 

Além destas intervenções físicas nos livros e nas revistas, havia outra forma de 

repressão que se pode definir como burocrática. Nenhuma editora de livros, ou redacção de 

revista ou jornal, podia ser fundada sem dar prova de ter suficientes meios financeiros, sem 

um inquérito sobre a ideologia dos fundadores – chamada “idoneidade moral e intelectual” 

– e também qualquer nova actividade que se abria sujeitava-se sempre à possibilidade da 

apreensão ou proibição das suas obras. Acontecia muitas vezes que as revistas fossem 

“suspensas de forma definitiva”, como aconteceu a O Globo nos anos 30, a O Diabo e Sol 

Nascente nos anos 40, assim como à revista Árvore e o mensário literário LER nos anos 50. 

Por volta de 1947 o surrealismo chegou a Portugal com a constituição do Grupo 

Surrealista de Lisboa e, em seguida, com o Grupo Surrealista Dissidente em 1949. As 

publicações do surrealismo foram pontuais e não se diziam ligadas a nenhuma revista em 

particular, se excluirmos algumas específicas como as Uni-Bi-Tri-Tetra-Pentacórnio 

(1954-1956) e Pirâmide (1959-1960). Luís Pacheco destacou-se como editor dos 

surrealistas na Editora Contraponto. O surrealismo teve também fortes ligações com o 

contexto político e social no qual surgiu, mas a sua expressão teve mais impacto a nível 

individual por cada artista, mais do que a nível colectivo. As expressões a nível colectivo 
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reduzem-se a poucas intervenções públicas, imediatamente desaprovadas e censuradas. Nas 

palavras de Antonio Tabucchi, ao surrealismo português “faltou uma prática marxista que 

operasse subversivamente sobre os valores burgueses; faltou-lhe uma sólida base freudiana 

capaz de legitimar as suas teorias: mas, prejudicialmente, fundamentalmente, foi a falta 

quase total de liberdade que o obrigou sem remédios apenas à expressão poética individual” 

(Tabucchi 1971, 9). As manifestações colectivas de massa já não eram possíveis durante o 

regime e qualquer intelectual tinha de manter uma posição de compromisso para não ser 

deportado ou afastado. Era uma liberdade de movimento muito peculiar que admitia 

críticas, alusões e denúncias, mas só de forma indirecta. De todas as maneiras, tanto o 

surrealismo quanto o neo-realismo foram movimentos antifascistas, o que mudava eram os 

níveis das posições estéticas. Também o surrealismo desconstruía a pátria, a família, os 

valores tradicionais religiosos e militares e tudo o que tinha a ver com o poder. Além disso, 

conseguiu reestabelecer uma ligação entre Portugal e Europa. 

Cesariny está sempre em conflito consigo próprio e a sua mesma natureza. 

Intolerante ao habitat em que está mergulhado procura no álibi europeísta o resgate 

daquelas obsessões culturais (sensualidade, saudade, comoção) que a tradição 

literária portuguesa já lhe faz sentir como um fardo pesado. Viu no mágico Éluard 

e na sua maravilhosa alquimia, que sabe transformar em luz até as pedras, um 

exemplo e um caminho a seguir. (Tabucchi 1971, 54, tradução minha) 

 

Paralelamente às publicações do surrealismo, surgiu a necessidade de retomar um certo 

realismo poético com a revista Árvore (1951-1953), que considerava a poesia e o poeta 

como algo totalmente mergulhado na história e em diálogo com outras realidades.  

A partir do fim dos anos 50, houve um novo ponto de viragem na poesia 

experimental com a chegada a Portugal das experiências que se iam fazendo no Brasil com 

o Concretismo. Revistas como Graal e Tempo Presente publicaram pela primeira vez em 
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Portugal os autores brasileiros conhecidos por terem lançado no Brasil o movimento 

concretista. 

No que dizia respeito à tradução de poesia estrangeira, havia, nas revistas do 

período do Estado Novo, uma particular tendência para traduzir a contemporaneidade. 

Resultava mais fácil e mais vantajoso traduzir poetas do mesmo tempo, mas de outros 

espaços mais do que de tempos e espaços diferentes. Os autores contemporâneos 

estrangeiros deixavam entrever outras situações parecidas ou diferentes da de Portugal e 

ajudavam a compreender a própria. As revistas eram os sítios onde os poetas nacionais 

encontravam os estrangeiros e eram a porta de entrada para as novidades vindas de longe. 

O que se publicava nas revistas portuguesas, quanto a poetas estrangeiros em tradução, era 

também muitas vezes retirado do que se publicava em tradução nas revistas francesas. Por 

esta razão, por vezes chegavam a Portugal textos de autores totalmente desconhecidos sem 

contextualização, retirados directamente das revistas francesas e traduzidos do francês para 

o português. Acontecia frequentemente que a poesia estrangeira se achava dispersa na 

imprensa sem indicação de quem a tinha traduzido e por vezes nem da autoria. Esta 

circulação esparsa e fragmentada dificulta o discernimento das redes de relações entre as 

várias autorias e traduções, entre texto e outras possíveis intertextualidades. Na poesia 

francesa e no que se publicava na França, Portugal encontrava a voz da liberdade, 

encontrava uma denúncia da opressão da ocupação que no seu próprio mundo era 

impossível de se encontrar e, além disso, apropriava-se de uma franca exortação à 

liberdade e à justiça. 

Para algumas revistas a poesia era o elemento fundamental: Árvore, Cadernos do 

Meio-Dia, Afinidades, Variante, Poesia Experimental, &Etc., Tavola Redonda, Colóquio... 

e as traduções poéticas que apareciam em algum número repercutiam-se sobre todo o 
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conteúdo da revista. A escolha de um autor para traduzir já indicava um certo grau de 

envolvimento emocional ou intelectual entre quem traduzia (ou quem editava escolhendo a 

publicação) e o autor traduzido. Os tradutores eram, a maior parte das vezes, anónimos, 

outras vezes eram autores conhecidos: neste último caso a selecção de poesia e a tradução 

adquiria outra luz e estabeleciam-se assim paralelismos e sintonias “fixas” entre alguns 

autores que se tornaram os “tradutores oficiais” de outros poetas estrangeiros4. Estava-se 

em Portugal perante a poesia estrangeira como dizia que estava Paul Valéry perante a 

poesia tout court: num “état d’attente active et interrogative” (Valéry 1957, 212). 

As principais traduções nos anos 30 e 40 eram feitas a partir do francês e do 

alemão, enquanto nos anos 50 e 60 já foi a vez do inglês porque as pessoas que se 

interessavam pela poesia francesa normalmente já falavam francês, enquanto o inglês 

continuava a ser pouco comum. 

A recepção das revistas literárias mudou bastante ao longo dos anos porque 

claramente cada sucessão de dinâmicas históricas modifica o horizonte de expectativa de 

uma dada obra (Jauss 2005). Estas mudanças por vezes subvertem os valores 

predominantes de uma sociedade e por consequência a atitude com a qual são lidas 

determinadas obras. As revistas, como resultado de um trabalho colectivo, também têm a 

função, entre outras, como acima descrito, de arquivo de um património cultural escrito. 

Como arquivo de artes e letras da contemporaneidade também têm a possibilidade de fazer 

reviver o passado e trazer um determinado período ao tempo presente. Clara Rocha, no seu 

trabalho de crítica e documentação sobre as revistas literárias do século XX em Portugal, já 

mencionado, usando uma abordagem socioliterária, analisa as condições de criação e 

                                                           
4Por exemplo, Paulo Quintela e Rainer Maria Rilke; Adolfo Casais Monteiro e Henri Michaux, Eugénio de 

Andrade e Jacques Prévert ou Federico García Lorca, etc. 
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recepção, identifica linhas de tradição e de vanguarda, de nacionalismo e de abertura e, 

além disso, faz uma leitura intertextual de todas as revistas consideradas. Permite-nos 

compreender assim que uma literatura nacional é realmente feita de perguntas e respostas a 

outras literaturas e que todas as publicações periódicas do século XX formaram uma 

acumulação, uma sucessão e uma sobreposição de diálogos e propostas que acabaram por 

formar as bases da cultura do país. O aparecimento de uma revista por vezes preenchia 

uma lacuna, um vazio nas necessidades culturais do público e respondia assim também ao 

desejo de criar um espaço de divulgação para escritas inéditas, estrangeiras ou esquecidas. 

Isto não significa que todo o conteúdo das revistas literárias fizesse automaticamente parte 

da literatura do país porque, como Clara Rocha também afirma, foi necessária muita 

produção para que alguma qualidade sobrevivesse na memória colectiva (Rocha 1985), 

mas as revistas, embora com as suas intermitências e irregularidades, formaram um 

verdadeiro viveiro de onde em seguida saíram nomes importantes da literatura e onde se 

discutiram assuntos fundamentais da actualidade e da arte de determinados períodos. 

Algumas revistas dedicavam-se unicamente à literatura e à poesia, outras focavam 

mais assuntos sociopolíticos e outras ainda se ocupavam apenas de entretenimento. Muitas 

destas tinham uma marcação ideológica e estética muito vincada. Cada revista com o seu 

estilo e as suas marcas ideológicas criava o seu próprio público e prefigurava as 

expectativas dos leitores. A revista Tempo Presente identificava-se logo como uma revista 

católica e fascista, a Atlântico, dirigida por António Ferro, estava emprenhada da ideologia 

do seu director e, até nas revistas onde faltavam uma linha e um programa específicos, essa 

ausência representava já uma marca ideológica em si.   

2.3. Revistas literárias em Itália durante o fascismo 
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A história das revistas literárias é uma parte fundamental da história da literatura italiana do 

século XX e em alguns momentos atingiu uma tal importância a ponto de, hoje em dia, se 

fazer referência a alguns períodos denominando-os “os anos de” uma ou outra revista. Os 

periódicos literários, como meio privilegiado de luta artístico-política dos intelectuais, 

encontravam-se muitas vezes em conflito com os canais tradicionais de difusão cultural. 

Um estudo aprofundado dos conteúdos destas revistas permite-nos compreender a 

percepção de si mesma que tinha a cultura italiana naquele momento específico. Uma 

história das revistas literárias do século XX foi elaborada por vários investigadores e em 

todos estes estudos não foi possível prescindir da constatação da profunda relação existente 

entre a produção literária e a situação política que se sucedeu ao longo do século. Este 

estudo debruça-se sobre o que ocorreu nos anos do fascismo, em particular. Acerca deste 

período existe o estudo de Giuseppe Langella, Il secolo delle riviste (Langella 1982), que 

nos dá uma panorâmica geral sobre os tipos de revistas fascistas e antifascistas publicadas 

na época, concentrando-se nas relações entre elas e a política do regime, tal como as 

polémicas culturais que as caracterizaram. Existe também o interessante estudo de 

Elisabetta Mondello (Mondello 2012), Periodici e giornali letterari del Novecento, que 

propõe uma história pormenorizada das publicações periódicas e da sua importância nas 

diferentes fases que o país atravessou ao longo do século XX. Pouco estudado foi o 

problema da relação que existiu entre a produção literária ou periódica e a censura. Este 

problema, mais do que ideológico ou relativo a posições políticas, é sobretudo um 

problema prático. Há uma grande dificuldade de acesso aos arquivos italianos. Muitos 

encontram-se em estado caótico desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com a agravante 

de muitos dos arquivos do fascismo terem desaparecido ou mesmo sido destruídos. Por esta 

razão os estudos que se ocuparam da censura foram feitos, na maior parte dos casos, a partir 
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de testemunhos directos, nomeadamente memórias pessoais dos sobreviventes. Guido 

Bonsaver (2007) foi um dos primeiros estudiosos a conduzir uma pesquisa sobre a censura, 

partindo da recuperação quer das fontes directas nos arquivos institucionais quer das várias 

editoras activas durante o fascismo. O contributo deste novo estudo permitiu compreender 

melhor quem eram os censores e como funcionava o aparelho censório. A pesquisa de 

Bonsaver é útil sobretudo porque nos dá uma panorâmica ampla daquela que era a 

totalidade das estratégias opressoras do regime, entre as quais se inseria a censura. Percebe-

se assim que a censura não era uma máquina monolítica e bem coordenada, sendo 

sobretudo um aparelho de controlo com uma forte ordem hierárquica que visava à 

fascização da Itália e que sofria muitas vezes de descoordenação, dispersão e ignorância. 

Além do texto de Bonsaver, existem outros estudos anteriores sobre este assunto, entre os 

quais se destacam a obra de Cannistaro (1975) e de Maurizio Cesari (1978). É costume 

reconhecer três fases na história da censura: uma primeira, que vai de 1922 até 1933, fase 

de instalação da ditadura, em que qualquer forma de oposição directa era proibida e toda a 

discordância manifesta era suprimida e punida. Neste período, o governo estreitou a sua 

relação com as instituições tendo em vista o controlo completo da sociedade. Houve assim 

controlo sobre o ensino e a escola, reformulando ideologicamente os livros escolares e 

obrigando os professores ao juramento de fidelidade ao regime. Foram fundadas 

instituições fascistas de cultura e de organização dos jovens, além de concursos literários e 

intelectuais. A juventude universitária foi toda reagrupada nos GUF (grupos universitários 

fascistas) e todo o tipo de protesto foi suprimido ou marginalizado. Os anos que vão da 

Marcha sobre Roma (1922) até à eliminação de qualquer partido de oposição (1926) 

ficaram na história pelas ameaças, provocações e prisões, pelos exílios e até assassínios de 

Estado (Giacomo Matteotti, em 1924, Piero Gobetti e Giovanni Amendola, em 1926). O 
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controlo sobre a imprensa e a edição tornara-se mais apertado. Todavia, estudar a censura 

literária a partir da legislação nem sempre leva a compreender as práticas factuais: muitas 

coisas eram decididas por via oral, sobretudo as menos legais, para não deixar marcas. 

Outro censor literário menos visível, mas muito presente em Itália, era o Vaticano que agia 

como censor nos assuntos relativos à moral e à fé, embora não houvesse acordos formais 

entre Igreja e governo relativamente à censura dos livros. 

Em 1923 o Gabinete que se ocupava da Imprensa passou para o controlo do 

Primeiro Ministro, que em 1924 decretou a possibilidade de fechar sem aviso prévio os 

periódicos (Bonsaver 2007).  Até 1930 o controlo sobre os livros era da competência dos 

governos civis que procediam à apreensão de qualquer tipo de obra indesejada fosse ela 

italiana ou estrangeira.   

A segunda fase vai de 1934 até 1939 e é o momento em que o Gabinete de Imprensa 

se torna “Sottosegretariato di Stato per la Stampa e la Propaganda”, e em 1935 se 

transforma no MinCulPop (Ministero della Cultura Popolare). Estas instituições enviavam 

“disposições” aos directores dos jornais para censurar minuciosamente a informação da 

imprensa quotidiana (sobretudo no que dizia respeito à expedição na Etiópia). Muitos 

editores, neste período, começaram a praticar a autocensura. 

A terceira fase, que vai de 1940 até 1943, é caracterizada pelo aparecimento de 

novas normas devido à intervenção italiana na Guerra ao lado dos nazis alemães. Houve 

uma particular insistência na censura visando a tradução e a escrita de mulheres, para além 

do afinco na perseguição aos judeus. Foi em 1942 que, com o conluio de grandes editoras, 

se elaborou uma lista oficial de autores “indesejáveis”. 
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Após 1943, com a queda do fascismo, e com a libertação do país, em 1945, os 

intelectuais foram obrigados a enfrentar radicalmente a questão da relação entre cultura e 

política. Isto porque o problema principal foi o de definir qual o seu papel, pois não era 

suficiente estarem organizados: era sentido como necessário que as organizações a que 

pertenciam se empenhassem na reconstrução do país. 

O dia 10 de Junho de 1940, data da entrada da Itália na guerra, representou, para 

muitos jovens intelectuais e não só, o começo de uma situação dramática, já que os 

obrigava a tomar a decisão de tomarem partido a favor ou contra o governo. É o que se 

pode ler na conhecida última carta de Giaime Pintor: 

Sem a guerra eu seria ainda um intelectual com interesses sobretudo literários (…). 

Outros amigos mais propensos a sentirem de imediato o facto político, já se tinham 

dedicado há alguns anos à luta contra o fascismo. Embora me sentisse cada vez 

mais próximo deles, não sei se me teria decidido a empenhar-me totalmente nesse 

caminho: havia em mim um  individualismo, uma indiferença e um espírito crítico 

demasiado fortes para que os sacrificasse a uma fé colectiva. Apenas a guerra 

resolveu a situação, ultrapassando certos obstáculos, limpando o terreno de tantos e 

confortáveis abrigos, pondo-me brutalmente em contacto com um mundo 

inconciliável. (Pintor 1946, 186, tradução minha) 

 

Aquele engagement forçado apareceu com o conflito. A guerra obrigava a uma escolha.  

No que diz respeito à história das revistas, no começo do século XX, em Itália, 

nasceram várias revistas de cariz literário. Das que tiveram mais impacto é normal referir 

Leonardo, fundada por Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini, em 1903, contrastando-a 

muitas vezes com a famosa La Critica de Benedetto Croce, surgida em 1904. Ambas 

manifestaram as dificuldades e as contradições da posição dos intelectuais na época dos 

governos de Giovanni Giolitti (1901-1914). 
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Depois de Leonardo, Prezzolini fundou La Voce, em 1908, uma revista mais virada 

para o jornalismo, com mais espaço para debates culturais e com menos pretensões 

estetizantes se comparada com Leonardo. Tratava-se de uma revista de “idealismo 

militante” dirigida a um público alargado. Em La Voce abordavam-se temas culturais de 

largo espectro, como o direito de voto às mulheres, a educação, a prostituição, a emigração. 

Aquando da guerra na Líbia houve uma divisão dos redactores relativamente à posição da 

revista: uns apoiavam a não intervenção na guerra, enquanto outros mantinham uma atitude 

neutral. Em 1913 apareceu em Florença a revista Lacerba, publicação de Attilio Vallecchi, 

na sua primeira experiência como editor, e que foi animada pelo jovem Giovanni Papini. 

Era uma revista “sem idealismos, nem moralismos, nem reformismos”, como se afirma no 

primeiro número, e que, autodefinindo-se como inovadora e corajosa, não pôde deixar de 

dar abrigo à nova corrente que nascia naquele período: o futurismo. Os futuristas, de facto, 

escolheram a revista como instrumento do seu movimento. Com a Primeira Guerra 

Mundial, a revista tomou partido pelo intervencionismo, considerando a guerra não apenas 

política e económica, mas “de civilização”. Daí em diante, a revista, que acabará as suas 

publicações em 1915 já em plena guerra, acolherá uma intensificação das ideias de 

purificação da raça e do sangue. O período de 1918 até 1920 representou o auge das 

revistas futuristas, que tinham a intenção de ganhar um verdadeiro espaço político, além de 

artístico no país. Nesse sentido fundaram um partido futurista que manteve com o fascismo 

uniões e separações sucessivas. 

Outra revista fulcral do início do século foi com certeza La Ronda (1919-1923). 

Normalmente a historiografia literária refere-se aos anos da Ronda como de um período de 

“regresso à ordem” depois de todos os “ismos” excessivos do futurismo. Os “rondistas” 
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propunham, em aberta polémica com os futuristas, uma ideia de literatura alheia a qualquer 

tipo de engagement: a arte pela arte. Igualmente contra La Voce e contra La Critica 

crociana, considerada demasiado intelectual e filosófica, La Ronda exaltava o estilo formal, 

a lógica sintáctica, o equilíbrio das composições e a noção de classicismo. 

Dos anos 20 até aos 40, que são os que nos interessarão especialmente neste estudo, 

apareceram muitas revistas fascistas e antifascistas de vários tipos e diferentes intenções. O 

período que se segue, o triénio de 1940-1943, contudo, não pode ser assimilado ao anterior 

porque, com o eclodir da guerra, várias publicações explicitaram ainda mais claramente 

posições de maior polémica e discordância para com o regime, pois a situação política 

tinha-se alterado. Isto mostrava uma evidente crise do fascismo e o enfraquecimento de 

uma fase cultural que se ligava já à fase do pós-guerra. 

No início do século, a condição social dos intelectuais transformara-se, pois em 

grande medida tinham perdido a independência económica que os caracterizava no século 

XIX, começando a depender do seu próprio trabalho, ensinando nas escolas ou 

universidades, colaborando com jornais e revistas e outras actividades culturais. Desta 

maneira, nascera uma classe com características completamente novas. 

Em 1924 nasceu a folha literária quinzenal Il Baretti, emblemática por partilhar os 

valores daquelas que serão definidas mais tarde como as revistas da Resistência. Tratava-se 

de um periódico de matriz literária que fazia par com Rivoluzione Liberale, revista esta que 

se ocupava quase exclusivamente de política e sociedade. As duas foram fundadas por Piero 

Gobetti, um dos intelectuais mais activos e novos de então, colaborador já de Ordine 

Nuovo, de Antonio Gramsci. Gobetti tinha fundado a sua primeira revista, Energie Nuove, 

com apenas 17 anos, em 1928. Il Baretti foi publicado logo depois do assassínio de 
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Matteotti, momento em que houve de facto um enfraquecimento do fascismo, que quase 

sucumbiu ao protesto suscitado pelo crime. Pelas suas actividades subversivas, Gobetti foi 

perseguido até sofrer uma agressão por parte de uma squadraccia, que lhe provocou uma 

insuficiência cardíaca, causa da sua morte. Foram posteriormente apreendidos todos os 

números de Il Baretti até à sua proibição definitiva em Novembro de 1925. 

Entre 1923 e 1925 foram promulgadas a maioria das leis fascistissime, assim como 

as medidas contra a imprensa de oposição, o que obrigou a que muitas das revistas fossem 

fechadas neste período. Naqueles anos existiam, contudo, também muitos outros periódicos 

conformistas com o regime, não parecendo ser tocados pelas polémicas e tensões políticas. 

Um exemplo foram as famosas revistas de Ugo Ojetti: Pegaso e Pan. Pegaso, fundada em 

Florença em 1929, nasceu como ponto de encontro no qual confluíam colaboradores de 

diversas, e mesmo opostas, experiências políticas e literárias. Pelas revistas de Ojetti 

passaram todos os grandes nomes da literatura italiana desse período. Tratava-se de 

escritores que encontraram nelas um lugar sem rótulos onde todos podiam colaborar. A 

atitude das revistas de Ojetti face à política era derrotista, pois nem sequer estava 

interessada em atribuir um papel preciso aos intelectuais, ou comentar a fase cultural que se 

estava a atravessar. Ojetti foi muitas vezes criticado, sobretudo por Gobetti, por ser alguém 

que se conformava com o regime, favorecendo-o. 

De resto, a clivagem a nível cultural entre as revistas fascistas e as não fascistas 

salta à vista de forma evidente. As revistas do regime ostentavam uma ideia de grandeza 

italiana que não permitia dar-se conta do que estava a acontecer dentro, ou além-fronteiras. 

Parecia uma competição entre quem tinha um maior espírito patriótico. A maioria das 

revistas fascistas não tinham um conteúdo muito profundo, manifestavam geralmente uma 
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euforia exagerada, sem convicções precisas, apenas com a manifesta intenção de agradar 

aos poderosos de modo a evitar dissabores. Faziam uma propaganda quase obsessiva. As 

revistas independentes, pelo contrário, tratavam de temas variados e ofereciam um espaço 

para a crítica do que ia acontecendo. Para a “cultura fascista”, se assim se pode dizer, a 

acção sobrepunha-se ao pensamento. Contudo, apesar deste clima retrógrado, foi naqueles 

anos que apareceram algumas das figuras mais importantes da literatura italiana do século 

XX, como Eugenio Montale, Umberto Saba e Giuseppe Ungaretti, entre outras. 

Na segunda parte dos anos 20 apareceu o célebre debate entre Strapaese e Stracittà, 

basicamente duas correntes que compreendiam em si também algumas revistas literárias e 

que tinham duas concepções opostas da literatura: de um lado, um aclamado 

provincianismo, uma recuperação das tradições nacionais e uma defesa do carácter rural 

italiano contra as modas que vinham do estrangeiro; do outro, uma aclamação do 

cosmopolitismo, a idolatria de tudo o que era estrangeiro, a ponto de se fundar uma revista 

como ‘900, inicialmente redigida em francês, na qual se pretendiam recolher os mais 

importantes materiais da literatura europeia, unificando-os numa proposta cultural capaz de 

filtrar a Europa para o público italiano. Havia, nesta última corrente, uma oposição ao 

psicologismo, ao sentimentalismo, ao naturalismo e reivindicava-se a necessidade de criar 

uma “arte burguesa” em Itália. Na revista ‘900 foi apresentado ao público italiano, pela 

primeira vez, James Joyce com um fragmento de Ulysses. Falava-se de jazz e cinema e 

proporcionava-se uma série de materiais não apenas ligados às artes e às letras. Propondo-

se assim ‘900 como porta-voz de um fascismo mais internacionalista e menos 

institucionalizado, mas nunca de elite e sempre popular. As duas correntes perseguiam, no 

fundo, o mesmo objectivo, ainda que com meios diferentes, da constituição de um estado 
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fascista. Eram as duas faces de uma mesma moeda e o resultado seria a fundação de um 

estado simultaneamente popular e internacionalizado.  

Em 1926 foi fundada Solaria por Alberto Carocci, em Florença, destinada a ser 

muito significativa no percurso intelectual e literário do século XX italiano. Esta foi a 

grande revista dos anos 20 que nasceu como uma síntese entre as instâncias europeístas de 

Il Baretti e as vertentes mais exclusivamente literárias de algumas outras revistas da época. 

Florença naquele período era o maior centro cultural italiano e um dos poucos lugares onde 

se conseguia resistir ao fascismo de forma mais ou menos aberta. Tendo sido antes sede do 

fascismo mais aguerrido onde viram a luz revistas como Conquista dello Stato (1924-1928) 

ou Battaglie fasciste (1924-1926), Florença viveu um regresso da cultura em 1926 e tornou-

se um lugar de convergência com um núcleo de concentração cultural sem dúvida raro se 

comparado com resto da Itália. Havia alguns cafés típicos frequentados por intelectuais. 

Um deles, Le Giubbe Rosse, foi inicialmente célebre sede dos futuristas (“havia o suficiente 

para tornar Sant’António futurista” – nas palavras de Alberto Viviani) e, em seguida, ponto 

de encontro de uma nova geração de artistas que faziam referência ao hermetismo de 

Montale. Havia também editoras como a Vallecchi e a Carocci.  

É costume reconhecer-se três fases nos dez anos de actividade de Solaria (Folin 

2009): nos primeiros dois anos a revista era dominada por um estilo mais barettiano, nos 

cinco anos seguintes assistiu-se ao aparecimento de mais narrativa, mais escrita jovem e 

mais europeísmo, e nos últimos anos foi publicada mais filosofia, mais reflexão moral e 

mais referências à situação histórica do presente. Na última fase tornou-se sempre mais 

explícita a condenação da política do governo, assim como o debate sobre como conduzir a 

intervenção ou a não intervenção na vida política. Deve-se à Solaria também a descoberta 
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da prosa americana, de Melville, Fitzgerald, Faulkner. Houve um período em que solariano 

significava antifascista, europeísta, universalista e antitradicionalista. A principal aspiração 

de Solaria era a de criar uma “cidade ideal” através da literatura, isto é, pretendia-se usar a 

poesia como instrumento de criação de uma nova “civilização” feita de sole e aria, onde o 

ar significava liberdade e o sol luz. Foi assim que, num tempo de ditadura e monarquia, um 

grupo de intelectuais criou um primeiro esboço da ideia de “República das Letras”, como se 

constituísse um mundo à parte, povoado de pessoas que se dedicavam à cultura, de forma 

totalmente independente do resto do mundo “real” do dia-a-dia. A revista não tinha, 

contudo, uma linha ideológica definida e nunca deu azo a uma corrente ou a um 

movimento. A seguir, com a única excepção de Umberto Saba, a poesia foi sendo 

gradualmente excluída pela revista, espaço que foi ocupado pela crítica. A mudança adveio 

em 1933, não apenas por causa de uma renovação de colaboradores que alteraram o 

equilíbrio da revista, mas também porque depois da depressão económica de 1929 houve 

um progressivo empobrecimento do povo e por consequência um maior triunfalismo 

político dos discursos oficiais fascistas, que deixavam pouco espaço para as artes em geral. 

O regime dava uma impressão de invencibilidade baseada numa retórica demagógica. 

Solaria reagiu a isso tudo mantendo-se no propósito de falar de uma “cidade ideal”, 

afastada e “destacada”. No entanto, sentindo-se com pouco espaço de intervenção, os 

colaboradores literários acabaram por sair e criar duas novas revistas: La Riforma 

Letteraria (1936-1939) e Letteratura (1937-1971), esta fundada em 1937 por Alessandro 

Bonsanti, que tinha ficado mais incomodado com a nova atitude de Solaria. 

Riforma Letteraria acabou por ser uma revista aberta a uma relação com o fascismo, 

ainda que tacitamente polémica sobre determinados assuntos. Letteratura nasceu um ano 
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antes de Campo di Marte5, sobreviveu à guerra e continuou as suas publicações até 1971 – 

embora com mudanças de editores e estruturas – sendo herdeira daquela linha literária que 

não se envolveu na crónica da política, mas que permaneceu um espaço livre e aberto à 

discussão. A guerra de Etiópia marcara claramente a divisão entre os “letrados” e os 

“ideólogos” e Letteratura apareceu como um órgão capaz de centralizar vários “foragidos” 

de outras revistas obrigadas a fechar naquele mesmo período. A ideia principal era relançar 

a literatura “sem adjectivos e sem programas”. Segundo Giuseppe Langella: 

O concílio que se formou nos fascículos trimestrais de Letteratura, composto por 

ainda-não-realistas, expressionistas, proustianos atrasados, velhíssimos “calígrafos” 

e outros despistados, não conseguiu produzir nada de novo se comparado com os 

resultados de Solaria. Para dizer a verdade nem fortificou nem acompanhou até à 

maturidade uma tendência; antes resolveu-se numa pacífica antologia da literatura 

italiana. (Langella 1982,117, tradução minha) 
 

Letteratura teve todavia o privilégio de poder dar grande espaço à poesia – sobretudo 

estrangeira – assim como pôde contar com a colaboração de importantes escritores 

antifascistas como Elio Vittorini ou Carlo Emilio Gadda. Bonsanti defendia uma cultura 

militante, longe da academia, o que se pode constatar na escolha dos textos e no tipo de 

abordagem aos problemas críticos. No entanto, o espaço cultural não deixava de ser 

sobretudo dirigido pelo regime.  

Bonsanti concebia a arte na sua relação dialéctica com a realidade, relação que 

advinha através do filtro da literatura. A arte era, no fundo, uma transfiguração do real ou 

uma maneira de o representar de forma poética. Carlo Bo publicou no número 10 de 

Frontespizio, em 1938, um artigo chamado “Letteratura come vita” que se tornou o 

manifesto do hermetismo e que levou a uma espécie de sacralização da literatura, por esta 

                                                           
5 Outra experiência importante no âmbito dos periódicos foi a de Campo di Marte, do qual num só ano 

saíram 17 números (1938-1939). A publicação, no início, pareceu querer reunir as partes menos conformistas 

do fascismo florentino para logo se virar para outras vertentes mais em contraste com o regime.  
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ser capaz de apresentar a monstruosidade da sufocante vida quotidiana que obrigava a 

fingir, mentir, omitir.  

Ainda em Florença apareceu Frontespizio (1929-1939), revista de cariz católico 

publicada na altura dos Patti Lateranensi6. Havia na sua redacção uma convivência do 

hermetismo com os pressupostos católicos, ainda que concebidos de forma diferente. Daí o 

equívoco sobre a função e o sentido da poesia: para intelectuais como Carlo Bo esta 

relacionava-se com a humanidade na sua totalidade, junto com a sua espiritualidade, 

libertando os seres dos condicionamentos exteriores e das suas mesmas reacções 

emocionais. Enquanto para alguns intelectuais católicos a poesia era uma manifestação do 

divino. Aqui os dois caminhos divergiam. A militância em nome de Deus era para 

Bargellini, fundador de Frontespizio, explícita sobretudo nas escolhas culturais e literárias, 

pois tudo devia ser escrito em nome de uma “verdade” irrefutável. Para os herméticos, pelo 

contrário, aquela mesma verdade era sempre in fieri, fora de qualquer esquema religioso. 

Na escrita dos herméticos não aparecia o nome de Deus e a procura do divino passava por 

uma procura do absoluto com ou sem divindade. A procura de um estado de graça poético, 

em suma, não tinha nada de litúrgico no sentido tradicional do termo. A noção de Deus era 

substituída pelos herméticos pela noção de espera. Deus tornava-se, assim, numa ausência 

que inspirava a poesia. 

Em 1941 foi fundada Argomenti, revista de literatura declaradamente antifascista; 

concebida como “autoconsciência de uma civilização”, foi um ulterior momento de 

                                                           
6 Os Patti Lateranensi são acordos concluídos em 1929 entre o Estado Italiano e a Igreja Católica, com os 

quais a Igreja reconheceu oficialmente a existência do Estado Italiano e abandonou qualquer pretensão 

jurídica sobre o território de Roma. Foram feitos para disciplinar as relações entre Estado e Igreja em termos 

jurídicos, sobretudo no que dizia respeito ao direito internacional. 
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desenvolvimento e reflexão sobre a função das pessoas de letras e dos intelectuais em plena 

guerra. No entanto, viu-se obrigada a fechar depois de apenas nove números. 

Olhando agora para as revistas fascistas mais ortodoxas, estas permitem-nos 

compreender melhor a atmosfera de euforia que suscitava a ideia de imperialismo cultural 

italiano sobre os jovens jornalistas. Cada revista que se definia fascista era-o por motivos 

diferentes. Havia as que apoiavam o movimento de Strapaese tais como Il Selvaggio, as 

que apoiavam o movimento burguês Stracittadino, tais como a ‘900, havia o demagógico 

Bargello e outras católicas tais como a Sapienza. Estes diferentes pontos de vista sobre um 

projecto comum mostravam uma ditadura que ainda não tinha bem claras as suas bases 

ideológicas. As únicas revistas fascistas que se libertaram da confusão da multiplicidade 

dos fascismos foram aquelas que depois foram dirigidas por grupos de oposição e que se 

tornaram antifascistas. Uma destas foi Corrente di Vita Giovanile, fundada em Janeiro de 

1938 pelo estudante de apenas dezoito anos Ernesto Treccani e constituída por um grupo 

heterogéneo de colaboradores que não chegou a formar uma verdadeira “corrente”, criando, 

todavia, um núcleo onde se reuniam as propostas alternativas de âmbito literário e não só. 

Foi uma revista que recuperou, ou tentou recuperar, o caminho já um pouco esquecido de Il 

Baretti, não seguindo a via comum das revistas florentinas dela contemporâneas. A sua 

posição geográfica não tornava as coisas mais simples: Milão não era Florença e as sedes 

do poder estavam muito perto para ousar tentar experiências como as de Campo di Marte 

ou Letteratura. Na história de Corrente é interessante sobretudo verificar a evolução da sua 

relação com o regime. No início era assimilável a muitas revistas tipicamente fascistas de 

ideologia liberal, mas chegou a uma altura em que esta atitude se revelou inviável. Foi 

quando se tornou inevitável escolher entre a intransigência e o alinhamento com o governo. 
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Optou-se pela intransigência e fez-se convergir na redacção um grupo de pessoas 

antifascistas de diferentes orientações. Finalmente, tornou-se uma revista de aberta 

oposição, que desvelou a retórica ideológica do fascismo, criticou as escolhas políticas e 

denunciou a falta de liberdade individual causada pelo Estado totalitário. Tudo isso levou a 

que, no dia 10 de Junho de 1940, fosse encerrada pelas autoridades, o mesmo dia em que a 

Itália declarava entrar em guerra.  

Existiam ainda outras revistas fascistas com alguma abertura como Prospettive, de 

Curzio Malaparte (1937-1939), que defendia a autonomia da cultura aceitando a 

colaboração de herméticos florentinos e das vanguardas.  

Durante o processo de Libertação, que terminou em 1945, os periódicos e as 

revistas proliferaram de forma quase desmedida. Não se tratava de reconstruir apenas as 

casas e as fábricas depois da guerra, mas muito também os ânimos das pessoas e a própria 

sociedade. Uma das primeiras revistas da Itália libertada foi Aretusa, publicada em 

Nápoles, em 1944. Saíram muitas outras à medida que as tropas aliadas iam avançando de 

Sul para Norte, criando-se novas e retomando-se as antigas que tinham sido suspensas 

durante a guerra. Embora todas fossem muito diferentes entre si no posicionamento político 

e nos percursos individuais dos redactores e colaboradores, havia características comuns, 

como a integração e interacção de várias disciplinas. Revistas e periódicos do pós-guerra 

tratavam de polémicas culturais referentes à reconstrução, à interpretação dos recém-

passados vinte anos e à definição de uma nova cultura. Fez-se uma avaliação do presente na 

tentativa de clarificar também o passado. 
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2.4. Itália e Portugal: dois universos culturais em comparação 

A vida intelectual e literária em Itália e Portugal, além de ter em comum as vivências 

quotidianas próprias de um Estado submisso a uma ditadura e, portanto, uma situação 

política com um poder centralizador, opressor e militarizado, tinha em comum uma restrita 

liberdade de intervenção na vida pública e sucumbia às mesmas ingerências por parte do 

governo. 

Como já foi referido, as revistas literárias representavam nos dois países uma 

importante porta de ingresso para qualquer nova ideia quer no âmbito literário, quer no 

sociopolítico. Era através das revistas que se fazia a recepção da literatura estrangeira e, 

como é sabido, a recepção de uma nova literatura não depende apenas do seu intrínseco 

valor literário, mas sobretudo do valor que lhe é atribuído pela cultura, seja a de partida seja 

a de chegada. Além disso, em ambos os países a ditadura reservou uma atenção particular à 

questão linguística, estreitamente ligada à questão literária e por conseguinte à das revistas. 

Provavelmente em Itália a problemática linguística foi sentida com mais força do que em 

Portugal, na medida em que Mussolini tratou a questão da língua como uma parte 

importante da sua propaganda e como um elemento fundamental para a manutenção do 

poder. Para Salazar a língua também era importante, mas os seus métodos de “doutrinação” 

linguística do povo pareceram ser mais subtis e de alguma forma mais implícitos, não tão 

ostensivos como os italianos. Um dos propósitos de Mussolini era de facto o de 

regulamentar a língua italiana chegando até a produzir instrumentos normativos tais como 

gramáticas e dicionários fascistas. A Accademia d’Italia, máxima instituição cultural do 

regime, ficou encarregada da produção de um novo dicionário fascista da língua italiana, 
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tendo sido, no entanto, apenas publicado o primeiro volume, de A a C, em 19417. Mussolini 

considerava a língua como algo que devia ser puro e viril, depurado de todos os 

estrangeirismos e sobretudo tinha uma atitude hostil para com dialectos e minorias 

linguísticas, tendo ordenado que todas as palavras estrangeiras usadas nos hotéis, nos 

estabelecimentos comerciais, na arquitectura e na edição fossem italianizadas. Por esta 

razão, palavras inglesas ou francesas de uso comum foram “nacionalizadas”, por vezes 

através de calques. Por exemplo, ferry-boat tornou-se ferribotto; toast, fetta di pan tosto; 

paillettes, lucciole e assim por diante. Isto sem grande resultado, já que as pessoas não 

mudaram realmente de hábitos linguísticos quotidianos. A língua mussoliniana era feita de 

palavras de ordem, permeada por uma atmosfera séria e solene que acabava por provocar 

também um distanciamento nas relações humanas8. 

É evidente que quem controla a maneira como as pessoas comunicam e se 

expressam também controla a vida destas pessoas e o seu pensamento. E, além disso, é 

interessante constatar como as questões linguísticas e, por consequência, as literárias 

tinham um papel importante na propaganda e no programa político dos regimes. Salazar 

não tentou uma regulamentação tão explícita da língua portuguesa, mas enaltecia valores 

como Deus, Pátria, Família, fazendo com que estes estivessem bem presentes, sobretudo na 

educação e no ensino, mas também na literatura, no teatro e no cinema. O programa de 

educação salazarista tencionava abranger todos os aspectos da vida social, nomeadamente 

através do ensino da língua portuguesa e visava a realização de um projecto de educação 

nacionalista, embora sem um programa tão austero e regulamentado como era o de 

                                                           
7 http://www.treccani.it/enciclopedia/lingua-del-fascismo_(Enciclopedia-dell'Italiano) (Acesso: 3 de Março de 

2017) 
8 Veja-se a “campanha anti-lei” que proibia de usar o “lei” nas fórmulas de tratamento formal, sugerindo-se 

substituí-lo pelo mais distanciado “voi”. O actor Totò foi alvo de um processo por ter brincado com esta 

fórmula num monólogo, transformando até o nome de Galileo Galiei em Galielo Galivoi. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/lingua-del-fascismo_(Enciclopedia-dell'Italiano)
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Mussolini. Em Portugal, assim como em Itália, estava presente uma verdadeira inculcação 

de valores na escola: obediência, hierarquia, educação cristã, espírito nacional, devoção à 

pátria, organização corporativa. 

A Alemanha nazi teve o conhecido exemplo de Victor Klemperer, um filólogo judeu 

alemão que durante o nazismo se viu privado do emprego como professor universitário, 

tendo sido obrigado a deixar a casa e a usar a estrela de David, assim como forçado a um 

longo exílio. Conseguiu escapar aos campos de concentração graças à sua mulher, que era 

alemã não judia. Klemperer, ao longo de todo aquele período, manteve um diário 

(Klemperer 2011) sobre eventos banais da vida quotidiana durante o nazismo. Tratava-se de 

uma descrição, minuciosa e de certo modo emocional, feita a partir do uso da língua e das 

palavras. É um verdadeiro caderno de um filólogo, um diário que acabou por se tornar 

realmente num testemunho das mudanças operadas pelo nazismo sobre a língua alemã, ou 

seja, o relato da ocupação de uma língua. O nazismo não criou neologismos no alemão, 

simplesmente apropriou-se de muitas palavras e distorceu completamente o seu sentido. É 

um processo interessantíssimo e ao mesmo tempo aberrante. Klemperer anota diariamente 

como a língua alemã sofria de uma verdadeira conversão à ideologia nazi: nas suas páginas 

a língua cruza-se com as pequenas batalhas e humilhações quotidianas. O diário nunca 

assume as formas de uma pesquisa académica ou erudita, não se citam linguistas, nem 

estudos filológicos; conta-se apenas o processo de degeneração linguística. Vendo-se 

obrigado a usar uma língua que já não era a sua de modo a comunicar com as outras 

pessoas, Klemperer considera esta invasão como uma invasão pessoal, um ataque 

individual, um afastamento forçado da sua língua-mãe. A partir da apropriação e distorção 

nazi de termos como heroísmo, coragem, fanatismo, o filólogo mostra como o poder 



86 
 

conseguiu efectivamente consolidar-se sobretudo no momento em que conseguiu dominar a 

linguagem. Por estas razões é tão importante examinar a língua “não oficial” que estava 

bem presente durante os regimes ditatoriais, a língua que se podia ler nas revistas literárias 

independentes e sobretudo a língua das traduções. Foi precisamente a partir da língua não 

normativa que começaram as primeiras contestações. As traduções – oficialmente 

consideradas como terríveis degenerações, já que “poluíam” a língua nacional que se queria 

única, compacta e uniforme – acabaram por ter um papel resistente e contestador, ou 

mesmo revolucionário.  

A língua, sobretudo no caso do italiano, era um factor de união nacional, pelo que se 

tornava patriótico usar a língua oficial. Mas esta foi uma tarefa possível apenas a partir dos 

anos 50, com a influência normalizadora da televisão. Durante o fascismo, não obstante as 

tentativas regulamentadoras de Mussolini, o país continuava dividido em regiões que 

tinham centenas de dialectos diferentes e as pessoas que falavam italiano oficial eram muito 

poucas. Além disso, a língua do fascismo era um tanto limitada, por estar muito centrada na 

propaganda. No entanto, em Itália e Portugal o processo não resultou tanto quanto na 

Alemanha nazi. Aqui as pessoas – mesmo as vítimas do nazismo – haviam interiorizado a 

linguagem imposta a ponto de a utilizar na vida de todos os dias sem se darem conta de 

estarem a perpetuar uma dada ideologia. Na Alemanha nazi houve um domínio linguístico 

absoluto através de leis criadas por um restrito grupo de pessoas, domínio que influenciou 

notavelmente o léxico usado nas diversas actividades. A língua do poder visava privar as 

pessoas singulares da sua individualidade, queria anestesiar-lhes a vontade, torná-las num 

mero elemento sem autonomia, nem pensamento. Por isso seria importante estudar os 

elementos de revolta também no campo linguístico.  
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Frequentar regularmente a poesia estrangeira oferecia, de facto, efeitos 

desestabilizadores, efeitos fónicos diferentes, investia as palavras de um valor mágico e 

dava a sugestão “estranhante” de sons incomuns. De todas as formas, as traduções que eram 

publicadas nas revistas tinham sempre o poder e a censura como interlocutores 

imprescindíveis e determinantes. Quer em Portugal quer em Itália as revistas literárias 

apresentavam-se sob duas correntes, uma tradicionalista e outra vanguardista. Talvez se 

possa fazer um paralelismo entre o classicismo da revista Presença (1927-1940) e o da 

revista La Ronda (1919-1923), ambas dominadas por uma vontade de retorno à ordem, à 

estabilidade, uma vontade de negação da realidade que se estava a viver, defendendo a arte 

pela arte. As duas foram acusadas, nos respectivos países, de serem individualistas e pouco 

participantes na situação política e social, entrando assim na categoria dos “indiferentes” e 

sendo acusadas de apoiar os regimes vigentes. 

As revistas da “resistência” também tiveram muito em comum. Todas, nos dois 

países, apresentavam elementos de alinhamento ao poder – o suficiente para não parecer 

demasiado suspeitas aos olhos dos censores. Geralmente tal sucedia na secção dos ensaios e 

da escrita mais próxima da crónica, enquanto na parte mais propriamente literária 

raramente se dava espaço a autores que não fossem “do contra”. 

No que diz respeito à autoria de poesia estrangeira houve poetas recorrentes em 

todas as revistas analisadas, autorias traduzidas em momentos particulares na história dos 

dois países. É de destacar, por exemplo, o facto de, em ambos os países, ter mudado 

completamente a atenção dada à cultura espanhola nos finais dos anos 30 e início de 40. 

Anteriormente o estudo da literatura castelhana que circulava pelas revistas literárias era 

erudito, clássico, incidindo nos grandes autores já canonizados. A partir dos anos 30, pelo 
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contrário, sobretudo após a morte de Federico García Lorca, em 1936, a crítica e a leitura 

de autores espanhóis, tanto em Itália como em Portugal, virou-se para os autores mais 

contemporâneos e nomeadamente para os que sofreram a guerra civil. Federico García 

Lorca e Antonio Machado, entre outros, tornaram-se autores de culto e eram poetas 

traduzidos e comentados constantemente nas revistas da “resistência”. 

Também o surrealismo, e nomeadamente o surrealismo francês, foi muitas vezes 

traduzido nas revistas da época com fins contestatários e usado de certo modo como arma 

contra a ditadura. A arte libertada de quaisquer constrangimentos, e sobretudo se libertada 

da lógica e da razão, era uma afronta forte à já referida política linguística dos regimes 

autoritários. Além disso, a França dos anos 30 era considerada um exemplo a seguir. 

Quando o Front Populaire chegou ao poder vivia-se à distância um sonho que contrariava a 

ditadura fascista em Itália, o Estado Novo em Portugal. A literatura francesa gozou sempre 

de um prestígio bastante elevado nos dois países e os intelectuais costumavam falar 

também francês como segunda língua, ou considerar o francês como língua literária por 

excelência.  

Voltaremos a aprofundar o estudo da tradução de poetas espanhóis da guerra civil e 

franceses do surrealismo no capítulo quatro, onde analisaremos as revistas mais 

pormenorizadamente. 

Comparando os dois universos literários podemos constatar que as revistas 

independentes, em ambos os contextos, tiveram muitas dificuldades materiais devido às 

contínuas apreensões sofridas que afectavam negativamente o balanço económico, 

provocando inevitáveis bloqueios e reveses. Por isso em quase todas houve fases estáticas e 

outras mais produtivas, fases mais combativas e outras mais condescendentes com o poder, 
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o que não quer dizer que espelhassem maior ou menor entusiasmo em publicar, mas sim 

mais ou menos possibilidade de o fazer.  

Em muitos casos as revistas revelavam-se suspeitas aos olhos da polícia política, 

não tanto pelas suas publicações, embora estas fossem sempre submetidas à apreciação da 

censura, mas sobretudo pelos colaboradores que nelas escreviam. Quando estas já estavam 

na mira do governo por actividades políticas subversivas, automaticamente os periódicos 

recebiam uma atenção diferente. Foi o caso da Árvore em Portugal, cujos redactores 

receberam muitas visitas inesperadas da PIDE a ponto de obrigarem ao fecho definitivo da 

publicação. Eram seus colaboradores mais “suspeitos” intelectuais como José Terra ou 

António Ramos Rosa, que eram escritores, tradutores e, desse modo, divulgadores das 

literaturas estrangeiras e das novidades literárias de além-fronteira. No caso de Il Baretti, 

em Itália, o seu fundador Piero Gobetti também era um dos maiores opositores ao fascismo. 

Traduzia o russo e outras línguas, sendo que um dos principais objectivos da revista era 

exactamente o de contestar a situação política através da literatura, muitas vezes usando 

textos traduzidos propositadamente para a revista. Il Baretti, tal como a Árvore, acabou por 

ser encerrada pela polícia. A contestação passava, portanto, em ambos os países por um 

diferente uso da língua, pela tradução e pela tentativa de quebra da autarquia cultural. Em 

algumas ocasiões a contestação levada a cabo pelas revistas passou também pela religião. 

Foi o caso de Corrente di Vita Giovanile, em Itália, que tinha presente uma evidente matriz 

católica além da socialista-comunista. E foi também o caso de O Tempo e o Modo, em 

Portugal, que nasceu pela iniciativa de um grupo de dissidentes católicos a que se uniram 

outros contestatários.   
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Além disso, nos dois países houve momentos de falsa abertura em que o regime 

parecia reduzir a opressão, mas tal não passou de acções de pura cosmética que na verdade 

não introduziram mudanças reais no contexto geral. Estes momentos foram registados pelas 

revistas com entusiasmo levando mesmo a publicações demasiado ousadas que acabaram 

por causar a sua “suspensão definitiva”. Foram os casos de Corrente di Vita Giovanile ou 

de Árvore, já referenciados. 

A situação política em Itália mudou radicalmente com a sua entrada na Segunda 

Guerra Mundial. O conflito alterou todos os pontos de referência. A súbita escassez de 

meios e o risco contínuo de bombardeamentos obrigaram muitas publicações a fechar. Os 

movimentos de contestação, mesmo os menos assertivos, foram forçados a tomar a forma 

de resistência armada. Um excerto da autobiografia de Joyce Lussu9, que neste caso se 

refere à cidade de Paris mas que se pode estender à situação de toda a Europa em guerra, 

clarifica como era a atmosfera que se respirava nos finais dos anos 30: 

Quando nós avaliamos, hoje, o militarismo nazi-fascista, fazemo-lo após a derrota 

deste, com a segurança de quem combateu e ganhou. É difícil reconstruir o estado 

de espírito de então face ao nazi-fascismo permanentemente vitorioso e triunfante, 

mergulhados como estávamos, em França, na desintegração militar e política de 

uma nação que parecera por séculos estável e compacta. Os partigiani ainda não 

existiam, não havia organização armada das forças populares. Apenas havia os 

massacres dos republicanos espanhóis e do gueto de Varsóvia, a invasão da Áustria, 

da Checoslováquia, da Holanda, da Noruega, a derrota do exército francês, a 

ocupação italo-fascista da Albânia e da França do Sul e a preparação do ataque à 

Grécia, o triunfo militar dos japoneses no Extremo Oriente e o pacto de não 

agressão germano-soviético. Claro, não se via quem ou o quê poderia interromper a 

progressão daquela monstruosa máquina bélica, carregada até à máxima eficiência 

pelo relógio da vitória militar, pelo mito da invencibilidade. A atmosfera era cheia 

de pesadelos, como se se estivesse a viver um indizível e sangrento fim, uma 

espécie de longa e escura noite. (Lussu 2012, 140, tradução minha) 

 

                                                           
9 Joyce Salvadori Lussu, escritora, tradutora, partigiana italiana. Nasceu em Florença em 1912, fez parte do 

grupo de libertação nacional Giustizia e Libertà, foi promotora da Unione Donne Italiane, tradutora de poetas 

revolucionários e apoiante dos movimentos de descolonização nos anos 60. Morreu em Roma em 1998. Foi 

mulher de Emilio Lussu. 
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Sendo que, nos dois países as revistas de oposição nasceram da união de 

pequenos grupos em desacordo com as políticas do regime, montando projectos 

colectivos que se tornavam verdadeiros instrumentos de contestação, as situações 

políticas e sociais foram muito parecidas até ao desencadear da guerra. No entanto, 

esta alterou os equilíbrios e a dinâmica de produção e recepção de revistas literárias 

em Itália. 

No capítulo seguinte apresentarei as revistas literárias consultadas em Itália e 

Portugal. Para cada uma elaborarei uma descrição do contexto em que surgiu e do 

tipo de publicação que era, concentrando-me sobretudo na tradução de poesia 

estrangeira. 

No último capítulo, finalmente, apresentarei um estudo comparado das duas 

situações, enquanto nas conclusões tentarei também abrir novas possibilidades para 

futuras pesquisas. 
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CAPÍTULO 3 

 

AS REVISTAS LITERÁRIAS 
  



93 
 

3.1. A escolha do corpus 

 

Face à intenção de estudar o papel da tradução de poesia estrangeira em Itália e Portugal em 

contexto ditatorial, tendo escolhido concentrar-me sobretudo nas revistas literárias como já 

referido, deparei-me com a difícil seleção do período histórico a considerar nos dois países. 

O intervalo de tempo que escolhi observar corresponde à inteira duração do ventennio 

fascista no que diz respeito à Itália, e aos anos que vão de 1933 até 1968 no que se refere a 

Portugal, isto é, aos anos do Estado Novo chefiado por Salazar. Com esta escolha não se 

quer de modo algum insinuar que em Portugal a ditadura acabou em 1968, e muito menos 

que houve uma mudança radical nas relações entre poder e literatura, porque tal não 

aconteceu. Objectiva-se simplesmente estabelecer balizas temporais de modo a delimitar 

um estudo que de outra forma seria demasiado extenso, e povoado de demasiada 

diversidade para poder ser comparado com a situação italiana do fascismo, muito mais 

restrita e concentrada em apenas vinte anos.  

A pesquisa de revistas literárias foi levada a cabo a partir de testemunhos da época 

que citavam os periódicos mais lidos e os mais influentes, aqueles mais envolvidos em 

política, e os que se dedicavam exclusivamente à literatura.  

No caso português existiram algumas revistas importantes que optei por excluir, 

como por exemplo a revista Presença. A Presença (1927-1940), fundada por Branquinho 

da Fonseca e João Gaspar Simões, foi uma das maiores representantes do segundo 

Modernismo português e é verdade que teve um papel fundamental na divulgação da 

literatura estrangeira naquele período, contudo as influências estrangeiras da Presença não 

me pareceram as mais pertinentes para este estudo: considero que a tradução de poesia 

estrangeira na revista não foi pensada para ter um papel “subversivo”, e sobretudo a 
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atenção dos colaboradores era muito mais concentrada na prosa do que na poesia. O autor 

estrangeiro mais importante para a revista foi com certeza Marcel Proust; a natureza 

pessoal do romance proustiano identificava-se perfeitamente com os ideais da Presença, e o 

período era quase contemporâneo. Outro autor tutelar foi Dostoievski, que chegava a 

Portugal através das traduções e das críticas feitas em França. Para a filosofia o mestre foi 

Henri Bergson, enquanto para a poesia apareceram nomes variados. De poesia francesa, por 

exemplo, foram publicados apenas Jean Cocteau, Jules Supervielle e Henri Michaux, além 

de Paul Valéry. Henri Michaux, que seria o mais interessante para esta pesquisa, foi apenas 

brevemente apresentado no número 47 de 1935 na língua original, sem tradução, mas com 

uma pequena introdução que o descrevia como um poeta não categorizável pela elevada 

originalidade do seu trabalho artístico, revolucionário e anti-formalista e permeado de um 

método pessoal junto com uma imaginação explosiva. Jules Supervielle foi tratado por 

Adolfo Casais Monteiro a partir do número 45 da revista, em Junho de 1935, no quadro de 

um atento e minucioso exame da recepção da literatura francesa em Portugal, mas não se 

aprofundou muito mais a poesia francesa daquela época.  

De resto, na Presença apareceu alguma poesia inglesa, mas também, desta vez, 

pouco significativa para este estudo. Traduziu-se uma parte de “Paradise Lost”, de 

Milton10, dois sonetos de Shakespeare11. O tradutor oficial do inglês da revista era Luiz 

Cardim, talvez o maior tradutor e divulgador de literatura inglesa em Portugal da época. Na 

Presença saíam críticas aos livros de traduções dele, em que muitas vezes se dizia que 

Cardim era um dos pouquíssimos tradutores simultaneamente artistas. Traduziu Milton, 

Blake, Browning, Whitman, entre outros, e as recensões afirmavam que nem todos os 

                                                           
10 N. 41/42, Maio de 1934. 
11 N. 53/54, Novembro de 1938. 
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poemas conseguiram ter a mesma adaptabilidade para português, mas que algumas 

traduções foram realmente magistrais. 

Com certeza a revista Presença foi importante porque estabeleceu os fundamentos 

de uma consciencialização de quem nela colaborava e de leitores e leitoras, numa situação 

de passagem entre tradição e revolução. Pode afirmar-se que a Presença foi um oásis 

diferente no panorama reacionário português da época, mais em sintonia com a cultura 

europeia a ela contemporânea, que trazia com certeza em si um gérmen de mudança, sem 

chegar a fazê-lo brotar; ou pelo menos a literatura apresentada na revista teve poucas 

“recaídas” sociais e políticas. Além disso, o esforço para manter aberto o periódico foi 

muito grande, dada a situação política, e foi fechado em 1940.  

Pareceu-me mais significativo aprofundar, em contrapartida, a situação da Revista 

de Portugal (1937-1940), contemporânea da Presença, dirigida por Vitorino Nemésio, que 

embora tenha tido uma duração menor, dedicou muito mais atenção à poesia estrangeira da 

época. A preferência da Revista de Portugal às outras revistas (como por exemplo as do 

neo-realismo12) deve -se a esta ter uma perspectiva mais ampla e sobretudo mais 

direcionada para a poesia estrangeira. Em seguida, considerei periódicos mais dos anos 

sucessivos que me pareceram ter mais interesse do ponto de vista da minha pesquisa. Dos 

anos 50, de facto, considerei a revista mais significativa em termos de tradução de poesia e 

contestação, a Árvore, devido a todas as vivências políticas que sofreu e sobretudo pelo tipo 

de artigos de crítica poética e de poemas em tradução que publicava. As revistas do 

surrealismo também são de grande interesse, mas muito raramente se ocuparam de tradução 

de poesia estrangeira, portanto não foram aqui consideradas. 

                                                           
12 Como Pensamento (1930-1940), O Diabo (1934-1940) ou Sol Nascente (1937-1940)… 
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Entre as revistas que mais traduziram poesia estrangeira decidi considerar em 

particular Seara Nova, por óbvias razões, isto é, por ter sido a mais importante e a mais 

duradoura revista da época em termos de contestação ao Estado Novo. Na secção de poesia 

estrangeira lia-se poesia dos poetas da Guerra Civil de Espanha, de García Lorca a Antonio 

Machado, assim como poetas da América do Sul. Lia-se alguma crítica da poesia de língua 

russa, poesia alemã, lia-se teatro de Bertold Brecht e poesia inglesa e norte-americana 

traduzida principalmente por Luiz Cardim. Uma importante novidade introduzida pela 

Seara Nova foi também a literatura negra norte-americana, nos anos 40, que até então 

nunca tinha aparecido em Portugal. Outra revista que considerei foi a Vértice, que me 

interessou sobretudo pelo “marxismo poético” professado por Eduardo Lourenço, pelo seu 

interesse pela poesia francesa, sobretudo do pós-guerra e que, junto com a poesia espanhola 

da guerra civil, se inseriu perfeitamente no estilo da revista e serviu indubitavelmente como 

instrumento de contestação. 

Finalmente, considerei também O Tempo e o Modo, embora não possa ser colocada 

entre as mais célebres ou as mais influentes revistas, decidi incluí-la no estudo porque teve 

um percurso formado por etapas diferentes e foi um periódico aberto ao diálogo de 

diferentes posições. Além disso, ocupou-se de poesia estrangeira seja do ponto de vista da 

tradução em si, seja do ponto de vista teórico e crítico.  

Outras revistas que se ocupavam de poesia tais como Poesia Experimental, 

Cadernos do Meio-dia ou Tavola Redonda, mesmo tendo sido importantes e fundamentais 

por algumas razões, nem sempre acolhiam traduções de poesia estrangeira, o que as torna 

inutilizáveis para os fins desta pesquisa. Outras revistas ainda, como por exemplo a &Etc., 

da editora homónima, também teriam sido interessantes do ponto de vista da literatura 

traduzida, mas já saíam das balizas temporais estabelecidas.  
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No que diz respeito à situação italiana, foi inevitável começar pela revista Il Baretti 

(1924-1928) por ela e o seu fundador, Piero Gobetti, terem tido um papel tão importante no 

primeiro antifascismo dos anos 20 e também pela enorme atenção mostrada no que respeita 

à poesia estrangeira ainda desconhecida em Itália. Excluí da minha observação aprofundada 

La Ronda, embora tenha sido uma revista fundamental, porque circulou apenas até 1923, e 

pode ser considerada como anterior à real afirmação do fascismo. No entanto, na Ronda 

encontram-se vários elementos relativos à poesia e à crítica, mas não aparecem nela 

verdadeiras traduções de poesia – pelo menos não nos anos 22 e 23, aqueles que entram no 

período aqui considerado. Citam-se vários autores de várias nacionalidades, de Edgar Allan 

Poe, a Goethe, a Bernard Shaw, a alguns autores franceses, mas a tradução de poesia não é 

contemplada. Outra revista importante da época foi La Critica, célebre periódico dirigido 

por Benedetto Croce, mas que não pode ser considerada exactamente uma revista literária 

por se ter ocupado mais de filosofia, de história e de literatura, apenas em forma ensaística. 

Ainda assim, alguns ensaios escritos por Benedetto Croce sobre a traduzibilidade ou não do 

texto poético tornaram-se célebres. De qualquer forma, o anti-fascismo de Croce era muito 

mais ambíguo e moderado do que o antifascismo de Gobetti e por isso optei por concentrar-

me em revistas mais distantes da academia e de um certo tipo de crítica. Eram revistas mais 

intervencionistas, mais atrevidas e mais variegadas.  

Um periódico que talvez surpreenda não se encontrar aqui incluído é Solaria. Sem, 

com tal escolha, querer tirar importância a uma revista como esta, pareceu-me mais 

relevante analisar a sua descendente Letteratura. É verdade que Solaria foi uma das 

primeiras promotoras, em Itália, da literatura estrangeira, mas é também verdade que, ao 

longo dos anos, acabou por atribuir à poesia um papel bem mais secundário em relação à 

prosa. Foi o primeiro berço da prosa americana em Itália e de certeza tinha nas bases uma 
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ideologia aberta e antitradicionalista. Contudo, pareceu-me muito mais proveitoso 

concentrar-me sobre a revista que derivou de Solaria, que foi Letteratura. Considero que 

Letteratura não tem, quiçá, o devido reconhecimento da crítica tradicional – nas 

comparações habitualmente feitas com Solaria resulta sempre ser muito mais inovadora no 

âmbito literário. Na verdade, Letteratura deu muito mais atenção à poesia e a sua instância 

transgressiva concentrou-se sobretudo na tradução de poesia estrangeira, dedicando-se a 

uma grande apologia da tradução, num período em que se discutia muito a viabilidade 

desta, sobretudo em poesia. Esta questão torna-a muito útil para os fins deste estudo. A 

grande atenção que se deu aos autores estrangeiros da contemporaneidade também é 

significativa, numa época em que os mais traduzidos eram sempre os clássicos antigos (do 

grego e do latim) ou então autores do século XIX. Os poetas contemporâneos traduzidos 

eram principalmente espanhóis e franceses, mas deu-se espaço também pela primeira vez à 

poesia afroamericana. Isto nos anos das leis raciais.   

Pelas mesmas razões referentes à importância da tradução de poesia, seleccionei 

também a revista Maestrale, que cobre os anos de 1940 até 1943 e cujo interesse se centra 

na poesia internacional, sobretudo a mais marginal, periférica e desconhecida.  

Corrente di Vita Giovanile foi outro periódico que não podia faltar nesta selecção 

porque, embora tenham saído muitos poucos números até ao início da Segunda Guerra 

Mundial, ofereceu propostas literárias alternativas ao panorama da época. Deu-se particular 

atenção à poesia ibérica, à poesia francesa, à questão da tradução do ponto de vista literário 

e filosófico, tornando-se gradualmente numa revista de aberta oposição ao fascismo.  
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3.2. Revistas italianas 

 

3.2.1. Il Baretti (1924-1928) 

Il Baretti nasceu em 1924, em pleno regime fascista sob a direcção de um dos mais 

importantes antifascistas italianos da época, Piero Gobetti. Nasceu idealmente como 

suplemento literário de Rivoluzione liberale, outra revista sempre dirigida por Piero 

Gobetti, mas de feições mais viradas para a política e mais concentrada na actualidade do 

que na literatura – tornando-se cedo um verdadeiro substituto, quando Rivoluzione Liberale 

é suprimida pelas autoridades em Novembro de 1925. Il Baretti continuou as suas 

publicações, embora com muitíssimas dificuldades em alguns períodos, até 1928, portanto 

até dois anos após a morte de Piero Gobetti, até ao momento em que foi decretado o seu 

fim por parte das autoridades, que recusaram que a direcção fosse renovada. 

Aos tempos iniciais de Rivoluzione liberale (1922-1925) o fascismo ainda não se 

tinha tornado num verdadeiro regime e ainda era possível considerá-lo simplesmente como 

um fenómeno transitório. Tratava-se de uma época ainda fluida em que o fascismo já se 

tinha instaurado no governo, sem ser ainda um partido de regime e em que a oposição 

continuava a ser bastante forte. Foi apenas em 1926, com a anulação formal de todos os 

partidos e com a proibição física de qualquer forma de dissenção, que realmente a 

inelutabilidade da ditadura foi percebida. 

A literatura era uma questão à parte em relação às revistas de cariz político: o 

espaço literário era concebido por alguns como um refúgio de poucas elites, ócio ditoso, 

uma pesquisa de estilo avulsa de todo o contexto histórico em que se encontrava a 

sociedade, e por outros como um instrumento único e indispensável para compreender o 

real e estudar modos de enfrentá-lo. O grupo que rodeava Gobetti era claramente alinhado 
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com a função “anti-evasiva” da literatura por necessidade histórica: pensavam que a 

literatura fosse também um instrumento de militância, uma arma contra o silêncio e as 

tentativas de amordaçamento. E, de facto, Il Baretti funcionou exactamente como um 

centralizador de intelectuais decididos a contestar em todos os modos possíveis. Os pontos 

de referência e o horizonte geográfico em que era preciso orientar-se eram, segundo 

Gobetti, explícitos desde o início. O artigo de abertura da revista, de facto, leva a sua 

assinatura e o título é “Iluminismo”. Está aí condensado em poucas palavras todo o 

programa de Il Baretti e faz-se referência ao iluminismo como arquétipo, como fonte 

luminosa face à cegueira da política fascista, evocando princípios democráticos e libertários 

como o direito à crítica, o exercício da razão como medida e filtro do real e a defesa 

intransigente da “civilização”. Nesta ideia de iluminismo há um aspecto particularmente 

importante para Gobetti: o carácter cosmopolita da cultura. Uma das dominantes da política 

fascista é, de facto, a falta de abertura, a absorção de todas as diferenças e as não 

convergências num clima asfixiante e claustrofóbico; para Gobetti, pelo contrário, a 

solução era apostar no europeísmo, na maior abertura possível. Por ele o europeísmo era 

um horizonte ideal demasiado desconsiderado na Itália da época. 

A abertura a tudo o que vinha de além-fronteiras permitia aceder a uma dimensão de 

liberdade que se opunha com força à mesquinhice de uma situação nacional de opressão 

política. Dava-se muito mais atenção à literatura estrangeira do que à italiana e quando se 

falava de autores italianos era sobretudo para sublinhar o seu provincianismo. O modelo 

pedagógico-político ideal de Gobetti previa que a Itália se tornasse uma nação igual às 

outras, a par com a Europa. 

A oposição ao regime, em Il Baretti, é claramente mais cautelosa e velada em 

comparação com aquela demonstrada em Rivoluzione liberale e nas anteriores revistas de 
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Gobetti, em parte por causa do enorme número de acontecimentos e ameaças já recebidas, 

em parte porque o centro do interesse era a literatura e aparentemente já não a actualidade. 

Dito isto, muitas das escolhas culturais da revista eram indubitavelmente de carácter 

político, sobretudo algumas afirmações, certos artigos, assim como a forte presença de 

Benedetto Croce, elegido como um “mestre” já desde o primeiro número da revista. Croce, 

para Gobetti, era o símbolo da seriedade, intransigência e da oposição ao fascismo. 

Através da tradução e da crítica de obras estrangeiras, nomeadamente de poesia, Il 

Baretti continuou a linha política das revistas anteriores de Gobetti, transformando-a e 

transfigurando-a. Na escolha dos autores, dos colaboradores e das obras traduzidas entrevê-

se uma explícita vontade de contestação que será tratada pormenorizadamente a seguir. 

 

3.2.1.1. A abertura europeia como acto revolucionário 

Num tempo em que estava em pleno vigor a ideia de província e “strapaese”, num 

momento histórico em que o governo procurava de todos os modos defender a 

“italianidade” e o encerramento das fronteiras, um dos principais assuntos alvo da censura 

era exactamente a questão nacionalista. Por exemplo, as obras de narrativa em que se 

depreciava a Itália eram muitas vezes censuradas. No caso de Il Baretti não se encontram 

traduções de obras que depreciassem a Itália, mas o panorama literário italiano 

contemporâneo não era quase nunca considerado e esta omissão é claramente uma forma de 

crítica silenciosa do crescente nacionalismo. O silêncio sobre alguns temas é muitas vezes 

mais significativo do que inteiros relatórios verbais. Além disso, a outra principal 

preocupação da censura era a questão moral. Desde os primeiros anos, o regime preocupou-

se muito com a “renovação moral” da nação segundo os valores tradicionais fascistas que 

se sentiam ameaçados sobretudo pelo “mau costume” proveniente do estrangeiro, em 
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particular das sociedades anglo-saxónicas. Desta forma, a questão nacionalista e a questão 

moral misturavam-se, unindo-se numa única e preocupante ameaça para o regime. A 

literatura anglo-saxónica da época falava frequentemente de realidades sociais diferentes da 

italiana; descreviam-se cenários de prostituição, vagabundagem, tragédias familiares, 

suicídios, todos assuntos que nos romances deviam ser atenuados, mitigados ou até 

eliminados quando traduzidos para italiano. No caso de Il Baretti ninguém se preocupava 

com os valores morais fascistas quando se escolhiam autores e textos para traduzir. E 

sobretudo apostava-se na abertura ao estrangeiro e ao estranho. A abordagem adoptada pela 

revista era essencialmente constituída por ideais “crocianos”, pressupunha a autonomia da 

arte e da cultura em relação à política, o que era bastante contracorrente numa época em 

que qualquer movimento artístico ou literário, assim como qualquer novo periódico, era 

quase automaticamente submetido ao regime, ou então eliminado. A recusa de qualquer 

intromissão das ideologias acabava, assim, por ser um acto antipolítico e ao mesmo tempo 

altamente político e finalmente ideológico.  

Il Baretti propunha leituras de Rilke, Valéry, Joyce, Woolf, Tolstoi e estas, embora 

não fossem sempre revolucionárias em si – pois era necessário, de alguma forma, reduzir o 

mais possível as ingerências e a possível atenção da censura –, estavam carregadas de 

intenções políticas. Parece transparecer, dos artigos de Il Baretti, uma subtil crítica de que a 

Itália não tinha, ou ainda não tivesse tido naquela época, grandes autores modernos que se 

pudessem comparar com os grandes autores europeus. Esta falta não era apenas devida ao 

provincianismo crescente do qual muitos intelectuais se queixavam, mas podia também ser 

devida ao facto de que em Itália faltou um desenvolvimento burguês da sociedade, como 

nos faz notar Stacchini no seu ensaio “Il Baretti e l’Europa” (Stacchini 1980). Faltou uma 

classe burguesa que poderia ter sido capaz de exercer uma hegemonia cultural, impondo os 
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seus valores. Foi exactamente esta classe em falta que, no fundo, tinha permitido ao 

fascismo instaurar-se e centralizar em si, impunemente, a organização da cultura.  

Daremos aqui atenção sobretudo à tradução de poesia na revista. De facto, 

proporcionando um grande espaço à poesia estrangeira, Il Baretti conseguia propor-se 

como uma porta de acesso para as novidades, conseguia transformar-se num meio através 

do qual os leitores podiam informar-se sobre as novidades da literatura internacional. 

Veremos como, através das formas poéticas, se tornou possível veicular certas mensagens 

de outra forma impossíveis de comunicar através das revistas ou dos livros.  

 

3.2.1.2. A poesia alemã 

De entre todas as literaturas europeias, a alemã recebia indubitavelmente um espaço 

privilegiado dentro da revista e sobretudo era alvo de um estudo sistemático e constante. A 

ideia que a Alemanha dava de si, naquela época, não era tão clara como a da França 

republicana. Do ponto de vista literário, a Alemanha oscilava entre rigor formal e 

experimentalismo; por um lado, já tinha em si aquele espírito de “nação germânica” que a 

seguir se transformaria no terreno ideológico do terceiro Reich e, por outro lado, dava voz a 

poetas completamente contracorrente do ponto de vista do estilo e do conteúdo. Se, para Il 

Baretti, entre os poetas alemães, Stefan George foi com certeza o mais estudado (e portanto 

escolheu-se ignorar deliberadamente artistas como Brecht ou os escritores da “Nova 

Objectividade”) não é necessariamente por ter uma visão conservadora da cultura, pelo 

contrário, pode ser considerado como um modo para passar o mais possível desapercebidos 

aos olhos dos censores. Inserir autores como Brecht ou Remarque teria sido um acto 

autodestrutivo naquele período, nomeadamente depois de todas as revistas que foram 

fechadas e depois de todas as advertências recebidas por Gobetti. Estes dois autores em 
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particular teriam sido de facto inseridos pelo governo, em 1942, na lista dos autores “não 

bem-vindos” (Bonsaver  2007).  

Em Il Baretti de 5 de Março de 1925, num artigo de Ernst Robert Curtius, sublinha-

se o lado de George mais conservador, sem omitir a conexão com a sua figura de 

autoproclamado vate da nação e intérprete da sua alma mais profunda. Este seu declarado 

nacionalismo, esta sua poesia entendida como “hino coral” permitia a Il Baretti falar de 

temas como o heroísmo e a coragem, temas pelos quais a redação da revista se interessava 

muito e que eram muito discutidos na época. Sublinha-se, de George, o instinto pagão, 

helénico, quase como se os seus anseios metafísicos se tornassem parte da sua estética. Em 

George há um ethos viril e corajoso, uma poesia severa que é, porém, também capaz de 

acolher paixão e mística. É apresentado como um adversário de todos os ideais modernos, 

desde a democracia até ao socialismo, mas não é tratado como um tradicionalista, mais 

como um artista acima das partes. Leonello Vincenti, por exemplo, no seu retrato de George 

em Il Baretti de Outubro de 1926, concentra-se na sua recusa da guerra e nos aspectos 

religiosos da sua escrita. 

A ideologia de George foi, todavia, considerada por muitas pessoas como a base 

sobre a qual se desenvolveu o nazismo. O facto de que este poeta era um dos autores mais 

tratados e traduzidos em Il Baretti para alguns críticos indica uma verdadeira incapacidade 

de prever, nele, a consequência nazi da sua ideologia, mas pode ser lido também como uma 

vontade de equilibrar outras escolhas tradutórias mais atrevidas do ponto de vista político 

presentes na revista, assim como uma vontade acima das partes de dar a conhecer uma das 

vozes mais importantes, complexas e multifacetadas do panorama alemão do ponto de vista 

estilístico e não unicamente ideológico. 

De resto, estão presentes em Il Baretti também os representantes de um certo tipo de 
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Alemanha entusiasmada pelas vitórias militares. Friedrich Adolf Detlev Liliencron, por 

exemplo, é um autor com certeza não convencional do ponto de vista estilístico, mas que é 

usado para simbolizar o despertar do imperialismo alemão, “é o tipo perfeito de germânico 

primitivo” (Gianturco, Il Baretti 13, 1925), homem de guerra, nostálgico da vida militar 

sem ser retórico; é um homem que participa nas batalhas na primeira fila. Em Il Baretti de 

Setembro de 1925 nota-se talvez uma certa ironia na descrição da exaltação da vida militar 

por parte do poeta. Elio Gianturco, autor do artigo e tradutor, fala da sua “poesia tutta d’un 

pezzo”, “compacta como uma pirâmide” e descreve-o como um ponto referência do 

naturalismo. Numa carta que Gianturco dirigiu a Gobetti sem data (Arquivo Piero Gobetti) 

escreve: “Traduzi alguns poemas de Liliencron, os mais possíveis”. O facto de ter 

sublinhado a palavra “possíveis” deixa pensar em duas hipóteses: queria dizer “os mais 

traduzíveis” ou os mais possíveis de publicar sem correr demasiados riscos? 

Richard Dehmel, do qual se traduzem também algumas estrofes juntamente com a 

sua apresentação escrita por Elio Gianturco e um artigo de Italo Maione em Il Baretti de 

Abril de 1928, é interessante pelos temas tratados e pela desinibição do ponto de vista 

moral. Faz parte da facção alemã que se dedicava ao experimentalismo. Morreu em 1920 e 

foi célebre sobretudo pela grande produção lírica. A sua poética percorria os temas do 

decadentismo numa perspectiva pan-erótica. Exaltava os instintos e o amor sensual através 

de uma espécie de mística da luxúria que tinha provocado muitas polémicas. 

Outro autor alemão muito traduzido em vários números da revista, mas menos 

controverso, foi Rainer Maria Rilke. Salientava-se o misticismo dele, a impalpabilidade, a 

leveza da sua poesia. Deste autor escolhem-se os poemas em que é evidente a dicotomia 

entre a sensação física e a elucubração mental, mas excluem-se os poemas em que Rilke se 

revê como um cidadão europeu parte de uma aristocracia aberta e cosmopolita. Insiste-se, 
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pelo contrário, na sua poesia religiosa, na sua lírica da interioridade. Que seja premeditada 

ou casual, também esta escolha denota uma certa abertura para um autor como Rilke e uma 

certa reserva na escolha das composições poéticas. 

Um poeta alemão do qual em Il Baretti se celebra sobretudo o aspecto místico é 

Franz Werfel (Baretti, 1-30 de Setembro de 1925). Naquela época estava no começo da sua 

actividade literária e, em 1933, publicaria um livro sobre o genocídio dos arménios de 1915 

na Anatólia, suscitando um forte interesse nos Estados Unidos. Os seus livros seriam 

queimados pelos nazis enquanto escritor judeu que professava o pacifismo, portanto em 

oposição ao nacionalismo extremo. Seria obrigado, a seguir, a refugiar-se na França, em 

Espanha e por fim nos Estados Unidos. Neste sentido, Il Baretti foi quase clarividente na 

crítica e na publicação de um autor daquele calibre. 

Sempre a propósito de pacifismo, em Il Baretti de 16 de Abril de 1926, Mario 

Lamberti fala de Fritz Von Unruh, poeta alemão que passou a ter posições pacifistas depois 

da experiência traumatizante da Primeira Guerra Mundial. É com poetas como ele que Il 

Baretti equilibra, de alguma forma, algumas escolhas como aquela de Stefan George. 

Também Fritz Von Unruh, de facto, em 1933 emigraria para a França e a seguir para os 

Estados Unidos por causa da sua oposição ao nazismo. Em 1926 é definido por Mario 

Lamberti como uma das maiores personalidades da literatura europeia contemporânea.  

 

3.2.1.3 A poesia russa 

Nos anos vinte, em Itália, são muitos os nomes das pessoas ligadas à publicação de obras 

russas. Além de Piero Gobetti, que também era tradutor do russo juntamente com a mulher 

Ada, havia também o estudioso Ettore Lo Gatto com o qual Gobetti entrou em contacto 

para se propor como editor das suas obras e com quem estabeleceu uma colaboração para Il 
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Baretti e Alfredo Polledro, também ele entre os eslavistas que se tornaram colaboradores da 

revista. Com este último, Gobetti planeava editar uma antologia russa para a qual Polledro 

lhe enviara uma lista de autores possíveis de serem traduzidos. O projecto não foi realizado, 

mas alguns destes autores foram publicados em tradução na revista Il Baretti. Esta 

colaboração parou em 1926, depois da morte de Gobetti e depois da fundação, por parte de 

Polledro, da nova editora Slavia, especializada em obras russas. 

No que diz respeito à literatura russa, Il Baretti mostra uma maior audácia na 

escolha dos autores, embora se ignorasse completamente um grande leque de autores 

provavelmente problemáticos. 

Se, por um lado, Gobetti demonstra subtileza crítica nos seus ensaios sobre 

Sollogub e Dostoievski, oferecendo-nos também um panorama do pensamento político na 

Rússia e descrevendo os escritores como representantes da “forma mentis” nacional, por 

outro lado, a poesia traduzida transmite ideias contrastantes. Entre os poetas russos citados 

escolhem-se de facto nomes de calibre revolucionário como Esenin. Esenin, autor que 

participara activamente na Revolução de 1917, que esteve em contacto com poetas como 

Maiakovski, Akhmatova, Tsvetaeva, que não foi aceite pelo partido comunista bolchevique 

por individualismo e falta de disciplina. Esenin não aparece na lista que Polledro tinha 

enviado a Gobetti por correspondência no período do projecto da antologia russa (Arquivo 

Piero Gobetti), mas encontramo-lo num pequeno artigo em Il Baretti de Janeiro de 1926, 

escrito por Piero Gobetti, com o pseudónimo Silvio Alfiere, e intitulado “Comemoração de 

Esenin”. Embora seja descrito com um tom cauteloso como um poeta da vida e da poesia 

turbulenta, sai, de facto, um retrato muito positivo. Enumeram-se os escândalos – desde as 

façanhas da juventude até ao caso com Isadora Duncan –, critica-se o seu estilo de vida 

licencioso em tempos de fome e miséria, mas finalmente louva-se a personagem e diz-se 
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que a sua musa resulta ainda mais inspirada e profunda, quando enriquecida por uma vida 

vivida como a sua.  

Entre os outros poetas escolhidos aparecem Batiuskov, definido por Polledro como 

um “clássico de puro estilo grego”, “um epicúrio elegíaco” (Arquivo Piero Gobetti) fora de 

qualquer corrente. A seguir, Baratynski, considerado por Polledro o poeta do cepticismo 

(Arquivo Piero Gobetti). Fala-se da sua solidão intelectual, da sua consciência de ser um 

poeta em dissidência com o seu tempo. Foi rejeitado pela crítica socialista soviética que 

atribuía à arte uma missão política, mas foi recuperado por Il Baretti em virtude da 

harmonia dos seus versos, da espontaneidade do seu estilo e sobretudo porque, além de ser 

um poeta, foi também um pensador. 

Sempre graças a Polledro, saiu também um artigo sobre Aleksei Kolstov em Il 

Baretti de Janeiro de 1926. Kolstov era o primeiro representante do movimento poético 

narodnik, o populismo russo que exigia a emancipação das massas camponesas, o fim do 

czarismo e a instauração de uma sociedade socialista. Enquanto os poetas anteriormente 

citados eram, na sua maioria, requintados e solitários homens de letras, Kolstov, pelo 

contrário, provinha de um ambiente camponês, a sua lírica era popular e espontânea, apesar 

de respeitar minuciosamente a métrica e a forma. Polledro traduz três poemas, afirmando 

que foi obrigado a traduzi-los livremente, portanto afastando-se ligeiramente do texto de 

partida para poder manter o espírito do original.  

É necessário também destacar, para a literatura russa, os ensaios de Leone Ginzburg 

que se concentrou sobretudo nos registos estilísticos de Tolstoi – considerando-o como um 

mestre nas descrições de momentos inefáveis, mas criticando-o na parte histórica e política 

dos seus livros, tratada por Ginzburg como a parte “impura” dos seus romances. Ginzburg, 

no seu “Aspectos da novíssima poesia russa” publicado em Il Baretti de Janeiro de 1928, 
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louva poetas como Esenin e Khlebnikov que sente próximos ao pensamento europeu e que 

admira pelas mesmas razões de aparente estranheza à história e à política. Em toda a revista 

Il Baretti e em particular nos ensaios de Ginzburg que traçava uma panorâmica da 

“novíssima poesia russa”, faltam referências aos poetas futuristas, faltam referências a 

Maiakovski e aos poetas da LEF (Frente de Esquerda das Artes). Muito provavelmente 

trata-se de uma omissão consciente, um ocultamento de quem tenta não arriscar demasiado 

em falar de autores controversos e indubitavelmente inimigos do fascismo.  

Com certeza o anticomunismo era um dos elementos sobre os quais se tinha 

construído a ideologia fascista, mas, depois da tomada do poder, as relações diplomáticas 

com o Estado soviético não foram drasticamente interrompidas: o fascismo continuou a 

manter sempre uma relação política e cultural com Moscovo pelo menos durante todos os 

anos 20. Também a actividade editorial relativa às obras russas não era, geralmente, 

censurada. Um dos principais e mais duros inimigos do fascismo, do ponto de vista 

literário, foi o interesse e a curiosidade pela literatura estadounidense. 

 

3.2.1.4. Outras literaturas 

A literatura anglófona é de facto aquela que teve menos espaço em Il Baretti. Somente 

alguns anos a seguir, nos anos 30, teria aumentado o interesse por esta literatura, sobretudo 

graças a alguns intelectuais como Cesare Pavese e Elio Vittorini. Os anos 30 foram, de 

facto, segundo a célebre definição de Pavese, “a década das traduções”. 

No que diz respeito à prosa, em Il Baretti fala-se de Joyce, Woolf e Conrad, para a 

poesia citam-se frequentemente os poetas vitorianos e numa ocasião também E. A. Poe do 

qual se traduz o poema “The Bells” e no qual não se diz nada sobre o autor, provavelmente 

por causa da sua reputação moral comprometedora. Porém, já se tinha falado de literatura 



110 
 

americana em Rivoluzione Liberale (28 de Setembro de 1922)13 onde Umberto Morra, 

tradutor, tinha escrito um artigo sobre a desmistificação dos lugares comuns no mito 

americano, optimista e pragmático, falando da América vista pela perspectiva do 

sofrimento dos inúmeros migrantes e da miscigenação dos povos, sobretudo de judeus e 

russos. Morra tinha até proposto a Gobetti, numa carta com data de 19 de Agosto de 1922 

(Arquivo Piero Gobetti), uma série de autores para compreender o “novo espírito 

americano”, entre os quais: Sinclair Lewis, Waldo Frank, Edgar Lee Masters e Carl 

Sandburg. Estas escolhas não foram bem acolhidas por Gobetti, pelo menos não para Il 

Baretti, mas teriam sido escolhas importantes e corajosas. Como demonstração disso, 

podemos citar os problemas surgidos para a publicação da Antologia de Spoon River 

quando foram Fernanda Pivano e Cesare Pavese a ocupar-se da sua tradução, muito mais 

tarde, em 1943, conseguindo publicá-la apenas graças à ligeira mudança do título em 

Antologia de S. River, de forma que parecesse a antologia de um hipotético Santo River.  

Voltando à poesia de Il Baretti, em Outubro de 1925 apareceu um pequeno artigo 

com algumas traduções de Elio Gianturco de lírica inglesa contemporânea. Entre os poetas 

ingleses, Rupert Brooke parecia o mais prometedor, com a sua vida sentimental conturbada 

e a sua grande sensibilidade poética. Elio Gianturco traçou um breve retrato dele que foi 

também uma comemoração do jovem poeta morto prematuramente durante a Primeira 

Guerra Mundial. Outros poetas considerados são Walter de la Mare e Aldous Huxley, 

escolhas pouco comuns e mais uma vez clarividentes. 

Uma especial atenção é, finalmente, reservada à literatura francesa, que representa, 

na visão barettiana, exactamente o contrário do provincianismo italiano. É a literatura de 

                                                           
13 Occidente: l’eresia dell’eresia por Umberto Morra, em: “La Rivoluzione Liberale”, 28 de Setembro de 

1922. 
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um Estado Republicano e democrático, portanto a redacção de Il Baretti interessa-se pela 

literatura francesa pelas mesmas razões pelas quais o regime fascista a olha com suspeição: 

é a terra da liberdade e da democracia, sustida por aquela classe média que impôs os seus 

valores e que falta em Itália.  

No que diz respeito aos romancistas, a atenção concentrou-se sobre Radiguet e 

sobre os mecanismos psicológicos que regulavam as suas obras, ignorando as partes mais 

escabrosas da sua prosa, ou então sobre Proust, que depois da sua morte, em 1922, acabava 

de ser consagrado pela crítica. No que diz respeito à poesia, Alberto Rossi escreveu sobre 

Valéry e um artigo sobre Paul Morand permitiu a Adriano Grande declarar a sua admiração 

pelo luxo e a amoralidade de algumas personagens do autor francês que, segundo Grande, 

são sintoma de uma cultura mundana e internacional.  

Uma problemática da literatura francesa era representada pelos movimentos da 

vanguarda. Il Baretti dedicou sem dúvida maior espaço às vanguardas estrangeiras do que 

às italianas. O futurismo italiano de facto estava, nesta época, tão associado ao fascismo 

que não podia deixar de causar até repulsa em Gobetti. O surrealismo francês, que afirmava 

que a realidade tinha que ser desorganizada e a seguir reajustada segundo as leis estéticas 

individuais do artista, gozava de um grande respeito na redacção de Il Baretti, ao contrário 

do futurismo italiano que, embora afirmasse aproximadamente os mesmos princípios, tinha 

sido excluído desde o primeiro número da revista por razões políticas. 

Quanto a outras literaturas, em Outubro de 1925 dedicou-se um artigo aos poetas 

catalães com um aprofundamento sobre Joan Margall, poeta modernista e nietzschiano: 

“Poeti catalani: Joan Maragall 1860-1912” por Cesarino Giardini (Il Baretti, Outubro de 

1925, 58). Objeto de outro breve aprofundamento foi Panait Istrati, considerado como o 

Gorki dos Balcãs, com um elogio da sua arte exótica e indisciplinada que queria ser o 
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documento revolucionário de uma humanidade não aprisionada nas tradições. Il Baretti o 

elogiou-o como um combatente contra os proteccionismos locais. Em Il Baretti de 

Dezembro de 1926 encontramos, também, um artigo sobre a poesia servo-croata, “La 

poesia serbo-croata: Muradbegovic” (Il Baretti, Dezembro de 1926, 118) escrito por Mario 

Lisdero. É um artigo sem traduções em que se fala em particular do poeta Muradbegovic, 

apresentado como o poeta que, ao contrário dos poetas italianos sempre impetuosos e 

fanáticos, fala do amor com a espontaneidade da tradição religiosa muçulmana.  

Pode dizer-se, globalmente, que a tradução de poesia estrangeira assume, na revista, 

um papel importante na definição do que é o europeísmo e o internacionalismo por parte 

dos intelectuais que faziam parte da sua redacção e, in primis, por parte de Piero Gobetti. 

Se nenhuma das escolhas feitas entre os autores traduzidos parece explicitamente 

revolucionária ou ousada de forma excessiva, não é por causa de falta de abertura, ou por 

uma percepção conservadora da cultura e da arte, mas, muito mais provavelmente, por uma 

cautela devida a uma sempre maior prudência por causa de todos os problemas com o 

governo tidos com as anteriores experiências editoriais.  

Além disso, é preciso lembrar que o primeiro gérmen da ideia de fundar uma revista 

literária capaz de oferecer uma panorâmica sobre a literatura estrangeira internacional veio 

mesmo de um tradutor: Edoardo Persico. Persico, arquitecto, crítico literário e tradutor, de 

ideias políticas rigorosamente antifascistas, tinha proposto a Gobetti, no verão de 1924, 

fundar uma revista literária complementar a Rivoluzione Liberale da qual ele poderia 

ocupar-se – claramente sob a direcção do mesmo Gobetti. Piero Gobetti, no começo, 

acolheu a sua proposta com entusiasmo, mas pouco depois despediu Persico duramente e 

sem nenhum motivo evidente, continuando sozinho a ideia da fundação da nova revista. 

Permitiu a Persico a colaboração apenas no que dizia respeito à poesia espanhola, embora 
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um verdadeiro entendimento entre os dois homens tornar-se-ia para sempre impossível.  

Para concluir, podemos afirmar que, através de Il Baretti, aconteceu uma das 

primeiras tentativas de europeização e desprovincialização da Itália fascista. A ideia de 

europeísmo defendida pela revista baseava-se numa abstracta concepção do “clima 

intelectual” em que todos os poetas e artistas viviam idealmente, como escreveu Leone 

Ginzburg no acima referido artigo sobre a “Novíssima poesia russa”, publicado em Il 

Baretti de 1928, e que pouco tinha a ver com os nacionalismos e com as contingências 

políticas nacionais: 

Se fosse preciso, isto demonstraria outra vez que a nossa cultura é europeia, e depende, 

mais do que das contingências internas variáveis dos povos, do comum clima intelectual 

em que vivem quase involuntariamente os criadores, os poetas; também aqueles que, como 

Esenin, lêem Madame Bovary quando já são célebres e que se deixam arruinar e perturbar 

tanto moralmente quanto fisicamente por uma viagem ao estrangeiro. Podemos, por isso, 

dizer que não existe uma poesia que seja um produto típico da revolução russa: embora seja 

necessário notar como as condições de vida radicalmente mudadas tenham tornado mais 

russo o estilo, antes sempre um pouco mais clássico, e tenham eliminado muitas fórmulas e 

muita retórica, dando a preferência às imagens mais humildes e por isso mais justas e – na 

“literatura” – inesperadas. Não poesia bolchevique, mas poetas, numerosos, verdadeiros, 

não obstante se colem os rótulos de escolas; que lutam contra a dificuldade e a miséria, mas 

não se rendem. (Il Baretti, Janeiro de 1928, 1, tradução minha) 

 

 

3.2.2. Corrente di Vita Giovanile (1938-1940) 

A revista Corrente faz parte das revistas chamadas “de fronda” do período do fascismo 

italiano, ou seja, parte das revistas que se opunham, com os meios consentidos, à política 

do regime. Corrente teve um papel preciso e importante na pequena revolução literária em 

curso de 39 a 40. Nasceu em Milão em 1938, embora se possa considerar como fruto e 

resultado dos fermentos da cultura florentina daquela época. Em Milão, o ambiente literário 

parecia ser mais fechado e uma certa ideia de Europa diferente e cosmopolita parecia estar 

presente apenas nas mentes dos intelectuais baseados em Florença. O discurso de Corrente 



114 
 

autodefinia-se “antinovecentista” no sentido que contrariava a imagem do século XX 

promovida pelo governo fascista, assim como a maneira como se apresentava normalmente 

a literatura alinhada ao regime. Corrente, que nos primeiros números ainda se chamava 

Vita Giovanile, nasceu graças a uma ideia de Ernesto Treccani, que em 1938 era um jovem 

com dezoito anos, e a redacção contou desde logo com colaboradores como Vittorio Sereni, 

Raffaele Del Grada ou Alberto Lattuada. 

A partir de 31 de Março de 1938 a revista passou a chamar-se Corrente di Vita 

Giovanile e foi eliminada a frase de Mussolini que anteriormente ficava situada no lado 

esquerdo da capa e que dizia “noi vogliamo che i giovani raccolgano la nossa fiaccola” 

(“nós queremos que os jovens recolham o nosso facho”). A partir de 28 de Fevereiro de 

1939 também a expressão Vita Giovanile foi quase eliminada, e tornou-se quase ilegível 

sob o título, que ficou apenas: Corrente. Mudar completamente o título implicava uma série 

de operações burocráticas que a revista não quis ou não pôde levar a cabo.  

A revista tornou-se quinzenal a partir do segundo número e aumentou 

progressivamente, durante o segundo ano, o número de páginas – tendo, estas, sempre 

oscilado entre seis e doze.  

A experiência de Corrente acabou simultaneamente com a entrada da Itália na 

guerra. A revista acabava de publicar um artigo de Carlo Cattaneo em que se afirmava que 

quem declarasse uma guerra injusta acabava sempre por perdê-la e, logo a seguir, não se 

fez esperar muito a mensagem de Roma que se tornou quase mítica: “Basta, ora basta” 

assinado com o M. de Mussolini (L’Approdo Letterario, 1968, 80). O facto de o fascismo 

ter encerrado a revista deu aos redactores a consciência de quanto aquela experiência podia 

ter sido perigosa e revolucionária naqueles tempos. O facto de um grupo de estudantes 
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universitários e um grupo de intelectuais terem conseguido criar algo tão influente, num 

período em que as aberturas eram tão escassas, foi um acontecimento digno de nota.  

Ernesto Treccani, quando fundou Corrente, tinha apenas 18 anos e considerou, a 

posteriori, a experiência como uma grande aventura “infantil” (Approdo Letterario, 1968, 

82) em que o seu papel consistia apenas na organização dos amigos e dos intelectuais que 

estavam à sua volta no ambiente universitário e editorial. Com estas simples acções, afirma, 

teve a possibilidade de aprender muito, começando um percurso de formação antifascista. 

O antifascismo de Corrente tinha sobretudo duas origens: uma católica e uma socialista-

comunista. Havia interesses e posições diferentes na mesma redacção e ao mesmo tempo 

uma organização compacta, unitária e radical. Segundo o poeta Vittorio Sereni, a propósito 

da sua experiência, no “infantilismo” de Corrente havia também uma certa ingenuidade 

política capaz de permitir um atrevimento que apenas jovens inexperientes e ignorantes das 

consequências podiam ter (Approdo Letterario, 1968, 82-83). Sereni afirmou: “todos 

estávamos envolvidos, também quando nos parecia limitar a nossa intervenção a uma 

suposta defesa das razões da poesia” (Luzi 1975, 17). 

É preciso sublinhar também que naquele período, em Milão, o grupo – mesmo 

estando geograficamente longe das ideias inovadoras provenientes de Florença – sentia 

muito fortemente o impacto moral e intelectual de um influente professor de filosofia de 

Milão: Antonio Banfi. Ele foi um dos poucos professores universitários que não se 

conformaram ao fascismo e que tiveram a coragem de romper com a tradição académica, 

conseguindo abrir um verdadeiro diálogo com os seus alunos, tanto que as suas aulas se 

tinham tornado em aulas públicas onde participavam também muitos jovens que não faziam 

parte da universidade nem tinham ligações directas com a Faculdade de Filosofia. Foi 

muito importante que uma pessoa com autoridade de uma cátedra universitária e que, ainda 
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assim, conseguia quebrar os esquemas académicos tenha conseguido ter uma função crucial 

na mobilização dos movimentos e dos estudantes naquele determinado momento histórico.  

Uma das principais bases teóricas que fundavam a revista era o facto de os 

redactores considerarem a cultura como uma categoria da política. Portanto, a revista tomou 

posição sobre todos os acontecimentos da época, em particular sobre a política imperialista 

do fascismo, mas o que mais chama a atenção, neste sentido, é com certeza a inclusão, entre 

os colaboradores, de algumas das maiores personagens não-conformadas com o fascismo 

que escreviam e eram activas naquele período, como por exemplo Antonio Banfi, Enzo 

Paci ou Luciano Anceschi.  

Ao longo dos números deu-se bastante atenção à literatura ibérica. O hispanismo 

italiano antes da guerra de Espanha era um hispanismo erudito, comparatista, enquanto o 

novo “hispanismo jovem” começou a aparecer apenas depois da morte de García Lorca, em 

1936, logo a seguir ao eclodir da Guerra Civil e surgiu junto com a publicação de Corrente. 

Sobre a guerra de Espanha foram publicados apenas dois artigos, um de Antonio Bruni no 

primeiro número (“Il riconoscimento di Franco”, I, 1 de Janeiro de 1938), explicitamente 

alinhado com as posições da política fascista e que justificava as operações de Franco como 

defensor da civilização latina contra o monstro bolchevique. Outro, no número de 30 de 

Abril 38, assinado pelo católico Belingardi onde se faz coincidir o nacionalismo espanhol 

com os valores da tradição cristã. É, todavia, impossível não atribuir um valor de polémica 

contra o nacionalismo espanhol à frequente inserção – na secção da poesia – de traduções 

de poetas que sofreram a guerra ou morreram em defesa da República e da liberdade, como 

Federico García Lorca e Antonio Machado, ou que foram obrigados ao exílio como 

Jiménez, na época da Guerra Civil.  
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Corrente teve o mérito ou a sorte de aparecer num período muito fecundo da 

história cultural italiana; já não era um período de reflexão como aquilo que acabava de 

passar e que tinha durado de 28 a 35. Quando esteve a ponto de encontrar finalmente a sua 

realização política, a revista morreu por mão ditatorial, logo que começou a guerra. A 

militância política explícita desapareceu então e não conseguiu encontrar outros canais, 

enquanto a militância artística se multiplicou e reproduziu em várias formas porque os 

vários participantes da revista fundaram teatros, galerias de arte e se dedicaram a outros 

meios artísticos que não fossem os que passavam pela imprensa.  

O número de 31 de Março de 1939 e o de 15 de Dezembro de 1939 foram números-

catálogos dedicados às exposições que Corrente tinha organizado e o número de 15 de 

Junho de 1939 foi inteiramente dedicado à poesia.  

 

3.2.2.1. A tradução de poesia estrangeira em Corrente 

A revista Corrente ocupou-se muitíssimo de poesia e em particular de poesia estrangeira, 

desempenhando um papel fundamental na divulgação de alguns autores que de outra forma 

não teriam sido divulgados em Itália naquela época. Entre os mais significativos 

encontramos Paul Éluard, Antonio Machado, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, 

Georg Trakl.  

Partindo da literatura francesa, foi certamente corajoso e inovador, por parte da 

revista Corrente, concentrar-se sobre os autores surrealistas, no período entre os anos 30 e 

os anos 40, quando a maioria das outras publicações se ocupava, pelo contrário, 

principalmente de autores clássicos do século XIX.   

No número de Corrente de 31 de Outubro de 1938 apareceram alguns poemas de 

Éluard traduzidos por Leone Traverso, retirados de L’amour, la poésie, colectânea de 1929 
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e de Capitale de la douleur, obra escrita em 1926. No mesmo número publicou-se também 

um artigo, “Del Surrealismo”, assinado por Giansiro Ferrata onde se relata a experiência 

artística do Surrealismo. Trata-se em geral de um artigo de difícil interpretação na visão do 

Surrealismo como movimento, mas o que se deduz é a clara consciência do facto que o 

legado desta corrente foi a plena aceitação da morte das sociedades secretas, a morte das 

solidões revolucionárias em poesia e a necessidade de criar uma rede colectiva, um grupo, 

um movimento único e unido para revolucionar a arte e a realidade. 

A 31 de Março de 1940 são publicados outra vez quatro poemas de Paul Éluard 

tirados de Capitale de la douleur: “L’unica”, “Si rifiuta sempre”, “Una” e “Ritornare in una 

città”.  

A escolha de publicar e traduzir este autor – ainda que apenas em alguns poemas – é 

significativa neste contexto e nestes anos por ter sido Éluard um dos mais citados poetas 

engagés. Naquela época Éluard era ainda considerado sobretudo como “o poeta da 

Resistência”; foi somente em seguida, ao longo dos anos, que passou a ser considerado 

mais como um poeta do Surrealismo que da Resistência. Estas categorizações de facto 

dizem-nos pouco sobre a sua poesia, que na realidade não demonstrou estas diferenciações 

de forma tão límpida. Estes dois aspectos da poética de Éluard, o surrealista e o político, 

sempre foram duas faces de uma mesma moeda e sempre foram muito misturados e 

interligados entre eles. Os poemas que se publicam em Corrente são dos anos em que o 

autor estava no cume das suas experiências em âmbito político, assim como em âmbito 

poético. Depois da experiência da Primeira Guerra Mundial, que tinha surpreendido o poeta 

na frente com apenas 21 anos, Éluard quis combater o absurdo da insânia humana com as 

ferramentas do absurdo que tinha aprendido da lição surrealista. O movimento surrealista, 

para Éluard, foi, portanto, um instrumento para chegar ao conhecimento, à conquista e à 
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defesa da profunda consciência dos homens. O Surrealismo, em vez de ser uma fuga para 

uma realidade outra, longe das vivências do mundo de todos os dias, foi para o poeta um 

movimento capaz de dar ao protesto político uma linguagem não demagógica, não 

prudente, mas sim forte e feroz, capaz de libertar os poetas das torres de marfim das elites 

intelectuais, reintegrando-os no mundo real. Éluard explicou as suas ideias sobre as 

interligações entre poesia, política e surrealismo num texto que foi lido por ocasião da 

conferência de inauguração da primeira exposição surrealista em Londres, em Julho de 

1936, e que em seguida foi publicado com o título L’Evidence Poétique. Este ano, 1936, foi 

também o ano em que o Front Populaire chegou ao poder em França, enquanto a Espanha 

estava a sofrer o golpe franquista. Éluard foi testemunha de todas as contradições e 

repercussões que envolveram o Surrealismo na sua relação com o Partido Comunista e foi 

um dos poucos artistas capaz de integrar na sua poesia as duas formas de viver a realidade 

sem que estas estivessem necessariamente em conflito entre elas. Para Éluard sempre foi 

muito claro que a “poesia tem que ter como objectivo a verdade prática” (Éluard 1968) e 

sempre conformou a sua maneira de agir à sua própria moral política. Por esta razão 

publicar os poemas de Éluard numa revista literária naqueles anos em Itália não foi com 

certeza uma escolha inocente e sem implicações políticas. 

A mesma coisa pode ser dita no que diz respeito à poesia espanhola. A 15 de 

Dezembro de 1938 foram publicadas duas traduções de Carlo Bo: “Iride della notte” e 

“Strofa”, dois poemas de Antonio Machado. Outra escolha de todo contracorrente se 

considerarmos o teor dos artigos referentes à Guerra de Espanha que tinham sido 

publicados na revista.  

Pode dizer-se que a lírica espanhola foi a mais representada na revista. A 15 de 

Junho de 1939 dedica-se um número inteiro à poesia: Testimonianza alla poesia. Neste 
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número aparecem artigos do filósofo Antonio Banfi, do crítico e hispanista Carlo Bo, de 

Oreste Macrì e de poetas como Giuseppe Ungaretti ou Salvatore Quasimodo. Ao longo 

deste número evidencia-se uma determinada ideia da poesia como de um jogo que permite 

a encarnação da verdade. Revela-se uma certa relutância em considerar a poesia como uma 

abstracção de um ideal de realidade, pois os “correntistas” consideravam o processo poético 

antes como um processo da experiência espiritual, mas que tinha um cumprimento e uma 

realização na realidade. Destaca-se em particular o texto do filósofo Antonio Banfi, 

“Testimonianza alla poesia”, na primeira página deste número. As reflexões de Banfi sobre 

a poesia e sobre a crise artística e humana que a Itália estava a atravessar naquele período 

revelam uma concepção da poesia como de uma potência libertadora que nasce graças a 

situações culturais que provocam e determinam cada vez mais as condições de liberdade da 

arte. Banfi reconhece a existência de uma complexa fenomenologia da realidade poética 

que historicamente se desenvolveu ao longo do tempo e segundo a qual o acto criativo de 

todo o poeta é justificado e filtrado na medida do seu equilíbrio e das suas relações com a 

sociedade e o mundo que o rodeia. Foram os rituais colectivos, as reuniões populares, a dar 

origem à épica e à poesia. O filósofo interroga-se sobre a perda desta dimensão colectiva na 

poesia a ele contemporânea, sobre o facto de a poesia ter tomado dois caminhos: um virado 

principalmente para a tradição clássica e romântica que, aprisionando-se nas regras da 

tradição, perdeu qualquer contacto com a realidade, e outro, virado para uma nova 

intimidade e espiritualidade aparentemente afastadas do mundo material. Mas Banfi explica 

que este segundo caminho embora pareça, à primeira vista, uma traição dos ideais que 

sempre alimentaram o discurso poético, na verdade representa simplesmente uma nova 

forma para alcançar os mesmos objectivos. Nas palavras dele:  
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Na crise ética do nosso mundo, religião e poesia – ou arte em geral – podem 

aparecer como duas formas de evasão espiritual, quando não se prostituírem ao 

serviço de uma ideologia ou de uma atitude contingente ou não ficarem paradas 

num genérico academismo tradicional. Mas a sua verdade é bem mais profunda. A 

religião não é abstracta solução de equívocos ou fuga interior, é radical consciência 

da crise como acto do divino no mundo, é reconhecimento da concreta 

responsabilidade humana de cada solução. E a poesia, mesmo na sua nova 

intimidade, no seu fresco e elementar sentido das coisas, na liberdade e novidade 

construtiva da sua palavra, é certeza imediata de espiritualidade vivente, é apelo a 

uma reconstrução livre e nova, é descoberta das formas e dos tons profundos e 

primitivos da poeticidade da nossa vida, modulação ainda hesitante daquele vasto e 

multiforme hino de alegria que consagrará a humanidade mais livre e mais 

profunda do nosso trabalho e da nossa verdade. (Banfi, Corrente, 15 de Junho 

1939, 1, tradução minha)  

 

Pode ler-se, neste artigo e nos outros deste número sobre a poesia, uma verdadeira 

declaração da “linha editorial” da revista Corrente. O artigo seguinte, “Difesa della 

poesia”, assinado por Oreste Macrì, vê a poesia como um absoluto, “uma 

autodeterminação inicial”. Carlo Bo, por sua vez, afirma que “entre nós e a poesia as 

únicas relações possíveis acontecem numa maior e absoluta realidade, fora de qualquer 

aviltamento, de qualquer consolo da história, […] é apenas uma verdade contínua que se 

pode aproximar e após um esforço sem tempo, se pode, por vezes, alcançar” (Carlo Bo, 15 

de Junho de 1939, 2, tradução minha). Para Carlo Bo a poesia não está fora nem dentro de 

nós, ela vive no diálogo. 

A poesia hispanófona representada em Corrente, como já foi referido, concerne aos 

poetas mais controversos do período da Guerra de Espanha, tais como Federico García 

Lorca, do qual se publica, por exemplo – sempre no mesmo número de 39 dedicado à 

poesia – a “Ode a Salvador Dalì”. No número de 15 de Janeiro de 1940, de forma mais 

significativa, é publicado o poema de Federico García Lorca, “Canzone della morte 

piccina”, traduzido por Luigi Panarese, tendo o poeta sido assassinado quatro anos antes 

pelas tropas de Franco. “Una muerte y yo un hombre. / Un hombre solo, y ella / una muerte 
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pequeña. / Prado mortal de luna. / La nieve gime y tiembla / por detrás de la puerta. / Un 

hombre ¿y qué? Lo dicho. / Un hombre solo y ella. / Prado, amor, luz y arena”. 

Os poemas de Juan Ramón Jiménez apareceram sempre no número de 15 de Junho 

de 1939, assim como no número de 15 de Setembro de 1939, um dos quais, “Il viaggio”, 

pode ser considerado como uma alusão ao exílio: “Andavamo verso un’altra terra / Non so 

se migliore… Migliore!”. O poeta, de facto, tinha tomado a via do exílio durante a Guerra 

Civil, tendo-se transferido para os Estados Unidos antes, e para a América do Sul a seguir.  

No que diz respeito à poesia em língua inglesa é interessante notar a inclusão de 

“Rapsodia di una notte di vento” de T. S. Eliot no número de 15 de Abril de 1938, assim 

como a tradução de um poema de Edith Sitwell traduzido por Gilberto Altichieri, uma 

poeta de todo insólita no panorama da tradução daquela época. O poema em questão é 

“Mattutino” e não aparecem comentários ou artigos referentes a ele. Outra presença 

singular na revista é a de Katherine Mansfield da qual é traduzido um poema, “Il Segreto”, 

desta vez com um artigo de acompanhamento referente ao mundo lírico da poeta. De facto, 

o artigo em questão é um trecho da introdução da colectânea de poemas da autora que ia 

ser publicada naquele período pela editora Guanda, onde tradução e introdução foram 

assinadas por Gilberto Altichieri.  

No que se refere à poesia anglófona, ainda encontramos um poema de William 

Butler Yeats, “Salpando verso Bisanzio”, traduzido por Leone Traverso (tradução que já 

tinha sido publicada na revista Frontespizio) junto com um artigo assinado por Gilberto 

Altichieri em que se fala do poeta, morto pouco tempo antes da publicação daquele número 

da revista (28 de Fevereiro de 1939). Altichieri lamenta a falta de crítica literária focando o 

poeta irlandês e faz uma breve apresentação ao público da sua poética e das suas obras, do 

seu misticismo natural, da sua actividade tanto lírica como teatral, da fundação do Abbey 
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Theatre, fazendo uma leitura da sua obra dramática como se fosse uma aplicação da lírica 

ao palco. Lemos ainda um brevíssimo poema de James Joyce, Chamber Music, no número 

de 15 de Março de 1940.  

A poesia alemã também foi representada na revista, nomeadamente foram 

traduzidos alguns poemas de Stefan George – um poeta muito traduzido naquele período – 

traduzidos por Leone Traverso e retirados dos Die Lieder von Traum und Tod; um poema 

de Georg Trakl chamado “Infanzia” e traduzido por Giaime Pintor, assim como um poema 

de Gottfried Benn, “La Sposa del Negro”. Comparativamente podemos dizer que a poesia 

alemã não foi muito representada na revista, mas é significativo o aparecimento do nome 

de uma personagem tão importante para o antifascismo italiano, Giaime Pintor, com o 

papel de tradutor.  

 

3.2.3. Letteratura (1937-1947) 

Letteratura foi uma revista trimestral que apareceu pela primeira vez em Florença no 

peculiar contexto da Itália dos finais dos anos 30 e teve uma duração de dez anos: de 1937 a 

1947. Neste contexto, terei apenas em consideração os números da revista referentes ao 

período entre 37 e 45. A direcção deste períodico estava sob a égide de Alessandro 

Bonsanti, intelectual e escritor florentino, que já tinha sido codirector de Solaria e que com 

muita coragem conseguiu dirigir uma revista de literatura numa época em que a simples 

acção de ler podia ser considerada como algo de transgressivo. É preciso sublinhar também 

que Florença, naqueles anos, por uma convergência de factores culturais, era considerada 

como uma espécie de “ilha feliz” dentro do clima geral italiano que se tornara irrespirável: 

uma cidade internacional e cosmopolita, em cujos cafés se reuniam poetas e escritores – em 
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particular no Giubbe Rosse, um café que em 1913 foi a sede dos futuristas florentinos e 

desde então o sítio de encontro por excelência de artistas e intelectuais italianos e 

estrangeiros. Florença era como uma zona franca da península onde ainda era possível, por 

vezes, encontrar locais onde se reuniam dissidentes políticos. 

A maior instância transgressiva de Letteratura foi exactamente a questão da 

tradução de literatura estrangeira. A literatura estrangeira já fora apanágio de outras revistas 

precedentes como Il Baretti ou Solaria, onde claramente a tradução representava um sinal 

de definição duma posição ideológica precisa, mas quase nunca esta questão alcançara uma 

relevância política tão grande como em Letteratura. Ao passo que na revista Solaria a 

literatura estrangeira era encarada como uma imagem mítica, quase lendária, no Baretti e 

Letteratura esta tornava-se concreta e acessível.   

Letteratura representa de alguma forma uma continuação de Solaria, mas afasta-se 

muito da resignação com que esta última encarava o fascismo, embora também os esforços 

anticonformistas de Letteratura acontecessem todos sob o signo da prudência. Solaria, que 

tinha aparecido em 1926, logo depois da divulgação das leis sobre a imprensa e a 

fascização da nação, apresentava os seus conteúdos, a partir do título da revista, muitas 

vezes como utopias irrealizáveis. Solaria também nascera em Florença, à volta do café Le 

Giubbe Rosse, teve poucos leitores e, numa época em que toda a imprensa era fascista, 

acabou por ser pouco seguida porque tratava de temas em contracorrente: reconsiderava a 

literatura do século XIX e XX, o cinema, a psicanálise, albergava debates, pesquisas, 

ensaios. Todavia, na minha investigação, não considerei a revista Solaria, como já referi na 

introdução deste capítulo, por me parecer que o seu europeísmo era demasiado “elitista” em 

comparação com Letteratura ou com outras revistas daquele período. É verdade que ao 
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propor autores como Joyce, Freud, Kafka e Valéry exprimia uma vontade de fuga do clima 

opressor e do provincianismo italiano, mas tratou autores que representam, de alguma 

forma, apenas a aristocracia cultural do estrangeiro. Solaria parece-me mais interessante 

pelo papel que teve no âmbito da literatura italiana, ou por ter procurado alternativas ao 

“dannunzianesimo” na prosa europeia, mas sobretudo por ter descoberto autores como Saba 

ou Svevo. A sua importância mede-se também pelo empenho antifascista, mas era um 

empenho independente das traduções, e que se exprimia em pequenas acções como por 

exemplo a inclusão de autores judeus entre os seus escritores em pleno período de 

promulgação das leis raciais, e a publicação de autores que em seguida se tornariam 

célebres antifascistas. Depois de várias repressões, Solaria fechou definitivamente em 1934 

principalmente devido a uma divisão interna entre os dois diretores: Alberto Carocci e 

Alessandro Bonsanti. Segundo Carocci teria sido possível manter uma revista utópica, feita 

só de ideias, e que contivesse apenas uma vaga sombra de oposição ao fascismo, enquanto 

segundo Bonsanti isso era impossível. Por esta razão Bonsanti fundou Letteratura, não para 

se tornar antagonista das outras revistas, mas para se tornar protagonista de uma oposição 

consciente e legal ao regime.  

3.2.3.1. A importância de traduzir a poesia estrangeira em Letteratura 

Letteratura apresenta-se como uma colecção de grandes volumes com capa vermelha e 

título a negro em letras grandes. A revista sempre manteve a mesma estética e o mesmo 

grafismo até ao fim da sua vida editorial. A dimensão dos fascículos corresponde a cerca de 

160-180 páginas cada e aparece mesmo como uma publicação em livro. A revista é 

publicada ininterruptamente durante dez anos, com a excepção do intervalo entre 1943 e 

1945 quando, por causa da guerra, a sua saída se tornou irregular. O título é uma 
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homenagem à revista francesa Littérature, da qual herdou o espírito anticonformista e 

inovador. A grande e erudita galeria de traduções que Letteratura proporciona é uma 

exemplificação muito clara da vontade de “ir contra” a ideia crociana segundo a qual a 

tradução de poesia seria impossível. É frequente pensar-se que a rigidez da estética 

crociana, nesta época, tenha deixado pouco espaço ao desenvolvimento dos estudos de 

tradução e à comparatística em Itália, embora felizmente não tenha impedido que se 

fizessem traduções. Provavelmente, todavia, esta atitude demarcou os limites da produção 

de teoria e crítica acerca da tradução. No entanto, apesar desta resistência, o debate sobre 

estes assuntos conheceu um desenvolvimento extraordinário nos periódicos, onde se faziam 

continuamente recensões e críticas de obras estrangeiras traduzidas para o italiano. É por 

esta razão que a imprensa deste período é interessante, porque proporciona uma visão dos 

debates em curso que não tiveram ressonância nas publicações em livro e na academia. É 

interessante que ao lado da poesia tenham surgido também muitas considerações sobre a 

poética e sobre a tradução. No início do século XX já existia um debate sobre a tradução, 

mas era limitado a uma zona marginal da crítica literária e interessava quase 

exclusivamente aos classicistas e aos filólogos. De facto, estudava-se sobretudo a tradução 

de línguas antigas. O primeiro verdadeiro debate teórico sobre a tradução de línguas 

modernas, que não se dedicou apenas a demonstrar que uma prática tradutória era melhor 

do que outra, aconteceu somente no primeiro pós-guerra e deveu-se à coragem intelectual 

do editor e crítico Piero Gobetti (Esposito 2004). Gobetti é o primeiro, em 1919, a 

contradizer Benedetto Croce no que diz respeito ao problema filosófico da traduzibilidade 

do texto. Se Croce, na Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale tinha 

declarado a impossibilidade absoluta das traduções14, Gobetti decidiu questionar esta 

                                                           
14 “É possível elaborar logicamente o que antes fora elaborado de forma estética. Toda a tradução, de facto, 
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perspectiva afirmando que um estudo da tradução, considerada não apenas como um 

instrumento de trabalho, mas como um problema filosófico, podia dar azo a uma 

interpretação melhor do texto original e à consideração do tradutor como um verdadeiro 

artista da palavra. Para Gobetti traduzir é “o esforço de esclarecer a si mesmo a criação 

fantástica do autor e de refazê-la desenvolvendo as suas características (é claro que aqui 

seria preciso investigar a realização deste esforço e, nomeadamente, as relações entre as 

línguas como formações históricas)” (Gobetti 1969, 346, tradução minha). A ideia do 

“intraduzível” de Croce estava baseada sobretudo na impossibilidade de devolver a mesma 

experiência estética proporcionada pelo texto original. Segundo Croce, a tradução não pode 

ser uma experiência estética, ou então pode sê-lo, mas tornando-se uma criação nova 

totalmente afastada do original com o qual não poderá sequer ser comparada. Para Croce, a 

essência e talvez o valor da poesia é inversamente proporcional ao seu nível de 

traduzibilidade, embora ele venha a recuperar, mais tarde, a ideia da importância da 

tradução como facto histórico e como inegável experiência quotidiana. Gobetti, no entanto, 

quer considerar o tradutor como um verdadeiro artista ao mesmo nível do escritor original, 

sendo a tradução o resultado de um trabalho estilístico que sucede à vivência do primeiro 

acto criativo. A tradução para ele é, em suma, uma experiência estética que nasce de um 

acto de compreensão. O debate continuará nas revistas literárias durante os anos seguintes, 

com a adição da intervenção de Giovanni Gentile que se opôs também à teoria crociana 

dizendo que negar a tradução significaria, implicitamente, negar a compreensão, e negar a 

compreensão equivale a negar a linguagem. A discussão continuou, portanto, articulando-se 

                                                                                                                                                                                 
diminui ou estraga, ou seja cria uma nova expressão, repondo a primeira no crisol e misturando-a com as 

impressões pessoais de quem se chama tradutor. (…) As traduções inestéticas, assim como as literais ou 

parafrásticas, devem ser consideradas como simples comentários aos originais” (Croce, 1965, 76, tradução 

minha). 
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em vários aspectos e tocando até a filosofia da linguagem e outros âmbitos que se afastam 

do contexto deste trabalho, mas o que vale a pena ressaltar neste momento é o facto de 

Piero Gobetti ter sido o primeiro, em 1919, a salientar a questão da tradução possível – não 

apenas como um encontro entre duas línguas e duas poéticas, mas sobretudo como uma 

operação cultural carregada de responsabilidades cívicas e políticas. Gobetti é assim uma 

das primeiras vozes a manifestar-se a favor da corrente de pensamento segundo a qual as 

traduções enriquecem o panorama da literatura nacional e não o enfraquecem como 

continuamente costumava afirmar a ideologia fascista.  

Bonsanti, director de Letteratura, insere-se também nesta linha de pensamento. A 

tradução, para ele, é um elemento fundamental para o alargamento da cultura e a saída do 

provincianismo, uma concepção da literatura que derivava de uma forma de sentir muito 

enraizada no comprometimento político.  

Para realizar este desejado encontro entre as várias literaturas estrangeiras e o leitor 

italiano, Bonsanti criou três secções para hospedar a literatura estrangeira. Cada número da 

revista é composto por um sector dedicado às traduções: principalmente poesia e prosa, mas 

também excertos teatrais e ensaios críticos. A segunda secção é composta por “Studi di 

letterature straniere”, estudos de literaturas estrangeiras, isto é, ensaios críticos e recensões 

do que aparecia em Itália em tradução. Por fim, a última secção, é representada por 

“Recensioni”, recensões, em que se deixa espaço também para leituras em língua original e 

outros tipos de obras.   

 

3.2.3.2. A poesia estrangeira 
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Em Itália a maior parte das traduções de literatura estrangeira, no período entre as duas 

guerras, vinha da literatura francesa – e isto está bem evidente também em Letteratura – e 

da literatura alemã. Mas com a passagem dos anos 20 para os anos 30, registou-se também 

um grande aumento da literatura americana e, ao todo, um certo interesse pela literatura 

russa. Houve, pelo contrário, menor interesse pela literatura espanhola, ainda que se registe 

um pequeno incremento desta última apenas a partir de 1936, consequente aos eventos 

políticos, sendo a lírica a mais traduzida. Nos periódicos traduziram-se autores importantes 

pela primeira vez, e autores que iriam ser publicados em livros somente depois da guerra. A 

recepção da literatura estrangeira em Itália acontece, portanto, num primeiro momento a 

partir das revistas literárias e, apenas num segundo momento, através da publicação em 

livro.  

No número de Letteratura de Abril de 1937, onde se encontram três poemas de 

Eliot traduzidos por Luigi Berti, encontramos também muitas referências à poesia 

espanhola contemporânea. Estamos em 1937, um ano depois do início da guerra civil e na 

lírica traduzida não se alude à política de forma explícita, mas o simples facto de a revista 

começar a falar de poesia espanhola é um indicador da nova atenção que se dá à Península 

Ibérica depois de a guerra ter eclodido. Dentro de um longo artigo escrito por Angiolo 

Marcori, “Poesia spagnola contemporânea”, em que se faz uma panorâmica da literatura de 

língua espanhola contemporânea, além de autores já consagrados como Rubén Darío, 

nicaraguense, o autor fala sobretudo de autores como Juan Ramón Jiménez, Antonio 

Machado ou Ortega y Gasset, todos signatários do manifesto dos intelectuais antifascistas 

de 30 de Julho de 1936, em que tinham declarado estar do lado da liberdade e do povo. 

Fala-se também de autores provavelmente ainda mais explicitamente comprometidos com a 
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política, tais como Federico García Lorca, mas sem dar nenhuma indicação precisa neste 

âmbito. De Antonio Machado refere-se uma crítica da sua poesia em que aparece o 

ambiente soturno e difícil da vida no campo e das dores da existência. De Juan Ramón 

Jímenez diz-se que não se sabe se representa o início ou o fim de uma época e de uma 

tendência da poesia. As outras tendências manifestam-se mais claramente em outros poetas 

como Guillén, Salinas, Alonso, Alberti – que tiveram uma grande influência francesa, 

graças também à obra de tradução e de exegese da poesia francesa que se fazia em 

Espanha. De García Lorca salienta-se a inspiração popular, as cores, as tensões dramáticas. 

Diz-se apenas que “faleceu em 1936” sem fazer outras referências à vida dele nem às 

circunstâncias da sua morte. Lorca está ligado, no imaginário italiano daquela época, ao 

ambiente gitano de amores, vinganças e paixões elementares. Continua-se a tratar de García 

Lorca e de literatura espanhola em Letteratura de 1938 com uma tradução de La casada 

infiel e outros poemas feita pelo crítico e intelectual Carlo Bo. Apresenta-se o poema: 

“Città insonne (noturno di Brooklyn Bridge)” que faz parte da obra do Poeta en Nueva 

York (composto entre 1929 e 1930), em que o poeta se destaca da tradição literária 

espanhola acordando-se aos primeiros novos tons da modernidade, do laicismo e da 

liberdade e demarcando-se assim da ideia de gitanismo à qual estava geralmente associado. 

Pouco tempo depois da composição dos poemas da recolha Poeta en Nueva York, em 1931 

declarava-se a Segunda República e a Espanha era atravessada por uma revolução e uma 

radical transformação política, a que se seguiu, como se sabe, um golpe de Estado e uma 

guerra civil. No momento em que se traduzem estes poemas, a guerra civil ainda está em 

curso e acabará só no ano seguinte. García Lorca foi assassinado em 1936 e com toda 

probabilidade o assassínio não foi um acidente de violência casual, mas um homicídio 

premeditado com tonalidades fascistas – um drama que preanunciava muitos outros. O 
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mesmo destino aconteceu a Miguel Hernández e a situação cada vez mais insuportável 

levou também outros escritores e intelectuais ao exílio, como os já citados Antonio 

Machado e Juan Ramón Jiménez. 

As traduções de alguns poemas de Jiménez e de Machado aparecem também nos 

sucessivos números, sempre pelos cuidados de Carlo Bo, respectivamente em 1938 e em 

1939. Outro poeta espanhol do qual se traduziram poemas em dois números distintos de 

Letteratura foi Rafael Lasso de la Vega sob o pseudónimo de Marqués de Villanova, 

sempre organizados e traduzidos por Carlo Bo. Portanto, um poeta da vanguarda, incluído 

entre os dadaístas, um poeta menor do modernismo espanhol.  

Letteratura sempre conseguiu promover a tradução de obras “menores” ou fora de o 

que então se considerava como o cânone literário contemporâneo. A revista apreciava obras 

que naquela época se afastavam dos normais circuitos da literatura estrangeira em Itália e 

estas pesquisas de novos fermentos além-fronteiras levaram, por exemplo, a estudos sobre a 

poesia romena com traduções e um ensaio crítico – o que era uma absoluta novidade no 

panorama europeu até então conhecido, ou estudos sobre a cultura holandesa, ou ainda 

sobre a poesia egípcia, o que, numa época de conquistas coloniais, não deve ter sido uma 

escolha inocente. Todavia, a parte mais interessante, a meu ver, destes estudos sobre as 

literaturas marginais diz respeito, mais uma vez, a literatura norte-americana. A imagem 

que a revista queria dar da América era muito diferente da ideia conservadora comum aos 

intelectuais europeus, era uma imagem que queria ressaltar tudo o que ia contra os modelos 

retóricos do regime italiano. Traduzem-se, nas páginas de Letteratura, autores como o 

dramaturgo Eugene O’Neill ou o romancista Herman Melville. No meio destas traduções o 

que parece mais surpreendente é a decisão do tradutor Luigi Berti de enfrentar o assunto 
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transgressivo e candente da raça – no número 4 de Outubro de 1937, cerca de um ano antes 

que Mussolini promulgue as leis raciais em Itália, seguindo o rasto da Alemanha – 

traduzindo uma seleção de poetas afroamericanos.  

No seu artigo, Berti considera a posição do negro na cultura americana definindo-a 

como um paradoxo e sublinhando o facto de a opinião pública americana ter deixado o 

negro fora da narrativa sobre si mesma, considerando-o como uma classe à parte, não 

obstante a emancipação de 1863. Salienta-se também o facto de serem sempre os escritores 

e os intelectuais brancos a darem legitimidade à poesia afroamericana divulgada naquela 

época. Entre os poetas citados aparece George M. Horton, que nascera escravo em 1797 na 

Carolina do Norte e começou a compor poemas mesmo antes de saber escrever até que foi 

educado pelos professores da Universidade da Carolina do Norte e acabou por publicar uma 

colectânea. Frances E. Harper, James M. Bell e Alberry Whitman são apresentados como 

poetas primitivos com ressonâncias mitológicas. Cita-se também Du Bois, mais conhecido 

como prosador, mas que pode ser incluído entre os poetas. Neste artigo é de destacar 

também a atenção dada às poetas mulheres autoras de poesia afroamericana. Dá-se 

relevância a um poema de Harper que encena a voz de uma mulher negra que se dirige a 

uma mulher branca. O elemento feminino da poesia afroamericana está bem representado 

também com Phillis Wheatley, Georgia Douglas Johnson – considerada a primeira mulher 

negra, depois de Frances Harper, a reconhecer-se e afirmar-se como poeta –,  Anne Spencer 

e Gwendolyn Bennett. Ainda que a crítica feita por Berti tenha todos os prismas e as 

ingenuidades típicas da época no que se diz respeito às questões raciais, como por exemplo 

o considerar o “primitivismo” da poesia como uma qualidade da poética, a escolha de 

publicar esta seleção pode ser considerada com um acto de extrema coragem intelectual.  
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Entre a literatura por assim dizer “marginal” tratada pela revista ressalta, no número 

7 de Julho de 1938, a já citada antologia de poetas romenos organizada por Marcello 

Camillucci. Os poetas romenos citados são: Adrian Maniu, Lucian Blaga, Voiculescu, Ion 

Pillat, Tudor Arghezi, Ion Minulescu e Virgil Gheorghiu. Os poetas são apresentados com 

uma crítica indecisa na definição e nos juízos de valor. A visão da poesia romena aparece 

aos olhos de Camillucci comprimida entre a influência francesa e a bizantina e ortodoxa, os 

poetas apresentados oscilam entre modernistas e tradicionalistas, além de uma corrente 

actual, daquela época, que se poderia definir hermética. Cita-se Tristan Tzara, inventor do 

dadaismo, que em plena guerra, em 1916, lançara a primeira revista dadaísta, o Cabaret 

Voltaire, em que confluía também o futurismo proletário de Maiakowski bem diferente, 

sublinha Camillucci, do futurismo de Marinetti, que acabara por redundar no nacionalismo. 

Afirma-se que na Roménia estas revistas não conseguiram, de facto, perturbar as 

consciências e criar uma verdadeira literatura revolucionária. Entre os poetas mais 

comentados neste artigo encontra-se Iacobescu, falecido aos 20 anos e já expressão da 

poesia nacional; Maniu, revolucionário militante que passa do tom sério ao humorístico de 

forma grotesca, violando assim o gosto comum nacional; Lucian Blaga, que passou da 

vanguarda à poesia tradicionalista. O artigo não é outra coisa senão uma sugestão do valor 

demonstrativo que pode ter uma cultura que, segundo o autor, teria todo o direito de 

aparecer no cânone da modernidade.  

Entre os “periféricos” tratou-se também da lírica egípcia com a intenção explícita de 

apresentar um esboço do panorama da lírica egípcia por ordem cronológica. Foi uma 

operação de descrição geral da poesia, a partir do classicismo em diante. Sergio Donadoni, 

o autor do artigo “Modi della lirica egizia” (Letteratura 1, 3) afirma querer fazer justiça a 
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uma poesia pouco estudada e a correntes até agora negligenciadas. Não se reproduzem os 

nomes dos autores, nem se menciona a operação de tradução.  

Entre as literaturas mais difundidas naquela época havia naturalmente a francesa e a 

alemã e a sua divulgação devia-se claramente também a revistas como Letteratura. No que 

diz respeito à poesia, dos franceses Éluard foi com certeza o mais citado e o mais tomado 

como exemplo. No número 2 da revista, de Abril de 1937, encontra-se uma recensão da 

colectânea Les yeux fertiles assinada por Carlo Bo, onde se diz que um “leitor tranquilo que 

prefira um acomodamento burguês sem surpresas a um resultado mais rico mas 

ligeiramente abandonado à sorte poderá ter um certo gosto ou simpatia por Éluard, e 

ninguém poderá acusá-lo. Nele há uma parte surrealista, uma parte humilde e uma soberba. 

A soberbia reside no entregar à poesia uma tarefa enorme e superior” (Letteratura 2, 169, 

tradução minha). Encontra-se outro ensaio sobre Éluard em Letteratura 13 de 1940, sempre 

organizado por Carlo Bo, em que se estuda a fundo o estilo do autor e, deste modo, faz-se 

de Éluard o maior representante da democracia através da poesia, citando as suas próprias 

palavras: “Toutes les tours d’ivoire seront démolies, toutes les paroles seront sacrées et 

l’homme, s’étant enfin accordé à la réalité, qui est sienne, n’aura plus qu’à fermer les yeux 

pour que s’ouvrent les portes du merveilleux” (Letteratura 13, 119). Esta é a verdadeira 

novidade de Éluard, segundo Carlo Bo: o facto de dar um valor geral, comum e quotidiano 

às palavras da poesia, no dizer que a poesia não tem que suportar a violência, ou o erro 

duma aproximação ao gosto cultural, ou a eliminação dos espaços necessários às suas 

reacções; e embora não possa oferecer uma resolução definitiva da própria palavra poética, 

tem que encontrar a sua liberdade de movimento. Para Éluard a palavra poética não serve 

para a evasão: “C’est entendu que je hais le règne des bourgeois, le règne des flics et des 
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prêtres, mais je hais plus encore l’homme qui ne le hait pas, comme moi, de toutes ses 

forces. Je crache à la face de l’homme plus petit que nature qui à tous mes poèmes ne 

prefère pas cette Critique de la Poésie” (Letteratura 13, 119). 

Enquanto para a prosa o nome tutelar é Marcel Proust, os outros poetas franceses 

citados são Aragon, Breton, ainda que principalmente pela prosa do seu Amour Fou, 

Valéry, Jules Supervielle – objecto de aprofundado estudo feito por Carlo Bo sobre a sua 

prosa e a sua poesia, mas sem traduções – e Cocteau, que aliás ofereceu um desenho de 

homenagem à revista que lembra a revista francesa Littérature. De Cocteau traduziu-se 

uma parte da Machine Infernale em Letteratura de 3 de Julho de 1937, e traduzir Cocteau 

significava trazer o seu escândalo para a Itália, a fanfarronice, o teatro complicado, a 

desordem da língua em tumulto, a linguagem comum na obra de arte e a transformação da 

tragédia em burlesco.    

Da poesia de língua alemã destaca-se a atenção dada a poetas como Rilke, Stefan 

George ou Nietzsche, do qual se exalta a lírica – parte muito limitada do conjunto da sua 

obra – e que é definido como “o primeiro poeta europeu” da Alemanha. Mas a poesia alemã 

é interessante sobretudo por ter sido traduzida, nesta revista, por dois grandes intelectuais 

antifascistas italianos: Giaime Pintor e Leone Traverso. Giaime Pintor, proporcionando 

também justificação das suas escolhas tradutórias em ensaios críticos que acompanham os 

poemas, traduziu autores que podiam ser comprometedores como Kilian Kerst (Letteratura 

14, 1940), mas também autores mais “canónicos” como Kleist e Georg Britting.  

Leone Traverso, além do teatro de Hofmannsthal, traduziu alguns poemas de Trakl 

(Letteratura 12, 1939), tomando-o como o poeta símbolo da devastação do mal que tem o 
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seu núcleo na guerra. Trakl é descrito como um clássico cujo mundo poético é coerente e 

compacto, cuja linguagem pode parecer hermética mas é, na realidade, apenas complexa. 

Poeta atormentado pela vida, pelo consumo de estupefacientes, pelo amor incestuoso pela 

irmã mais nova, tinha sido lançado para o massacre da batalha de Grodek, que a seguir deu 

o título do seu famoso poema que também aparece na revista em tradução. Trakl não era 

testemunha duma luta romântica contra as convenções sociais da burguesia dominante, nem 

era de índole revolucionária. Era o símbolo de uma geração suspensa entre o século XIX e 

o século XX, que perdera todas as suas certezas e esperanças na guerra. Trakl, como 

Hölderlin, tornara-se no poeta da pobreza na idade do domínio da técnica.  

De modo geral, pode dizer-se que Letteratura foi fundamental pela difusão da 

literatura estrangeira em Itália, e nomeadamente da poesia. Além das traduções e dos 

artigos de crítica já citados, era habitual encontrar, na revista, recensões de obras em língua 

original provavelmente não publicadas em Itália. Entre estas destacam-se breves recensões 

de poetas tais como Marianne Moore – admirada pela sua lírica feita de pequenos detalhes 

e considerada uma poeta que se pode inserir na corrente dos metafísicos, uma corrente 

subterrânea à poesia, diz a resenha, cujo arquétipo pode ser remetido a John Donne 

(Letteratura 1, 164) – ou de Hilda Doolittle, considerada como uma importante expoente da 

vanguarda norte-americana, embora se pense, de acordo com o autor da recensão, que 

alguns elementos da sua poesia sejam demasiado conotados como estéreis jogos estilísticos 

(Letteratura 6, 173).     

Claramente Letteratura teve o seu maior mérito na divulgação dos prosadores norte-

americanos, como foi muitas vezes sublinhado por estudos críticos (Gubert 2003; Esposito 

2004), nomeadamente pelas traduções feitas por Elio Vittorini de autores tais como 
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Faulkner ou Saroyan e que em seguida formaram parte da controversa antologia 

Americana15.  

Mas o maior mérito de Letteratura foi, de modo geral, o facto de ter enfrentado o 

problema do intraduzível e de ter aberto assim passagens e ligações entre Itália e o 

estrangeiro. Enfrentando na sua consistência as limitações impostas pela tradução, 

obrigavam-se os leitores e os próprios críticos a reconhecer a natureza – hermenêutica, ética 

e política – da tradução. Portanto a tradução de poesia não era apenas o problema de uma 

elite reduzida de pessoas mas resultava ser, pelo contrário, o exacto ponto de encontro onde 

emergia a questão do confronto com tudo o que era alheio, com a alteridade e com as 

diferentes experiências do mundo. Por esta razão, o facto de traduzir o que era considerado 

como intraduzível – seja por questões políticas, seja por questões linguísticas ou culturais – 

produziu uma primeira corajosa tentativa de modificar a própria língua e literatura italianas 

com outras influências e com isso alterar as modalidades de viver e conviver, o que tem 

certamente uma derivação ética e política. Abrindo-se ao impossível, a literatura nacional 

enriquecia-se de novos mundos sociais, de novas visões do mundo e esta é uma das acções 

mais subversivas que uma revista podia fazer numa época como a do Ventennio fascista.     

 

3.2.4. Maestrale (1940-1943) 

A revista Maestrale nasceu num momento político e social de grandes perturbações, em 

plena Segunda Guerra Mundial, propondo-se como uma revista capaz de oferecer 

alternativas e respostas às grandes destruições em curso naquele período. Numa 

                                                           
15 Vittorini Elio, Americana, Bompiani, Milano: 1984 [1941]. Bloqueada pela censura em 1941, foi 

republicada em 1942 sem as notas introdutórias de Vittorini e com o prefácio de Emilio Cecchi. A versão 

original integral foi só republicada em 1968.  
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circunstância em que tudo parecia poder ser devastado, como se afirma no primeiro artigo 

de apresentação, escrito provavelmente pelo fundador Adriano Grande, a revista nasce para 

tomar posição em defesa da arte, “a mais delicada e rara flor da civilização” (Maestrale 1, 

Junho de 1940, 3, tradução minha). Do ponto de vista político, o artigo de apresentação 

mostra uma vontade de defender os valores do regime de Mussolini: “Esta revista nasce na 

Itália de Mussolini, único País de Europa, aliás do mundo, que tem os nervos sólidos e que 

possui uma clara consciência dos meios humanos e políticos pelos quais pode ser salva – e, 

afinal, serão exactamente eles a salvá-la – esta nossa preciosa civilização ocidental que 

desde séculos e séculos é também civilização mediterrânea” (Ibid.). 

O foco principal que a revista coloca na poesia deriva da consciência, como está 

escrito mais à frente, de viver num mundo onde proliferam as “concepções materialistas e 

mercantilistas da existência, disfarçadas em hipócritos ideais” (Ibid.). A atitude italiana, 

segundo a revista Maestrale, deveria ser a favor de uma justiça internacional que fosse 

sobretudo justiça social fundada sobre a acção no âmbito da cultura e da arte. Faz-se, em 

seguida, uma apreciação dos efeitos que as conquistas do fascismo tiveram sobre a arte 

italiana e apresenta-se uma revista que parece inserir-se, a pleno título, na ideologia 

fascista, tendo em conta também a geral orientação política dos redactores. A partir do 

número 5 (Outubro 1940) começa a aparecer um artigo de teor político sobre o andamento 

da guerra que passará a abrir cada número e será assinado por Antonio Pescarzoli, mas a 

partir de Setembro de 1941 já não aparecerão mais artigos sobre política e a revista tornar-

se-á unicamente uma publicação de cultura e poesia, como se desejava já desde a 

apresentação inicial. Embora a apresentação e os primeiros números fossem bastante claros 
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no que dizia respeito à orientação política da revista, com o tempo esta conseguiu dar 

sempre mais espaço a opiniões dissidentes e definitivamente contrárias ao regime.  

A partir de 2 de Fevereiro de 1942, por exemplo, começa a aparecer uma rubrica 

chamada “Arsenale” onde muitas vezes se toma claramente posição contra o regime e 

sobretudo contra a sua política cultural. Além disso, começa a colaborar com a revista uma 

série de críticos e escritores considerados notoriamente como antifascistas.  

No entanto, a maior dissidência veio, mais uma vez, da poesia e sobretudo da 

tradução de poesia estrangeira.  Um dos grandes desafios da revista foi o facto de traduzir e 

divulgar sobretudo poesia e poetas de todo marginais no panorama literário italiano dos 

anos 40 do século XX.  

3.2.4.1. A tradução de poesia estrangeira em Maestrale 

A acção mais significativa, segundo o ponto de vista político e literário, na revista 

Maestrale, foi com certeza a tradução do poeta Pablo Neruda, traduzido no número de 6 de 

Junho de 1942. Em Itália, naquele período, Pablo Neruda ainda era um autor 

completamente desconhecido; do que sobressai dos catálogos das bibliotecas nacionais, a 

primeira tradução do poeta deve-se a Salvatore Quasimodo, que o traduziu em 1952 para as 

edições Einaudi. E foi apenas a partir da segunda metade dos anos 50 que o poeta começou 

a ser mais traduzido e divulgado, aparecendo em antologias de poesia hispano-americana e 

em publicações de várias editoras italianas. Portanto, traduzir Pablo Neruda em 1942 foi 

com certeza um acto clarividente e significativo, ainda que os poemas escolhidos não 

fossem os mais reveladores das suas posições políticas e do seu interesse cívico.    
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Na pequena introdução, Pablo Neruda é apresentado como um poeta chileno “da 

geração poética que devia desaguar inteiramente no ‘vanguardismo’: típica expressão do 

pós-guerra da América do Sul, em que, entre manifestos e programas muito variados, 

colhe-se o fruto mais delicioso da experiência e da liberdade de uma inteira civilização 

literária estimulada e rejuvenescida nas suas formas” (Maestrale, 6 de Junho de 1942, 23, 

tradução minha). Salienta-se a voz de Pablo Neruda, entre os outros autores citados (Angel 

Cruchaga Santa Maria, Daniel de la Veja, Domingo Gomez Rojas, Vicente Huidobro) pela 

singularidade da sua voz poética. As estrofes escritas por Pablo Neruda são consideradas 

por vezes demasiado confusas na construção e com cadências arbitrárias, mas nos poemas 

retirados da colectânea aqui apresentada, Residencia en la tierra, isso acontece muito mais 

raramente e nota-se como a sua poesia se torna expressão de uma vontade de pureza. Os 

poemas apresentados são: “Attimi”, “Serenata”, “Invito”, “Ultimo sonno”. A tradução é 

assinada por G. Spagnoletti.  

A revista Maestrale deu grande importância à poesia hispanófona e dois números 

acolhem a publicação de vários poetas líricos espanhóis (Maestrale, 9 de Setembro de 1941 

e 10 de Outubro de 1941). Foi o professor Carlo Bo a traduzir e comentar os diferentes 

poemas. Na introdução às traduções, Carlo Bo faz uma panorâmica sobre a recepção da 

lírica espanhola em Itália naqueles anos e afirma a importância de comentar os principais 

movimentos poéticos espanhóis por etapas. O autor diz ainda que existia toda uma outra 

série de nomes dos quais se tinha aproximado, mas que logo teve que abandonar devido à 

dificuldade da leitura aprofundada destes poetas, para além da primeira leitura 

entusiasmada e sentimental. Cada voz de cada poeta citado, embora pareça de uma absoluta 

originalidade, repousa sempre na autoridade das vozes precedentes, explica Carlo Bo, e de 
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facto vê-se bem a passagem de testemunho de geração em geração sem nunca sermos 

confrontados com repetições. Os motivos poéticos rarefazem-se à medida que evoluem e se 

tornam bases para outros textos. Carlo Bo analisa as influências poéticas passadas sobre a 

poesia contemporânea, fala de San Juan de la Cruz, até de Gil Vicente e Garcilaso de la 

Vega, passando pelas “coplas” de Jorge Manrique e pela poesia de Santillana. Entre os 

poetas contemporâneos insere Rubén Darío, poeta que, nas palavras de Carlo Bo, abre a 

história dos últimos anos de poesia. A voz de Rubén Darío é descrita como nova e original, 

mas influenciada amplamente por todas as correntes europeias. Foi um poeta capaz de 

renovar o nome poético de Espanha com as mil possibilidades que os seus textos 

proporcionavam. As suas composições políticas foram, no entanto, declaradamente 

deixadas de lado, justificando esta ausência com uma afirmação segundo a qual o Rubén 

Darío político não valeria tanto quanto o autor de “Azul”.  

Carlo Bo fala ainda de Antonio Machado como o último poeta de Espanha. A voz 

de Machado é descrita como calma e vigorosa, feita de melancolia e solidão, capaz de 

devolver a imagem da sua terra com uma fidelidade absoluta. O último poeta citado é, 

finalmente, Juan Ramón Jiménez que é apresentado, por Carlo Bo, como o Mallarmé de 

Espanha. Relatado como um poeta que influenciou não apenas os seus contemporâneos 

como Salinas e Guillén, mas também muitos outros. No simbolismo europeu ele é 

considerado como a voz mais pura, a voz com mais vocação para o absoluto. Para concluir, 

Carlo Bo cita o nome de Federico García Lorca como exemplo de poesia contemporânea 

capaz de se interrogar com força e inteligência, projectando na sua obra também o drama da 

parábola vital do poeta e assim definindo-o como um poeta imprescindível da última poesia 

europeia.  
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A revista Maestrale ocupou-se também, de forma pouco habitual, de poesia 

marginal no contexto literário da época. Foram traduzidos quatro poetas checos (Maestrale, 

3-4 de Agosto-Setembro de 1940): Otokar Brezina (1868-1929) considerado como o maior 

poeta checo moderno, representante de uma tendência espiritualista que lembra, por causa 

do seu fundo religioso, a tradição reformadora boémia e lírica religiosa católica. Iri Wolker 

(1900–1924) representante da tendência social da primeira poesia do pós-guerra. Frantisek 

Helas (1901) e Jan Zahrandnicek (1905).  

Foi também traduzido o poeta romeno Nicola Caranica (Maestrale, 1 de Janeiro de 

1941). Embora nascido na Macedónia, tendo-se estabelecido na Roménia, fez parte da 

corrente literária transilvana que tinha tendência para a reafirmação dos valores nacionais. 

A tradução dos poemas é assinada por Emiliano Bernardi. Mais dois poetas romenos 

apareceram no número de 4-5 de Abril-Maio de 1941: Stefano Stanescu e Ovidio 

Caledoniu, traduzidos por Enzo Loreti.   

Um único poeta búlgaro, Nicola Furnagiev (1903), um dos mais notáveis poetas do 

pós-guerra, apareceu no número de 2-3 de Fevereiro-Março de 1941. E três poetas 

húngaros, Mihály Babits, Gabor Oláh, Dezsö Kosztolányi, foram publicados a 7 de Julho 

de 1941. 

Na revista é apresentado também um poeta português (Maestrale, 6-7 de 

Novembro- Dezembro de 1940): Ângelo César, considerado como uma das principais 

vozes poéticas na época; são traduzidos dois poemas: “Al Re D. Sebastiano” e “Ansia di 

partenza”, por Leo Magnino.  
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Quanto à poesia alemã salientam-se as traduções dos poemas do representante do 

romantismo alemão Eduard Morike (1804-1875) levadas a cabo por Ugo Natoli (Maestrale, 

1 de Janeiro de 1941). Aparece também a tradução de uma elegia, “Elegia Romana”, de 

Goethe por Rocco Cartoscelli (Maestrale, 5 de Maio de 1942) e a tradução de dois poemas 

de Hermann Hesse: “I Cipressi di S. Clemente” e “Sui Campi”, por Ugo Natoli (Maestrale, 

7 de Julho de 1942).  

É de salientar uma atenção também ela pouco habitual pela literatura brasileira, mas 

desta vez no âmbito da prosa, pois publicou-se um ensaio crítico bastante aprofundado 

sobre Os Sertões, de Euclydes da Cunha (Maestrale, 2-3 de Fevereiro-Março de 1941). 

Para concluir, é necessário mencionar brevemente também a poesia anglófona que 

foi citada através de um pequeno estudo sobre o “Classicismo e i nemici del classicismo 

negli Stati Uniti” (Maestrale, 1 de Junho de 1940) no mesmo número em que foram citados 

e traduzidos alguns poemas de T. S. Eliot e Ezra Pound. É de evidenciar também uma 

operação interessante que denota a influência da poesia norte-americana sobre os poetas 

italianos, ainda que esta tivesse uma divulgação bastante limitada. No número de 2-3 de 

Fevereiro- Março de 1941 encontramos uma série de poemas assumidos como imitações de 

Edgar Lee Masters escritos por Bruno Fattori com o título de “Epitaffi” (Imitazioni da 

Edgar Lee Masters) e os poemas que se seguem são muito parecidos aos da antologia de 

Spoon River: “Fanciullo”, “Un Uomo”, “Un poeta”, “Nel colombaio”.  

Para concluir, encontramos apenas uma referência à poesia russa com a tradução de 

um poema de Aleksander Blok (Maestrale, 8 de Agosto de 1942).  

3.3. Revistas portuguesas 
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3.3.1. Revista de Portugal (1937-1940) 

A Revista de Portugal foi uma publicação marcante na história literária portuguesa, não 

apenas por ter divulgado muitos autores nacionais que se tornaram nos anos posteriores 

fundamentais, mas também e talvez sobretudo por ter dado a conhecer muita literatura 

estrangeira através de traduções, recensões e ensaios sobre o que se publicava nos outros 

países. Esta sua abertura foi indispensável no clima fechado da ditadura dos finais dos anos 

30 em que a censura e a limitação das liberdades sufocavam cada tentativa de levantar a 

cabeça e espreitar o que acontecia fora da nação. A revista foi dirigida por Vitorino 

Nemésio, secretariada por Alberto de Serpa e publicada trimestralmente em Coimbra de 

1937 até 1940. Nasceu como revista puramente literária e apresentou-se como porta-voz da 

arte e da literatura europeias do início do século, propondo-se  divulgar “o novo no 

permanente, o original no castiço e, acima de tudo, aquilo que ao ler-se sabe a vivo”.16  

Vitorino Nemésio era um poeta e intelectual açoriano e grande parte da sua obra – 

tanto a narrativa como a de intelectual – é virada para a mitificação de um pequeno mundo 

(o das ilhas e de Portugal como Estado), mas também para o dilatar da concepção do 

mundo. Foi poeta da Ilha, assim como cidadão cosmopolita. O começo do seu 

cosmopolitismo talvez possa ser reportado às suas primeiras colaborações com a revista 

Presença, que lhe deu acesso às várias literaturas europeias e em particular à francesa. Este 

seu horizonte intercultural ampliou-se ainda mais com a edição da Revista de Portugal e 

posteriormente graças à sua carreira como professor, intelectual e escritor e graças às suas 

longas viagens e permanências em vários centros europeus e americanos de cultura. 

                                                           
16 Revista de Portugal 1, Outubro de 1937, 152.  
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Escrevia e falava em três línguas: em português, em espanhol e em francês, sendo esta 

última, a sua língua estrangeira predilecta, como uma língua eleita pela sua voz interior. Os 

autores estrangeiros, nomeadamente os franceses, foram para ele uma referência e um 

termo de comparação. Nemésio crítico foi, portanto, um importante intermediário da 

literatura francesa em Portugal. 

Os números da Revista de Portugal têm por volta de 160 páginas cada e têm o 

aspecto de uma publicação literária académica. Dá-se largo espaço, no início de cada 

número, a autores contemporâneos emergentes e acabam por confluir nela as mais diversas 

correntes daquele período: dos saudosistas aos modernistas, até aos neorrealistas. O 

periódico quer ser um ponto de confluência das novas escritas, independentemente das 

escolas ou dos ideais. É preciso dizer que se reserva à poesia um lugar bastante 

privilegiado, embora com uma prevalência de poesia originariamente lusófona, e aparecem 

no periódico também artigos de crítica literária, narrativa e até teatro. Quanto às literaturas 

estrangeiras, houve sobretudo um aprofundamento da brasileira, da francesa e da inglesa.  

Foram traduzidos e foram escritas críticas de autores como Cocteau, Woolf, Huxley 

e no que diz respeito à literatura brasileira: Murilo Mendes, Jorge Amado, Lins do Rego, 

Gilberto Freyre e Cecília Meireles, entre outros. 

Jules Supervielle foi um autor muito estudado e traduzido por Adolfo Casais 

Monteiro que, nas páginas da Revista de Portugal, faz dele um retrato entusiasmado e 

admirado. Supervielle é descrito como um poeta particular porque nasceu na França, foi 

criado no Uruguay e sempre foi partilhado entre a Europa e a América do Sul. A sua poesia 

é uma poesia em que o homem é feito ao mesmo tempo de ressonâncias do mundo vegetal 
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e mineral, assim como dos espaços interestrelares, um homem em que microcosmo e 

macrocosmo se unem e se interpenetram. É descrito como um poeta com uma forte 

tendência para o maravilhoso e para o poder do sonho e diz-se que o poeta é considerado 

individualista e centrado sobre si próprio, por não aparecer, na obra dele, o homem social, 

no sentido da humanidade como entidade colectiva. Adolfo Casais Monteiro mostra, 

contudo, como se pode encontar o real na concepção do sonho e do imaginário do poeta e 

sublinha a sua dimensão que parece ser alheia à realidade empírica, sem por isso ser uma 

recusa da realidade. Casais Monteiro lê a obra de Supervielle como um contínuo cântico de 

esperança que, contudo, não nega o mundo real, nem acredita apenas nas fugas irracionais 

da poética.  

Rainer Maria Rilke aparece num longo artigo em forma de carta que o tradutor, 

Paulo Quintela, dirige a Vitorino Nemésio em que aparecem também algumas traduções.  

No que diz respeito a poetas como os já citados poetas brasileiros, foi um tipo de 

poesia que se revelou, a seguir, fundamental para Portugal, na criação de uma base, ou de 

um terreno fértil para o sucessivo nascimento do neo-realismo.  

No número 5 da Revista de Portugal, de Outubro de 1938, aparece a tradução 

portuguesa do poema O caçador de céu, do poeta místico católico Francis Thompson, com 

introdução e tradução de inglês para português feitas por Paulo Quintela. Esta breve 

introdução e a tradução do próprio poema causaram um prolongado debate que continuou 

também no número seguinte da revista. Há um artigo em que o principal tradutor de poesia 

estrangeira da Revista de Portugal, Paulo Quintela, enfrenta objectivamente e de forma 

pormenorizada o assunto da tradução: é no número 9, num texto escrito em resposta a uma 
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crítica recebida. O título é: “A Tradução Portuguesa do Poema de Francis Thompson e a 

Crítica do Sr. Paulo Durão” (Revista de Portugal 9, Janeiro de 1940, 115). Na revista 

Brotéria, no número de Outubro de 1939, Paulo Durão dedicou quatro páginas de prosa à 

crítica da tradução de Paulo Quintela. Este último, homem de letras conhecido pelas suas 

traduções de Nietzsche, Goethe e Rilke, mas também conhecido, mais tarde, por ter sido 

um dos membros fundadores do Núcleo de Acção e Doutrinação Socialista, era professor 

de Filologia Germânica da Universidade de Coimbra. Paulo Durão era, naquela época, o 

Reitor da Faculdade Pontifícia de Filologia de Braga e sacerdote católico da ordem dos 

Jesuítas. Além disso, era director da revista Brotéria e tinha um papel activo na vida 

política do Estado Novo, pois foi procurador da Câmara Corporativa entre 1942 e 194917. 

Do artigo consegue-se perceber que se trata de uma muito educada troca de remoques entre 

os dois, na qual se esboçam duas visões muito diferentes da prática da tradução. Paulo 

Durão critica a “em mais de um ponto bastante infeliz”18 tradução de Quintela, escolhendo 

como exemplo o verso “up vistaed hopes I sped” que Quintela traduziu como “por 

esperanças visionadas eu corri”. Durão comenta que, ainda que não se possa materialmente 

taxar de infiel a tradução portuguesa, para “quem conhecer um pouco a língua inglesa 

reconhecerá que falta um matiz importante de significação. Vista em inglês é perspectiva e, 

portanto, o sentido do verso é este: - <Corri após as esperanças que diante de mim se 

abriam em vastas perspectivas>. Quem descobrirá êste significado, debaixo daquelas 

palavras quási enigmáticas: - < Por esperanças visionadas eu corri?>”.  A resposta de 

Quintela é adequada: “Com efeito: quem descobrirá?... Não sei se o Sr. Durão teria sido 

                                                           
17  Lista por procuradores: 

http://app.parlamento.pt/PublicacoesOnLine/OsProcuradoresdaCamaraCorporativa%5Chtml/index.html 

(Acesso: 6 de Março de 2017) 
18 Revista de Portugal 9, Janeiro de 1940, 115. 

http://app.parlamento.pt/PublicacoesOnLine/OsProcuradoresdaCamaraCorporativa%5Chtml/index.html
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muito feliz na escolha do exemplo de êrro – ou defeito – da tradução. O Sr. Durão viu bem 

que eu quis dar simplesmente a tradução – ou adaptação, como também lhe chama – tão 

literal quanto possível do poema de Thompson, a-dentro duma certa decência de gôsto 

literário, e nunca uma paráfrase ou um comentário. No gôsto literário do Sr. Durão – não 

quero tocar. Mas que me diz disto que se chama densidade da linguagem poética, que o 

tradutor honesto tem obrigação de respeitar?”. A contenda continua com outros pormenores 

sobre outros mal-entendidos entre os dois, mas o que se quer sublinhar emerge já nesta 

primeira troca de opiniões. Enquanto para Quintela aquilo a que hoje chamaríamos com 

Jakobson a dominante do texto é a “densidade da linguagem poética que o tradutor honesto 

tem obrigação de respeitar”, ainda que quebrando algumas relações especiais entre forma e 

conteúdo que subsistem no original, para Durão a ideia de tradução é mais rigorosamente 

linguística e radicalmente baseada na adequação ao original. Para Paulo Quintela a tradução 

tem mais tendência a ser uma recriação artística do original, ou, no limite, uma adaptação 

poética. De resto, ele já tinha brevemente aludido às suas particulares ideias sobre o acto 

tradutório em alguns artigos precedentes. 

Já no primeiro número da revista, de facto, Quintela tinha traduzido dois poemas de 

D.H. Lawrence, escrevendo na breve introdução: 

A poesia é naturalmente intrasponível a outra língua diferente daquela em que foi 

vivida. Por isso uma tradução terá, neste caso, de ser em grande parte uma re-

criação. A poesia de Lawrence é, contudo, em tal grau transbordante que pode 

vencer os defeitos das adaptações que a seguir publicamos, que apenas querem – 

longe de qualquer intuito de seleção ou exemplaridade – dar provas de que 

estamos, de facto, em presença de um grande poeta. (Revista de Portugal 1, 

Outubro de 1937, 144). 

 

Quintela reconhece que um bom poeta e um bom poema podem ultrapassar incólumes os 

constrangimentos devidos à transposição de uma língua para outra, como se quisesse dizer 
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que a essência dos grandes poemas, além dos defeitos das adaptações, é sempre de alguma 

forma traduzível.  

É interessante ler estas declarações de poética tradutória numa época em que 

claramente já se faziam estudos de linguística em Portugal mas não especificamente de 

tradução. A tradução ainda não era um objecto de pesquisa em si, pelo menos em Portugal. 

Havia em Quintela, portanto, uma atenção à tradução mesmo como actividade artística. 

A partir das documentações hoje disponíveis parece que a Revista de Portugal 

nunca teve problemas com a censura, mas os seus autores estavam cientes do facto de 

estarem sempre a ser vigiados e isto pode perceber-se graças a pormenores, como a escolha 

dos autores traduzidos, algumas palavras nas introduções e outras pequenas indicações. Um 

exemplo poderia ser a tradução, no primeiro número, dos já citados dois poemas de D.H. 

Lawrence, em que o tradutor, Paulo Quintela, justifica a escolha do autor com o facto de 

naqueles últimos anos se ter dado muita atenção à sua “escandalosa” obra narrativa, graças 

sobretudo às traduções francesas, sem se cuidar muito da obra poética que, no entanto, se 

podia publicar na revista, pois fazia parte de uma esfera mais pura e formal que a da sua 

obra em prosa. Os poemas traduzidos são: “Dona Esposa” e “Alegria da Morte”. O 

primeiro retrata a impossibilidade de reter a mulher que o sujeito ama, a dona esposa do 

título, e o segundo é um poema sobre as questões metafísicas ligadas à vida e à morte. 

Nenhum dos dois poemas fala portanto de assuntos escabrosos ou censuráveis e no entanto, 

na nota introdutória, Paulo Quintela escreve um alusivo aceno a outros poemas que 

poderiam ser interessantes mas que provavelmente não se podiam publicar no contexto da 

revista: “A quem o puder fazer, recomenda-se a leitura dos poemas A man who died, Last 
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words to Miriam, a série erótica Wedlock, Invocation to the Moon, The Ship of Death, 

Gladness of Death... para não transcrever para aqui o índice completo do breve volume”.19 

Nos outros números aparecem também traduções de outros autores por assim dizer 

“aceitáveis”, mas por vezes apresentados sob aspectos diferentes da maneira tradicional de 

os representar. Encontramos, por exemplo, uma secção dedicada à morte de D’Annunzio 

escrita por Vitorino Nemésio, em que se tenta resgatar o autor da sua imagem de poeta 

ligado à ideologia fascista, ou uma nota sobre Umberto Saba, poeta não particularmente 

problemático do ponto de vista político, mas que se encontrava na difícil condição de ser 

judeu na Itália das leis raciais. Naqueles anos, de facto, vivera semiclandestinamente entre 

França e Itália. 

Outros autores controversos por terem que ver com a guerra de Espanha e de que se 

falou no número 7 e 8 da Revista foram Antonio Machado e Federico García Lorca. Tratou-

se muito da obra e pouco da vida, os poemas são sempre citados em espanhol, sem 

tradução, e o autor do artigo não assina com o seu nome, mas com a simples inicial M.  

 

3.3.2. Seara Nova (números considerados: 1933-1968) 

A Seara Nova, tendo sido uma revista com uma tão grande longevidade, teve que 

atravessar, inevitavelmente, fases de maior ou menor coesão interna no que diz respeito aos 

princípios que marcaram o seu nascimento e a sua evolução, se considerarmos os tempos 

em que nasceu e continuou a crescer.  

Quando surgiu a Seara Nova, em 1921, Portugal encontrava-se numa época em que 

os governos se sucediam a um ritmo muito rápido, no meio de um longo ciclo de 

liberalismo que se expressou seja em fases monárquicas, seja republicanas e que 

                                                           
19 Revista de Portugal 1 , Outubro de 1937, 144. 
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caracterizou o período entre 1820 e 1926 (AA. VV. 2001). Antes do movimento militar de 

1926, o regime republicano português era caracterizado por evidentes contradições, além 

do conflito quase permanente entre republicanos e monárquicos a disputarem o governo. 

Acentuou-se também a crise financeira e económico-social.  

Tal como é evocado no volume XX da Seara Nova, a revista saiu num momento em 

que “A ditadura russa durava havia quatro anos. Ia surgir a de Mussolini. Começava a 

aparecer o nome de Hitler. Em Portugal, os próprios partidos entregavam, por semanas, o 

poder ao coronel Baptista…” (Rocha 1985,3). 

No contexto português, no entanto, o elemento principal a considerar em 1921 é a já 

citada crise económica que, depois de um breve boom, deflagrou com a inflação, com uma 

crise agrícola que trouxe consigo uma profunda crise social, política e institucional.  

Republicanos e monárquicos alternaram-se na tentativa de reconquista do poder 

numa época de grande instabilidade política. A direita antiliberal e a direita liberal tentaram 

continuamente derrubar a República com meios inconstitucionais, através do exército. Em 

1921 surgiu uma esquerda republicana, em 1923 formou-se o Partido Radical que esboçou 

uma primeira política de esquerda que conduziu ao “biénio radical” (1923-1925); entretanto 

cresceu um forte movimento operário, tendo o partido comunista sido também fundado em 

1921. Existiam, portanto, numerosos e heterogéneos movimentos de esquerda, mas todos 

dispersos, embora tivessem um verdadeiro programa político e económico de governo (AA. 

VV. 2001).  

As direitas também eram multifacetadas, mas tinham o objectivo comum de querer 

restaurar uma monarquia mítica, orgânica e tradicionalista. O principal estorvo era 

considerado ser o Parlamento – seja para a esquerda seja para a direita; para fazer as 
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reformas de que se precisava, era necessário ir contra ou então abolir o Parlamento. Entre 

os seareiros também havia uma ideia de um socialismo autoritário num Estado esclarecido. 

Admitiam então a necessidade de uma ditadura provisória, preliminar e excepcional. Foi 

por esta razão que, em 1926, aceitaram a intervenção do exército. 

A Seara Nova nasceu e cresceu, portanto, neste contexto de instabilidade política e 

social, ficando a luta ideológica entre conservadorismo e universalismo, entre monarquia e 

democracia política e social, patente nas páginas da revista desde o primeiro número. A 

Seara Nova acompanhou a História com as suas publicações, mas, embora tenha mantido 

sempre uma posição de geral contestação ao poder estabelecido, estava longe de ser um 

órgão coerente e homogéneo. Na revista sempre existiram várias facções diferentes que 

nunca se transformaram num grupo fechado em si, embora sempre houvesse um objectivo 

comum que era, a partir dos anos 30, o de derrubar a ditadura e aniquilar o fascismo. Foi 

apenas a partir de 1969 que a revista adquiriu feições claramente e quase exclusivamente 

comunistas.  

É quase impossível estudar as circunstâncias históricas da evolução da Seara Nova 

inferindo-as apenas a partir do que se publicava na revista, pois houve posições públicas 

que a Seara Nova nunca pôde tomar porque impedida pela censura ou pelas circunstâncias 

exteriores. Por isso, para saber realmente de posições ideológicas da Seara Nova seria 

preciso passar pelos arquivos da censura e examinar tudo o que se queria publicar e que lhe 

foi impedido; uma operação impossível de realizar, para estudar a sua evolução diacrónica, 

porque os únicos documentos pertencentes aos arquivos da censura que chegaram até aos 

dias de hoje são apenas alguns (nem todos) dos anos 70 do século XX.  
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Nas secções de crítica literária e cinema das revistas literárias, era por vezes 

possível deixar passar certos aspectos da mensagem revolucionária porque a censura era 

menos sensível a estes canais. Veremos neste estudo como também a tradução de poesia 

estrangeira foi um instrumento fundamental neste sentido. 

A Seara Nova desempenhou um papel precursor na arte engagée no final dos anos 

30 e nos anos 40, e, além de albergar artigos de divulgação política, económica, histórica e 

social, deu um grande papel também à literatura, preparando o terreno para o advento das 

revistas e das obras que se tornaram na base do movimento neo-realista português.  

Um dos principais objectivos da revista era o de levar o leitor a uma interrogação 

acerca do real e fazer isto problematizando as atitudes dos intelectuais. Com certeza tratou-

se de uma revista marcada pelo marxismo e pelo existencialismo francês que juntava 

diferentes facções políticas e diferentes ideais sem ser o mero porta-voz de apenas um 

grupo, mas sendo um ponto de encontro de vários e diferentes intelectuais. Não se definia 

como uma revista literária, mas assumia-se como doutrinária, ainda que muito abrangente 

do ponto de vista ideológico e, entretanto, não deixou de ter uma influência enorme em 

tudo o que foram as letras portuguesas daquele longo período em que a revista existiu.  

Na segunda metade dos anos 30 o cenário nacional e internacional mudou, 

deflagraram  a Guerra Civil de Espanha (1936-1939) e a Segunda Guerra Mundial (1939- 

1945), sucederam as primeiras crises do Estado Novo causadas pelos movimentos de 

oposição ao regime e aumentou notavelmente a presença em Portugal de teorias 

materialistas e marxistas que encontravam uma afirmação também no âmbito artístico e 

literário, em particular com o surgimento do neo-realismo. A Seara Nova passou por várias 
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fases que caracterizaram a abordagem e o enfoque dos seus conteúdos, reflectindo assim os 

diferentes períodos históricos, da vida política caótica da Primeira República aos anos 30, 

ao imobilismo económico e obscurantismo da ditadura de Salazar, até ao 25 de Abril de 

1974. Nos anos 40 e 50 teve edições mais irregulares e textos que muitas vezes caíam na 

simples descrição devido à acção da censura. O fim da Segunda Guerra e o início da guerra 

colonial criaram divergências e rupturas entre os seareiros. Daniel Pires (Pires 2000) 

periodizou as fases da vida da Seara Nova segundo critérios de ordem política e também 

segundo o aparecimento e desaparecimento no interior do núcleo principal dos redactores 

de personagens importantes. Foram assim assinaladas seis fases: de 1921 a 1926, a primeira 

fase viu o nascimento e a evolução do periódico até à instauração da ditadura militar. Neste 

período o líder era Raul Proença e os temas principais eram os da actualidade política; de 

1926 a 1939, a segunda fase enfrentou o período já sob a Ditadura, quando houve a 

implementação da censura e os problemas principais eram as dificuldades em encontrar 

uma linha editorial precisa, além dos escassos recursos económicos. Predominante neste 

período foi a presença de António Sérgio. De 1939 a 1959, a terceira fase, foi um período 

de ausência dos principais ideólogos da revista tendo Raul Proença falecido e António 

Sérgio abandonado a redacção em 1939; houve uma grande dificuldade em fazer frente aos 

problemas económicos que colocaram em risco a sobrevivência da revista. De 1959 a 1974, 

a quarta fase, foi um período de grande renovação da revista a nível de conteúdo e grafismo 

e com a inclusão de novos elementos de ideologias diferentes. De 1974 até 1979, a quinta 

fase, foi um período que acompanhou a mudança de regime político em Portugal e que 

arrasta a revista para a falência. E a última fase, segundo Pires, é aquela que vai de 1980 a 

1984 em que se publicam apenas 4 números, um em cada ano.  
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3.3.2.1. A tradução de poesia estrangeira e o seu papel na revista 

Os números que considero para o meu estudo são os que vão de 1933 até 1968, um lapso de 

tempo em que a tradução de poesia estrangeira acompanhou as oscilações das diferentes 

fases de vida da revista. Nos anos 30 a revista albergou vários debates sobre o tema da 

tradução de poesia e as traduções poéticas referiam-se sobretudo à lírica inglesa, além das 

contínuas e interessantes referências aos poetas espanhóis em plena guerra civil. 

A primeira reflexão teórica acerca da tradução de poesia aparece na Seara Nova de 

17 de Setembro de 1938 escrita por Amorim de Carvalho com o título de “A 

comunicabilidade da poesia e as traduções poéticas”. O autor detém-se no facto de a leitura 

de poesia, através das traduções ou da leitura directa, representar uma das “maiores 

necessidades espirituais” das pessoas, embora seja a poesia estrangeira contemporânea 

quase totalmente desconhecida em Portugal. O artigo é uma crítica ao baixo número de 

traduções que se faziam em Portugal naqueles anos e ao facto que isto provocara 

inevitavelmente um isolamento do país em relação ao resto do mundo, ou pelo menos da 

Europa. O autor interroga-se acerca da traduzibilidade da forma poética, pergunta-se se o 

génio poético seria limitado por ser um génio formalista, mas responde-se que de facto o 

que existe de mais essencialmente poético é o que existe de mais comunicável, porque o 

poético deriva do humano e tudo o que é humano transcende a forma. O autor diz não 

querer negar a existência de características meramente nacionais mas afirma que a poesia 

não se circunscreve a tais características. Termina o artigo com o reconhecimento do facto 

de que Portugal sempre foi muito devedor das influências estrangeiras e o autor convida a 

traduzir mais, pois é através da tradução que se estabelecem contactos entre os vários 

públicos dos diferentes países; finalmente afirma que “um maior convívio do nosso público 
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com os poetas estrangeiros contribuiria para apagar a onda de banalidade em que a poesia 

portuguesa está a embotar a sua sensibilidade” (Seara Nova, 17 de Setembro de 1938, 237).   

Este artigo sobre a traduzibilidade da poesia provocou um debate que se alargou aos 

números seguintes da Seara Nova e até do Diário de Lisboa e que envolveu também João 

Gaspar Simões. 

João Gaspar Simões escreveu um artigo em resposta, no Diário de Lisboa de 3 de 

Novembro de 1938, afirmando que quem julgar a obra de arte com o fim da inteligibilidade 

está equivocado. Por esta razão, se uma obra de arte se tornasse clara no espírito dos outros, 

ela perderia o seu esplendor ontológico e traduzir seria, de alguma forma, explicitar, tornar 

claras e não equivocáveis as ambiguidades. Amorim de Carvalho, no número da Seara 

Nova de 28 de Janeiro de 1939, respondeu-lhe evidenciando as contradições críticas do 

pensamento de João Gaspar Simões, que apoiava a ideia de intraduzibilidade da poesia – 

apoiando esta ideia, diz Amorim de Carvalho, forma-se a mentalidade portuguesa e assim 

se orienta o público para uma inevitável estreiteza mental.   

A poesia estrangeira representada na Seara Nova varia segundo as épocas. Os 

poetas espanhóis – com a excepção de um número especial da Seara Nova de 1935 sobre as 

relações literárias entre Portugal e Galiza – são representados principalmente por Frederico 

García Lorca e Antonio Machado. No número de 18 de Setembro de 1937 publicam-se dois 

poemas póstumos do “desventurado poeta espanhol, morto em Granada o ano passado”, 

referindo-se a García Lorca. Os versos são transcritos na língua original, considerada 

preferível a qualquer tradução, como se diz no artigo. No número de 11 de Dezembro de 

1937 aparece mais um pequeno poema de García Lorca também em espanhol: “España!”  
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Na Seara Nova de 11 de Março de 1939 uma página inteira é dedicada a Antonio 

Machado. Nas linhas iniciais diz-se apenas: “Acabou seus dias, num campo de 

concentração para refugiados, em Toulouse, o grande poeta espanhol Antonio Machado. 

Assim deixou morrer a França um homem que, além de ser o maior poeta da Espanha 

actual, toda a vida, como professor, ensinou honradamente a língua francesa” (Seara Nova, 

11 de Março de 1939, 67). Em seguida são reportados três poemas: “Recuerdo infantil”, 

“Poema” e “Cantar”. Destes três poemas um retrata o tema da memória, outro da morte da 

mulher do poeta e o último um assunto ligado à guerra civil. O último é o poema que 

contém os célebres versos: “Españolito que vienes / al mundo, te guarde Dios. / Una de las 

dos Españas / ha de helarte el corazón”.  

Na Seara Nova dos números seguintes e anteriores – com a excepção de alguns 

artigos dedicados à Galiza e aos poetas galegos em 1935 – não aparecem muitos mais 

poemas do mundo hispanófono. Fazem-se algumas referências ao poeta uruguaiano 

Cipriano Vitureira na Seara Nova de 27 de Setembro de 1944 e ao poeta Rubén Darío no 

número de 16 de Junho de 1945. Em Maio de 1964 a Seara Nova publica uma pequena 

homenagem à morte de Antonio Machado com uma introdução explícita: “comemoramos 

tão dolorosa data (dolorosa para nós, com certeza festiva para outros – assim são os 

contrários da vida) a terrível morte de um poeta e de uma esperança. Mas poder-se-á falar 

com propriedade de morte quando outros homens e outros poetas levantam a poesia e a 

esperança de Machado e as continuam?” (Seara Nova, Maio de 1964, 149). Seguem dois 

poemas, um do mesmo Antonio Machado e outro de Blas de Otero. Além disso, fez-se uma 

homenagem ao poeta Rafael Alberti no número de Janeiro de 1964 e outra em 1965.   
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Quanto às traduções de poesia russa, nos números entre 1933 e 1968 não se 

encontram muitas, no entanto aparecem alguns artigos interessantes, como por exemplo a 

recensão de Mário Dionísio ao livro “Maiakovski – souvenirs, por Elsa Triolet” na Seara 

Nova de 7 de Outubro de 1939. Mário Dionísio abre o artigo com uma reflexão relativa à 

distância que existe entre a vida e a literatura e sobre o facto de que o literato, por muito 

que queira, não conseguirá nunca afastar-se completamente do mundo. Mário Dionísio fala 

a partir de um ano terrível, 1939, e pensa sobre o facto de que os períodos mais produtivos 

do ponto de vista literário são os de calma social. Quando os homens querem participar em 

tudo o que está a acontecer no mundo parece que se desinteressam da actividade literária. 

“Qual é o homem que consegue esquecer-se tanto dos outros homens, ou melhor: de si 

próprio, que no momento presente pode fechar as suas janelas, instalar-se na sua poltrona e 

mergulhar inteiramente na leitura ainda que do mais belo poema de amor, da mais perfeita 

página de romance? Supomos que nenhum” (Seara Nova, 7 Outubro de 1939, 293). É o 

momento da guerra na Europa e no mundo, e é a guerra a absorver quase inteiramente a 

atenção da humanidade. “Os nervos em ebulição não suportam a mais bela página dos mais 

requintados dos estetas” (Ibid.), continua Mário Dionísio. “Ninguém conseguiria pensar na 

literatura no momento de se aperceber que a casa onde se encontra em segurança poderá em 

breve transformar-se num ‘monte de escombros sob o peso duma bomba 

formidável’”(Ibid.). Contudo, diz o autor, a arte persiste sempre, e um exemplo disso é o 

livro do qual se faz aqui a recensão, o livro de Elsa Triolet que consegue envolver também 

as pessoas avidamente presas apenas aos telegramas de guerra. É um livro de recordações 

sobre Maiakovski, este homem que “passou pela vida com o seu corpo de gigante e a alma 

de pássaro”, “que lutou, escreveu, amou e arrebatou multidões” (Ibid.), este poeta russo que 

se tinha suicidado em 1930 e que tinha deixado a humanidade com uma grande saudade 
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dele. Fala-se aqui da revelação e da revolução da sua poesia, do amor-camaradagem que o 

ligava a Elsa Triolet, da sua actividade social conjugada aos factos da vida mais íntima. Se 

a arte realmente estivesse sempre afastada da vida, Maiakovski seria a mais perfeita 

excepção porque nele o político e poético forjaram uma personalidade única. Para ele a 

poesia não era uma característica individual, mas uma característica colectiva. Uma das 

características do homem. Segundo Dionísio Maiakovski foi uma das mais conseguidas 

encarnações de um poeta, ou seja uma pessoa capaz de abarcar toda a contradição entre 

indivíduo e colectividade: “um panfletário e um lírico”.  

Elsa Triolet aparecerá também noutro ponto, na Seara Nova de 16 de Agosto de 

1947, com uma entrevista especificamente feita para a revista portuguesa. Nesta longa 

entrevista contará da sua vida com Aragon, dos romances escritos sob pseudónimos durante 

a Resistência, das suas preferências de leitura e de escrita. É um artigo que nos dá 

globalmente a imagem de uma mulher poderosa e independente que vive numa França 

muito diferente do Portugal do mesmo período.  

Quanto à poesia alemã, o autor mais traduzido na Seara Nova foi com certeza 

Rainer Maria Rilke, cujo principal tradutor foi, como sempre naquele período, Paulo 

Quintela. Além dele, chegou-se a referir também Bertolt Brecht. Na Seara Nova de Março 

de 1963 apareceu um artigo escrito por Mário Vilaça em que se afirma que naquela época, 

quarenta anos depois do aparecimento das suas primeiras peças, Brecht continua a não ser 

conhecido em Portugal, contudo quem não conhece Brecht naquele período não conhece 

nada do teatro contemporâneo e não conhece um dos maiores e mais originais talentos 

poéticos. No artigo contam-se as origens do teatro de Brecht, do seu exílio da Alemanha na 

época do advento do nazismo, fala-se da natureza revolucionária do  seu teatro, dos ataques 
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à sociedade burguesa pusilânime, à Alemanha nazi. Mas fala-se também da lírica do seu 

Livro de Sermões de Família, que é uma colectânea de baladas macabras, das peças de 

propaganda, das peças de ideias e dos escritos teóricos que criam uma concepção nova do 

teatro. No artigo, o autor autocensura-se explicitamente: “Por agora e, segundo o título 

deste artigo, só a análise das origens de Brecht está em causa e, assim, a sua obra hoje mais 

universalmente conhecida e algumas das suas peças mais celebradas não poderão ser aqui 

referidas mais detidamente” (Seara Nova, Março 1963, 64). E o autor termina com as 

próprias palavras de um poema de Brecht: “Ai de nós que/queríamos preparar o terreno 

para a amizade/ e não conseguimos ser amigos. / Mas vós, quando vier o tempo/ em que o 

homem há-de ajudar o seu semelhante/ lembrai-vos de nós/ com indulgência” (Ibid.).  

Em Novembro de 1967 é publicado um artigo com o título “Pedagogia e forma 

épica no teatro de Brecht” por Bernard Dort – que é a transcrição de uma comunicação 

apresentada ao 25° Festival de Teatro de Veneza em Setembro de 1966 –, em que se fala do 

facto de a matéria-prima da dramaturgia épica brechtiana não ser o indivíduo ou a 

sociedade considerada como elementos únicos, mas sim as relações que os homens 

estabelecem entre si, os comportamentos sociais, históricos dos indivíduos. O teatro de 

Brecht raramente tem uma conclusão, raramente tem conflitos, mas o que importa e que 

realmente se percebe nas peças é a realidade histórica que envolve de todos os lados a cena 

e que constitui o horizonte do seu teatro. O teatro, para ele, é um jogo de identificação 

distanciadora capaz de provocar uma tomada de consciência progressiva, uma interrogação, 

uma compreensão do real.  

Na Seara Nova escolheu-se traduzir também outros autores alemães, menos 

significativos do ponto de vista político mas úteis para a reflexão sobre a tradução de 
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poesia. Por exemplo, a 9 de Janeiro de 1943, saiu uma recensão escrita por João Pedro de 

Andrade ao volume de traduções de Rainer Maria Rilke feitas por Paulo Quintela. O artigo 

parte do pressuposto de que o problema das traduções de poesia ainda permaneça sem 

solução e que o máximo que um tradutor poderia fazer neste sentido seria um “movimento 

de aproximação”. Por esta razão, segundo João Pedro de Andrade, os poetas de ritmos 

caprichosos e de expressão original encontram os seus melhores tradutores nos poetas de 

qualidades afins e se, pelo contrário, um poeta utilizasse a forma apenas como um 

envolvimento normal das ideias, o melhor tradutor seria um erudito escrupuloso mas com 

uma certa dose de sensibilidade para evitar uma erudição e uma frieza excessivas. É nesta 

segunda categoria de tradutores que o autor do artigo situa Paulo Quintela. O próprio 

Quintela, no prefácio do livro, parece admitir preferir a ideia à forma e refere ter tentado 

devolver a poesia de Rilke de modo a jamais ceder ao circunlóquio nem cair na paráfrase, 

daí resultando que a versão portuguesa pode parecer por vezes obscura mas, ainda assim, 

mais fiel. A recensão de João Pedro de Andrade é interessante por salientar vários aspectos 

da poesia de Rilke no livro acabado de publicar, mas sobretudo por ter integrado – facto 

ainda hoje tão pouco frequente – uma crítica da tradução dos poemas. Depois de ter 

elogiado o tradutor Paulo Quintela como um erudito escrupuloso cheio de sensibilidade e 

elegância, no final do artigo chega a considerá-lo mesmo como um artista, dizendo que 

alguns versos dos poemas não podiam ser somente o fruto de um escrúpulo interpretativo, 

mas que são verdadeiros versos de artista e que, se tivessem sido escritos originalmente em 

português, teriam honrado a poesia portugusa.  

A poesia mais traduzida em absoluto na Seara Nova foi a poesia de língua inglesa. 

O maior divulgador de poesia de língua inglesa foi o professor Luiz Cardim que já na Seara 
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Nova de Outubro 1935 e na de 15 de Julho de 1939 tinha apresentado a figura da poeta 

Elizabeth Barrett Browning, a 24 de Setembro de 1938 a tradução de “A uma cotovia” de 

Wordsworth, e a 3 de Junho de 1939 o “Hino à beleza intelectual” de P.B. Shelley. Ao 

longo dos anos, e especialmente na década de 40, a Seara Nova dedicou muito espaço ao 

panorama da literatura inglesa, embora tenha tratado sobretudo de prosa, sendo a poesia 

muito menos abordada. Na Seara Nova de 7 de Dezembro de 1940, onde aparecem também 

alguns poemas de Luiz Cardim escritos “à maneira de Walt Whitman”, fala-se num artigo 

da poesia de Edtih Sitwell, dos jovens autores Auden, Day Lewis e Spender que seguem as 

pisadas de Eliot. Nesta crítica Auden ressalta como o poeta mais genuíno. Em Setembro de 

1937 foi publicado o poema “If” de Rudyard Kipling na tradução de Alberto Osório de 

Castro. 

Também a literatura norte-americana foi muito tratada, mas, de novo, sobretudo no 

que dizia respeito à prosa. A 2 de Janeiro de 1943, por exemplo, publica-se uma recensão a 

Native Son, de Richard Wright. 

A 20 de Março de 1943 publica-se uma longa recensão de For Whom the Bells Toll 

de Ernest Hemingway, escrita por Armando Ventura Ferreira, em que se elogia a técnica 

narrativa do autor, assim como a principal novidade da escrita de Hemingway, que consiste 

em considerar o destino das próprias personagens e do mesmo autor em uníssono com o 

destino dos outros homens, destruindo assim a concepção habitual do escritor como um ser 

de eleição habitante de uma suposta torre de marfim. A política apresentada no romance de 

Hemingway não é sob a forma de propaganda, nem de retórica, é o fruto de um processo 

interior. Embora um romance não seja obrigatoriamente uma obra de doutrina ou de 

propaganda, há sempre uma utilidade na obra literária, diz o crítico, e Hemingway, em vez 
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de nos apresentar pessoas idealizadas, românticas, devolve-nos personagens vivas, com 

nervos e carne, longe de qualquer utopia ou perfeição. 

 A 9 de Setembro de 1944 sai um artigo com o título “A literatura negra norte-

americana” escrito por Francisco José Tenreiro. O autor começa a sua exposição com uma 

panorâmica sobre a história dos homens negros nos Estados Unidos para depois focar 

especificamente a prosa e a poesia produzida por eles. Primeiro, reflecte-se sobre os novos 

usos, em termos de variantes linguísticas, que as pessoas de origem africana trouxeram à 

língua inglesa. Em seguida, o autor fala da apropriação por parte dos negros da religião dos 

brancos e do nascimento do sincretismo religioso. No que diz respeito à poesia negra, o 

autor sublinha como, para os afroamericanos, esta estava estreitamente ligada à música. A 

análise dos spirituals – as canções de carácter religioso – realça os temas da insatisfação e 

da discriminação racial. Os spirituals, o blues e o jazz foram modos de entender a poesia 

segundo ritmos musicais específicos. Segundo o autor, a poesia dos afroamericanos e as 

frases musicais do jazz resultam ser muito semelhantes. Nos spirituals retratava-se 

sobretudo a insatisfação, a dor de tipo existencial e religioso; os blues centravam-se mais 

sobre as dores amorosas ligadas às instâncias mais mundanas, ou os sofrimentos ligados ao 

trabalho escravizado. A música e a poesia dos afroamericanos nasceram e difundiram-se a 

partir de Harlem. Harlem era o bairro de New York considerado pelos brancos, sempre 

segundo o autor, como um paraíso de diversões onde tudo era permitido. Harlem é utilizado 

pelos brancos como um sítio onde os brancos e os negros podem espairecer, podem realizar 

o que não se pode fazer no resto da cidade. Para os brancos tornava-se útil manter este sítio 

– limitado – onde tudo era permitido porque assim conseguiam manter o controle sobre os 

negros, confinando-os num espaço preciso. Os spirituals e os blues falam exactamente 
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desta discriminação e têm um carácter colectivo, enquanto a poesia pura, escrita, resulta 

mais individualizada. A ideia de colectividade, na escrita, voltará apenas com a prosa dos 

escritores negros. O autor passa seguidamente à análise de vários poetas afroamericanos. 

Começando por Langston Hughes que nos restitui a ideia do dinamismo do bairro de 

Harlem, salienta a questão da discriminação e refere o poema em que Hughes retoma o 

célebre “I hear America singing”, de Walt Whitman: “I too sing America”. Citam-se poetas 

também como Phylis Wheatley, Frances E. Harper, Joseph S. Cotter e Paul Lawrence 

Dunbar, o primeiro grande poeta negro, considerado por todos os críticos como um dos 

maiores norte-americanos. Outros poetas como Countee Cullen ou Claude McKay 

recordam com uma ingenuidade quase infantil, segundo o autor, o Sul dos Estados Unidos. 

Eles fizeram com que a poesia negra se colocasse a par das maiores realizações poéticas de 

todo o mundo. O autor chega a afirmar que Carl Sandburg, o cantor de Chicago e Langston 

Hughes e McKay, glorificadores de Harlem, quer queiram os americanos ou não, estão 

absolutamente irmanados.  

A 16 de Junho de 1945 saiu outro artigo, sempre escrito por Francisco José 

Tenreiro, intitulado “Langston Hughes, poeta da América”, em que já as palavras iniciais 

são indicativas: “Better to die free/than to live slaves”. O autor afirma que o poeta Langston 

Hughes, naquele período, já era objecto de estudo no Brasil onde o problema racial ocupava 

seriamente intelectuais e sociólogos, e este interesse particular também proporcionara a 

produção de muitas traduções do inglês para o português do Brasil. O autor cita escritores 

tais como Jorge Amado, Artur Ramos, Gilberto Freire, Lins do Rego e outros escritores e 

antropólogos que se dedicaram a esta questão. Por outro lado, Manuel Bandeira e Ribeiro 

Couto são tidos como os maiores poetas tradutores da poesia afroamericana. Para começar 
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o seu estudo, o autor detém-se numa breve descrição do problema racial, comparando a 

situação dos Estados Unidos com Portugal, e em particular com a relação que Portugal 

mantém com as colónias. Fala, em seguida, do livro Weary Blues, de Langston Hughes, em 

que se pode ler o verdadeiro “renascimento de Harlem” e uma maneira nova de enfrentar o 

problema da segregação racial em poesia. No entanto, um contraponto em prosa deste livro 

era o romance quase contemporâneo de Claude McKay Home to Harlem. Os dois livros são 

um apelo a uma luta social. Hughes destacou-se pela dureza da voz, pelo desassombro de 

atitudes, tornou-se a figura mais representativa dos poetas afroamericanos. José Francisco 

Tenreiro ilustra brevemente a situação geral da poesia americana com as suas correntes 

internas e detém-se sobre a corrente idealista referente a Walt Whitman, explicando porque 

não seria impossível considerar a literatura afroamericana dentro da própria literatura 

americana. A diferença entre a poesia negra e a corrente referente a Whitman era 

substancialmente a de que aquilo que, em Whitman era sintoma de uma fuga ingénua e 

espontânea, nos poetas negros tomava as características de uma luta contra uma sociedade 

que lhes era hostil. Mas os pontos em comum eram com certeza mais do que as diferenças. 

“Toda a poesia negra, nos diz o autor, tende para aquele grito tão belo, tão cheio de sereno 

orgulho, que Langston Hughes largou: I too sing America”. Com este artigo queria-se 

mostrar que seria, de facto, necessário integrar a literatura dos negros na literatura norte-

americana “pela forma cuidada, pela filiação em Whitman, pela preocupação do carácter 

social, a poesia dos negros americanos é tão americana como a poesia de Carl Sandburg ou 

de Edgar Lee Masters” (Seara Nova, Junho 1945, 109).  

Outro autor que se ocupou muito de literatura de língua inglesa na Seara Nova foi 

Adolfo Casais Monteiro, um dos colaboradores mais “internacionalistas” da Seara Nova 
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que se ocupou também, no número de Novembro 1951, de fazer a tradução do discurso de 

Jean Cassou ao “Encontro europeu de poesia”, que teve lugar na Bélgica naquele período e 

onde se falou do poder da poesia naquele que parecia ser o século dos totalitarismos. O 

autor pergunta-se qual é a relação entre a poesia e o poder, afirmando que a poesia deveria 

ser o ponto de partida místico necessário para a vida política. Toda a poesia que se sujeite a 

um arbítrio político seria uma poesia desnaturada. 

Seguindo esta corrente de reflexão teórica sobre a poesia e o papel da poesia na 

sociedade, aparecem vários outros artigos nos diferentes números da Seara Nova, 

nomeadamente artigos sobre a poesia inglesa durante a Segunda Guerra Mundial, reflexões 

sobre o estado da poesia portuguesa, ensaios sobre escritores individuais como o já citado 

Rafael Alberti, ou Jean Cocteau.  

No que diz respeito à poesia francesa traduzida na Seara Nova de 1933 a 1968 não 

se encontram autores muito significativos do ponto de vista da contestação à ditadura. A 

crítica da prosa francesa publicada poderia talvez dizer-nos muito mais a este respeito, pois 

se escreveu sobre autores tais como André Malraux, Jean-Paul Sartre ou Pierre Bost. 

Também se escreveu sobre Mauriac e Gide. Muitos dos poetas franceses traduzidos 

sobretudo nos anos 30 e 40 eram clássicos já muito conhecidos em Portugal, tais como 

Sully Prudhomme, publicado num número de Julho de 1934; Gérard de Nerval publicado a 

19 de Agosto de 1944, do qual se traduz “Notre Dame de Paris”, sem indicar o nome do 

tradutor; ou Paul Verlaine e Théophile Gautier cujos poemas são publicados a 9 de 

Dezembro de 1944, ou Valéry Larbaud apresentado como o “primeiro viajante das Letras 

francesas”, a 3 de Agosto de 1946. Adolfo Casais Monteiro escreveu, ao longo dos anos, 

vários artigos sobre Jules Supervielle e sobretudo um artigo interessante sobre Henri 
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Michaux, publicado a 12 de Março de 1949, em que faz um retrato do autor como um 

aventureiro da imaginação. Traça a história do autor como um detentor dum surrealismo 

particular, um surrealismo usado por ele como um escape da imaginação e do sonho, uma 

recusa da guerra. Michaux encontrou os seus leitores no abismo da crise mais trágica da 

existência. Michaux foi posteriormente redescoberto por Gide; ele não tinha participado na 

glória do escândalo do surrealismo entre as duas guerras, percorreu um caminho solitário e 

a sua arte apresentava para o público uma certa dificuldade e obscuridade. Michaux teve o 

mérito de, segundo Casais Monteiro, realmente inventar uma linguagem e não apenas 

libertar simplesmente a sua imaginação e o seu inconsciente como costumava fazer muita 

poesia surrealista com um simples desfilar de imagens, por vezes pouco significativas.  

Também outras literaturas foram abordadas ao longo dos anos na Seara Nova, mas 

sempre de forma muito pontual e excepcional. Foram traduzidos alguns poemas de 

Rabindranath Tagore em 1939 e 1944, além de algumas recensões dos seus livros e em 

1937 foram também traduzidos por Alberto Osório de Castro de forma completamente 

inesperada e atípica numa revista como a Seara Nova – presumidamente a partir de uma 

tradução francesa de Judith Gautier – alguns poemas chineses. 

3.3.2.2. O inquérito ao livro 

Em 1944 a Seara Nova levou a cabo, ao longo de vários números, um importante inquérito 

sobre o livro em Portugal. Neste inquérito a jornalista e escritora Irene Lisboa foi 

entrevistar, pela redacção da revista, numerosos editores e livreiros interrogando-os sobre a 

questão da venda dos livros em Portugal naqueles anos. O inquérito resulta interessante por 

ter perfilado a complexidade da situação editorial portuguesa naquela época. O que se 
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depreende do inquérito é que os livros mais publicados então eram livros de ficção muito 

comerciais, livros técnicos, uma boa parte de grandes obras da literatura em versão 

simplificada, muitas traduções – mas escolhidas e realizadas sem muito critério e dando 

pouquíssimo espaço à poesia, ainda menos à poesia traduzida. A questão da tradução é uma 

problemática muito abordada ao longo de todas as entrevistas do inquérito. A tradução é 

vista por alguns editores, como por exemplo a Editorial Gleba, ou a Livraria Lello, como 

algo de fundamental na disseminação da cultura e do gosto literário, mas sempre como algo 

que não oferece reais compensações aos editores – pelos custos elevados das traduções, 

pela produção e pelos direitos autorais. Falou-se também de uma verdadeira “febre das 

traduções” que fez com que o cultivo da língua portuguesa se desleixasse. Havia uma 

consciência do atraso de Portugal – no que dizia respeito às traduções – em comparação 

com a França e Espanha e, ao mesmo tempo, uma sensação generalizada de uma “invasão 

de livros” exagerada num momento em que os cidadãos não tinham quase nenhum poder de 

compra, sobretudo algumas classes como a operária. Diz-se que foram feitas intervenções 

para a regulamentação das traduções – sobretudo as de autores caídos no domínio público, 

que se tinham difundido de maneira epidémica –, promulgando o “Estatuto das traduções” 

no qual os editores deviam inscrever previamente, num ficheiro especial, as obras que 

pretendiam publicar e editar durante o ano. Sempre que se verificasse uma coincidência de 

títulos, avisavam-se os interessados e estabelecia-se um acordo. Era um estatuto baseado 

apenas em compromissos verbais e funcionava para a regulamentação da concorrência. Mas 

ficava o problema da má qualidade das traduções, que dependia da incapacidade de 

tradutores não formados como tais e da escassa remuneração dada a esta actividade. Assim, 

emergiam queixas que defendiam a pureza da língua portuguesa e das suas qualidades 

estéticas e literárias em comparação com a pobreza da língua das traduções.  
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Além das questões da dificuldade de recuperar a qualidade das publicações, ao 

longo do inquérito, salientou-se também a questão da dificuldade em fazer publicidade aos 

livros, da fraqueza da crítica literária e do problema da exposição e publicidade a alguns 

livros em detrimento de outros. Alguns editores que responderam ao inquérito proibiram a 

publicação das suas opiniões e foi possível constatar uma grande desconfiança no mundo 

editorial e uma falta de coesão. As pequenas editorias foram consideradas, em geral, de 

maneira desfavorável por tornarem desordenado o comércio do livro e por fazerem 

concorrência às grandes editoras. O processo de selecção usado pelos editores verificou-se 

ser variado e diferente para cada editora. Alguns editores tinham um “director literário”, 

que escolhia os livros, outros admitiam que funcionavam por “palpite” e outros ainda 

confiavam num “faro literário comercial” que os socorria, uma espécie de protótipo de 

agentes literários. O panorama resultante da literatura publicada em Portugal nos anos 40 

foi uma literatura nacional pouco rentável, dirigida por interesses alheios ao mundo 

editorial e muito desordenada, uma literatura traduzida de forma anárquica e irregular, 

pouca crítica literária e pouca expansão dos mercados livreiros para o estrangeiro. 

 

3.3.3 Vértice (números considerados: 1942-1968) 

Pode dizer-se que o nosso primeiro marxismo foi “poético”, ou melhor, que foi em termos 

de poesia, de imaginário e de ficção, que os valores marxistas, a visão da sociedade que 

lhe é inerente ou consubstancial, foram assimilados e se tornaram uma expressão da nova 

sensibilidade. 

Eduardo Lourenço  

A ideia de fundar a revista Vértice tem que ser atribuída a Raul Gomes em 1942. Raul 

Gomes tinha passado a infância no Brasil, longe da complicada situação política de 
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Portugal e tinha regressado só no início dos anos 40, com 18 anos de idade, para estudar 

História e Filosofia na Universidade de Coimbra, com a ideia de criar uma revista de 

oposição ao governo.  

Em 1942 os exércitos nazis já tinham ocupado grande parte da Europa, enquanto 

Portugal tinha ficado à margem do grande horror da guerra mundial, embora ressentindo-se 

da péssima situação geral daquela época. Em Portugal, a censura já existia desde 1933 e 

fundar uma revista resultava muito difícil seja por falta de recursos gerais, seja por causa de 

todas as autorizações que era necessário pedir. A revista Vértice encontrou, de facto, 

inúmeros obstáculos no momento de nascer. Raul Gomes conseguiu organizar os primeiros 

dois números graças a intervenções empenhadas de alguns dos estudantes mais abastados 

da Universidade, mas as vendas foram escassas e as autorizações do Secretariado de 

Propaganda Nacional atrasaram todo o processo porque a revista não tinha uma linha 

editorial precisa e era de difícil categorização. A falta de recursos e o pouco êxito foram 

alguns dos primeiros problemas, até à intervenção de Eduardo Lourenço, que se ocupou das 

despesas financeiras do terceiro número, e conseguiu permitir que a revista ganhasse uma 

nova forma e uma linha mais precisa. Em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial, 

Salazar decretou um dia oficial de luto nacional pela morte de Hitler e, contraditoriamente, 

defendeu a legitimidade da neutralidade portuguesa durante a guerra, manifestando ademais 

solidariedade para com a Inglaterra. Neste contexto de confusão política, muitos opositores 

ao regime que até então tinham ficado na sombra por prudência, começaram a sair e a 

manifestar a sua hostilidade. Foi neste período que Salazar decidiu liberalizar levemente 

alguns aspectos do seu governo e tornou a censura um pouco mais suave; além disso 

libertou alguns presos políticos e prometeu eleições livres permitindo até algumas formas 

de oposição. Reporta-se a este período a formação do MUD (Movimento de Unidade 
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Democrática), cujos membros foram, todavia, constantemente controlados podendo ser 

aprisionados a qualquer momento. Quase todos os redactores de Vértice tinham ligação a 

vários tipos de oposição, estando a maioria deles ligada ao partido comunista. A inesperada 

vaga de prisões de 1949, quando a ditadura voltou a intensificar a repressão, prejudicou 

muitos jornalistas do país e em particular os desta revista. Este ano de 1949 ficou marcado, 

de facto, por uma crise do regime que provocou um aperto do poder ditatorial. Em Abril 

desse mesmo ano Portugal tornou-se membro fundador da Organização do Tratado do 

Atlântico Norte e teve, portanto, que dar garantias às potências ocidentais quanto à sua luta 

de oposição ao comunismo. Álvaro Cunhal foi preso e passou dez anos na cadeia, muitos 

redactores de Vértice foram presos e Mário Braga passou a tomar conta da revista. Este 

último, não tendo ligações com o partido comunista, pôde ficar fora da tempestade que 

envolveu o meio intelectual de Coimbra. A partir deste período, embora a revista não tenha 

tido uma deliberada ideologia política expressa nos seus conteúdos, publicou artigos longe 

de serem inocentes. A Vértice afrontou a censura de forma subtil e velada, conseguindo 

exteriorizar modos de pensamento em total desacordo com a política do regime também 

através da divulgação de literatura estrangeira, conseguindo ultrapassar quase incólume 

todas as diferentes fases do Estado Novo. A revista era o resultado de uma enorme coragem 

intelectual dos seus redactores e o facto de as autoridades governamentais a terem 

permitido pode atribuir-se a quererem provar que a liberdade de expressão não era sempre 

reprimida, ou então a uma incompreensão ou subestimação do valor revolucionário das 

suas publicações.  

Em Fevereiro de 1958, a Vértice, que era de facto uma editora, teve problemas com 

a censura por publicar livros inteiros e não apenas a revista – sem ter todas as autorizações 
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para fazê-lo. Incorreu assim numa forte multa por actividade ilícita editorial por ocasião da 

saída do livro Caminhemos serenos, de Papiniano Carlos. 

Os números que considero para este estudo, em que se quer aprofundar a 

problemática da tradução de poesia estrangeira durante o Estado Novo, são os que vão do 

ano de 1946 a 1968 por corresponderem ao período em que Salazar permaneceu no poder e 

por serem os mais significativos em termos de tradução de poesia estrangeira e de oposição 

ao regime.  

 

3.3.3.1. Vértice e a literatura estrangeira 

Na história das revistas literárias em Portugal, como demonstra Clara Rocha, existe uma 

referência cultural típica da intersubjectividade portuguesa que consiste na dicotomia entre 

a viagem e o sedentarismo, a universalidade e a nacionalidade. Dicotomia provavelmente 

derivada da história particular do povo português: “repetidas vezes houve no nosso 

percurso colectivo momentos de viagem, de saída (os Descobrimentos, a guerra colonial, a 

emigração), contrabalançados por movimentos de regresso (por exemplo, as sucessivas 

fases de descolonização)” (Rocha 1985). Estes dois rumos reflectem-se tanto na literatura 

como nas revistas literárias. Numa série de revistas do século XX é evidente a abertura para 

novas perspectivas além das fronteiras nacionais (como por exemplo na Revista de 

Portugal, Presença, etc.) e noutra série de revistas, pelo contrário, destaca-se a vontade de 

regresso à nacionalidade (A Águia, Vida Portuguesa, Integralismo Lusitano, etc.). A revista 

Vértice, embora sendo caracterizada principalmente por uma forte componente 

nacionalista, pode com certeza inscrever-se nas que tinham uma certa abertura 

internacional. De facto, ela teve interesses diversificados no âmbito de poesia e prosa, 

crítica de livros, música e teatro, seja portugueses, seja estrangeiros. Quanto aos autores 
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portugueses deu-se mais relevo aos primeiros neo-realistas, mas também aos surrealistas e 

às novas gerações. No que diz respeito à literatura estrangeira, houve uma boa divulgação 

da literatura norte-americana, nomeadamente deu-se a conhecer Faulkner, assim como a 

literatura alemã, francesa, brasileira e africana de língua portuguesa.  

Entre as literaturas estrangeiras abordadas pela Vértice, sobretudo nos editoriais, os 

Estados Unidos talvez ocupassem hierarquicamente o primeiro lugar e fossem seguidos por 

outros países mais marginais, mas interessantes do ponto de vista político, como Holanda, 

Suíça e os países escandinavos, assim como os países do leste europeu (Polónia, 

Checoslováquia, U.R.S.S.) e também Alemanha, Inglaterra e França. A presença 

estrangeira nos diferentes números muitas vezes permitiu justificar posições ideológicas, 

estabelecer paralelos e desenvolver pensamentos que se podiam aplicar também à cultura 

portuguesa. A atenção aos países do Norte e do Leste derivava provavelmente da sedução 

que a situação política destes últimos exercitava sobre os redactores de Vértice. Depois da 

Segunda Guerra Mundial, os trabalhistas tinham-se instalado no governo em países como 

Noruega, Inglaterra e Suécia, e na Dinamarca os social-democratas. Nos países do Leste 

começava-se a pôr em prática uma “socialização” do governo. Em França, os comunistas 

fizeram parte do governo até 1947. E, de facto, culturas como a alemã e a italiana 

apareciam muito pouco na revista, se não apenas referenciados esporadicamente através de 

personalidades importantes, como Galileo Galilei ou Salvatore Quasimodo, para a Itália, e 

de intelectuais que lutaram contra o nazismo para a Alemanha. 

Houve uma admiração sem limites sobretudo pela França, principalmente nos finais 

dos anos 40, à qual se dedicaram várias traduções e em particular o editorial de 1946 – dez 

anos depois do Front Populaire. Os autores franceses citados não são escolhidos 
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inocentemente e representam correntes ideológicas precisas. A geração de intelectuais 

portugueses da Vértice foi amplamente influenciada pelos poetas, escritores e filósofos 

franceses que através do seu trabalho e empenho político lutaram pela liberdade. Tem-se a 

impressão de que na revista, antes do valor literário dos escritores ou da qualidade 

filosófica dos ensaístas, o que interessava era o grau da influência moral e política dos 

mesmos. Os editoriais ofereciam a possibilidade de fazer uma leitura em diferentes planos 

do que acontecia na nação paralelamente ao que acontecia no estrangeiro, mas os mesmos 

editoriais – que eram sempre o suporte da linha ideológica da revista – acabaram a partir de 

1949 e já desde algum tempo tinham deixado de dar muita atenção à literatura. No que diz 

respeito à poesia, pensava-se que a portuguesa pudesse assemelhar-se, com razão, à poesia 

europeia. 

Nos finais dos anos 40 toda a revista sofreu uma importante restauração. Um grupo 

de intelectuais colaboradores destacou-se, interrompendo a colaboração, outros passaram a 

usar pseudónimos em consequência do aumento do número de prisões que abalou o mundo 

intelectual do país, particularmente o de Coimbra.  

3.3.3.2. Funções da poesia estrangeira em Vértice 

Um dos objectivos da revista era o de pôr os próprios leitores em contacto com as vozes 

mais expressivas das várias literaturas estrangeiras assim como as dos vários movimentos 

literários, artísticos e filosóficos europeus. Deu-se uma grande importância à poesia, que 

entre todos os géneros era com certeza considerada hierarquicamente como o principal e 

deu-se destaque a algumas culturas em particular.  
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Entre todas as culturas estrangeiras a hegemonia francesa, naquele período, foi 

indiscutível. Em Dezembro de 1946 dedicou-se um número especial à França no qual se 

reconhecia explicitamente a influência progressiva do pensamento francês sobre as letras 

portuguesas. A revista queria homenagear a França no que ela tinha de melhor: “a sua 

inteligência mais humanista e universalista do que nunca, ligada ao seu povo, mais patriota 

e progressiva do que em qualquer momento da sua história” (Vértice, n° especial, 

Dezembro de 1946, 5). 

No que diz respeito à poesia, os autores presentes eram: Paul Éluard, com o poema 

“Liberté” traduzido por Carlos de Oliveira, assim como Jules Supervielle com o poema 

“1940”, cuja tradução apareceu com a legenda “versão livre de”. Ou ainda Jean Cassou, ou 

Léon Moussinac, traduzido por Fernando Lopes Graça, desta vez com a indicação 

“tradução de”. A questão de indicar a tradução como uma verdadeira tradução ou uma 

versão livre é bastante comum na época. Nas revistas por vezes apareciam as duas formas, 

por vezes nem aparecia o nome do tradutor e outras vezes (mais frequentemente com o 

espanhol) o poema ficava escrito em versão original sem tradução. A “versão livre” era 

claramente mais comum quando o tradutor em questão era um autor já reconhecido, ou 

então um escritor de profissão como era o caso de Carlos de Oliveira.  

Encontramos, neste número de Vértice, uma lição sobre o valor revolucionário da 

poesia inspirada sobretudo pelas palavras de Aragon e de Éluard, num artigo escrito por 

Joaquim Namorado, intitulado “Poesia e Verdade” (Ibidem, 61-65). Os poemas que 

precedem o artigo exprimem realmente o alívio pelo fim da guerra, pelo alcançar da 

libertação e de uma salvação muito desejadas. Joaquim Namorado cita também o posfácio 
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ao “Musée Grevin”, de Aragon, escrito pelo próprio autor, chamado “Les poissons noirs ou 

de la réalité en poésie”, e afirma: 

Dentre todos os géneros literários, a poesia teve o primeiro lugar na Resistência, não só 

porque foi a forma de expressão que mais solicitou os escritores franceses mas, também, 

por ser a que maior audiência encontrou entre as massas. Em circunstâncias em que a vida 

emotiva se sobrepôs, na generalidade, às outras actividades da consciência, não admira que 

assim fosse, dado o seu carácter de síntese, o imediatismo da transposição e de sentimentos. 

Para essa audiência contribuiu certamente, e em elevado grau, o facto da [sic] inspiração 

dos poetas da Resistência mergulhar profundamente as suas raízes no substracto da 

consciência nacional, exprimindo as reacções colectivas do povo francês – “porque a 

palavra não nos foi deixada senão para dizer esta dor do país inteiro, este clamor em vão 

amordaçado”. (Ibidem, 61) 

 

Sublinha-se a diferença da poesia de antes e depois da guerra. Se antes dos anos 40 havia, 

em França, uma poesia de tendência realista, tratava-se de algo reconhecido universalmente 

como uma lírica geometrista, académica. Continua o autor: “era uma época em que reinava 

a estranha concepção de uma poesia lunar, de que a poesia não é de circunstância, de que a 

poesia começa onde a circunstância se perde e de quanto mais se compreende um poema 

menos ele é poético” (Ibidem, 62). No entanto, toda a poesia da Resistência foi 

propriamente “poesia de circunstância” e foi, de facto, um dos mais altos momentos de 

expressão da poesia francesa, como continua Namorado:  

Não só pelo seu conteúdo, de riqueza humana inesgotável e projecção universal, 

mas ainda no aspecto de realização formal, porque nela culmina e se casa quanto é 

vivo na poesia tradicional da França. […] É neste aspecto que a poesia e a verdade 

são uma arma, na medida em que agem sobre as consciências e se integram, 

transformando-as, numa concepção geral do mundo e da vida. A poesia francesa de 

Resistência foi uma arma porque exprimiu e temperou quanto foi a consciência e a 

luta do povo pela libertação. (Ibidem, 63) 
 

Ressalta-se aqui também a figura de Paul Éluard, outro grande nome da poesia francesa 

daquela época e de sempre, tendo sido ele também um dos poetas mais notáveis da 

Resistência. Vindo do surrealismo, como Louis Aragon, chegou a escrever uma poesia cada 

vez mais aberta e até realmente militante, por exemplo com o livro Au rendez-vous 

Allemand. Do texto de Éluard emerge também uma concepção revolucionária da poesia: 
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Durante a ocupação, o sentido da poesia não pode deixar qualquer dúvida sobre o 

fim em vista: recobrar, para prejudicar o ocupante, a liberdade de expressão. Por 

toda a parte vozes se respondem, vozes que cantam para cobrir o pesado murmúrio 

da besta, para que os vivos triunfem, para que a vergonha desapareça. [...] De que 

serve cantar a sua tristeza ou a sua confiança, se o ser não está integralmente 

penetrado pelo canto, pronto a por ele arriscar a sua razão, e por ele perder a vida? 

É preciso que o poeta vá até ao extremo limite da expressão, que tenha a coragem 

de falar para a multidão que se cala. Tudo dizer é a sua lei moral. [...] Eu 

experimentei a inocência de Federico Garcia Lorca, a de Saint-Pol-Roux, de Max 

Jacob, de Louis Meyer, de Pierre Unik, de André Chennevière e de tantos outros 

que não voltaram mais. Eu penso em René Char, um dos nossos maiores poetas, 

que organizou toda a selecção de aterrissagem de paraquedistas, no Vaucluse, e que 

viu a Gestapo levar, diante das suas metralhadoras escondidas, o seu melhor 

combatente, o poeta Roger Bernard, e que não atirou porque os alemães tinham 

ameaçado exterminar os 600 habitantes da aldeia se qualquer incidente se 

produzisse. [...] É preciso que todos os homens oponham aos bárbaros um olhar tão 

terrivelmente lúcido, tão terrivelmente portador de luz como o do poeta inspirado. 

[...] A ideologia fascista deve capitular como capitulou o seu império material, 

apesar de tão sólido. [...] Temos por signo reunir palavras de ordem que unem o 

comum dos homens. Não aceitámos cair no logro do imundo que quer separar os 

homens, cortá-los em fatias desiguais, mortificá-los, pervertê-los, incutir-lhes a 

ideia absurda de que é preciso saberem conformar-se a não terem um semelhante 

seu em toda a parte. [...] Desafiada, a poesia provou que se confundia com o amor 

da liberdade. Amanhã para todos os homens, ela se confundirá com o amor da vida. 

(Ibidem, 140-143) 

 

O estudo da poesia francesa continua também nos números seguintes, embora de maneira 

mais sóbria. Continua com artigos sobre Jacques Prévert, por exemplo, em Fevereiro de 

1952, do qual se ocupou o poeta Eugénio de Andrade e que na sua introdução se refere à 

poesia acessível de Prévert, à sua linguagem comum, espontânea, inteligente, à sua atenção 

pelas coisas elementares da vida. Aparece a tradução do poema “Para fazer o retrato de um 

pássaro”. 

Outro autor francófono que apareceu na revista Vértice, em Julho de 1952, foi 

Tristan Tzara, e, ao lado de um artigo sobre ele próprio escrito por René Lacôte, 

encontramos uma tradução de algumas estrofes do seu longo poema “Le Poids du Monde”. 

De Tzara sublinha-se o escândalo da sua linguagem e da sua liberdade e a sua voz 

intransigente que reclama os mais autênticos valores humanos.  
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Entre os franceses, ao lado dos clássicos como Rimbaud que apareceu em 1955, 

houve também a tradução de alguns contemporâneos. Na Vértice de 1954, por exemplo, 

encontramos os poemas de Eugène Guillevic em tradução de José Fernandes Fafe. 

Guillevic, poeta francês, militante do partido comunista a partir de 1942, era amigo de Paul 

Éluard e tinha participado nas publicações de “La Presse Clandestine”. Publicaram-se 

algumas das “Canções de Antonin Blond”.   

Em Janeiro de 1961 deu-se atenção ao Prémio Nobel daquele ano, o poeta Saint-

John Perse, e publicou-se a tradução de quatro poemas dele. Aproveitou-se a atribuição do 

famoso prémio a um poeta para sublinhar que a opinião de certa crítica francesa, que, 

julgando que a poesia fosse um género destinado a desaparecer, estava errada. Houve, pelo 

contrário, um renovar dessa mesma forma expressiva, particularmente nos anos da 

resistência e da luta, e um uso desta como meio de comunicação e comunhão. Além dos 

poetas, fez-se também referências a muitos prosadores, nomeadamente autores como o 

escritor “aventureiro” e também poeta Blaise Cendrars (sete poemas foram traduzidos por 

Pedro da Silveira, ou melhor foram feitas “sete versões”, como está indicado na revista). 

Dedicou-se ainda um grande espaço ao escândalo da recusa do Prémio Nobel por parte de 

Jean-Paul Sartre.  

Uma das literaturas mais significativas, depois da francesa, foi com certeza a 

espanhola que, no que diz respeito à poesia, incluiu publicações de Federico García Lorca 

em 1947, com poemas directamente em espanhol e vários ensaios sobre a sua obra tanto 

como poeta e como dramaturgo ao longo dos anos.  

Em 1949 consegue-se falar até de Nicolás Guillén, poeta cubano nascido em 1902, 

que era representante não apenas da poesia latino-americana, mas também, junto com 

Langston Hughes, era um dos porta-vozes da vanguarda da poesia negra do Novo Mundo, 
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sendo todavia mais inquieto, mais rebelde e mais directo do que Hughes. Os poemas 

apareceram em espanhol nas páginas principais e a sua tradução só aparecia no fim do 

número e sem indicação do nome do tradutor. Em Outubro de 1955 publicou-se também 

um inédito de Guillén escrito especialmente para a revista Vértice: “El Apellido”. Entre 

Novembro de 51 e Janeiro de 52 publicou-se um fascículo comemorativo do décimo 

aniversário e do centésimo número publicado. Nesta ocasião apareceram poemas de outro 

poeta hispanófono rebelde: Efraín Huerta, poeta mexicano, do qual são reportados, 

directamente em espanhol, importantes poemas tal como “Harlem Negro”. 

A partir de Abril de 1952 a poesia de língua espanhola publicada na Vértice tornou-

se muito mais convencional e de alguma forma, mais conservadora, provavelmente por 

causa dos problemas tidos com a censura.  

No número de Abril de 52 publicaram-se os poemas de Pilar Cuesta, poeta da 

Galiza, também tradutora, entre outros, de Miguel Torga e Manuel Bandeira. Em 1953 

apareceram os poemas de Angela Figuera Aymerich, poeta muito crítica em relação ao 

franquismo que inclusivamente foi para o estrangeiro para publicar as suas obras quando 

julgava que ia ser censurada. No número de Julho de 1954, falou-se ocasionalmente de José 

Martí, poeta e pedagogo, patriota cubano morto pela reivindicação da liberdade da sua 

pátria. Comparou-se o poeta com Rubén Darío e disse-se que este último não compreendeu 

a poética de Martí, sendo Darío um “vanguardista de uma literatura exótica, 

desnacionalizada, cujo conteúdo era uma pura adaptação dos últimos figurinos literários de 

Paris” (Vértice, Julho de 1954, 413-414). Em novembro de 1955 publicaram-se três poetas 

universitários espanhóis, tentando encontrar nesses poemas uma espécie de continuação da 

geração de 1936 nos temas e nas próprias figuras dos poetas. Os poetas publicados são: 

Jesus Lopez Pacheco, Julian Marcos e Claudio Rodriguez.  
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Em 1957 começou-se a concentrar mais a atenção nos romancistas do mundo 

hispanófono, como Roberto Arlt, falou-se também da boémia literária em Madrid e no 

número de Setembro de 1958 voltou-se a reflectir sobre Lorca e sobre o tema da farsa nas 

suas peças de teatro.  

Em Maio de 1959 fez-se uma homenagem a Antonio Machado, poeta morto em 

1939, exilado em França. Reportaram-se alguns poemas sem tradução (tais como: 

“Autorretrato”, “Duelo”, “Outro clima”, “Dos Españas”) mais dois discursos (“O poeta e o 

povo” e “Defesa da cultura”) e também alguns artigos sobre o poeta escritos por outros 

escritores, tais como Rubén Darío.  

Em Outubro de 1969 reportaram-se dois poemas de Jaime Gil de Biedma que 

naquele período estava a conquistar um prestígio crescente, embora não tendo ainda uma 

obra muito extensa. Os poemas eram: “Canción para esse dia” e “Los aparecidos”. 

No que concerne a literatura de língua espanhola ainda apareceram no número de 

Setembro de 1961 poetas da América do Sul: Angel Crespo, A. Santos, poeta do Paraguai, 

e Ramón de Garciasol.  

Outra poesia muito abordada ao longo dos anos pela revista Vértice foi a poesia 

alemã. O ângulo sob o qual se encarava esta poesia era sempre o do empenho político. 

Além dos autores clássicos que apareceram em vários números, como Rilke e Goethe, por 

exemplo, em Julho de 1950, publicaram-se três poemas de Frédéric Hagen, poeta alemão 

refugiado em França em 1933, logo após o advento de Hitler. Rapidamente o poeta se 

familiarizou com a língua francesa na qual tinha começado a escrever os seus poemas. 

Hagen trabalhava na secção da radiodifusão francesa e era também um ensaísta notável ao 

qual se um importante estudo da obra de Paul Éluard. Os poemas são reportados em francês 

com tradução no fim do volume, mas sem indicação do nome do tradutor.  
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Um autor controverso e frequentemente censurado como Bertolt Brecht conseguiu 

aparecer várias vezes na revista Vértice. No que se refere à sua poesia, em Dezembro de 

1958 foi publicado um poema dele intitulado “Primavera 1938”, traduzido para português 

por Mário Vilaça. Tratava-se de um poema contra a guerra: “Hoje, manhã de domingo de 

Páscoa / Um nevão repentino cobriu a ilha / Havia neve entre as sebes verdejantes / Meu 

filho levou-me a um pequeno damasqueiro / Junto do muro da casa, desviando-me / De um 

poema em que eu indicava / Com o dedo aqueles / Que preparavam uma guerra que pode / 

Destruir o continente, esta ilha, / O meu povo, a minha família / E a mim. Em silêncio, / 

Cobrimos com um saco /A Árvore enregelada” (Vértice, Dezembro de 1958, 681). 

Poemas engagés ainda mais significativos apareceram no número de Julho-Agosto 

de 1962, tais como: “Em tempos de escuridão / Poder-se-á também cantar? / Poder-se-á 

também cantar / Dos tempos de escuridão”, ou: “Pensamentos sobre a duração do exílio”, 

ou ainda poemas como “Sempre e sempre” onde Brecht diz: “Escreve o vencedor a história 

do vencido / O matador desfigura / As feições do assassinado. Do mundo / Vai-se o mais 

fraco, e o que fica / É a mentira” (Vértice, Julho-Agosto de 1962, 365-372).  As “versões” 

portuguesas são de Paulo Quintela. Em 1968 aparecem ainda mais três poemas de Brecht 

sobre a América.  

Outros poetas de língua alemã, talvez menos controversos, que apareceram na 

revista foram Nelly Sachs, que ganhou o Prémio Nobel em 1966 e que nos é apresentada na 

Vértice de Novembro de 1962 sempre na “versão portuguesa” de Paulo Quintela. Numa 

breve introdução, Quintela descreveu-a como a grande voz feminina judaica do 

expressionismo alemão, a poeta que demonstrou que, mesmo depois de Auschwitz, a poesia 

era ainda possível. Dois anos antes, no número de Maio de 1960, Paulo Quintela tinha 

dedicado uma homenagem também ao poeta Georg Trakl com a apresentação de um 
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excerto de uma conferência dada por ele próprio no Instituto de Cultura Alemã do Porto, 

junto com uma breve antologia de poemas traduzidos. O retrato de Trakl mostra a figura de 

um homem crente e cristão em que se adivinha a presença dos seus autores-mestres como 

Dostoievski e uma atitude sombria perante a vida. O mundo de Trakl é um mundo em 

decadência, em ruínas – há, nas suas palavras, um perene sentimento de culpa, pecado, 

desgosto. Trakl é como um poeta vidente, que raras vezes insere uma nota positiva, uma 

nota de pureza, mas é um poeta capaz de pressentir a catástrofe que derrubará o mundo, que 

abalará toda a civilização ocidental. Quintela fala da poética de Trakl dominada pela 

presença de uma só mulher: a figura da irmã, sempre vista através da luz de uma 

consciência culpada e pecaminosa. Do ponto de vista formal, na sua última fase Trakl 

consegue libertar-se das peias formais da tradição e atinge uma liberdade de ritmo só 

comparável à de Hölderin. Os poemas traduzidos são: “Corrupção”, “Luto humano”, 

“Salmo”, “Trombetas”, “Humanidade”, “A caminho”, “Anoitecer de inverno”, “Primavera 

da alma”, “Em Veneza”, “Ocidente”, “Canto dum melro preso”, “Atrio do inferno”, “Canto 

do solitário”, “A tempestade”, “No Leste”, “Lamento” e “Grodek”.  

Entre as traduções literárias da época houve também uma tímida introdução das 

traduções de literatura de língua inglesa. Começou-se, na Vértice, com a publicação de um 

pequeno poema de Walt Whitman traduzido para português sem indicação do tradutor na 

contapacapa do número de Novembro de 1945 (“Por ti, ó democracia”). Em seguida, no 

número de Julho de 1947, apareceu uma pequena recensão dos poetas ingleses durante os 

anos da guerra, mas foi apenas a partir dos anos 50 que se começou realmente a falar de 

literatura de língua inglesa a um nível um pouco mais extenso. No número de Julho de 

1950 esboçou-se um panorama da produção literária de língua inglesa, datado 1949. No que 

diz respeito à poesia, escreve-se sobre a dificuldade em fazer-se uma panorâmica porque os 
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autores geralmente preferiam publicar em revistas e as produções poéticas mais recentes 

estavam então dispersas pelas várias publicações periódicas.  

Nos números de Vértice de 1951 chegou-se a falar de Ernest Hemingway, de 

Faulkner, num artigo escrito por José Cardoso Pires, e das revistas literárias inglesas, sem 

poupar queixas sobre o desaparecimento simultâneo de tanta revista literária inglesa, 

considerado como um mau indício da vida intelectual. Entretanto, concluiu-se que a guerra 

provou, graças às revistas, que o interesse pela poesia e pela leitura se mantinha vivo, 

mesmo em tempos difíceis, em vastas camadas da população.   

Houve, ao longo dos anos, também algumas esporádicas incursões por poesias de 

outras línguas: em Outubro de 1959, por exemplo, apareceu uma homenagem a Salvatore 

Quasimodo, poeta italiano, Prémio Nobel daquele mesmo ano. Reconhece-se nele uma 

poética sem concessões de nenhuma espécie e reportam-se os poemas de guerra. De facto, a 

dominante da sua primeira temática (e o tempo duro em que essa temática surgiu) foi a 

oposição entre o éden primitivo e irremediavelmente perdido das suas ilhas sicilianas e a 

corrosão sem remédio da vida de todos os dias, mas em seguida, após a eclosão da guerra e 

depois de ser tocado pela graça da libertação, o poeta conseguiu sentir um novo frémito de 

esperança, “uma esperança ainda ácida como o vinho dos pobres mas que é, ao menos, um 

grito de indignação” (“E come potevamo noi cantare/ con il piede straniero sopra il 

cuore?”) (Vértice, Outubro de 1959, 530).  

Outra incursão esporádica foi na poesia de Nazim Hikmet, no número de Junho de 

1963. Descreve-se a trajectória existencial do poeta: nascido na Turquia, tinha participado 

na resistência nacional, foi condenado a 15 anos de prisão em 1924, conseguiu fugir da 

Turquia, em 1937 foi de novo preso e condenado a 28 anos de cadeia. Foi libertado em 

Junho de 1950 após 12 anos de cativeiro, graças a uma campanha internacional promovida 
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por escritores e artistas. Os seus livros foram proibidos e ele foi ameaçado de morte, tomou 

enfim o caminho do exílio. Obteve vários prémios internacionais e foi unanimemente 

considerado como um dos maiores poetas do século. Transcreveu-se apenas o seu poema 

“Testamento” na sua versão francesa.   

  Na Vértice, a tradução de poesia estrangeira representou um papel muito 

importante na intenção global da revista de proporcionar uma visão diferente da literatura e 

do mundo fora dos limites de Portugal. 

A tradução era um problema muito sentido na redacção da revista, acolhendo-se 

vários debates críticos em torno desta questão. No número de Janeiro-Fevereiro de 1959 

encontramos um interessante artigo escrito por António Rebordão Navarro em que se 

critica a tradução portuguesa de um livro de poemas de Boris Pasternak. A crítica do artigo 

de António Navarro dirige-se ao facto de o Dr. Jivago não ter sido traduzido para 

português, enquanto se traduzira apenas um livro chamado O Ano de 1905 com o qual os 

leitores foram ludibriados, como tinha mostrado também um folheto escrito por Egito 

Gonçalves intitulado “Um tradutor fora de Pasternak”. A tradução dos poemas estava 

totalmente errada, dizendo-se no artigo que, por exemplo, “agit-prop”, que significa 

“membro de uma organização de agitação e propaganda”, fora traduzido pela expressão 

“agitador próprio”. A tradução era do francês e ao longo do artigo aparecem mais exemplos 

deste género. No artigo diz-se também ironicamente que seria melhor ocupar-se de futebol 

e de revistinha – como se quer que o povo faça – para não sermos mais enganados com más 

traduções. Critica-se também o facto de o povo português ter estado surpreendido com a 

atribuição do Prémio Nobel a Pasternak, que parecia ser totalmente desconhecido em 

Portugal, e no entanto a revista Vértice, já em 1957, antes da atribuição do prémio, tinha 

falado dele e tinha publicado uma crítica às suas traduções de Shakespeare.  
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Em Outubro de 1962 saiu um artigo intitulado “Sobre as más traduções: onde acaba 

o problema e onde começa o inadmissível”. O artigo é um protesto, com exemplos 

reportados, contra o facto de as traduções em Portugal serem, na maioria das vezes, 

inexactas. O autor afirma não saber estar o  motivo ligado à ignorância ou à incompetência 

dos tradutores ou a outras questões. De qualquer forma, explica: “Não andaremos longe da 

verdade se afirmarmos que, a maioria das vezes, isso se deve ao facto de os tradutores 

serem insuficientemente pagos. E sendo assim será a culpa só dos editores?” (Vértice, 

Outubro de 1962, 522). Além disso, o autor, José Carlos de Vasconcelos, afirma ser 

necessário deixar de traduzir para português a partir das traduções francesas de qualquer 

língua. A tradução de uma tradução é considerada inadmissível para manter a fidelidade à 

letra e ao espírito do texto.  

No número de Janeiro-Fevereiro de 1964 voltou-se a abordar o problema da 

tradução num artigo teórico intitulado “Das traduções…”:  

A integridade linguística portuguesa e toda a cultura literária contemporânea estão 

em causa ao serem desrespeitadas, diminuídas e maltratadas. A qualidade das 

traduções é muito baixa. […] Mas a responsabilidade para tais obras, mais do que 

no tradutor em si, cai sobre as editoras que aceitam e aprovam tais traduções e 

sobre todos os que acolhem os textos ficando calados perante tais atropelos e 

autênticos crimes de lesa cultura. (Vértice, Janeiro-Fevereiro de 1964, 96) 
 

O artigo apresenta, em seguida, algumas sugestões para melhorar a situação: sugere-se a 

criação de um critério para selecionar melhor os tradutores, exigir credenciais, fazer 

revisões mais cuidadas por pessoas competentes, vislumbrando-se a hipótese de criar um 

curso superior de tradutores, a funcionar nas Faculdades de Letras, bem como a de um 

prémio à melhor tradução do ano. 

Até a Direcção do Serviço de Bibliotecas da Fundação Calouste Gulbenkian 

interveio no debate e, no número de Setembro-Outubro de 1964, explicou num artigo 
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intitulado “Ainda o problema das traduções” (Vértice, Setembro-Outubro de 1964, 548-

549) que a Fundação era com frequência forçada a recusar a compra de obras traduzidas, 

que no texto original tinham incontestável valor cultural ou literário, apenas por causa das 

incorrecções do texto português. Para melhorar a situação propõe-se, mais uma vez, uma 

melhor remuneração do trabalho do tradutor e um melhor reconhecimento do seu 

profissionalismo. 

No número de Junho de 1965 voltou-se a falar de “traduções erradas”. Denunciava-

se a tradução de Um mês na U.R.S.S., de Alberto Moravia: “há longos períodos em que não 

está uma vírgula no sítio (teria sido melhor o tradutor amontoá-las todas, deixando ao leitor 

o cuidado de as distribuir pelos seus locais respectivos…)” (Vértice, Junho de 1965, 507).  

A revista Vértice é, portanto, um interessante caso onde se misturam reflexões sobre 

o acto de traduzir, sendo ao mesmo tempo um laboratório onde se fazem traduções e, como 

veremos mais pormenorizadamente no capítulo 4, algumas destas traduções tiveram um 

valor de contestação no contexto político e social do Estado Novo. 

  

 

 

3.3.4. Árvore (1952-1953) 

Árvore foi uma das revistas que tiveram mais problemas com a censura. De vida breve, 

durou do Outono de 1951 até ao número da Primavera-Verão de 1952, quando a censura 

decretou o seu fim. Saiu ainda um último número semiclandestinamente, em 1953, mas foi 

apreendido pela polícia quase imediatamente. Em cada número do periódico aparecia uma 

secção dedicada aos poetas estrangeiros e a presença deles tornou-se muito significativa na 

determinação ideológica, ou a-ideológica, da revista. Já no âmbito estreitamente português, 
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a revista situava-se num plano pouco aderente às várias correntes da época. Não se 

reconhecia nem no conceito de uma literatura enraizada no individualismo, como era o caso 

da revista Presença, nem numa literatura como produto apenas do fluxo social, como o era 

para os adversários do presencismo, mas superava estes dois conceitos, actuando uma 

síntese poética muito particular, nas palavras de João Gaspar Simões: “um movimento 

dialéctico com todas as características hegelianas”20. Gaspar Simões, numa recensão à 

revista publicada no Diário Popular, afirma também:  

É bonito de dizer que um escritor, quer queira quer não, pertence sempre ao seu 

tempo. Quando se vive, como nós vivemos, tão longe dos centros culturais 

europeus, sem recursos próprios capazes, só por si, de criarem uma cultura e de 

determinarem focos do interesse artístico e literários que se bastem a si mesmos, 

não há outro remédio se não abrir bem os olhos e apurar devidamente o ouvido 

para que nada nos escape do que se está a passar lá fora no mundo das letras e das 

artes21. 

 

Além da afirmação da revista como “espaço de liberdade” de quem está aberto às várias 

posições, estéticas ou éticas, recusando qualquer atitude sectária e qualquer dogmatismo, a 

Árvore tinha também a mais-valia de acolher em si várias traduções de poetas estrangeiros. 

A história editorial da Árvore é interessante sobretudo porque demonstra a ferocidade com 

que foi perseguida e repetidamente censurada pelo Estado Novo, e, assim sendo, revela o 

enorme poder subversivo que a poesia tinha naquele contexto, pois a revista era pura e 

simplesmente uma revista de poesia que decerto não continha panfletos políticos ou algo 

semelhante. Poder-se-ia pensar que a censura do Estado Novo se ocupava sobretudo dos 

textos de difusão para as massas que podiam alcançar o povo em geral, comprometendo a 

moral e o pensamento dos comuns cidadãos, e de facto era assim, mas não é de subestimar 

a função deste género tão elitista que é a poesia. Estas perseguições demonstram, de facto, 

                                                           
20 In: Árvore, Arquivo Torre do Tombo, Secretariado Nacional de Informação, Censura, cx. 559. 
21 Ibidem. 
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que também um género tão “obscuro” e dirigido a poucas pessoas sofria de violentas 

repressões pelo seu poder perturbador da ordem estabelecida. No caso desta revista, é 

preciso dizer que as perseguições eram, mais do que aos textos publicados, às pessoas que 

a dirigiam e que escreviam nela, sobretudo por causa das suas actividades políticas.  

Depois do seu encerramento, ainda brotaram outras revistas herdeiras da Árvore, 

que foram, por assim dizer, uma espécie de sua propagação, nomeadamente Cassiopeia, 

antologia de poesia e ensaio, que saiu em 1955 por iniciativa de José Terra e Cadernos do 

Meio-Dia, que saiu em 1958 coordenado por António Ramos Rosa, Casimiro de Brito, 

Fernando Moreira Ferreira e Hernâni de Lancastre.  

A Árvore com a simbologia do seu título, que remete para verticalidade, portanto 

profundeza, e ascendência para o céu, espelha uma vontade de elevação espiritual dos seus 

colaboradores. Foi uma geração particularmente oprimida pelas circunstâncias históricas, 

era a geração do pós-guerra que vivia numa contínua ameaça nuclear num clima de 

descrença geral que finalmente levou à guerra fria. É de sublinhar a resistência moral e a 

incansável fé na humanidade que tinham os poetas e escritores que escreviam nesta revista. 

Nestas páginas a literatura juntava-se realmente a uma luta mais ampla e talvez mais 

metafísica, de libertação do ser humano da tragédia da guerra.  

No Arquivo da Torre do Tombo, no dossiê dedicado à Árvore, não se encontram 

intervenções específicas da censura nos textos da revista, mas encontram-se os vários 

depoimentos dos fundadores e colaboradores interrogados pela PIDE acerca das suas 

actividades políticas. De facto, no dia 12 de Novembro de 1952, o Director da Polícia 

Internacional e de Defesa do Estado escreve à revista Árvore:  
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Estando a ser publicados uns fascículos intitulados “ARVORE” de carácter 

literário, dispensado de censura por lei, saindo agora o 3° número, da direcção e 

edição de António Ramos Rosa, José Terra, Luiz Amaro e Raul de Carvalho, 

impresso nas oficinas gráficas de Ramos (...), tenho a honra de solicitar a V.Exa. o 

favor de me informar da idoneidade moral e política dos dirigentes da referida 

publicação, onde se verificam escritos de conhecidos comunistas estrangeiros. 

Colando a documentação achada na Torre do Tombo e os depoimentos publicados no livro 

Nos 50 Anos de Árvore (Martins 2005), chega-se à conclusão de que a revista foi 

apreendida e proibida a sua publicação a partir do terceiro número, por não ser clara a 

actividade política dos seus fundadores e colaboradores, em particular a de António Ramos 

Rosa e de José Terra – este, pelo facto de usar um pseudónimo, demorou algum tempo a 

identificar. A revista saiu igualmente com o quarto número de forma semiclandestina e a 

PIDE chegou ao conhecimento da publicação devido a uma recensão entusiasmada escrita 

por João Gaspar Simões, publicada no Diário Popular e que foi, por sua vez, censurada. Os 

agentes foram, em seguida, à procura dos exemplares restantes nas livrarias, apreenderam-

nos todos e decretou-se definitivamente o encerramento da revista em 1953. Os 

depoimentos de António Ramos Rosa, Raul de Carvalho e outros declaravam claramente 

não ter ou ter tido outras actividades políticas de nenhum tipo (por exemplo, António Luís 

Pinhão de Jesus Moita, “interrogado para que diga se deu a sua adesão para qualquer 

partido político, declarou: - Que nunca se interessou por política fôsse de que partido fôsse. 

Para si, a única política, é a poesia – tão necessária aos homens de hoje. E mais não 

declarou. Lidas as suas declarações as achou conformes, ratifica e vai assinar”22. 

Mas a PIDE não tardou a descobrir as verdadeiras actividades políticas, declarando-

os todos “inimigos das Instituições”. Portanto, pouco tempo depois, chegou à Árvore a 

                                                           
22 Ibidem. 
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carta da PIDE que vedava a actividade editorial da revista, por não estar devidamente 

legalizada.  

O problema principal da Árvore foi o facto de considerar que a poesia, enquanto 

elemento inovador e internacionalista, tem uma função desalienante, necessária para manter 

viva a vida cultural que o clima sufocante do salarazismo queria manter morta. Convidou 

escritores portugueses como Adolfo Casais Monteiro, Jorge de Sena, Vergílio Ferreira, José 

Augusto França, ou estrangeiros como René Char, Henri Michaux, Cármen Conde, Vicente 

Aleixandre etc., para abrir caminhos novos à poesia. Perfecto E. Cuadrado, num 

depoimento (Martins 2005, 75-80), fala da Árvore como de uma “encruzilhada” entre a 

poesia portuguesa e a poesia estrangeira, nomeadamente a espanhola. De facto, na Árvore 

estavam presentes três representantes da poesia espanhola, dois então ainda vivos (Vicente 

Aleixandre e Cármen Conde) e um (Federico García Lorca) assassinado e “símbolo da 

legitimidade republicana derrotada e silenciada à força de mortes ou de exílios”23.  

Naquele período posterior à Guerra Civil de Espanha e à Segunda Guerra Mundial, 

publicar autores como Lorca não era, claramente, bem visto em Portugal. Se Lorca tinha 

estas conotações, Cármen Conde, por exemplo, muito mais marginal a todas as correntes e 

grupos poéticos da época, era conhecida pelo seu papel na reivindicação da mulher como 

sujeito activo na sociedade e na literatura.  

Em suma, o desejo de denúncia animava a escolha dos autores e dos poemas a 

traduzir na Árvore. Veja-se, por exemplo, a escolha de Jorge de Sena, no primeiro número 

da revista, de traduzir e introduzir um poema de Stephen Spender que se referia claramente 

à Guerra Civil de Espanha, tratando da sua natureza absurda através da visão de um jovem 

                                                           
23 Ibidem. 



191 
 

rapaz morto por uma bala. Ou então a escolha de traduzir O Massacre dos Inocentes, de 

W.H. Auden, onde Herodes e Hitler não se distinguem. 

António Ramos Rosa, no primeiro número, traduz e introduz René Char, que, 

inicialmente surrealista, foi em seguida envolvido na Resistência francesa para depois se 

tornar um poeta independente de todas as correntes literárias, conhecido sobretudo por ser o 

poeta da revolta e da liberdade, no plano individual bem como no colectivo. O poema 

“Presença comum”, o primeiro na série dos cinco poemas traduzidos propostos por Ramos 

Rosa, é exemplar porque abrange em si a dimensão poética do sonho, da revolta e do 

engagement.  

No terceiro número aparecem também Paul Éluard e Henri Michaux acompanhados 

por um ensaio de António Ramos Rosa intitulado “O sim de Éluard e o não de Michaux”. 

Além das considerações político-sociais ligadas à poesia destes dois autores, este ensaio e 

os poemas traduzidos abrem o caminho também à questão da tradução de poesia e da 

devolução da voz do poeta na língua de chegada. António Ramos Rosa, falando de Éluard e 

da sua voz que é “porventura a mais contígua do silêncio que conhecemos”, afirma: 

É porque esta poesia é sobretudo voz, que a tradução dos seus versos se torna 

tão difícil. Mesmo a tradução da leitura do poema é difícil. Qualquer poema de 

Éluard exige uma grande solidão e um grande silêncio. O poema recusa-se na 

medida em o queremos traduzir; dá-se-nos se a nossa atitude é de inteira 

receptividade24.  

 

No ensaio de Ramos Rosa, Éluard aparece como um revalorizador de mitos, impregnado de 

idealismo mas com raízes muito terrestres até na própria carne do poeta e cheio de grande 

confiança em todas as possibilidades humanas. Michaux, pelo contrário, recusa o mito. 

                                                           
24 Árvore, Folhas de Poesia, Edição fac-similada, Campo de Letras, Porto, 2003, 230; ênfase do original. 
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Enquanto Éluard toma o partido da história, da vida social e canta a afirmação, Michaux 

prefere os espaços imaginários, recusa e opõe-se a tudo e a todos. Os seus poemas têm uma 

função de libertação e de catarse. O imaginário de Michaux não é, todavia, um imaginário 

que evade da realidade e que se perde, é uma imaginação sempre alicerçada no mundo e é, 

em suma, “uma agravação do real”25 que visa explorar todas as facetas interiores dos 

indivíduos através dos seus estados “febris e anormais”. O ensaio de Ramos Rosa sobre os 

dois poetas termina com esta eloquente citação de Éluard (que fecha também o último 

número da revista publicado legalmente): 

A poesia só se fará carne e sangue a partir do momento em que for recíproca. 

Os poetas sabem – e eis a razão por que lhes chamam revolucionários – que esta 

reciprocidade é inteiramente função da igualdade da felicidade material entre os 

homens. E a igualdade na felicidade levará esta a uma altura que nós mal 

podemos imaginar. Mas nós sabemos que essa felicidade não é impossível.26  

 

Em conclusão, pode dizer-se que esta época muito particular, o início dos anos 50, foram 

tempos difíceis. A Europa, passadas a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nunca se tinha 

encontrado num tal estado. Por um lado, havia a consciência da irremediabilidade do grau 

de horror que pode alcançar o poder dos homens sobre os outros homens, e por outro havia 

um processo de difícil reconstrução da condição humana e social. A literatura já não podia 

ser a mesma. Não obstante as condições decididamente adversas, podemos falar da década 

de 50 como de um dos momentos de grande aproximação e colaboração entre Portugal e o 

resto da cultura europeia. Faziam-se encontros internacionais de poesia e literatura, e havia 

uma colaboração mútua e fecunda entre escritores de várias nacionalidades.  

 

                                                           
25 Ibidem, 233. 
26 Ibidem, 235. 
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3.3.5. O Tempo e o Modo (números considerados: 1963-1968) 

O Tempo e o Modo, revista de pensamento e acção foi fundada em Janeiro de 1963 como 

um periódico de cariz católico que é importante incorporar neste estudo pelo papel 

fundamental que teve na contestação do Estado Novo. A revista dependia economicamente 

da Livraria Moraes e tinha como director António Alçada Baptista e como redator João 

Bénard da Costa, que em 1969 se tornou também director. Depois do 25 de Abril, a 

direcção passou alternadamente para Guilherme Jorge e Luís Matoso. 

Logo a seguir à Segunda Guerra Mundial abriu-se uma cisão profunda no mundo 

católico português e europeu em geral. Após o conflito, sectores inteiros da cristandade 

afastaram-se do conservadorismo para se afirmarem em correntes mais liberais ou até 

revolucionárias. Estas novas correntes nasceram e tiveram uma expressão mais saliente 

sobretudo em França, devido à reacção à invasão nazi, e isso permitiu que os católicos 

colaborassem com o laicismo republicano e com os comunistas. Em Portugal, os católicos 

progressistas criaram um movimento anti-regime bastante forte num tempo de inércia e 

conformismo forçado. 

Após o conflito todas as transformações que envolveram o resto do mundo 

acabaram por ameaçar também a estabilidade do Estado Novo, que em resposta intensificou 

as medidas repressivas da ditadura e desta forma radicalizaram-se também mais as forças 

das oposições. Os católicos progressistas, naquele período, travaram uma luta 

principalmente baseada na denúncia da guerra colonial e da colaboração entre Igreja e 

regime. 
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Em 1965, após o assassínio de Humberto Delgado, as novas eleições foram 

marcadas por uma fortíssima repressão e neste mesmo ano foi redigido o Manifesto dos 

101, um manifesto em que os subscritores católicos abordavam o tema dos direitos 

humanos, o papel da ONU nas questões de política internacional e a política colonial, tendo 

sido o manifesto publicado na íntegra em vários jornais. Foi assim que começaram a 

formar-se grupos políticos de “resistência cristã”. Junto com a oposição católica aparecia 

também o movimento dos estudantes e o movimento de luta anticolonial. 

No edital do primeiro número de O Tempo e o Modo – resultante precisamente 

destes primeiros grupos de resistência católica – afirma-se que a revista nasce 

fundamentalmente para formular perguntas e experimentar algumas respostas face aos 

problemas concretos e urgentes da sociedade. A revista surgia assim de uma necessidade de 

verdade na observação, na análise, na denúncia e na comunicação; de uma vontade de lutar 

contra “a desordem estabelecida”, sem confessionalismos ou partidarismos políticos 

concretos mas com uma sincera preocupação em resolver os problemas do tempo tentando 

estudar “com atenção crítica” os obstáculos ao desenvolvimento, para abalar “muitos anos 

de apatia e descrença” e despertar alguma esperança (O Tempo e o Modo, 1, Janeiro de 

1963, 2). 

O Tempo e o Modo conheceu, ao longo da sua vida, duas séries – como salienta 

Daniel Pires no seu ensaio sobre a revista (Pires 1996) – que corresponderam a duas 

diferentes orientações e intenções editoriais. A primeira série que ia do n.°1 de Janeiro de 

1963 até ao n.° 72 de Maio-Junho de 1969 e a segunda de 1969 até 1977. A primeira fase 

será a que interessará aqui. 
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A revista nasceu de uma circunstância histórica precisa e da influência intelectual e 

moral sobretudo de revistas francesas como Esprit27. Em finais de 1950 a oposição ao 

Estado Novo crescia em diversidade e dinamismo graças à campanha eleitoral do general 

Humberto Delgado à Presidência da República (que contou com a participação activa de 

jovens católicos que tinham começado um caminho de ruptura com o salazarismo). Os 

católicos oposicionistas vinham principalmente das universidades e dos periódicos 

académicos. Não se tratava de um partido político, nem de um grupo com uma unidade 

ideológica específica, mas de um conjunto de pessoas que diziam ter um universo moral e 

espiritual unificado e em comum. 

O Tempo e o Modo propunha-se como uma revista de diálogo entre estas e outras 

partes e conseguiu sê-lo. Não foi nunca superficial ou demagógica; tinha, pelo contrário, 

um carácter bastante elitista e um leque relativamente restrito de leitores. Tinha 

preocupações de ordem teológica e Teilhard de Chardin era o inspirador mais referido, 

admirado seja como homem de ciência, seja como pensador cristão. 

Todavia, não se tratava de uma revista povoada apenas por católicos, ainda que “de 

cada vez que saía Augustina, M. S. Lourenço, Herberto Helder ou até Tomás de Figueiredo, 

sucedia-se uma reunião de emergência”, disse João Bénard da Costa (AA. VV. 2003). A 

                                                           
27 Revista francesa independente fundada em 1932 por Emmanuel Mounier que foi o seu director antes de 

Albert Béguin, desde 1950, e de Jean-Marie Domenach que, a partir de 1957, assumiu este cargo. Entre 1941 

e 1944 a revista foi interdita pela censura nazi. A Esprit não era apenas uma revista que se ocupava da pessoa 

humana, mas dedicava-se também à análise das consequências da crise de 1929 a nível nacional e 

internacional. Este facto determinou a emergência de uma filosofia que considerava o indivíduo não apenas 

no seu mundo físico, mas também social, transformando-o em sujeito de um percurso comunitário 

revolucionário. A sua proposta política manifestou-se no apoio aos republicanos espanhóis, na desconfiança 

face ao governo de Vichy, na defesa da independência argelina. 
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maioria dos colaboradores pertencia ao MAR (Movimento de Acção Revolucionária) 

nascido da crise académica de 1962. 

 O Tempo e o Modo mostrou-se como um frutuoso receptor da cultura europeia 

sobretudo na década de 60 capaz de proporcionar o conhecimento e o reconhecimento dos 

semelhantes e dos parceiros nos outros países. Entretanto a revista hospedava também 

noticiários críticos, ensaios, narrativa, poesia e pequenas antologias. Alguns dos pontos 

centrais da ideologia do periódico eram com certeza a recusa da intolerância religiosa e a 

denúncia da violência28. Tratou-se da guerra do Vietname, da crise em Cuba, do racismo e 

da violência gratuita nos Estados Unidos. Denunciava-se também o colonialismo em África 

e chegou-se até a publicar um ensaio de Franz Fanon: “O problema do neocolonialismo” (O 

Tempo e o Modo 7, Julho-Agosto de 1963, 40-41). 

Em 1967 a revista sofreu uma crise financeira, provavelmente por causa da contínua 

e deletéria acção da censura, que provocava enormes prejuízos. Embora se tivesse sempre 

uma enorme atenção em relação ao “lápis azul”, a censura acabava por destruir ou 

modificar continuamente até dois terços de cada número. Para superar a crise organizaram-

se colóquios nas províncias, fizeram-se campanhas de angariação de novos assinantes e 

aumentou-se o preço das assinaturas. Em 1967 inauguraram-se os cadernos de O Tempo e o 

Modo, que tratavam de temas de actualidade. 

Em 1968 e 1969 foi dada uma certa atenção à contestação da guerra do Vietname e 

aos protestos de Maio em França. Em 1968 Salazar deixou o poder, Marcelo Caetano 

                                                           
28 Muitas vezes criticava-se a excessiva violência da polícia através de citações das encíclicas sobre as quais a 

censura não podia intervir. 
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garantiu uma “evolução na continuidade” mas o regime já tinha os anos contados e a partir 

daí a revista começou a sua segunda e nova fase. 

3.3.5.1. Poesia e tradução 

Quanto às traduções de poesia estrangeira é de destacar, em particular, a atenção que foi 

dada à literatura em língua espanhola. No número de Abril de 1964 escreveu-se uma 

homenagem a Antonio Machado e outros poetas espanhóis recordando o trágico ano de 

1939 quando o poeta morreu. As traduções dos poemas escolhidos são feitas por José 

Bento. A homenagem completa-se também com um divertido texto em prosa escrito por 

Vicente Aleixandre que fala com delicadeza e ironia do barbeiro que ele tinha em comum 

com “Dom Antonio Machado”: um barbeiro pouco falador, mas que de vez em quando 

descrevia cuidadosamente os clientes da sua loja e assim Vicente Aleixandre descobrira que 

um dos clientes dele era o poeta Antonio Machado. Os poemas de Machado são alguns de 

amor, outros de guerra e resistência entre os mais conhecidos, e alguns tirados dos 

Provérbios e Cantares. Reporta-se também um fragmento em prosa do autor, em que trata 

da importância da poesia na vida das pessoas e dos dois imperativos que a poesia impõe: 

essencialidade e temporalidade. Afirma assim que o pensamento lógico é alheio à poesia 

por se colocar fora do tempo e por ser o contrário do pensamento poético que não consegue 

viver e se alimentar senão no tempo em que vive, “porque pensa na sua própria vida, que 

fora do tempo não é absolutamente nada” (O Tempo e o Modo, Abril de 1964, 88). Antonio 

Machado declara-se em desacordo com os poetas a ele contemporâneos que professam a 

destemporalização da lírica e, pelo contrário, muito de acordo com os poetas cultivadores 

de uma lírica submersa nas “próprias águas da vida”. Trata, em seguida, do novo 

classicismo e da poesia do intelecto, mas afirma que o intelecto nunca cantou embora seja 



198 
 

fundamental para a poesia, para o seu essencialismo, porque de facto não existe poesia sem 

ideias, sem visões do essencial. 

Reportam-se também alguns dos fragmentos em prosa de Juan de Mairena, que 

Antonio Machado definia como o seu autor “apócrifo”, querendo dizer, com isto, uma 

espécie de heterónimo que inventou nos anos 20 juntamente com outro: Abel Martín. Juan 

de Mairena era filósofo e o poeta escreveu vários ensaios filosóficos sob este nome nos 

anos próximos da guerra. Os artigos costumavam sair no Diario de Madrid primeiro, em 

seguida em El Sol em 1935, até à edição em forma de livro em 1936. A seguir, Machado 

continuou as publicações na revista mensal Hora de España. O livro não teve a distribuição 

e recepção que merecia porque apareceu no mesmo momento da guerra civil. Abordam-se 

nele os temas da política e do “homem público”, assim com o tema da poesia e da literatura 

mais em geral. É um livro repleto de reflexões estéticas, além de literárias e culturais. O 

autor até se atreve a um jogo em que Mairena discute e fala de amor usando como 

exemplos os mesmos poemas de Antonio Machado. Sairá em seguida Mairena póstumo, 

formado por textos escritos durante a guerra para vários periódicos. Há nestes textos uma 

crítica às democracias ocidentais, que chegavam a compromissos com a Alemanha nazi. 

Nestes textos desapareceram um pouco os interesses metafísicos que caracterizavam o 

filósofo no início. O texto de Juan de Mairena que é transcrito no Tempo e o Modo é uma 

reflexão sobre o ser espanhol. Faz-se apelo à severidade que é preciso usar para se auto-

julgar e à indulgência no julgamento dos vizinhos. Há, nas palavras do autor, uma crítica à 

ideia de Espanha como de uma nação social em que é preciso a todo custo acreditar e 

defender no mercado mundial. E chama a atenção para a diferença entre ser “bons 

espanhóis” e “patriotas”. Ser patriota, segundo o autor, poderá também ser o considerar a 
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Espanha uma grande entidade para ser discutida e posta em disputa, o escolher de não ver 

os pontos fracos e ter, contudo, um grande orgulho nacional. “Mas pensar assim é 

profundamente anti-espanhol” (O Tempo e o Modo, Abril de 1964, 90) acrescenta. Portanto, 

o que era necessário, segundo ele, mais do que serem patriotas, era serem “bons espanhóis” 

e isto queria dizer, na sua opinião, ocuparem-se de política, desdenharem da má política 

virada só para a obtenção de lucros e ocuparem-se de fazer política de forma aberta, “de 

cara descoberta”, sem disfarce de outra coisa qualquer (nem de literatura, nem de filosofia, 

nem de religião). 

Para ficar em tema de poesia em língua espanhola, em O Tempo e o Modo de 

Outubro de 1965 é publicada uma pequena Antologia de Poesia Espanhola (O Tempo e o 

Modo, Outubro de 1965, 641) para a qual José Cano escreve a introdução traçando uma 

panorâmica da poesia espanhola da primeira metade do século XX e tratando-a como uma 

nova época de ouro que parte da geração de 25, com Jorge Guillén e Vicente Aleixandre, 

passando pelos nomes de Antonio Machado, Miguel de Unamuno e Juan Ramón Jiménez 

até à geração de 36 com Miguel Hernández como chefe de fila. Após a guerra civil e a 

segunda guerra mundial, afirma José Luis Cano, a temperatura poética espanhola subiu de 

novo e a nova poesia distinguia-se pela sua capacidade de comunicação, de reflectir a 

situação e a circunstância social, amorosa ou política que seja. O que diferenciava a poesia 

contemporânea, segundo o autor, era a sua contínua relação com a vida real bem situada no 

tempo. A temporalidade e historicidade são tidos como dois caracteres fundamentais, 

contudo distinguia-se ainda um tipo de poesia apenas e exclusivamente social, 

nomeadamente a que saía na revista Poesía de España dirigida pelos poetas Angel Crespo e 

Gabino Alejandro Carriedo ou na coleção Colliure dirigida por José Maria Castellet. Na 
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poesia social era comum e ainda vivo o tema da guerra e um sentimento trágico e 

angustiado da pátria. Existia também muita poesia que não é incluível em nenhuma 

corrente específica, sublinha o autor, e cujo tema é a humanidade na sua complexidade. 

Cada poesia em cada época tem a sua própria linguagem, a sua própria expressão e o que 

acontece com esta nova poesia espanhola é que se afasta sempre mais do hermetismo 

elitista para alcançar uma maior comunicabilidade: “la inmensa mayoria” à qual se dirige 

Blas de Otero. Seguem vários poemas escolhidos entre os poetas citados, todos traduzidos 

por José Bento. Os poemas escolhidos são todos bastante sombrios e retratam experiências 

de vida e de morte. Entre eles os mais significativos, por comunicar alguma coisa ao leitor 

português que lê estes versos em plena ditadura do Estado Novo, são o poema de Emilio 

Prados, “Cidade cercada”, e  “Insónia” de Dámaso Alonso tirado de Hijos de la ira – uma 

colectânea publicada em Espanha em 1944 em plena ditadura em que se fala abertamente 

das injustiças do regime franquista. 

Em O Tempo e o Modo de Junho de 1963 fez-se um inquérito sobre a poesia e foram 

interrogados alguns poetas sobre as seguintes questões: 1. Qual é o modo mais fecundo de 

o Poeta colaborar na Cidade?; 2. A imposição de uma orientação ideológica (de qualquer 

carácter, moral, político, religioso) não será uma limitação da liberdade do poeta?; 3. Só se 

poderá considerar social a poesia que cante as inquietações de valor sócio-político, ou 

possui interesse verdadeiramente social toda a poesia que cante o homem sem qualquer 

limitação de temas? Os entrevistados eram: Herberto Helder, Jorge de Sena, José Régio, 

João Rui de Sousa, José Carlos de Vasconcelos, José Gomes Ferreira e Sophia de Mello 

Breyner Andresen. 
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As respostas de Herberto Helder foram as mais concisas e as mais paradigmáticas: 

“1. Escrever poemas; 2. Parece-me evidente. E a propósito: A Poesia é a liberdade do poeta; 

a Poesia é a limitação da liberdade do Poeta; 3. Só existe um tema para o poeta: a sua 

experiência. Não há experiência pessoal que não seja experiência social” (O Tempo e o 

Modo, Junho de 1963, 89). 

Jorge de Sena, muito mais prolixo, protesta contra a terminologia idealizante e 

metaforicamente confusa da pergunta. Não se pode definir o poeta, não se pode definir a 

cidade e nestes termos também não se podem definir as fecundidades da poesia. O autor 

critica a visão dualística do poeta como de um ser “marginal, especial, predestinado, 

distinto do comum dos mortais, e então só por condescendência, caridade presunçosa, etc., 

etc., desce a preocupar-se muito enjoadamente com os males que o rodeiam e de que 

participa; ou o poeta é uma hipóstase superioríssima da vil humanidade, e então está 

destinado a apontar-lhe os caminhos da radiosa redenção pelas artes das palavras, seus 

dotes privados” (Ibidem, 91). Jorge de Sena considera ambas as hipóteses ridículas, nada 

revolucionárias e progressistas, mas simplesmente pequeno-burguesas, porque cada 

profissão, do poeta ao engenheiro, tem igual obrigação social. Com a palavra “cidade”, em 

seguida, Jorge de Sena explica que entende uma administração municipal enquadrada num 

Estado, sendo os problemas da cidade principalmente problemas sociais de convivência 

entre as pessoas. Segundo Jorge de Sena, “o poeta é um ser humano que escreve versos, e 

que os publica, ou a quem os versos são publicados, quando ele próprio não cuidou disso. 

Nada mais. Não tem, portanto, a missão transcendente de revelar aos seus compatriotas as 

Verdades ideais e puras, pela simples razão de que não há, exterior às nossas pessoais e 

sociais circunstâncias, um mundo autónomo dessas Verdades” (Ibidem, 92). Por estas 
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razões, para Sena, o poeta não “colabora” na cidade, vive nela. E conclui: “Não há, assim, 

maneiras mais fecundas ou menos fecundas de ‘colaborar’. O que há é maneiras mais ou 

menos decentes de viver” (Ibidem, 93). Sobre a questão das imposições ideológicas que 

limitariam a liberdade do poeta, Sena faz uma distinção entre as imposições externas e as 

auto-imposições internas dos mesmos poetas. Se a actividade poética é cognitiva, voltada 

para a compreensão dos problemas humanos, não poderá com certeza ficar enquadrada por 

imposições externas. A liberdade do poeta deve ser indestrutível, diz Sena, a liberdade de 

escrever e publicar, de conceber e imaginar.  E assim como a criação deveria ser livre, a 

crítica também deveria sê-lo. 

À mesma pergunta José Carlos de Vasconcelos responde com a ideia segundo a qual 

o poeta deveria escolher uma espécie de “liberdade comprometida”. Liberdade porque não 

se deveria aceitar nenhuma imposição ideológica e comprometida porque o poeta é um 

homem que se compromete nas questões que o implicam. 

A poeta Sophia de Mello Breyner Andresen afirma que o verdadeiro poeta é sempre 

um resistente e nenhuma orientação ideológica pode ser imposta. À terceira pergunta, se a 

poesia pode ser considerada social mesmo que não fale directamente dos problemas sociais, 

a poeta responde que “a poesia é a nossa explicação com o universo e a nossa mais íntima 

implicação na realidade, há temas a que nenhum poeta pode ficar alheio, pois esses temas 

invadem a nossa vida e não os viver é não estar vivo.” E continua Sophia: “Por isso não 

distingo entre poesia gratuita e poesia comprometida, pois não há poesia gratuita. Distingo 

sim entre poesia e esteticismo. Para o esteta a poesia é um ornamento da vida. Para o poeta 

a poesia é uma forma de salvação sua e dos outros. E esta busca de salvação não pode ser 

alheia à busca de uma forma concreta e prática de justiça” (Ibidem, 106). 
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É uma resposta que é comum a todos os entrevistados do inquérito: a esta terceira 

pergunta todos deram uma resposta que se pode resumir na ideia segundo a qual toda 

poesia autêntica é social. Qualquer poema que se possa definir assim terá interesse pelas 

circunstâncias em que foi escrito e em que se desenrola. 

Em Maio de 1967 sai um artigo escrito por Ruy Belo intitulado “A responsabilidade 

da poesia” (O Tempo e o Modo, Maio de 1967, 497-502), no qual o poeta se interroga sobre 

a responsabilidade moral da poesia e quanto realmente a palavra poética possa representar 

um perigo ou uma ameaça para a ordem pública. Uma primeira resposta leva-o a dizer que 

“poetar é falar por falar, dizer por dizer, isto é, linguagem pura. Há porventura coisa menos 

perigosa do que a linguagem pura? - pergunta Heidegger. E, no entanto, o próprio Hölderin 

reconhece que, apesar da sua inocência, a palavra é o mais perigoso dos bens. O homem 

tem de a utilizar para testemunhar o que é. Ao lançar mão dela, expõe o seu ser, isto é, põe-

no a descoberto e arrisca-o, nos dois sentidos que esse verbo tem” (Ibidem, 498). Quanto às 

relações da arte com a moral, o poeta afirma que impor à arte um fim contingente significa 

comprometer a sua autonomia, por muito nobre que este fim seja. No momento em que a 

decisão de fazer arte se torna um programa, automaticamente adultera-se a pureza da 

palavra com a violência de um propósito. A arte, segundo Ruy Belo, “não pode ir contra a 

moral, porque se integra numa outra ordem e porque, além disso, essa contradição 

repugnaria a sua própria natureza”. Ao mesmo tempo, afirmar a autonomia absoluta da arte 

significaria justificar-lhe tudo. É preciso então defender a autonomia da poesia e ao mesmo 

tempo não lhe negar uma possível responsabilidade no seu concreto exercício. Segundo 

Ruy Belo, esta responsabilidade reside na verdade da obra poética, na verdade da palavra 

poética contra a palavra não-poética. A palavra não-poética deriva geralmente daqueles 
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autores que são movidos por uma vontade de polémica, enquanto a palavra poética, pelo 

contrário, é uma palavra plasmada sobre uma emoção. Por último, conclui Ruy Belo, “pode 

verificar-se o caso de uma palavra que, ao ingressar na arte, era poética e que, devido a 

circunstâncias extrínsecas, deixou de o ser; ou que é poética num lugar e noutro não o é, ou 

que deixou de ter público”. A palavra poética, portanto, nunca poderá ser imoral. “Quando, 

num caso concreto, se der uma ofensa, será porque a palavra, que pretendia ser poética ou 

como tal se apresentava, não o era” (Ibidem, 502). 

Em O Tempo e o Modo abordou-se também o tema da tradução e, em particular, da 

tradução de poesia. No número de Julho-Agosto de 1965 apresenta-se “O Sangue de Átis”, 

um poema de François Mauriac traduzido e apresentado em estudo crítico por Jorge de 

Sena. Na nota 27 à sua tradução o mesmo Jorge de Sena interroga-se sobre a tradução do 

texto poético. A importância da tradução, segundo o autor, reside na “profunda 

consciencialização” que esta proporciona encontrando as equivalências das palavras 

estrangeiras na nossa língua. A tradução não é, portanto, apenas um instrumento para tornar 

acessível um texto a quem não domina a língua estrangeira, antes será um meio efectivo de 

apropriação cultural através do qual podemos inserir outros universos dentro do nosso. 

Embora quem leia na língua original nem sempre tenha a necessidade de traduzir o que lê 

para a sua língua, não podemos esquecer que a verdadeira integração cultural se dá só no 

momento em que unimos os dois universos linguístico-culturais. Um texto numa língua 

estrangeira pode resultar-nos perfeitamente inteligível, mas, se não fizermos o esforço de o 

relacionar com a nossa cultura, podemos sofrer de “surdez intelectual ou ensimesmamento 

cultural, provincianismo moral e socio-político, e mesmo uma grande insensibilidade 
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estética aos valores significativos da linguagem” (O Tempo e o Modo, Julho-Agosto de 

1965, 725). 

Jorge de Sena afirma que é por esta razão que as censuras sempre proibiram  em 

tradução o que muitas vezes não proibiam nos originais. E isto acontece porque aquilo de 

que nos apropriamos linguisticamente torna-se automaticamente nosso e consequentemente 

opera uma consciencialização em nós. Esta apropriação linguística e cultural, diz o autor, 

diz respeito tanto a quem lê quanto a quem traduz. A introdução de estruturas linguísticas 

diferentes das que conhecemos habitualmente faz-nos descobrir formas novas de entender a 

realidade e é neste sentido que a tradução não é uma mera imitação, conclui o autor. 

No número de Janeiro de 1968, finalmente, é publicado um artigo, intitulado “A 

tradução das ‘Elegias de Duino’ de Rainer Maria Rilke” (O Tempo e o Modo, Janeiro de 

1968, 87) que trata da tradução como lição de alteridade e se refere aos poemas de Rilke 

traduzidos por Paulo Quintela. Vinte e cinco anos após a primeira publicação em português 

dos poemas de Rilke, sairia a segunda edição com mais um poema acrescentado e todos 

traduzidos por Paulo Quintela. O artigo reflecte sobre como aquelas particulares traduções 

de Rilke tinham influenciado, a partir de 1955, toda a literatura de língua portuguesa que 

veio a seguir. Repara-se numa consciência do facto de que os poetas que refractaram por 

sua vez os versos de Rilke refractaram de facto uma tradução. O autor do artigo, Vítor 

Matos e Sá, debruça-se sobre o significado cultural destas traduções. Vê-se em Paulo 

Quintela um poeta que não entrou diretamente na história literária do País com obras 

originais mas o fez através da sua actividade de tradutor e de professor na Universidade. 

Estas traduções não são nem um acto de “despromoção cultural”, que faria disso algo 

dirigido apenas para especialistas-iniciados, nem um acto de demagógica promoção (não há 



206 
 

cómodos circunlóquios ou paráfrases), são antes, pelo contrário, um acto de autêntica 

iniciação. Com um aparato erudito indispensável para a compreensão completa da obra, o 

tradutor assumiu o papel de mediador quase discreto, quase anónimo e secreto co-autor, 

com toda a sensibilidade e inteligência que serve para fazer esta transposição cultural. Uma 

tradução é com todos os efeitos um exercício de alteridade a nível linguístico e espiritual. 

Através da tradução a língua começa a sair dela mesma para se tornar outra. Ajuda a sair da 

experiência sociocultural comum, deixa-se fecundar por fontes e experiências alheias. O 

autor é um transgressor de onde nasce a dimensão poética a partir do seu uso da linguagem. 

O tradutor tem que levar o autor ao idioma do leitor português e arrancá-lo aos hábitos 

linguísticos que particularizaram e especificaram o seu idioma, sem ceder à tentação de 

reduzir a linguagem do autor aos modos de dizer mais facilmente incomuns. Abrir, em 

suma, brechas na nossa experiência sem deixar de o fazer a partir de uma diferença. As 

traduções de Paulo Quintela comunicam a alteridade da densidade humana e permitem-nos 

aceder aos níveis mais profundos da consciência. O tradutor é, em suma, um modelo de 

alteridade a nível espiritual. 

Na revista dedicou-se amplo espaço também à poesia de língua inglesa. No número 

de Maio de 1965 Jorge de Sena escreveu um artigo intitulado “Edith Sitwell e T. S. Eliot” 

sobre a poesia dos dois poetas. As reflexões sobre a poesia anglófona não são 

particularmente relevantes para o estudo da tradução de poesia estrangeira como 

contestação ao regime, mas são interessantes pela visão do que se passava em termos de 

poesia nos países de língua inglesa e pelo estudo da função da tradução poética. Neste 

artigo Jorge de Sena fazia uma comparação e um exame minucioso dos dois poetas. Trata-

se de considerações sobre a grandeza poética atingida por estes dois autores na época entre 
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os anos 20 e os anos 40 e tenta-se fazer uma defesa pública de dois autores demasiadas 

vezes associados ao rótulo simplista do modernismo. Jorge de Sena ironiza sobre a figura 

pública dos dois poetas – apresenta uma Edith Sitwell mundana, aristocraticamente 

arrogante nos seus “turbantes miríficos” e nos seus “vestidos de reposteiro do 

Renascimento italiano”, enquanto Eliot “monárquico, anglo-católico”, “muito penteado, de 

boca apertada, arqueando as sobrancelhas numa surpresa delicada como o dedo mindinho 

que esperava à beira da chávena de chá, e mantendo todo o mundo a uma distância 

incomensurável de reserva fria” (O Tempo e o Modo, Maio de 1965, 59). A expressão 

poética destes dois artistas rebelava-se, segundo Jorge de Sena, “contra a verborreia 

romântica, contra o preciosismo esteticista, e contra a própria subjectividade meditativa e 

melancólica da poesia seguinte”. Em ambos os poetas Jorge de Sena reconhece uma espécie 

de profetismo triste no que diz respeito aos tempos e à sociedade, assim como uma 

humanidade pequena e simples que souberam cantar como mais ninguém. A este artigo 

segue a tradução de “Tu, jovem Arco-íris”, de Edith Sitwell, e de “Nota sobre Poesia de 

Guerra” de T. S. Eliot. 

Em 1965 houve também outra crítica da poesia de Eliot, desta vez escrita por José 

Palla e Carmo e que trata de como o poeta conseguiu conciliar o pessoal com o universal 

concentrando-se nos Minor Poems, nos Four Quartets, sobre a influência de Milton e sobre 

as relações com os restantes poetas da poesia anglófona anterior a ele. 
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CAPÍTULO 4 

 

ITÁLIA E PORTUGAL: CONVERGÊNCIAS, 

PARALELISMOS E DIVERGÊNCIAS 
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4.1. Itália e Portugal: elementos comuns e divergências 

Uma vez analisadas as revistas consideradas neste estudo, este capítulo, utilizando os dados 

recolhidos, desenvolverá uma comparação das duas realidades literárias, a de Itália e a de 

Portugal, no que respeita aos hábitos de tradução e ao seu significado face aos respectivos 

contextos particulares. 

Quando comecei esta investigação, o meu interesse focava-se principalmente nas 

traduções de poesia publicadas em revistas literárias e feitas a partir de qualquer língua para 

italiano e para português. Todavia, cedo me apercebi de que havia um grande número de 

autores e traduções que não se revelavam particularmente relevantes para os fins deste 

estudo. Observei também que em ambas as culturas surgiam algumas constantes e que 

existiam alguns elementos em comum nas escolhas tradutórias, de modo que me pareceu 

mais interessante aprofundar sobretudo estes elementos partilhados. O que tanto a cultura 

italiana como a portuguesa tinham em comum, em termos de traduções poéticas, era 

proveniente sobretudo da poesia francesa da Resistência, da poesia da Geração de 27 

espanhola, e também alguns elementos respeitantes à poesia negro-americana29. 

As constantes relevadas remetem para escolhas precisas de autores, movimentos 

literários e temas; contudo, não houve paralelismos no sentido de traduções de mesmos 

textos poéticos em italiano e em português, portanto não me foi possível proceder a análises 

linguísticas comparativas. A partir do quadro teórico dos Estudos Descritivos da Tradução, 

nomeadamente das teorias de Gideon Toury (1995), estabeleci que o foco do estudo não 

residiria, de facto, na comparação de regularidades ou irregularidades linguísticas derivadas 

                                                           
29 Quer na revista Letteratura, quer na revista Seara Nova, refere-se a poesia dos poetas negros dos Estados 

Unidos e da América do Sul com a fórmula “poesia negro-americana”; hoje dir-se-ia “poesia afroamericana”, 

mas quis deixar a denominação usada nas revistas analisadas neste estudo.  
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da análise textual propriamente dita, mas antes no significado da escolha de determinados 

autores em detrimento de outros, de determinados conteúdos em detrimento de outros e, de 

forma geral, na maneira de abordar determinados temas. Este modo de pesquisa parte da 

convicção de que as escolhas de tradução reflectem uma particular atitude face ao 

panorama literário do momento e face ao momento histórico que se está a viver. As 

traduções eram geradas, por assim dizer, nos dois países da língua de chegada (neste caso 

Itália e Portugal) porque serviam para colmatar um vazio cultural, para preencher e 

responder a uma falta daquele momento do panorama literário da cultura nacional.  

Por um lado, pode afirmar-se que os tradutores italianos e portugueses aqui 

considerados estavam a agir contra os constrangimentos impostos pela cultura literária 

oficial dos seus países (neste caso a política cultural imposta pelo Estado Novo em Portugal 

e pelo fascismo em Itália) e, por outro lado,  pode dizer-se que estes tradutores agiam em 

conformidade com o seu subsistema literário (o hermetismo em Itália e o neo-realismo em 

Portugal), que por sua vez se opunha às regras dos respectivos regimes políticos. Neste 

sentido as traduções introduziam, sim, inovações e desvios à norma estabelecida, mas ao 

mesmo tempo não eram recebidas, de modo geral, como demasiado desviantes porque, no 

fundo, se iam adaptando às normas do seu subsistema e desta forma ganhavam 

“aceitabilidade” (Toury 1995), inserindo-se assim, para todos os efeitos, naquela 

determinada corrente literária que por sua vez influenciavam introduzindo temas e 

elementos diferentes. 

Este estudo configura-se também como pesquisa da “aceitabilidade” no que 

concerne às relações entre as traduções e os outros elementos do sistema literário da cultura 

de chegada. 
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No caso da poesia francesa da Resistência e da poesia espanhola da Guerra Civil, o 

que se trazia para Itália e Portugal não eram apenas textos, poemas, mas eram verdadeiros 

modelos textuais pertencentes a uma literatura diferente. Traduzir aquela poesia significou 

atribuir-lhe um papel social, uma função para a comunidade. É verdade que em ambos os 

países existiam evidentes restrições em termos do que se podia publicar e do que não se 

podia, e é verdade que as interdições iam mudando ao longo dos anos, logo qualquer 

comparação será sempre parcial, situada muito pontualmente no espaço e no tempo, e terá a 

ver com alguns aspectos de determinados textos, sem ter pretensões de exaustividade ou de 

funcionar como norma que se possa aplicar a qualquer outro contexto parecido. 

 

4.2 A poesia francesa da Resistência em Portugal e Itália pelo crivo das revistas 

literárias 

A tradução da poesia francesa nos períodos ditatoriais em Itália e Portugal não foi de modo 

nenhum sistemática, nem organizada. Nomeadamente nas revistas literárias, a maneira 

como a poesia chegava aos leitores e leitoras portugueses ou italianos resultava caótica e 

desordenada. Além disso, a sua difusão com frequência dependia quase unicamente da 

mediação de algumas figuras do meio intelectual e literário do momento. 

A poesia francófona mais traduzida na época das ditaduras, em ambos os países, 

provinha principalmente do surrealismo e da poesia da Resistência: duas correntes que na 

recepção portuguesa e italiana da poesia francesa viriam a cruzar-se e por vezes a sobrepor-

se. Além das revistas que já analisei no decurso desta pesquisa, existiam também outros 

periódicos que se ocupavam mais aprofundadamente e quase exclusivamente de uma só 
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literatura estrangeira, como é o caso de Afinidades (1942-1946), um periódico publicado 

pelo Instituto Francês de Portugal que se ocupava de cultura luso-francesa e que foi 

publicado trimestralmente durante a primeira metade dos anos 40. Não considerei 

especificamente esta revista no capítulo anterior porque, na realidade, se tratou de um 

investimento cultural da França em Portugal em plena Segunda Guerra Mundial; era uma 

revista muito ligada às instituições e não parece apresentar elementos relevantes para os 

fins desta investigação. Com frequência, além do caso desta revista, a poesia francesa era 

publicada de forma difusa, em tradução, em vários outros periódicos literários da época. 

Em Portugal, ademais, continuou a publicar-se poesia francesa da Resistência também nas 

décadas subsequentes à Resistência, sendo esta um tipo de poesia que continuava a fazer 

sentido no Portugal do Estado Novo. Em Itália, depois da Resistência, pelo contrário, os 

gostos literários, e talvez as necessidades, mudaram ao ritmo da História. Para quem a lia 

em Portugal, era ainda possível encontrar, na poesia da Resistência, uma analogia na 

revolta contra a sua própria opressão; no entanto, na França daquele mesmo período, aquela 

poesia era expressão de uma colectividade com um forte sentimento nacional, além de uma 

certa coesão e união contra um inimigo comum, o invasor externo. Para Portugal, pelo 

contrário, o inimigo era interno, não era um invasor. Como nos faz notar Eduardo Lourenço 

(Lourenço 1983), foi por esta razão que em Portugal se criou uma verdadeira mitologia 

cultural francesa que conseguiu transformar o país num símbolo de luta universal. Ainda 

segundo Eduardo Lourenço, foi a descontextualização da poesia da Resistência francesa 

que lhe conseguiu dar um alcance suficientemente amplo para se tornar uma poesia da 

liberdade universal.  

A “liberdade” de Éluard, se porventura na sua perspectiva tinha um conteúdo de 

classe preciso, foi lida e assumida como realidade do mundo livre todo inteiro em 
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luta mundial contra o hitlerismo. Esta mesma repercussão lhe facilitara o 

nascimento e a aceitação. Também a tradição de um Alberti ou de um Neruda, que 

fornecera a epígrafe de Dias Íntimos só com cautelas serve para o caso português. 

Alberti e Neruda estão ou estiveram em situação “épica” revolucionária e são 

porta-vozes de uma colectividade que resiste independentemente dos seus poetas 

ou com eles. O trágico da resistência poética portuguesa é que essa resistência é 

real e hiperbolicamente a da poesia mesma. E a tragédia desta tragédia é a do 

acordo ou desacordo, no todo ou em parte, com um sentir mais vasto e uma 

participação colectiva que está longe de corresponder à perspectiva hiperbólica de 

que essa poesia naturalmente se alimenta. (Lourenço 1968, 82; ênfase do autor) 

 

Em Portugal, portanto, faltava a participação colectiva, a adesão popular, o elemento que 

unia a poesia ao povo, o elemento capaz de os alimentar mutuamente.   

A poesia francesa chegava através das revistas e das redes informais entre 

conhecidos; provavelmente não tinha logo uma grande consequência no panorama literário 

do país, mas tinha consequências importantes nos pequenos meios dos intelectuais e 

funcionava como um forte gerador de novas ideias. É frequente encontrar-se, nas revistas 

publicadas nos anos do Estado Novo, poemas transcritos na língua original. Outras vezes 

apareciam textos tão esporádicos, ou tão descontextualizados em relação ao resto da revista, 

que não nos é possível afirmar qualquer outro propósito na escolha de determinados autores 

– além da vontade de dar a conhecer um determinado texto, sem grandes explicações. No 

que diz respeito à poesia francesa em particular, a falta de traduções e a quantidade de 

textos deixados na língua original podem ser imputados ao facto de o leitor comum, médio, 

ter relativo domínio da língua e, portanto, conseguir ler o francês escrito:   

A circulação, dispersa e fragmentada, de poemas e poetas agrava, por assim dizer, 

a dificuldade do discernimento das redes de intertextualidade, no complexo 

conjunto de elementos catalisadores da criação poética. Mesmo assim, com ou sem 

conhecimento prévio verdadeiramente fundado, os nomes de alguns poetas 

franceses (em especial, Éluard, Aragon, Claudel, Rimbaud, Michaux, Guillevic) 

continuaram a ser “moeda corrente” na identificação de influências em congêneres 

portugueses, provando deste modo que o paradigma francês, também no domínio 
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poético, continuava a ser, pelo menos exteriormente, funcional. (Coutinho Mendes 

2002, 56) 

 

A tradução de poesia nas revistas, de facto, quando advinha de autores já conhecidos e 

consagrados adquiria um peso totalmente diferente no sistema literário português. O 

estatuto dos tradutores e o impacto das suas traduções variavam consoante a sua afirmação 

como autores em si. 

A tradução de poesia, nos períodos das ditaduras, era muitas vezes paralela – em 

Portugal, mas também em Itália – ao trabalho de crítica e criação literária, porque quem 

traduzia era frequentemente também crítico ou autor. Os autores mais envolvidos nas 

traduções de poesia francesa em Portugal foram escritores como Vitorino Nemésio, que se 

dedicou ao estudo de Paul Valéry, por exemplo, ou David Mourão Ferreira, já mais tarde, 

que aprofundou sobretudo o poeta Eugène Guillevic, enquanto em Itália traduziram do 

francês Eugenio Montale, Franco Fortini ou Mario Luzi (embora a maioria destas traduções 

tenha sido efectivamente publicada apenas após a queda do fascismo).   

No entanto houve, em Portugal como em Itália, casos de tradutores que se 

dedicaram quase exclusivamente à tradução e que obtiveram um certo reconhecimento 

sobretudo por esta actividade. Em Portugal é com certeza o caso de Paulo Quintela, que foi 

tradutor – principalmente do alemão – além de ter sido ensaísta e professor da Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra, e cujo nome ficou essencialmente ligado à tradução da 

poesia de Rainer Maria Rilke e às suas reflexões teóricas sobre a tradução. É curiosamente 

também o caso de Giaime Pintor, em Itália, que igualmente ficou conhecido pelas suas 

traduções de Rainer Maria Rilke, assim como pela sua actividade antifascista, porque de 

facto foi morto numa acção partigiana, em 1943, com apenas vinte e quatro anos. Paulo 
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Quintela também se distinguiu como opositor da ditadura, embora de formas muito 

diferentes das da luta armada, sendo já, nos momentos críticos da História, um distinguido 

professor da Academia. Porém, colocou-se sempre ao lado dos estudantes quando houve 

protestos, nomeadamente em 1962 e em 1969, comportando-se sempre como um 

infatigável defensor da liberdade de pensamento e acção.  

Para voltar à poesia francesa em Itália, Carlo Bo foi um dos seus grandes 

divulgadores durante os anos do fascismo. Em particular, Bo ocupou-se de surrealismo e 

das vanguardas francesas numa época em que existia um verdadeiro conflito interno entre 

apreço e desprezo por tudo o que vinha de França e especialmente por tudo o que tinha a 

ver com as vanguardas. Carlo Bo foi professor de língua e literatura francesas na 

Universidade de Urbino, colaborador de inúmeras revistas literárias, e foi realmente um 

crítico militante. No início da sua carreira foi apoiante do hermetismo e mais tarde ocupou-

se sobretudo de literatura de inspiração católica. Como o demonstra bem Tania Collani no 

seu ensaio “Carlo Bo, lettore dei surrealisti francesi” (Collani 2015), ele viu-se obrigado a 

enfrentar também algumas contradições pessoais para seguir na defesa intransigente do 

surrealismo. Bo era, de facto, um católico fervoroso que acabara por integrar e aceitar o 

surrealismo sem querer forçosamente depurá-lo dos seus elementos anticlericais e 

antiburgueses. Na recepção do surrealismo em Itália, Carlo Bo teve, aliás, um papel 

importantíssimo que não se limitou apenas à publicação das suas traduções e intervenções 

críticas nas revistas literárias, mas compreendeu também a publicação de uma antologia do 

surrealismo, em 1944, graças à qual uma autora e tradutora importante como Fernanda 

Pivano pôde afirmar ter descoberto a poesia de Paul Éluard (Pivano apud: Collani 2015, 

30). Com esta atitude, Carlo Bo contradizia parte da crítica literária tradicionalista italiana 
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segundo a qual o surrealismo não passava de uma mera exposição do subconsciente que 

banalizava a criação poética e que, no entanto, tinha que ser concebida como uma elaborada 

e complexa construção estética e literária. Via-se nos dois pólos uma oposição nítida entre 

o reino dos sonhos obscuros do surrealismo e a racionalidade equilibrada e nítida da lírica 

clássica. Desconfiava-se, enfim, do inconsciente como pretexto poético ou literário. Nos 

anos do fascismo, a visão da França que se tinha em Itália era ambivalente. Por um lado, o 

prestígio da cultura francesa do século XIX não tinha desaparecido, mas havia também 

inúmeros testemunhos de intolerância para com a França. O sonho libertário e artístico que 

estava normalmente associado àquele país não era unanimemente partilhado.  

Para Carlo Bo, independentemente da proveniência geográfica, a poesia era sempre 

um meio de conhecimento metafísico. Mesmo permanecendo firme no seu posicionamento 

católico e tendo-se afastado do mais aceso debate político, conseguiu ser realmente 

revolucionário graças às suas escolhas críticas e tradutórias que valorizavam a qualidade da 

arte, sem ter demasiado em conta outro tipo de derivações. Aproximou-se do surrealismo 

francês primeiro como a um meio de libertação espiritual, considerando as colisões entre o 

movimento e a política como um erro secundário e passageiro que foi cometido por volta 

do fim dos anos 20 e que, além do mais, levou alguns importantes poetas – tais como 

Robert Desnos ou Michel Leiris – a deixar o movimento. O surrealismo era entendido por 

Bo como “uma posição dolorosa da alma baseada em lutas e sacrifícios” (Bo apud: Collani 

2015, 41, tradução minha), que não contradizia o seu catolicismo, aliás conseguia até 

revigorá-lo e servia para compreender melhor o real, assim como para exprimir coisas 

dificilmente exprimíveis de outro modo.  
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Em Portugal, durante os anos do Estado Novo também houve uma figura de crítico 

e autor de alguma forma comparável com Carlo Bo, principalmente no que diz respeito à 

admiração pela poesia francesa e à influência crítica no meio literário: Adolfo Casais 

Monteiro. Casais Monteiro, além de escritor e poeta, obteve reconhecimento na história da 

literatura portuguesa como crítico e tradutor. O seu nome está vinculado à revista Presença, 

da qual foi um dos directores juntamente com José Régio e João Gaspar Simões. Foi poeta, 

editor, tradutor e professor até que foi forçado a deixar o ensino e obrigado ao exílio no 

Brasil por motivos políticos, em 1954. No Brasil continuou a sua actividade literária, 

ensaística e continuou a ser professor universitário. Hoje lembra-se a sua actividade crítica 

principalmente pelo papel importante que teve na divulgação da obra de Fernando Pessoa e 

pela importância reconhecida à revista Presença. Todavia, Casais Monteiro merece ser 

lembrado também pelas suas traduções (traduziu, entre outros, Baudelaire, Supervielle, 

Stendhal) e como um estrénuo defensor da ideia segundo a qual não existe uma real 

oposição entre poesia objectiva e poesia subjectiva. Adolfo Casais Monteiro foi um autor 

em que ocorreu naturalmente um cruzamento da sua personalidade cívica com a sua 

personalidade literária. Para ele, sempre foi muito importante a passagem da pura 

subjectividade ao conhecimento objectivo. Talvez tenha sido obrigado a reflectir muito 

sobre este tipo de questões por causa das inúmeras críticas que a Presença recebeu 

relativamente ao seu alegado excesso de subjectivismo. Para o autor, a poesia – até a poesia 

surrealista – nunca era feita de uma linguagem do absurdo, nem do irreal, era sempre mais 

um canto de libertação, a expressão de uma nova consciência. 

Num interessante ensaio sobre a tradução brasileira da poesia de Pablo Neruda, trata 

do tema da falsa oposição entre poesia subjectiva e poesia colectiva. Não concebe como se 
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possa criticar um poeta por ele ter pensado em si próprio, “um poeta”, diz Casais Monteiro, 

“apenas depois de saber quem é, pode incluir-se no mundo”. E também: “Como poderia ter 

personalidade a sua poesia ‘do mundo’ se através dela não estivesse a poesia ‘do poeta’?”, 

ou “Quantos ‘poemas da resistência’ tenho lido e contudo, que vejo em todos eles, senão a 

ausência de quem resiste? E onde não há quem, não há poesia” (Casais Monteiro 1965, 45).    

O caso de António Ramos Rosa, outro autor e tradutor fundamental da segunda 

metade do século XX, foi diferente. O excelente tradutor que ele era foi um pouco 

encoberto pelo Ramos Rosa autor, mas foi de facto um dos mais activos divulgadores de 

poesia estrangeira em tradução durante os anos do Estado Novo e não só. No primeiro 

número da revista Árvore, Outono de 1951, Ramos Rosa publicou um poema seu, Viagem 

através de uma nebulosa, mas traduziu também cinco textos de René Char, além de 

escrever um ensaio sobre este autor francês. Num momento histórico e numa situação 

geográfica em que Portugal se via como “orgulhosamente autossuficiente” económica, 

política e literariamente, todos os autores como Ramos Rosa com ouvidos abertos a tudo o 

que era transnacional eram considerados, claramente, “suspeitos”.  

É impossível imaginar porque um tradutor e autor traduziu outro determinado autor 

num dado momento. Por vezes a tradução transforma-se num laboratório de escrita, por 

vezes um autor traduz quando ainda não tem suficiente segurança na sua própria voz 

poética e tenta “esconder-se” atrás de outras vozes, mas afirmar isto implica tirar mérito e 

respeitabilidade à actividade tradutória e perpetuar a ideia romântica do autor que escreve 

apenas se tocado por uma espécie de graça divina e como se também as traduções das suas 

obras derivassem daquela inspiração por uma mágica extensão e não do trabalho de quem 

traduz, em conjunto com um editor e outras figuras editoriais. A tradução, na verdade, não 
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é uma actividade subordinada, secundária, ou menos tocada pela “graça divina” do que a 

escrita do original, e as razões que motivam um autor a traduzir podem ser de facto 

insondáveis, mas também podem ser inúmeras, como, de resto, as razões que motivam um 

escritor ou escritora a escrever na sua própria língua. Em todo caso, enquanto leitores, não 

podemos deixar de traçar paralelismos entre os acontecimentos históricos, o espaço 

geográfico habitado pelo tradutor e pelo autor traduzido e a escolha de uma determinada 

autoria. No caso de António Ramos Rosa seria redutor considerar a sua actividade de 

tradução apenas como um “rascunho” da sua escrita poética. A tradução, mais do que 

actividade à parte ou paralela, para Ramos Rosa foi um modo para alcançar outro nível de 

voz poética, uma forma de coincidir com outros imaginários fora das fronteiras nacionais e, 

com certeza, uma forma de rebelião. Provavelmente as escolhas dos autores traduzidos, 

quando não eram encomendas ou obrigações, aconteciam quase sempre por uma espécie de 

coincidência espiritual, de diálogo feito de afinidades e alteridades. Para que se dê o 

diálogo, uma das coisas mais importantes é sempre o reconhecimento do próprio e do 

alheio dentro da mesma língua materna. Além de aprender a exercitar a própria linguagem, 

através daquela de grandes autores, traduzindo, formula-se o que conscientemente por 

vezes não se consegue formular e procura-se assim um reconhecimento nos outros, como 

uma confirmação da própria voz. A relação com outro texto oscila entre o prazer da 

homogeneidade, ou seja, o encontrar afinidades com outras vozes, e o prazer da 

heterogeneidade, o encontro da alteridade. A tradução é, de facto, a materialização de um 

diálogo hermenêutico entre um texto e quem o interpreta. Para que este diálogo realmente 

aconteça, além do já referido reconhecimento da autonomia e da alteridade, é importante 

considerar também a dependência dos contextos histórico-culturais contingentes em que o 

texto de origem se criou e em que o texto de chegada se traduz. E o intérprete, para desvelar 
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o texto, segundo a teoria hermenêutica de Hans-Georg Gadamer (Malpas, Zabala 2010, 

343-368), tem que o relacionar com alguma coisa que partilha com o próprio texto. Isto 

implicaria que seria possível fazer-se a experiência da alteridade e da diferença apenas se o 

texto em questão e o seu significado fossem relacionados com interesses e pressupostos 

comuns. Uma compreensão objectiva de um texto seria, portanto, impossível, pois qualquer 

compreensão estaria sempre baseada nas experiências prévias do intérprete e nos seus pré-

conhecimentos. Por consequência também não poderia existir nenhuma tradução objectiva 

ou, por assim dizer, justa. A tradução será sempre uma interpretação pessoal de quem 

traduz e um resultado das contingências históricas e sociais. 

Para voltar às traduções de António Ramos Rosa, o autor não traduziu 

acompanhando o percurso literário de certos autores, como acontecia por vezes a alguns 

tradutores que acabavam por se tornar “a voz” portuguesa ou italiana de algum poeta em 

particular30. Ramos Rosa ocupou-se de poemas esparsos, nunca organizou as suas traduções 

em colectâneas; na maioria das vezes parecia ser atingido por alguma intuição súbita que 

vinha da leitura de alguns poemas e resolvia transformar a sua leitura passiva numa leitura 

activa, ou seja, numa tradução. Tem-se sempre a impressão de que ele sabia reconhecer nos 

textos uma certa consonância de espírito, as suas traduções são realmente fruto de uma 

cumplicidade com as palavras estrangeiras. Entre poetas traduzidos e o autor há quase 

sempre uma coerência de assuntos examinados e muitas vezes uma mesma visão da relação 

entre o real e a poesia. O poema de sua autoria intitulado “Um poema é sempre escrito 

numa língua estrangeira”, em que o autor fala do texto poético como se fosse escrito numa 

língua desconhecida que poderíamos só intuir em primeiro lugar a partir do som, 

                                                           
30 Penso, por exemplo, no já citado Paulo Quintela tradutor de Rainer Maria Rilke, mas também em Eugénio 

de Andrade tradutor de Prévert, Casais Monteiro tradutor de Jules Supervielle, etc. 
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“compreendendo a ágil indolência de sucessivas aberturas / em que veremos as labaredas 

de um outro sentido”, demonstra quanto, para ele, até a própria leitura era uma questão de 

tradução. 

O intento de Ramos Rosa na tradução de Réné Char na revista Árvore não era, 

portanto, o de descrever uma panorâmica do poeta e do seu percurso artístico para o dar a 

conhecer ao público português, mas foi uma actividade pontual em que se serviu de alguns 

dos seus poemas, por coincidência e identificação com eles, num preciso momento e num 

preciso espaço geográfico. No caso da Árvore, os poemas de Char serviam para incitar a 

resistência ao difícil período político, além de introduzir outros textos mais ensaísticos 

como “Necessidade da Poesia”. 

Em “A margem de uma leitura de René Char”, sempre no mesmo número da 

Árvore31, Ramos Rosa escreveu que desde Baudelaire, Rimbaud, Eliot, Éluard e Char a 

poesia tornara-se um diálogo de integração de um mundo fraternal e livre. Por outras 

palavras, a missão social, ou quase religiosa, da poesia seria a de produzir alegria e 

plenitude capazes de ir de encontro ao maior sofrimento de qualquer época.  Por esta razão 

a poesia seria um canto simultaneamente pessoal e universal. Segundo a lição de Char, “os 

altos momentos do humano não têm que perder de vista a atmosfera histórica”.32 

Em outro ensaio, “O sim de Éluard e o não de Michaux”33, Ramos Rosa analisou as 

diferentes formas de os dois poetas lidarem com a poesia e a realidade, não se baseando 

num juízo de valor, mas constatando poéticas e formas de escrever distintas, sendo que 

ambos os poetas foram fundamentais por relevarem aspectos essenciais do humano. 

                                                           
31 Árvore, Outono, 1951. 
32 Árvore, Outono, 1951. 
33 Árvore, Primavera-Verão, 1952, p.228 
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Michaux era normalmente considerado, naquele período, como o “anti-Éluard” por 

antonomásia. Éluard representava a idealização “com raízes no coração e na carne do 

poeta”, era o poeta do amor confiante na humanidade, na fraternidade universal, da 

poetização do mito. Era um poeta inserido na História e no social que pôs um particular 

empenho na afirmação da humanidade no período de guerra. A sua poesia era espontânea, 

real, nunca se evaporava em abstracções vazias. Michaux, pelo contrário, recusava o mito, 

rejeitava todos e opunha-se a tudo, sem por isso ter uma poética negativa. Michaux acusava 

a sua época através do sonho, refugiava-se no irreal. A poesia de Michaux era catártica, 

libertadora, mas era uma libertação que advinha através de mundos e personagens 

imaginários. Contudo, a sua poesia não era exactamente uma evasão, era mais uma 

exploração ansiosa de “estados febris e anormais”, o imaginário do autor era para Ramos 

Rosa – que por sua vez usava as palavras de Gaëtan Picon – “uma agravação do real”34. O 

processo de “agravação do real”, longe de ser um processo de afastamento, era, segundo 

Ramos Rosa, uma modalidade de percepção do real mais intensa. A poesia de Michaux 

sabia atingir, portanto, o plano prático, religioso e mágico do mundo interior de cada 

pessoa. Representava a humanidade vítima da absurdidade. Em comum com o surrealismo 

tinha a confiança nas “possibilidades criadoras da imaginação”, mas o que o diferenciava 

do surrealismo era a falta da excessiva confiança nas imagens e no estado caótico das 

palavras desorganizadas. Éluard, no entanto, era mais sóbrio e tinha a “magia de uma voz 

que é porventura a mais contígua do silêncio que conhecemos”35, para ficarmos com as 

palavras de Ramos Rosa. 

                                                           
34 Árvore, Primavera-Verão, 1952, p.233 
35 Árvore, Primavera-Verão, 1952, p.229 
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Na conclusão do artigo, Ramos Rosa cita Éluard, segundo o qual a poesia será 

revolucionária apenas quando feita a partir da igualdade material entre humanos e da 

felicidade. 

Embora o autor tenha afirmado, no seu pequeno ensaio, que a poesia de Éluard é 

difícil não apenas como tradução mas até como leitura, ele mesmo desafia-se a traduzir 

alguns poemas. 

O que nos leva a acreditar que as escolhas de poetas para traduzir não foram 

inocentes, mas premeditadas e significativas são também as palavras de Ramos Rosa que 

depois de citar Éluard, Neruda e Rafael Alberti afirma: “Citámos de propósito três dos mais 

altos poetas do nosso tempo, cuja posição humana é bem conhecida, para que não se receie 

que os poetas alguma vez submeterão a sua poesia a consignas alheias à sua 

personalidade”36.  

Os poemas traduzidos de Éluard são: “Para nunca mais sermos sós” do livro 

Poèmes Politiques, onde se deseja união e liberdade – sobretudo no sentido de irmanação 

contra um inimigo “adormecido”, onde se fala da possibilidade de os seres humanos se 

unirem para um objectivo comum além das fronteiras, com “a mão correndo às mãos como 

a nascente ao mar”. “A Pablo Picasso”, parte do poema tirado de Les Yeux Fertiles, escrito 

em homenagem ao grande pintor, e finalmente “A poesia deve ter por fim a verdade 

prática”, sempre tirado de Poèmes Politiques, onde se reafirma a esperança na união da 

humanidade com a liberdade como fim último. Éluard interroga-se sobre as diferentes 

formas de fazer poesia, os diferentes conteúdos que um poema pode ter e ressalta a sua 

vontade de querer despertar e libertar o leitor, “Mas eu me espanto de falar para vos 

                                                           
36 Árvore, Primavera-Verão, 1952, p.234. 
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arrebatar/ Quando eu quereria libertar-vos para vos confundir/ Tanto com a alga e o junco 

da aurora/ Como com vossos irmãos que constroem a luz”37.  

No último número da Árvore, publicado semiclandestinamente em 1953, apareceu 

uma corrigenda no que dizia respeito às traduções de Paul Éluard inseridas no número 

anterior da revista. Ramos Rosa reporta alguns lapsos de tradução, pedindo desculpa aos 

leitores. Nenhum destes lapsos parece, no entanto, significativo para os fins do nosso 

estudo.  

De Michaux, Ramos Rosa traduziu “Os Emanglons” tirado do Voyage en Grande 

Garabagne onde o poeta dá azo ao seu imaginário desenfreado, onde fala do sofrimento, da 

dor, da doença e mistura a tudo isso um humor negro, uma ironia particular com toda a 

violência e veemência expressiva de que ele é capaz. O poema “Que repouse em revolta”, 

traduzido da antologia Poètes d’aujourd’hui, é menos exagerado, mas é habitado por uma 

consciência triste, em lembrança de alguém que lutou muito e que perdeu, mas cuja luta 

ainda está em aberto. Por último, a tradução por Ramos Rosa de “A passo de bói” do livro 

Lointain Intérieur é emblemática porque se trata de um poema que provavelmente terá 

influenciado outro poema, um pouco mais tardio, de sua própria autoria: “O bói da 

paciência”38. Este de Michaux é um poema sobre a falta e a perda de esperanças, num 

mundo onde ninguém mais tem vontade nem motivação para nada. As angústias oprimem, 

é-se oprimido pelas angústias dos outros, o vazio e a sombra encobrem tudo.  

Também nas revistas literárias italianas activas durante o fascismo a tradução de 

poetas como Réné Char, Paul Éluard e Henri Michaux foi extremamente importante. 

                                                           
37 Árvore, Primavera-Verão, 1952, p.238. 
38 O Grito Claro, A palavra, Faro: 1958. 
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Sobretudo em revistas como Il Baretti houve uma verdadeira revalorização da França, 

nomeadamente nos números do ano de 1925. São revalorizados os temas, os géneros, 

fazem-se retratos de autor e traduz-se a poesia com uma atenção especial às vanguardas, ao 

cubismo e ao surrealismo. Il Baretti com exemplos literários, ensaios, poemas e frequentes 

referências à cultura francesa mostra as diferentes condições sociais, económicas e políticas 

que impediram a uma parte da Europa de se resolver numa mudança radical. A atenção para 

com a França era sempre forte, embora não se concentrasse tanto na poesia clássica, 

estudavam-se autores como Baudelaire, Rimbaud, Valéry, Mallarmé como antecessores, e 

nos contemporâneos procuravam-se inteligências afins, dimensões alternativas, 

modalidades de resistência contra aquele “monstro que nos sufoca sempre mais dia após 

dia” (Bo 1938, 553, tradução minha). A França representava a intransigência para com as 

omissões e as falsidades e chegava até aos países vizinhos sobretudo através da linguagem 

em código da poesia. A poesia de Réné Char e de Paul Éluard, por exemplo, era 

emblemática por representar um sentido de união da humanidade, de consciência e de 

verdade. Em Itália, nos anos do fascismo, ia definindo-se a corrente hermética que foi, sim, 

uma rebelião contra a tirania, mas uma rebelião individualista, totalmente alheia aos desejos 

de comunhão e de verdade comum que caracterizavam a poesia francesa. Contudo, foram 

os próprios herméticos italianos a interessar-se sobretudo pela poesia francesa 

contemporânea, na tentativa de importar as experiências poéticas mais vivas e mais 

fervilhantes da época. Carlo Bo, como já referido, foi um dos principais divulgadores neste 

sentido. Contudo, o crítico tinha algumas objecções em relação a determinados poetas, 

recusava um pouco a poesia de Blaise Cendrars, a poesia de Cocteau e tinha alguma dúvida 

sobre a poesia de Jules Supervielle que lhe parecia demasiado baseada em jogos de matizes 

e atitudes contraditórias. O que contava para Bo era ver na poesia a colaboração do poeta 
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com a realidade. A poesia e a liberdade, além de chegarem em Itália através das revistas 

literárias nacionais, também chegavam através das mesmas revistas estrangeiras. A 

influência da Nouvelle Revue Française, por exemplo, foi enorme seja pela maneira como 

se tratavam os assuntos dentro do periódico, seja pelos poetas de outras línguas que aí se 

traduziam para francês e que por sua vez eram traduzidos em Itália e Portugal a partir do 

francês, seja pela estrutura com textos de prosa, poesia e ensaios de crítica. 

Corrente di Vita Giovanile foi, das revistas consideradas neste estudo, aquela que 

mais se ocupou da poesia francesa da Resistência. A 31 de Outubro de 1938, Leone 

Traverso traduziu alguns poemas de amor de Paul Éluard tirados de L’amour, la poésie e de 

Capitale de la douleur. Leone Traverso era um tradutor já conhecido sobretudo pelas suas 

traduções de autores alemães. Em 1940, no número de 31 de Março, apareceu de novo 

Éluard, assim como tinham aparecido algumas das Notes sur la poésie escritas por Paul 

Éluard em colaboração com André Breton, no número inteiramente dedicado à poesia de 15 

de Junho de 1939. Éluard, afirmava no seu texto L’Evidénce poétique (Éluard 1968), 

transcrição de uma conferência pronunciada em Londres em 1936 por ocasião da Primeira 

Exposição Internacional do Surrealismo, que todas as torres de marfim dos poetas serão 

demolidas de vez através da confraternização dos seres humanos e dos poetas. O poeta que 

estas revistas italianas traduziam e exaltavam era um poeta que em plenos anos 30 gritava: 

Depuis plus de cent ans, les poètes sont descendus des sommets sur lesquels ils se 

croyaient. Ils sont allés dans les rues, ils ont insulté leurs maîtres, ils n’ont plus de 

dieux, ils osent embrasser la beauté et l’amour sur la bouche, ils ont appris les 

chants de révolte de la foule malheureuse et, sans se rebuter, essaient de lui 

apprendre les leurs. Peu leur importent les sarcasmes et les rires, ils y sont habitués, 

mais ils ont maintenant l’assurance de parler pour tous. Ils ont leur conscience pour 

eux. (Éluard 1968, 521) 

 



227 
 

O Éluard da Resistência tinha, portanto, um impacto visível na literatura italiana dos finais 

dos anos 30, e teve-o igualmente no Portugal dos anos 50. A condição das pessoas perante a 

situação política era semelhante nos dois países, nos dois momentos diferentes; tratava-se 

maioritariamente de uma condição de indignação e de opressão onde o canto de liberdade 

destes poetas assumia, nos dois lugares geográficos, o mesmo significado de apelo à luta e 

à não resignação.  

Também na revista Letteratura, entre os franceses, Éluard foi o mais apreciado. Les 

Yeux Fertiles, cuja resenha foi escrita por Carlo Bo, no número 2 de Abril de 1937, foi um 

primeiro elogio à sua poesia, como uma porta introdutória que foi, em seguida, aprofundada 

noutro ensaio, sempre assinado por Carlo Bo, no número 13 de Letteratura em 1940, onde 

se estudou mais pormenorizadamente o autor francês considerando-o mesmo como o maior 

representante da democracia através da poesia. 

Além da poesia da Resistência, outra corrente muito influente que se importou da 

França foi o surrealismo. Em Itália, sempre na já citada Corrente di Vita Giovanile, 

Giansiro Ferrata – crítico literário e escritor – traçou uma breve panorâmica do movimento 

considerando-o como o manifesto das dissonâncias, mas ao mesmo tempo como uma 

corrente que foi capaz, pela primeira vez, de agregar os artistas numa rede colectiva, 

quebrando as solidões, sem fugir da realidade, mas sendo capaz de criar uma realidade 

outra.  

Nos anos 50 em Portugal, além da revista Árvore que já citámos abundantemente, 

encontramos traços de poesia francesa também na Vértice, sobretudo o número de 1946 

especialmente dedicado à França, onde temos a impressão de que muitas vezes os escritores 
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foram escolhidos sobretudo pela sua “posição humana” e pelo seu perfil político, além de 

literário.  

Como já vimos no capítulo anterior, deu-se grande destaque à poesia francesa e em 

particular a Éluard, com o seu poema Liberté traduzido por Carlos de Oliveira, assim como 

a poetas como Aragon, Jean Cassou ou Léon Moussinac. A poesia francesa era, uma vez 

mais, expressão de liberdade contra a ocupação. 

No que diz respeito a Seara Nova, da qual se esperaria igualmente uma adesão 

incondicional à poesia francesa, foi pelo contrário uma das poesias menos consideradas 

pela revista. Contudo, no número de 12 de Março de 1949, Adolfo Casais Monteiro 

escreveu sobre Supervielle e Henri Michaux, descrevendo este último como um aventureiro 

da imaginação e louvando o surrealismo como uma forma de rejeição da guerra.  

No último número da Árvore – o número que foi publicado em semiclandestinidade 

– , António Ramos Rosa escreveu “A poesia é um diálogo com o universo”, que resulta ser 

explicitamente inspirado na obra de poetas tais como Éluard ou Réné Char. No texto, o 

autor aclara a sua ideia de poesia como de alguma coisa não necessariamente obscura e 

incompreensível, mas alguma coisa que sempre tem uma certa dose de obscuridade e 

ambiguidade apta a representar o “especificamente poético”. Ramos Rosa cita os ideais 

políticos que às vezes habitam de forma explícita e aberta os poemas e de como estes ideais 

podem contribuir para tornar acessível a poesia para um grande público pouco próximo da 

poesia, mas ao mesmo tempo pensa como o “especificamente poético” não reside aí, mas 

antes na particular intensidade que a realidade adquire através da poesia.  

Sem a liberdade total de pesquisa, sem os perigos e as dificuldades de todo o 

verdadeiro processus poético, sem a obscuridade que se aceita por amor de uma luz 
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mais pura, sem a existência de um desconhecido com que se dialoga para se lhe 

arrancar uma pequena parcela de verdade, como poderia existir a poesia? A 

beatitude de uma simplicidade exemplar, a força de uma comunicação que arrebate 

multidões e assembleias é possível coexistirem, em dadas circunstâncias, com a 

mais autêntica e original poesia, como porventura no poema Liberté de Éluard, ao 

tempo da ocupação alemã, ou em nossos dias ainda. (Árvore, 1953, 6) 

 

Há uma nítida distinção entre a poesia feita e sentida apenas para fins individuais e a 

poesia como instrumento de libertação colectiva, “pois só se alcança a Poesia quando se 

faz dela o meio privilegiado para viver no seio das cousas e dos seres” (Ibidem). 

No número anterior da revista tinha-se publicado “A poesia será feita por todos”, o 

prefácio a “Poesia involuntária, poesia intencional” de Paul Éluard, sem indicação do 

tradutor, mas provavelmente sempre traduzido por António Ramos Rosa, em que se 

expressam aproximadamente as mesmas ideias do ensaio anteriormente citado. As 

diferentes línguas que existem no mundo, diz-nos Éluard, não representam um obstáculo 

para a recíproca compreensão, não é culpa delas se a coesão dos seres humanos no mundo 

não acontece. É mais responsável aquele “interdito eternamente formulado em nome da 

razão prática, contra a liberdade absoluta da palavra” e ainda: “A poesia involuntária, por 

mais banal, imperfeita e grosseira que possa ser, é feita das relações entre a vida e o 

mundo, entre o amor e a necessidade”39.  

Em suma, pode dizer-se que a poesia francesa da Resistência e a do surrealismo em 

Portugal foram tratadas de forma mais aprofundada e mais explícita em comparação com a 

Itália. Isto deve-se com certeza ao facto de que em Portugal continuou a publicar-se aqueles 

géneros de poesia durante a ditadura e, nas diferentes fases, isso veio a assumir significados 

sempre parecidos e todavia diferentes. Por exemplo, nos anos 50, em Portugal, já se podia 

                                                           
39 Árvore, Primavera-Verão, 1952, pp. 195-197. 
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usar a poesia da Resistência como um símbolo, como uma imagem metafórica, já se tinham 

passado vinte anos e havia um recuo temporal que permitia fazer comparações, traçar 

conexões entre a realidade de Éluard e a realidade daquele tempo, e assim falar da 

contemporaneidade através do passado. Em Itália, pelo contrário, a publicação desta poesia 

acontecia, nas revistas que considerei, quase contemporaneamente ao período em que ela se 

publicava na França, portanto era tudo mais contido, quase que citadas timidamente, e nem 

sempre nas suas vertentes mais revolucionárias. Resulta, em Itália, mais difícil transformar 

aquele tipo de poesia num símbolo ou numa metáfora, uma vez que os problemas que a 

França enfrentava durante a ocupação eram paralelos aos da Itália subjugada ao fascismo. 

Era difícil contornar a censura e a situação geral obrigava a que fosse tudo mais velado. 

Contudo, apenas a citação dos nomes de Éluard, Char, Aragon dava àquela mesma acção 

um significado particular no contexto italiano, em que a poesia francesa ainda não se tinha 

tornado o mito que se tornaria depois, ainda não era uma representação de uma realidade 

afastada, ainda não era apenas um pretexto para falar de outra coisa, mas era uma realidade 

muito próxima e que podia evidentemente ter consequências directas para tradutores e 

publicações periódicas.  

No caso de algumas revistas, tais como Afinidades, em Portugal, a ideia de 

valorização da França era mesmo propagandística, pois se tratava de uma revista financiada 

pelo Instituto Francês de Portugal e tinha a intenção de funcionar como ligação entre os 

dois países, mas também e sobretudo o objectivo de difundir o “espírito francês”. Outras 

revistas, tais como Vértice, praticavam um elogio socio-político da França, elogiavam a sua 

vocação humanista e universalista. Na Vértice uniam-se as visões portuguesas e as visões 

francesas, unia-se a visão de Ramos Rosa com a visão de Éluard e dava-se uma síntese 
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poética dos dois mundos. Sentia-se, nos meados do século XX, uma necessidade muito 

forte de união por parte de todos os intelectuais. Aconteceu, de facto em 1951, um encontro 

entre poetas europeus que queria ser uma tentativa nesta direcção. Os resultados do 

encontro são reportados por Adolfo Casais Monteiro num artigo da Árvore40 intitulado 

“Encontros europeus de poesia”. O encontro aconteceu na Bélgica e Casais Monteiro foi 

convidado como poeta português, juntamente com Miguel Torga.  Miguel Torga não pôde 

ir, e Casais Monteiro ficou como único representante de Portugal. O que o autor reporta é a 

vontade, por parte de todos os poetas presentes, de trabalhar pela unidade espiritual da 

Europa, pela liberdade de pensamento e pela fé na poesia como elemento de irradiação 

espiritual. Afirmava-se a necessidade de os poetas se exprimirem livre e sinceramente, 

recusando qualquer espécie de servidão. Punha-se, em suma, a liberdade e a independência 

do acto poético como base fundamental da poesia europeia. Escrever estas reflexões nas 

páginas da Árvore significava, também, redigir um programa para a própria revista. A 

revista precisava dar à poesia uma nova posição no plano da criação e na demanda social, 

devia ser um espelho da multiplicidade do real, libertando-a dos seus principais 

constrangimentos. Um dos constrangimentos era com certeza o fascismo com as suas regras 

e imposições, outro constrangimento era o marxismo, ou melhor uma concepção marxista 

da arte, como se fosse possível considerar a arte a partir apenas do seu valor e conteúdo 

social. A ideia de poesia que tinham em comum os colaboradores da revista pode ser 

reportada ao conceito de “engagement” que tinha Tristan Tzara, segundo o qual o único 

compromisso que os poetas deveriam assumir seria com a “vida ilimitada”, o da “fidelidade 

ao homem total”, fora de qualquer outra questão mais circunstancial. 

                                                           
40 Árvore, Outono de 1951. 
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Seria relevante afirmar que foi exactamente a presença da tradução de Paul Éluard 

na revista Árvore a ter determinado o seu encerramento definitivo e a sua censura total; 

seria interessante poder demonstrar que o principal elemento perturbador para o fascismo 

fosse a simples tradução de um poeta francês; infelizmente, porém, não nos é possível 

demonstrá-lo. O último artigo do derradeiro número clandestino da revista foi exactamente 

um artigo sobre a morte de Paul Éluard que ficou também como testamento da revista em 

si. A questão do encerramento por causa do poeta pode ficar como suposição juntamente 

com muitas outras, pois na revista amalgamavam-se várias personalidades com perfis 

“suspeitos” não apenas do ponto de vista literário, mas também e sobretudo do ponto de 

vista político. Alguns dos colaboradores, em particular, tinham ligações estreitas com o 

MUD (Movimento de Unidade Democrática) ou com organizações “subversivas” da 

oposição.  

 

4.3. A poesia da Guerra Civil de Espanha 

Todas as revistas italianas e portuguesas que considerei para este estudo dedicaram uma 

grande atenção à tradução de poesia escrita em castelhano a elas contemporânea, em 

particular à Geração de 27. No entanto, nos dois países houve, nas modalidades de 

recepção, algumas diferenças. Em Itália, o movimento literário que iniciou e fomentou a 

tradução da poesia espanhola contemporânea foi o hermetismo e com certeza o modo de 

traduzir, assim como os estilos dos particulares autores-tradutores influenciaram a tradução 

e foram por sua vez influenciados pela poesia que vinha do mundo ibérico. Em Portugal foi 

o neo-realismo a corrente que pela primeira vez recebeu e difundiu os poetas espanhóis de 

27. Foi demonstrado quer em Itália (cf. Sartore 2014-2015), quer em Portugal (cf. Soler 
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2000), que a modalidade de recepção daquele movimento poético foi fortemente 

determinada pelas exigências literárias e ideológicas correspondentes aos grupos que 

funcionaram como mediadores. Com isto não se quer dizer necessariamente que se fizeram 

traduções ou importações poéticas de forma ideologizante; quer dizer-se apenas que as 

escolhas dos autores a traduzir eram muitas vezes pensadas e direccionadas por factores 

literários e extraliterários ligados aos valores e ideologias dos grupos em questão.  

Como salienta Dionisio Martínez Soler (Soler 2000), embora a geração espanhola 

de 27 tivesse crescido paralelamente à geração portuguesa da Presença e, embora de facto 

houvesse algumas trocas poéticas entre Portugal e Espanha, foi apenas bastante mais tarde 

que a poesia da Geração de 27 foi realmente importada e recebida em Portugal. O problema 

da pouca difusão no começo foi o facto  de a geração não se ter apresentado inicialmente 

como um grupo homogéneo, mas como uma espécie de corrente variegada, composta por 

muitos nomes, dos quais apenas alguns foram canonizados e somente nos anos seguintes. 

Nos finais dos anos 30 e início dos anos 40, o neo-realismo português operou uma selecção 

quase funcional entre os autores da Geração de 27 e, além disso, o problema da Guerra 

Civil de Espanha – tratado na maioria dos poemas – permitiu aos neo-realistas realizar um 

paralelismo com a situação política portuguesa submetida à ditadura.   

Martínez Soler insiste em salientar a questão da particular selecção que foi feita 

pelos neo-realistas para trazer para Portugal a poesia espanhola daquela época. Depois da 

Guerra Civil, era dominante a escolha de obras de autores como Federico García Lorca – 

que entretanto se tinha tornado num mártir da guerra e, por extensão, um mártir do 

fascismo que naquele momento parecia invadir a Europa toda. Mas outros poetas, daquela 

mesma geração, embora estivessem envolvidos na guerra e a sua poesia tocasse temas 
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sociais e políticos, raramente eram considerados. A escolha resulta assim um tanto 

aleatória. Até dentro da obra do mesmo García Lorca, parece que os neo-realistas 

escolheram apenas uma parte da sua produção, isto é, a parte mais próxima do registo 

popular, do espontâneo, do tradicional espanhol, enquanto, por exemplo, toda a parte da 

produção do autor que se aproximava do surrealismo e que parecia não ter aparentemente 

um compromisso político foi menosprezada. Houve uma excepção, mas somente mais 

tarde, já no início dos anos 50, e foi mais uma vez o caso da revista Árvore. Esta revista, 

não querendo dar à poesia apenas uma função social e política, como já vimos no início 

deste capítulo, concentrava-se na dimensão humana da palavra poética e no seu apelo à 

fraternidade universal. No número de Primavera-Verão de 1952 publicou-se Vicente 

Aleixandre, poeta então quase desconhecido e que se tornará mais famoso em Portugal e no 

resto do mundo apenas depois de receber o prémio Nobel em 1977. O poema intitulado “El 

moribundo”, apareceu na língua original e dividido em duas partes: “Palabras” e “El 

silencio”. Tratava-se de um poema tirado de “Nacimiento último”, obra considerada como a 

última síntese poética do autor.  

Na Árvore, portanto, dava-se mais espaço à dimensão humana da poesia do que à 

sua dimensão política ou social. É de destacar, em particular, por ser muito interessante, a 

escolha da revista de apresentar também os poemas de Carmen Conde – no número do 

Inverno 1951-1952 – num contexto poético maioritariamente ocupado por homens, em 

Portugal como em Espanha. Uma escolha definitivamente contracorrente para o seu tempo. 

Carmen Conde foi uma das principais mulheres representantes da Geração de 27 e é 

descrita, na revista, como uma escritora e ensaísta multifacetada e fecunda. Contudo, os 

seus poemas e a sua apresentação não foram traduzidos para português, tendo sido deixados 
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na língua original. Elogia-se a pureza da sua poesia, a sua incansável pesquisa da verdade, 

um estilo que não se autocompraz e que sabe usar magistralmente palavras doloridas e 

emocionadas. Os poemas apresentados querem apenas ser uma introdução à sua obra e um 

convite para conhecer melhor a voz desta poeta. Trata-se de dois poemas de amor tirados de 

“Iluminada Tierra”. 

De García Lorca, no último número da Árvore, propuseram-se dois poemas então 

inéditos em versões diferentes, na língua original, acompanhados por uma breve nota de 

Eugénio de Andrade. O poeta português diz-nos que, quando chegou a autorização para a 

publicação dos dois inéditos de García Lorca, a revista já estava a ser composta para a 

impressão e não sobrou tempo para elaborar um comentário mais detalhado capaz de dar 

pontos de referência ao leitor português para situar Federico García Lorca no seu contexto 

histórico e literário. É também preciso considerar que se tratava do último número da 

revista que saíra em situações de emergência e em semiclandestinidade. 

Além disso, como nos faz notar ainda Martínez Soler no seu breve estudo, em 

Portugal, outros poetas como Luis Cernuda, Pedro Salinas, Dámaso Alonso, Emilio Prados, 

entre outros, não foram mesmo considerados nos anos deles contemporâneos ou pouco 

depois; foram-no apenas muitos anos mais tarde graças às sucessivas traduções não 

domesticantes de José Bento.  

De facto, na revista O Tempo e o Modo, muitos anos mais tarde, no número de 

Outubro de 1965, publicou-se uma Breve Antologia de Poesia Espanhola Contemporânea 

organizada por José Bento, que se dedicou também às traduções. O organizador diz, na 

pequena introdução, que escolheu um só poema por autor e se excluíram os poemas longos 
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para que todos os seleccionados pudessem entrar na antologia pelo menos com um texto. 

Entre os poetas espanhóis contemporâneos alguns não foram escolhidos, embora o 

merecessem, por isso afirma-se, sempre na introdução, quis-se dar a conhecer uma parte da 

poesia espanhola, sem pretensões de exaustividade, uma parte da poesia contemporânea 

forçosamente parcial e incompleta. Aparecem poemas de vários autores desde Miguel de 

Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Antonio Machado, Leopoldo 

Panero, Miguel Hernandez, José Augustin Goytisolo, entre outros. De facto, dos poetas da 

Geração de 27 não se citam os poemas que se costumavam citar durante o neo-realismo, 

citam-se outros que representam outras fases poéticas daqueles mesmos autores. Um dos 

mais interessantes do ponto de vista deste estudo é o poema de Damaso Alonso intitulado 

“Insonia” e tirado de “Hijos de la tierra” de 1944, um poema que foi escrito durante o pós-

guerra civil, uma reflexão sobre a destruição deixada pelo conflito, sobre a solidão das 

pessoas na cidade e sobre a insónia nas noites depois de um momento histórico tão 

devastador. 

Interessante é também o poema de Vicente Aleixandre, de 1953, tirado mais uma 

vez da colectânea “Nascimiento último” – que já referimos a propósito da revista Árvore – 

intitulado “Epitáfio”, onde se considera a morte o nascimento final e ao mesmo tempo pode 

ser lido como uma homenagem às pessoas mortas por uma causa. De Emilio Prados traduz-

se “Cidade cercada” de “Llanto en la Sangre” de 1937, outro poema com a guerra como 

tema principal.  

Na revista Vértice o que foi traduzido de poesia espanhola também remete 

sobretudo para a Geração de 27. Encontra-se um poema de Federico García Lorca, na 

língua original, no número de Julho de 1947. Encontra-se também a publicação de Guillén, 
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sobre a qual falaremos mais na terceira secção deste capítulo, e de forma geral deu-se 

bastante atenção aos poetas do mundo hispanófono, não apenas ibérico. Em Maio de 1959 

foi publicado Antonio Machado, numa homenagem relativamente aprofundada e com os 

poemas na língua original. 

Em Itália, a recepção da poesia espanhola da Geração de 27 aconteceu de forma 

diferente. Federico García Lorca foi também o poeta que recebeu mais atenção e a sua 

poética tornou-se indubitavelmente num eficaz antídoto contra a retórica do fascismo entre 

os anos 30 e os anos 40. O primeiro tradutor italiano de García Lorca foi o já aqui citado 

crítico e professor Carlo Bo, que traduziu pela primeira vez alguns poemas dele na revista 

Letteratura no número de Abril de 1938. Letteratura, sendo uma das revistas herméticas 

mais lidas e comentadas, tinha uma grande influência no mundo das letras daquele 

momento. Neste contexto, Bo decidiu não fazer uma distinção entre o poeta socialmente 

comprometido e o poeta mais ligado ao surrealismo como se tinha feito na recepção 

portuguesa da sua obra e traduziu para a revista “La casada infiel”, “Ciudad sin sueño 

(nocturno del Brooklyn Bridge)” e “Llanto para Ignacio Sánchez Mejías”, composto por 

“La sangre derramada”, “Cuerpo presente” e “Alma ausente”. Bo costumava ler a sua 

tradução do “Llanto para Ignacio Sánchez Mejías”, sobretudo por ocasião das tertúlias 

literárias de Florença, no ambiente animado do hermetismo florentino que orbitava em 

torno do café Le Giubbe Rosse. Foi assim que o verso “a las cinco de la tarde”, “alle cinque 

della sera”, no seu ritmo martelante e monótono que toda a gente costumava repetir 

continuamente,  se tornou uma metáfora sangrenta da luta contra o fascismo. O Llanto de 

García Lorca foi escrito em 1934 e publicado em Espanha em 1935 pela primeira vez. No 

poema encontram-se as características típicas da sua poesia, tais como a mistura de tradição 



238 
 

e vanguarda, mas também se vê claramente a sua marca individual. García Lorca, neste 

poema, fala da morte de um famoso amigo torero, mas claramente a leitura importada que 

se fez em Itália, e talvez também em Espanha naquele mesmo momento, levava a lembrar 

outras mortes, como as das guerras e das vítimas do fascismo. O ritmo é envolvente e 

incessante e “as cinco da tarde” tornou-se rapidamente para todos os intelectuais do 

hermetismo italiano uma espécie de linguagem em código que significava “a hora da 

morte”. Era impossível não fazer a ligação com todos os mortos que a Guerra Civil em 

Espanha e o Fascismo em Itália estavam a provocar. 

Em Itália, este poema teve um êxito duradouro e foi traduzido várias vezes, tendo 

outros grandes autores dado a sua pessoal versão no curso dos anos até hoje. Elio Vittorini, 

Oreste Macrì, Giorgio Caproni, Leonardo Sciascia, entre outros, quiseram retraduzir o 

famoso poeta. Giuliano Soria traça a história da recepção deste poema em Itália (Soria 

2012), a partir da primeira tradução de Carlo Bo em 1938 até à última – até ao momento da 

publicação deste estudo – em 2010. O autor descreve detalhadamente o que o Llanto 

representa e representou para o público italiano em determinados momentos da história do 

país e nos dias de hoje. Mas para dar uma ideia desta recepção bastam as palavras do poeta 

Giovanni Raboni: 

Entre a Itália bélica e fascista de 42-43 e a imagem de um poeta assassinado pelos 

franquistas não se deveriam estabelecer, teoricamente, relações muito fluidas. Mas é 

também verdade que os mesmos acontecimentos da Guerra Civil de Espanha, da qual Lorca 

foi uma vítima dolorosamente precoce, tinham provocado nos exponentes da vanguarda 

literária italiana dos anos 30 (à qual pertenciam evidentemente ambos, Bo e Vittorini, 

primeiros tradutores de Lorca na nossa língua) uma decisiva tomada de consciência – e por 

quanto fosse então possível, de posição – no sentido democrático e antifascista. Fica, de 

qualquer modo, o facto de que a primeira aquisição e assimilação da poesia de Lorca por 

parte da cultura italiana aconteceu em tempos curiosamente breves, e que no centro do 

fenómeno está, desde o início, o Llanto para Ignácio. (Raboni 1978, 7, tradução minha) 
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Do ponto de vista linguístico foi um poema que gerou inúmeros debates sobre a tradução, 

numa espécie de competição douta sobre qual foi e qual deveria ser a melhor e mais fiel 

maneira de transpor o texto para italiano. Em 1961, na revista Rendiconti, Leonardo 

Sciascia, aguerrido e indignado contra as traduções do Llanto feitas pelos exponentes do 

hermetismo, nomeadamente por Oreste Macrì e Carlo Bo, considerando-as demasiado 

obscuras e afastadas do original, decidiu propor a sua pessoal versão, juntamente com uma 

crítica das precedentes. Surgiram muitas divergências entre a versão de Sciascia e a de 

Oreste Macrì, mas a principal foi a questão dum verso – um dos versos centrais do poema – 

: “y el toro solo corazón arriba”. Na versão de Macrì: “solo il toro ha il cuore in alto”, o 

olhar direciona-se para o touro que está no chão com o coração virado para cima; enquanto 

na versão de Sciascia: “e solo il toro che sale nel cuore”, o olhar direciona-se para o torero 

que vê o touro subir-lhe até ao coração. Em castelhano, de facto, o verso é ambivalente e as 

duas possibilidades são previstas pela gramática. Talvez a grandeza do poema esteja na 

capacidade do poeta granadino de concentrar num só verso a morte do touro e o horror do 

torero – ambiguidade impossível de manter em italiano. Esta questão de facto não denota 

um erro de tradução, nem uma escolha estilística particular ou ideologizante. Sciascia 

evidentemente enganou-se em considerá-la um erro – suscitando assim uma resposta de 

Macrì ressentida, mas zelosa. Tratou-se apenas de uma desambiguação diferente, uma 

diversa maneira de interpretar um mesmo verso. O problema não residia tanto nas 

capacidades dos tradutores, quanto na arte imperfeita da tradução que por vezes obriga a 

escolhas que excluem vertentes diferentes e não deixa que se mantenha a ambiguidade (cf. 

Piras 2012). 
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Globalmente, em Itália, não houve a distinção que se verificou em Portugal no que 

diz respeito às diferenças entre poesia social e poesia não social. Em Letteratura, 

juntamente com Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez e outros, apareceram também 

autores como Rafael Lasso de la Vega, também conhecido como Marqués de Villanova, 

poeta mais alheio aos movimentos literários da época e que em Itália conheceu uma fortuna 

crítica sobretudo póstuma.  

Pode afirmar-se que as principais traduções da língua castelhana foram feitas 

sobretudo por Carlo Bo e Oreste Macrì naquele período. De García Lorca, depois de Carlo 

Bo, se ocupou também Oreste Macrì, que traduziu em Corrente, de 1939, “Oda a Salvador 

Dalì”, e Luigi Panarese, também em Corrente, traduziu a “Canción de la muerte pequeña”. 

Em 1940, por fim, foi publicada a primeira edição dos poemas de Federico García Lorca 

pela colecção “La Fenice” da Editora Guanda com tradução e organização de Carlo Bo. 

Faz-se normalmente coincidir este ano, 1940, com a viragem para uma recepção e uma 

leitura dos autores espanhóis contemporâneos finalmente capaz de sair do ambiente 

constrangedor e restrito dos intelectuais e do meio académico para se difundir mais a nível 

nacional, alcançando assim o leitor comum.  

Em Itália, a relação entre o hermetismo e as traduções que o mesmo movimento 

proporcionava foi ambivalente. Por um lado, os autores herméticos tinham tendência a 

traduzir com o mesmo estilo com que escreviam os seus textos originais e, por outro lado, 

eles próprios não deixavam de ser influenciados pelos ritmos diferentes, pelas diversas 

expressões e visões do mundo próprias de outras línguas. No caso da tradução dos já 

referidos poemas de García Lorca feita por Carlo Bo em Letteratura de Abril de 1938, por 

exemplo no poema “Ciudad sin sueño” (“Città insonne”), Bo mantém a estrutura textual, a 
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composição em seis estrofes, embora no início mude a disposição das palavras 

transformando os “nadie, nadie”, “nessuno, nessuno” num verso à parte, enquanto no 

original formavam parte do primeiro verso, provavelmente porque em italiano a frase se 

tinha tornado visivelmente mais longa. Globalmente, porém, Bo mantém-se fiel à estrutura 

do texto original, embora o tradutor se desvie claramente do texto de partida – desvio que, 

contudo, pode ser atribuído a uma simples gralha – quando traduz do castelhano “nos 

caemos por las escaleras para comer la tierra húmeda” com “non cadiamo per le scale/ per 

mangiare la terra umida”, transformando assim um “nós” num “não” e mudando 

radicalmente o sentido da frase. A utilização de medidas métricas diferentes quer no poema 

de partida, quer no poema de chegada deixa ao tradutor uma notável liberdade e 

possibilidade de manter as anáforas, assim como o ritmo do andamento do poema. Bo 

mantém a construção paratáctica típica de García Lorca e devolve as repetições lexicais em 

italiano recriando, com a mesma intensidade, o efeito de reiteração e de ritmo. 

De certa forma, portanto, a tradução resultou ser um primeiro passo para começar a 

sair do traçado dos modelos estilísticos típicos da corrente hermética. Em suma, podemos 

falar de um verdadeiro hispanismo hermético que, com certeza, nasceu na esteira da morte 

de Federico García Lorca, mas que a seguir continuou o seu caminho até outras paragens. A 

explosão de interesse crítico que sucedeu à Guerra Civil de Espanha fez com que vários 

críticos e tradutores transitassem do mundo do francesismo para o mundo do hispanismo 

enquanto, porém, aquele tipo de literatura continuava a ser apenas prerrogativa de 

especialistas. O grande público só tomou conhecimento dela muitos anos mais tarde – 

embora a tradução de Lorca feita por Carlo Bo e publicada com Guanda, assim como a 
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antologia I Lirici Spagnoli pelas Edições Corrente, em 1941, tenham tido uma certa difusão 

e um discreto número de leitores apaixonados. 

Antes da Guerra Civil tinham-se, em Itália, escassos conhecimentos de Espanha e 

da literatura espanhola. A Guerra proporcionou, pela negativa, a descoberta de um povo e 

de uma literatura, permitindo finalmente ir além das simples relações institucionais entre 

governos. Para os italianos descobrir que Espanha e a sua literatura estavam vivas e que 

eram profundamente europeias (isto é, influenciadas por todas as outras literaturas 

europeias e em contacto com elas) foi uma espécie de revelação. Espanha tinha relações 

literárias precisas com a França e a Alemanha, sobretudo, mas a Guerra Civil tornou-se 

num símbolo de resistência para os resistentes de toda a Europa. Ao longo percurso durante 

o qual o fascismo atravessou a Itália, foi muito importante ter, a seu lado, o exemplo 

espanhol. Foi um exemplo e uma prova de antifascismo e uma ocasião em que se teve a 

possibilidade de experimentar concretamente a inserção da ética na política. Além disso, foi 

talvez mais fácil, para os italianos, concentrarem-se – a partir de certo momento durante a 

Segunda Guerra Mundial – sobre a literatura espanhola, num período em que as relações 

com França e Inglaterra se encontravam sempre submetidas a mais controlos políticos.  

Em todo caso, não é de subestimar o papel da França, na descoberta da poesia 

espanhola contemporânea por parte de Itália. É bastante comum, em alguns casos da 

história da literatura, que se importem não apenas textos soltos de uma dada cultura, mas 

até traduções e, juntamente com elas, modelos de formas de traduzir. A França durante todo 

o século XIX e parte do século XX foi o grande modelo europeu em termos literários e, 

tanto em Itália como em Portugal, lia-se avidamente tudo o que provinha da França como 

se proviesse de uma entidade superior. Segundo o mesmo mecanismo, também tudo o que 
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se traduzia para francês era considerado como já “canonizado” pela cultura francesa, 

portanto já digno de interesse a priori. Desta forma, nasciam em Itália e em Portugal, as 

traduções indirectas de línguas de países muito afastados geográfica e/ou linguisticamente, 

tais como o russo, que se traduziam para italiano ou português a partir do francês. Nos 

casos aqui considerados, em que estamos a tratar de literaturas de línguas românicas e, 

portanto, todas relativamente próximas entre elas, era raro fazerem-se traduções indirectas a 

partir do francês, mas não era de todo raro traduzir seguindo o modelo francês. Por modelo 

francês não se entende aqui apenas uma determinada forma de traduzir ditada por escolhas 

linguísticas, mas quer-se significar um determinado tipo de enquadramento tradutório que 

compreende os autores escolhidos, os tipos de texto, os temas tratados. Por esta razão, 

podemos readaptar o conceito de “mediating model” referido por Gideon Toury (Toury 

1995, 161) ao modelo de sistema de tradução francês. Neste caso específico, na França já se 

traduzia a poesia espanhola contemporânea – muito antes do que em Itália e já fazia parte 

da sua literatura por assim dizer canonizada, sendo esta poesia bastante publicada nas 

principais revistas literárias e bastante lida e comentada. A literatura francesa e as revistas 

francesas conseguiam, frequentemente, circular directamente em Itália sem necessidade de 

traduções, portanto provavelmente foi também através delas, e em particular através da 

Nouvelle Revue Française, que os poemas de Federico García Lorca traduzidos para 

francês por Paul Éluard devem ter chegado aos leitores e críticos italianos. Finalmente, é 

importante não esquecer um último factor, provavelmente determinante no que diz respeito 

à relação entre Espanha e Itália em termos literários, que é a questão do exílio de alguns 

poetas espanhóis em terra italiana. Rafael Alberti, por exemplo, viveu em Itália por mais de 

dez anos sem interrupção; Guillén esteve muitas vezes no território italiano e, além disso, 
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tinha conhecido o tradutor e crítico Renato Poggioli nos Estados Unidos entre os anos 30 e 

os anos 40. 

No que diz respeito aos outros poetas de língua castelhana nas outras revistas, como 

já vimos no capítulo anterior, na Baretti não se tratou muito de poesia em castelhano, mas 

no número de Outubro de 1925 dedicou-se um artigo aos poetas catalães – um facto 

bastante raro em Itália naquela época –, aprofundando em particular a figura de Joan 

Margall, poeta que viveu entre o fim do século XIX e o começo do século XX. De resto, 

entre os autores mais citados encontramos Juan Ramón Jiménez e Antonio Machado, sendo 

a revista Maestrale aquela que mais se ocupou desta poesia, tratando também autores da 

América do Sul, tais como Pablo Neruda. 

Globalmente, a diferente recepção em Itália e em Portugal da poesia da Geração de 

27 espanhola pode ser devida aos diferentes períodos históricos em que esta poesia chegou 

aos dois países. Portugal já tinha com Espanha relações literárias bastante próximas, mas é 

verdade que durante a Guerra de Espanha despertou-se um grande interesse sobretudo pelos 

poetas que se tornaram mitos individuais e colectivos da resistência, nomeadamente García 

Lorca e Antonio Machado. Assim, o neo-realismo celebrou e difundiu alguns poetas da 

Geração de 27 que, entretanto, já tinham sido reconhecidos em Espanha também.  Como já 

referido, porém, o neo-realismo trouxe a Portugal uma versão parcial daquele movimento 

poético, concentrando-se unicamente nas suas vertentes sociais e ligadas às tradições 

populares. Provavelmente era o que faltava, naquele momento, à literatura portuguesa: uma 

lírica capaz de encarnar o sofrimento e a resistência aos constrangimentos impostos. Como 

refere bem Eduardo Lourenço, “o ano da eclosão da Guerra Civil de Espanha é bem próprio 

para referir o que será também uma guerra civil dos espíritos de que o neo-realismo será 
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durante longos anos a expressão mais extrema e consciente” (Lourenço 1968, 32). Foi 

preciso esperar até aos anos 60, no que diz respeito à reprodução e difusão da dita poesia 

espanhola em revistas literárias – se não considerarmos a excepção que já vimos 

representada pela revista Árvore nos primeiros anos da década de 50 – para o poeta e 

tradutor José Bento conseguir proporcionar uma visão mais ampla, mais aprofundada e 

menos sectária das mil facetas daquela poesia em revistas como O Tempo e o Modo e em 

outras publicações antológicas.  

Em Itália, a recepção da poesia espanhola da Geração de 27 ocorreu, pelo contrário, 

quase contemporânea ao nascimento da mesma poesia em Espanha, e não se fez distinção 

entre obras mais viradas para a tradição popular e obras mais viradas para outras tradições 

ou vanguardas. O problema de traduzir poetas da própria contemporaneidade reside no 

facto de ainda não se possuir a distância crítica necessária para olhar para as obras com a 

lucidez do afastamento temporal. Não se sabia, portanto, se os autores que então se 

traduziam teriam sido autores duradouros na história da literatura ou não. De facto, naquele 

momento, pouco importava. O que era importante era que aquela mesma poesia, naquela 

mesma época, ressoava nos ouvidos italianos e dava um significado mais profundo, mais 

poético e mais humano à resistência política em curso nos dois países. Permanecia, em 

Portugal como em Itália, o problema da censura e do controlo em geral sobre as 

publicações periódicas e não periódicas. É preciso considerar que o que se publicava era 

algo que já tinha sido filtrado – no sentido de, por vezes, proposto, rejeitado, reproposto, 

modificado e enfim publicado – inúmeras vezes. Contornar o problema da censura, através 

da poesia, tornou-se mais fácil pelo facto de a poesia permitir uma linguagem ambígua e 

alusiva. Como já vimos no primeiro capítulo, se considerarmos a poesia como o terreno 
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privilegiado da literatura em que se permite a irrupção do semiótico no simbólico, a 

linguagem poética é absolutamente reveladora do sujeito em processo e consegue 

desestruturar a gramática, a língua e, de alguma forma, o modo em que se concebe a 

realidade. Esta subversão, no âmbito do semiótico, é interessante porque é transponível 

para a língua da tradução e isto pode acontecer de várias formas: decalcando, em tradução, 

o mesmo ritmo do original ou recriando na língua de chegada um poema composto por uma 

determinada forma que em tradução seria concebida como um desvio da norma, uma 

subversão. No poema de García Lorca, o ritmo concitado é transposto para italiano e recria 

perfeitamente o mesmo sentimento de ansiedade, de urgência e, ao mesmo tempo, de 

ineluctabilidade. Além disso, falando da morte de um torero podia falar-se alegoricamente 

das mortes da guerra e das vítimas do fascismo.  

Embora as obras lorquianas mais surrealistas e as mais tradicionalistas se tenham 

misturado na recepção italiana, e os poemas de García Lorca não tenham encontrado – 

aparentemente – particulares obstáculos na publicação, algumas palavras de Carlo Bo 

publicadas na sua introdução à antologia Lirici Spagnoli, no número de 9 de Setembro de 

1941 da revista Maestrale, deixam entender que nem tudo o que se queria publicar era 

efectivamente publicado. Nomeadamente, quando Carlo Bo por exemplo fala de Rubén 

Darío dizendo que a sua produção artística derivada das suas preocupações políticas é 

muito menos interessante e que não está à altura do autor de “Azul”, deixa entender ao 

leitor italiano que existe também uma produção mais politizada de Rubén Darío e desse 

modo convidaria indirectamente à sua descoberta.  

O grande poder da poesia passava precisamente pelo seu natural hermetismo, pelo 

seu saber falar obscuramente e, assim fazendo, conseguia iluminar zonas semânticas que de 
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outra forma não seriam acessíveis. Não se pode, todavia, dizer que a subversão passasse por 

pormenores linguísticos. No que diz respeito à poesia espanhola não encontrei de facto, do 

ponto de vista linguístico, exemplos dignos de nota neste sentido, ao longo deste estudo. 

Foram notados, por alguma crítica italiana, pequenos pormenores, como destacou Paola 

Mildonian e a seguir Serena Sartore (Sartore 2015, 72), por exemplo na tradução de um 

poema de Rafael Alberti, “Madrid, otoño”, o verso: “los más turbios siniestros provocados” 

na versão de Sergio Solmi de 194541 foi traduzido com “i più oscuri disastri si preparano”42, 

portanto com um deslocamento temporal da forma verbal do passado para o presente, como 

a significar que os mais obscuros desastres, que na versão em castelhano já tinham 

acontecido, em italiano ainda estivessem em preparação. Sartore mostra-nos também que 

na posterior versão deste poema por Luigi Bodini, publicada em 1964, se traduziu “O città 

di terribili, colpevoli disastri”43, como se se avaliassem desastres já acontecidos graças ao 

afastamento temporal da guerra no momento em que se realizou a tradução. Nas traduções 

publicadas em revista não me foi possível fazer uma comparação linguística entre as 

traduções portuguesas e as italianas, porque os textos traduzidos não coincidiam e 

sobretudo porque em Portugal era muito mais frequente deixar o texto espanhol em língua 

original – talvez por causa da maior proximidade entre as duas línguas, ou talvez como 

estratagema para contornar a censura. O que é interessante, porém, é que nos dois países, ao 

longo dos anos em que estes se encontraram submetidos a uma ditadura, a poesia espanhola 

da Geração de 27 tenha tido o mesmo significado e o mesmo papel subversivo no campo 

literário e político. Pode dizer-se que esta importação literária ocupou o mesmo espaço de 

resistência contra o poder em Itália e em Portugal. 

                                                           
41 Publicada na revista Il Politecnico de 13 de Outubro de 1945. 
42 Os mais obscuros desastres preparam-se  
43 Ó cidade de terríveis, culpáveis desastres 
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Outro ponto em comum entre os dois países foi que em ambos os casos os 

tradutores sempre optaram por traduções poéticas. Nunca se escolheu traduzir com 

paráfrases comentadas ou com textos em prosa a substituir o texto poético – como por 

vezes se fazia, sobretudo nas traduções das línguas antigas. Em Itália como em Portugal, no 

período histórico em estudo, a poesia nas línguas de partida era regularmente traduzida por 

poesia nas línguas de chegada. Os tradutores eram, na maioria dos casos, críticos, 

intelectuais, por sua vez autores e poetas e isto influenciou bastante o tipo de traduções que 

se realizavam. A tradução de poesia como experimentação das próprias fronteiras 

linguísticas foi para estes autores e tradutores um exercício de constatação de até onde 

podia chegar a sua própria língua. Era interessante ver até onde era possível fazer chegar a 

língua, até onde se podiam conceber desvios às normas gramaticais seja nos escritos 

originais, seja nas traduções. A tradução, naquela época, era um reflexo exacto da relação 

que existia entre os tradutores e a sua própria língua. Para Vincenzo Mengaldo (1978), a 

difusão da tradução poética de um autor é inseparável da formação de uma figura de poeta 

em que o ofício lírico se divide entre uma actividade de intelectual militante acompanhada 

e duplicada por uma contínua função metapoética, em todas as suas formas, provocada pela 

tradução. 

Nos dois países, enfim, era patente a influência do modelo cultural da França seja 

no âmbito literário geral, seja no âmbito tradutório. Além disso, claramente, em Portugal, 

por razões de duração cronológica da ditadura, foi possível mudar as modalidades de 

recepção da poesia ao longo dos anos – embora permanecendo dentro das barreiras 

impostas pelo poder ditatorial. Por isso puderam surgir as traduções diferentes de José 

Bento, mais afastadas cronologicamente dos acontecimentos da Guerra de Espanha e 
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interessantes por proporcionarem uma visão mais matizada dos autores que já se 

conheceram de forma diferente durante os anos 30 e 40.  

 

4.4. O caso da poesia afroamericana 

O verdadeiro boom das traduções de literatura norte-americana em Itália ocorreu, como é 

sabido, no começo do pós-guerra, imediatamente a seguir à Segunda Guerra Mundial, 

graças sobretudo à obra de autores como Cesare Pavese, Elio Vittorini, Fernanda Pivano e 

outros. Nos anos 40 ocorreu o caso célebre, e já referido de passagem, da antologia 

Americana organizada por Vittorini, que reunia trinta e três escritores americanos e cuja 

publicação foi bloqueada pelo regime que quis impor à antologia a introdução de um 

académico aderente ao fascismo, assim como a eliminação de todas as notas e comentários 

escritos por Vittorini. Era evidente que as relações políticas entre o governo italiano e os 

Estados Unidos eram conflituosas e, por consequência, também as trocas literárias, segundo 

o regime, tinham que ser cautelosas. Neste clima de rejeição do que vinha da América, 

acabou por criar-se, em Itália, um verdadeiro mito popular ligado àquele país. Este tornou-

se rapidamente um mito por representar, no fundo, um algures diferente e sobretudo um 

símbolo da contestação à ditadura. De facto, foi apenas nos anos 60 que se conseguiu ler a 

versão original da antologia traduzida por Vittorini tal como realmente tinha sido 

concebida, com as suas notas, comentários e introduções por cada secção, algo que conferia 

um certo sentido e um prestígio à selecção de textos. Se, portanto, a literatura americana já 

era problemática em si, a poesia de autores afroamericanos, aquela que então era chamada 

“poesia negro-americana” era ainda mais discriminada quer nos anos do fascismo, quer nos 

anos do pós-guerra. É por esta razão que surpreende tanto encontrar a sua inclusão em 
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algumas das revistas literárias consideradas neste estudo. Trata-se de artigos e traduções 

sobretudo de poesia e menos de prosa e encontrei referências a ela principalmente em duas 

revistas italianas, Baretti e Letteratura, e em duas revistas portuguesas, Seara Nova e 

Vértice, sendo que os casos de Seara Nova e Letteratura resultaram ser os mais 

interessantes.  

Quando se fala de poesia, talvez até mais do que no caso da narrativa – que nas 

revistas literárias era frequentemente apresentada sem excessivos comentários ou 

introduções –, tudo o que se refere à categoria do paratexto é muito importante para a sua 

recepção. As modalidades de apresentação da poesia são fundamentais sobretudo no seio 

das revistas literárias. O caso da Seara Nova é interessante por ter abordado, num artigo 

escrito por Francisco José Terneiro, geógrafo e poeta são-tomense, a poesia de Langston 

Hughes através da recepção brasileira da sua obra. O autor cita Manuel Bandeira e Ribeiro 

Couto como os principais tradutores da poesia de Hughes e mostra como decorreu a 

apropriação dos temas dele por parte da cultura brasileira.  

De facto, é habitual estudar como a actividade de tradução praticada por um 

determinado autor pode influenciar e modificar a produção da sua obra original com 

interferências no estilo, na prosódia e nos conteúdos; porém, seria importante também 

considerar os casos, na história da literatura, em que os autores, não podendo ou não 

conseguindo ter acesso a muitas obras em língua original, foram obrigados a basear-se nas 

traduções para conhecer a obra de um dado autor estrangeiro. No estudo de Vera M. 

Kutzinski (2006) mostra-se como Langston Hughes foi uma das mais importantes 

influências para a poesia da América do Sul, embora apenas uma mínima parte da sua 

produção tenha sido traduzida para espanhol e embora os poetas e leitores hispanófonos se 
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baseassem unicamente nas leituras destas traduções. Além disso, parece que a poesia de 

Hughes sofreu uma verdadeira apropriação por parte dos poetas tradutores hispanófonos 

que usaram, de alguma forma, aquela poesia para sustentar causas sociais e políticas que já 

pouco tinham a ver com a poesia de Hughes, mas que coincidiam mais com os problemas 

da América do Sul do período em que foi traduzida. A poesia de Hughes era, a maior parte 

das vezes, dirigida a despertar a consciência da condição dos negros nos Estados Unidos, 

mas na América do Sul – nos países hispanófonos, assim como nos lusófonos – a poesia 

dele não foi integrada na literatura nacional com os mesmos efeitos. De facto, dependendo 

de quem traduzia, das modalidades com as quais se realizava a tradução, além da escolha 

dos textos, a poesia de Hughes não falava tanto da condição negra, quanto das condições 

das classes sociais mais pobres. Na América do Sul o discurso de Hughes sobre a opressão 

racial transformou-se rapidamente num discurso sobre a opressão social. Foi por esta razão 

que Hughes foi recebido, na América do Sul, como o herói e o poeta da revolução social. A 

colonização física e real que Hughes referia nos seus poemas era transformada numa 

colonização interior e Kutzinski, concentrando-se sobretudo na tradução que o tradutor 

cubano Fernández de Castro fez, demonstra isso eficazmente com exemplos linguísticos 

tirados dos poemas e das suas traduções. Na análise das escolhas de tradução reconhece-se 

a viragem para as problemáticas sociais em detrimento das raciais. Kutzinski, estudando a 

tradução feita por Fernández de Castro do poema “I, Too”, destaca como no texto original o 

foco está sobretudo numa questão de “being”, enquanto na tradução para espanhol, se 

converteu mais numa questão de acção e de posição social. Tem-se a impressão de que o 

tradutor quis esclarecer a mensagem “política” do poema original. A autora do estudo 

deduz as suas conclusões de pequenos detalhes linguísticos, como o facto que se tenha 

traduzido “when” como “e aunque” no determinado contexto do poema, assim como a 
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tradução de “I sing” como “honro” que proporciona uma bem conseguida aliteração com o 

“hermano” do verso seguinte, mas que muda a perspectiva e confere um propósito 

específico, amortecendo assim a ironia do original, e tornando-o, no início, mais parecido 

com uma oração do que com uma crítica irónica, como era o caso do original.   

Estas traduções influenciaram, por sua vez, outros poetas da América do Sul que 

entraram em contacto principalmente com o Hughes traduzido por Fernández de Castro e, 

não podendo ler o original, acabaram por ser dependentes destas. Nicolás Guillén foi um 

dos poetas que se aproximou da obra de Hughes através das traduções de Fernández de 

Castro, portanto familiarizando-se com um Hughes muito mais ocupado com as lutas 

sociais do que com a problemática racial. Toda a recepção de Hughes na América do Sul – 

embora seja difícil falar de América do Sul como de um território homogéneo por esta 

incluir diferenças enormes a respeito de tudo, sobretudo a respeito da condição das pessoas 

negras, das diferenças sociais, assim como da história da escravatura e da integração – foi, 

ainda que ligeiramente, “contaminada” por estas traduções. 

Em Portugal, como afirma Francisco José Terneiro na Seara Nova de 16 de Junho 

de 1945, falar de Langston Hughes assume ainda significados diferentes e desperta a 

atenção para o problema colonial, um assunto tabu das revistas durante o salazarismo, a não 

ser que se elogiem os empreendimentos e as empresas ultramarinos. O autor refere que em 

Portugal, apesar do “vastíssimo domínio colonial”, quase ninguém nunca se ocupou de 

conhecer a cultura das colónias. Terneiro, além de abordar a problemática da relação com 

os povos colonizados, aprofunda a parte relativa aos Estados Unidos e em particular ao 
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poeta Langston Hughes e ao Renascimento de Harlem44. Hughes e o Renascimento de 

Harlem representavam, para Terneiro, o começo do reconhecimento da “raça negra” como 

humanidade digna de cidadania e de direitos, após os anos da escravatura, mas um 

reconhecimento que em vez de proporcionar uma vida livre sofreu uma segregação que não 

permitiu o desenvolvimento social. A operação que Terneiro faz, no seu artigo, pode ser 

considerada uma verdadeira valorização da poesia afroamericana, tentando uma sua 

inserção oficial no contexto do cânone da literatura americana contemporânea. Partindo de 

uma panorâmica sobre a poesia americana inicialmente subjugada à poesia inglesa e mais 

tarde expressão original e peculiar dos Estados Unidos, a análise do autor toca nos 

principais poetas, de Longfellow até Poe, passando por Whitman, considerado como o 

grande reformador que conseguiu sair dos trilhos mais clássicos, e pelo anticlimax de 

outros poetas, tais como Emily Dickinson. Citam-se também Robert Frost, Edgar Lee 

Masters e Carl Sandburg. Entre estes poetas insere-se a poesia afroamericana que, ecoando 

Whitman, sobretudo no canto de Hughes “I, Too”, se reconhece na tradição poética 

estadunidense. Reivindica-se o facto de que as pessoas negras também podem representar a 

América, e ressalta-se a crítica social dos Estados Unidos contemporâneos que transparece 

nos poemas de Hughes. O autor transcreve os versos na língua original e as traduções 

portuguesas colocam-se nas notas de rodapé. Terneiro, finalmente, conclui o artigo 

afirmando que aqueles poemas não podem pertencer apenas à “literatura negra”, mas que 

deveriam pertencer à “literatura americana sem distinção de classes ou raças”. O intuito do 

artigo, além de dar a conhecer ao leitor português facetas mais escondidas da poesia 

americana, e além de se deter na recepção de Hughes na América do Sul e assim chamando 

                                                           
44 A assim chamada “Harlem Renaissance”, o movimento artístico da comunidade afroamericana que 

começou nos Estados Unidos, nos anos 20, partindo do bairro de Harlem em Nova Iorque e expandindo-se 

rapidamente por todo o território.  
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a atenção do leitor português para a problemática colonial, também é o de mostrar que 

existe a possibilidade de integrar a literatura afroamericana na literatura americana tout 

court. A poesia de Langston Hughes seria assim tão americana quanto a poesia de 

Sandburg ou de Edgar Lee Masters, e com tais afirmações lutava-se também contra a noção 

de “primitivismo” com a qual era costume referir-se à arte de origem africana a partir dos 

anos 20 na Europa. 

Portanto, se em Portugal a recepção deste tipo de poesia esteve de alguma forma 

ligada à problemática colonial, em Itália foi diferente. Na cultura italiana quando se falou 

de “poesia negro-americana” foi na revista Letteratura, no número 4 de Outubro de 1937. 

O artigo escrito por Luigi Berti intitulava-se “Veduta sulla poesia negra nordamericana” e 

compreendia uma pequena antologia de poemas traduzidos para italiano. A literatura 

americana, principalmente a poesia, já era muito referenciada naqueles anos pela mesma 

revista, graças ao próprio Luigi Berti, que traduziu e escreveu sobre autores até então 

inéditos em Itália, tais como Hilda Doolittle, Erskine Caldwell, Marianne Moore e outros. 

Falar de poesia afroamericana em pleno fascismo, à beira da promulgação das leis raciais 

que, é verdade, se dirigiam expressamente às pessoas de religião hebraica, mas que se 

baseavam na exaltação e na superioridade dos homens brancos – que acontecerá um ano a 

seguir à saída deste artigo –, foi um acto com certeza contestatário. Luigi Berti, na 

introdução à sua pequena antologia publicada na revista, faz uma verdadeira denúncia das 

condições das pessoas negras nos Estados Unidos, examina os dialectos das diferentes 

partes da América e refere as influências entre poesia e música, spirituals e blues. Entre os 

poetas citados é de ressaltar a decisão de dar voz também às poetas mulheres, além da 

citação de Phillis Wheatley, a primeira mulher afroamericana a ser publicada, Berti fala 
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também de Georgia Douglas Johnson que, juntamente com Frances Harper, se afirmaram 

como poetas do Renascimento de Harlem.  

Outro aspecto importante da poesia afroamericana, ressalta Berti, é com certeza a 

crítica social e a exaltação da África como detentora de um capital poético de alto nível. 

De resto, a literatura americana, e nomeadamente a poesia, não foi muito tratada nas 

revistas consideradas para este estudo. Se excluírmos autores como W.H. Auden, Ezra 

Pound e T.S. Eliot, dos quais é difícil estabelecer uma pertença específica à literatura 

americana ou à literatura inglesa, e que foram muito citados e estudados, os restantes 

autores foram muito pouco considerados. Mais uma vez, houve mais artigos sobre os 

prosadores – entre os quais, os mais citados em Itália como em Portugal foram Herman 

Melville para o século XIX e Ernest Hemingway para o século XX.  
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Considerando como foco principal deste estudo a comparação entre a cultura italiana e a 

portuguesa como culturas de chegada, constatámos que esta pesquisa abrange apenas uma 

porção mínima da imensa variedade de temas ligados aos assuntos que se poderiam tratar 

referentes à tradução de poesia no contexto dos dois países. De facto, os trabalhos de 

pesquisa aqui iniciados revelaram um campo de investigação muito vasto, que inclui 

inúmeras possibilidades de aprofundamento. Todavia, da pequena amostra do corpus 

utilizado nesta tese é possível deduzir algumas conclusões em relação às perguntas 

referidas no início e também percorrer a linha de investigação traçada com a consciência de 

não ter encontrado respostas exaustivas, nem definitivas, mas pelo menos de ter delineado 

algumas importantes questões, e levantado ulteriores perguntas. 

A comparação entre Itália e Portugal levou à constatação das atitudes das duas 

culturas face à tradução de poesia. Em Itália, durante o fascismo, havia uma verdadeira 

vontade de formar uma cultura única e fascista, assim como uma necessidade de subjugar o 

povo a uma ideia monolítica de nação e de raça, exactamente como acontecia na Alemanha 

nazi. Em Portugal sentia-se menos esta necessidade, embora houvesse sempre um grande 

controlo sobre tudo o que provinha de além-fronteira e uma exaltação contínua da cultura 

nacional, mas sem resultar tão excessiva e totalizante como no caso do fascismo 

mussoliniano. A relação entre literatura e poder foi, no entanto, muito semelhante. No que 

diz respeito às revistas literárias, notámos que nos dois países o seu nascimento no 

panorama cultural era frequentemente de origem dupla: por um lado, surgiam revistas e 

correntes literárias que visavam voltar à tradição, ao classicismo, e por outro lado, revistas 

e correntes viradas para a modernidade e para o futuro. Havia também revistas que 

funcionavam como ponte entre estas duas vertentes e que se fixavam num compromisso a 

metade entre os dois pólos. Aquelas que não tomavam posição eram acusadas de apoiar o 
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poder. As revistas de resistência, nos dois países, tinham muitos elementos em comum. 

Todas apresentavam algumas características de concordância com os regimes ditatoriais, 

normalmente na secção das crónicas ou nas partes ensaísticas – de forma a não ser 

directamente censuradas logo no primeiro número –, mas quase todas davam, a seguir, mais 

espaço à poesia e à prosa, também àquela que era subtilmente contestatária. Veja-se, por 

exemplo, o caso já referido no terceiro capítulo, de Corrente di Vita Giovanile, onde, na 

secção da revista dedicada aos ensaios, foram publicados artigos em que se apoiava 

explicitamente a política franquista na Guerra Civil de Espanha, justificando-a como uma 

necessidade para a defesa da civilização latina e da tradição cristã, enquanto na secção 

dedicada à poesia se traduziam poemas de Antonio Machado e Federico García Lorca, em 

contradição, ou até em aberta polémica, com quanto se afirmava nos textos dos artigos. É 

impossível não notar esta contradição interna na revista, que pode ser atribuída ao facto de 

o periódico ter querido garantir uma posição política próxima do fascismo para não ser 

censurado ou apreendido e, ao mesmo tempo, tentando transmitir ideias diferentes e 

alternativas na secção dedicada à poesia. 

Os métodos de censura e de apreensão das obras literárias eram, como vimos, 

semelhantes nos dois países e a tradução de poesia serviu – em ambas as culturas – como 

um meio para contornar o excessivo controlo. Usava-se este meio sobretudo nas revistas 

literárias, também porque as publicações em livro eram mais visíveis e mais fáceis de se 

encontrar e de proibir. Havia ainda listas de livros estrangeiros que eram proibidos de 

circular e proibidos de traduzir. 

Podemos, portanto, dizer que as traduções de poesia nas revistas literárias não 

tiveram um impacto directo no mundo político e social, mas sim um impacto indirecto 

através das suas influências no discurso poético e literário, que por sua vez influenciava a 
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realidade e foram um importante elemento através do qual se conseguiam transmitir 

mensagens de forma quase codificada. Contudo, não se pode falar de uma introdução 

consciente – com fins subversivos – de uma ideologia na tradução de poesia. O seu poder 

contestatário derivou mais da escolha dos autores e das tipologias textuais que se 

selecionavam para a tradução em determinados momentos históricos ou em determinadas 

situações. De facto, destacaram-se três tipos de poesia que foram recorrentes em tradução, 

quer em Itália, quer em Portugal: a poesia da Resistência francesa, a poesia da Guerra Civil 

de Espanha e a poesia afroamericana. Em ambos os países, estas três correntes poéticas 

eram traduzidas com evidentes objectivos contestatários, o que nos dá uma noção das 

potencialidades revolucionárias da tradução poética.   

De facto, como foi demonstrado por Pierre Bourdieu (cf. Bourdieu 1993, 53), na 

complexidade de um campo cultural existem duas oposições diferentes: uma é a oposição 

entre a produção cultural para um público reduzido e a produção cultural em grande escala 

– isto pressupõe duas economias, duas medidas temporais diferentes e dois públicos 

diferentes. Além disso, a outra oposição encontra-se dentro do subcampo da produção para 

um público reduzido, na qual existem outros dois pólos: o da vanguarda consagrada e o da 

vanguarda ainda não consagrada que correspondem, por sua vez, à “ortodoxia cultural e à 

heresia”. Por isso, as traduções de poesia publicadas nos períodos ditatoriais em Itália e 

Portugal inseriam-se numa parte do subcampo cultural reservado a um público restrito e 

oscilavam entre o que já era considerado como “canonizado”, a ortodoxia cultural, e o que 

se podia realmente considerar como uma heresia literária, uma novidade desestabilizadora.  

É interessante estudar estes casos como exemplos do facto que a explicação de cada 

obra reside também fora da própria obra, nas relações objectivas estabelecidas entre todos 

os agentes sociais envolvidos e o campo literário. Por esta razão o significado de uma 
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determinada obra muda consoante o contexto, tendo valências diferentes consoante a 

diferente recepção, o diferente público, o diferente momento histórico. Embora a literatura 

seja um campo autónomo, é impossível transcender o contexto e os contextos (de partida e 

de chegada, no caso das traduções) e todas as interdependências próprias dos vários 

sistemas interligados. 

É claro que nos períodos ditatoriais a relação ambígua entre censura, poder e campo 

literário constituía um obstáculo à canonização de algumas obras que se queriam celebrar, 

mas a canonização destas obras frequentemente ocorreu a seguir às ditaduras, quando o 

poder político já não influenciava aquele específico campo literário, ou, influenciando-o 

ainda, agia de outra forma, menos agressiva e autorreferencial. 

O maior efeito da censura foi o mesmo nos dois países: além dos textos cortados e 

rearranjados, houve uma verdadeira implementação de uma espécie de medo subterrâneo. 

Cada escritor e cada tradutor que trabalhava naquele ambiente tão claustrofóbico tinha em 

si um censor interior que lhe sugeria, à partida, o que se podia referir e o que era melhor 

censurar porque não teria sido publicado. Esta autocensura influenciou enormemente a 

produção artística destes períodos. Também por esta razão, recorria-se à poesia ou à 

tradução de poesia, além de outras artes, para expressar pensamentos políticos ou sociais 

que não era possível expressar de outra forma.  

De todas as revistas consideradas, cada uma tem as suas características específicas e 

cada uma é interessante por razões diferentes. Il Baretti, por exemplo, embora proveniente 

de um editor entre os maiores antifascistas e embora tenha uma redacção formada por 

pessoas muito envolvidas na Resistência, não publica textos abertamente revolucionários; 

as escolhas literárias e poéticas resultam sempre cautelosas. Contudo, a revista foi proibida 

por causa do antifascismo declarado de quase todos os colaboradores e o seu principal 
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mérito foi com certeza o de ter posto o acento na poesia russa e em particular em alguns 

autores russos, como vimos no terceiro capítulo, ainda muito pouco conhecidos em Itália. 

Outras revistas como Maestrale, em Itália, deram um passo importante para a difusão de 

alguns poetas desconhecidos – nomeadamente os da vanguarda da América do Sul e a 

poesia então considerada marginal, como a poesia búlgara, romena, ou até portuguesa.  

Outra questão interessante que surgiu ao longo desta pesquisa nas diferentes revistas 

foi uma frequente interrogação teórica à volta do ofício da tradução literária. Num período 

em que os Estudos de Tradução ainda não se tinham desenvolvido como uma verdadeira 

matéria de investigação, nos periódicos acontecia que se publicassem esporádicas reflexões 

sobre o acto de traduzir línguas modernas. No número de Janeiro–Fevereiro de 1964 da 

revista Vértice, por exemplo, insiste-se sobre a importância da qualidade das traduções 

literárias que determinam a legibilidade, o sucesso e o insucesso das obras, indicando como 

maior responsáveis não tanto os tradutores, quanto as mesmas editoras que eram os 

verdadeiros agentes que escolhiam, aceitavam e aprovavam determinadas traduções. Além 

disso, sugerem-se também algumas medidas para melhorar a situação da tradução no país, 

como já foi referido no terceiro capítulo na secção dedicada à revista Vértice.  

A Seara Nova também conduziu um interessante inquérito do livro que nos 

proporciona uma imagem interessante do estado em que se encontrava o mundo editorial e 

das livrarias durante o Estado Novo. Este inquérito deixa-nos ver o modo como se tratavam 

as traduções dos livros comerciais, assim como as traduções dos livros menos comerciais, 

quais eram os critérios e o pouco espaço que era reservado à poesia e ainda menos à 

tradução de poesia. Fala-se também de uma tentativa de regulamentação das traduções de 

modo a evitar a concorrência e as sobreposições de editoras que tencionavam traduzir o 
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mesmo livro. Emergiu do inquérito também o problema da escassa remuneração do 

trabalho de tradução.  

 

Voltando aos objectivos desta tese, globalmente procurou-se aprofundar os 

contextos de chegada, em Itália e Portugal, da tradução de poesia. A pesquisa obrigou, 

como é evidente, a fazer cortes, inclusões e exclusões – por vezes necessárias e por vezes 

aleatórias – por causa da imensa variedade e quantidade de revistas para focalizar melhor a 

atenção apenas em alguns casos. Estudar a situação portuguesa ajudou a realçar alguns 

aspectos da situação italiana, na constatação de congruências e divergências, e vice-versa. 

Em conclusão, porquanto esta tese seja o aprofundamento parcial de uma parte 

muito específica de dois determinados sistemas literários em dois determinados momentos, 

espera-se ter aberto um caminho para uma possibilidade comparatística que eventualmente 

poderia dar impulsos a futuras pesquisas.  

Neste campo falta ainda um estudo mais abrangente que inclua também as 

publicações de tradução de poesia em antologia, assim como em qualquer outro tipo de 

publicação impressa. Além disso, seria interessante ampliar as balizas temporais da 

investigação e estudar, comparativamente, nos dois países, as evoluções dos diferentes 

modos tradutórios também antes e depois do período ditatorial.  

Imagino também uma continuação ideal deste estudo num aprofundamento da 

mesma temática, mas exclusivamente do ponto de vista linguístico. Concentrando-se mais 

na questão, apenas abordada superficialmente no primeiro capítulo, da transposição em 

tradução da “revolução da linguagem poética”, dos significantes e da emergência do 
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semiótico em tradução. Seria, a meu ver, interessante delinear um projecto de investigação 

sobre como nasceram – na prática linguística poética – novos modelos formais graças às 

traduções, assim como se conseguiam subverter os cânones políticos promulgados pelo 

governo, apenas com um uso diferente da palavra poética – como uma prática estética de 

contestação. Neste trabalho, de facto, limitei-me ao estudo da tradução dos textos e dos 

seus autores tomando em consideração o significado da tradução nos contextos ditatoriais, 

mas um aprofundamento exclusivamente linguístico sobre a prosódia, os significantes, a 

maneira de manter ou de transpor o som e o ritmo dos poemas, e o seu potencial 

revolucionário alargaria o horizonte da investigação e mereceria um estudo crítico para o 

efeito.  

Outra possível abertura para futuros estudos a partir deste meu contributo seria a 

ideia de aplicar esta mesma metodologia e estas mesmas perguntas ao papel da tradução de 

poesia em outros contextos de opressão política, como poderia ser a Alemanha nazi, assim 

como outras ditaduras do passado ou do presente. Penso, por exemplo, aos casos em que 

alguns poetas – que se encontravam na condição de presos políticos – foram traduzidos 

para outras línguas, adquirindo visibilidade internacional e alcançando, graças a isto, a 

libertação e uma maior consciencialização por parte do público nacional e estrangeiro. Foi, 

por exemplo, o caso do poeta angolano Agostinho Neto traduzido para italiano por Joyce 

Lussu (cf. Russo 2003). A tradução de poesia, neste caso, teve uma função realmente 

influente e revolucionária do ponto de vista político e social.  

O potencial da tradução de poesia poderia ser explorado também sem considerar 

necessariamente contextos políticos ditatoriais ou extremos, pode ser também vista como 

uma ferramenta de contestação para os dias de hoje, nos meios de comunicação digitais 
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onde hoje acontecem os debates culturais que outrora ocorriam nas revistas literárias em 

papel. Será porventura interessante e produtivo investigar como mudam as dinâmicas de 

tradução de poesia consoante a contínua mudança das dinâmicas no campo político e social. 

 

  



265 
 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

  



266 
 

Bibliografia activa 

 

Revistas literárias portuguesas 

Árvore: folhas de poesia, dir. António Luís Moita, Lisboa: 1951-1953. 

O Tempo e O Modo: revista de pensamento e acção, dir. António Alçada Batista, Lisboa: 

1963-1977. 

Revista de Portugal, dir. Vitorino Nemésio, n. 1-10, Coimbra: 1937-1940. 

Seara Nova: revista quinzenal de doutrina e crítica, dir. Raul Proença, Lisboa: 1921-até 

presente. 

Vértice: revista de cultura e arte, dir. Carmo Vaz e Raúl Gomes, Coimbra: 1942-até 

presente. 

 

Revistas literárias italianas 

Il Baretti, dir. Piero Gobetti, Torino: 1924-1928. 

Corrente di Vita Giovanile: periodico quindicinale di letteratura, arte, politica, Milano: 

1938-1940. 

Letteratura, dir. Alessandro Bonsanti, Firenze: 1937-1947. 

Maestrale: rivista mensile di poesia e di cultura, dir. Adriano Grande, Roma: 1940-1943. 

 

 



267 
 

Bibliografia passiva 

AA. VV. (2003), Árvore, Folhas de Poesia, Edição fac-similada, Porto: Campo de Letras, 

230. 

AA. VV. (2003), O Tempo e o Modo, revista de pensamento e acção, antologia, Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian/Centro Nacional de Cultura. 

AA. VV. (2001), Seara Nova. Razão, democracia, Europa. Textos e contextos, Porto: 

Campo das Letras. 

Azevedo, Cândido (1999), A Censura de Salazar e Marcelo Caetano, Lisboa: Dom 

Quixote. 

Baselica, Giulia (2011), Alla scoperta del “genio russo”, le traduzioni italiane di narrativa 

russa tra fine Ottocento e primo Novecento, Rivista Tradurre, Numero 0, Primavera,  

http://rivistatradurre.it/2011/04/tradurre-dal-russo-2/ (Acesso: 3 de Março de 2017). 

Berman, Antoine (2003), La traduzione e la lettera o l’albergo della lontananza, tradução 

de Gino Giometto, Macerata: Quodlibet. 

Bo, Carlo (1938), “Letteratura come vita”, Frontespizio, (10), 560. 

Bonsaver, Guido (2007), Censorship and Literature in Fascist Italy, Toronto: Univeristy of 

Toronto Press. 

Bourdieu, Pierre (1993), The Field of Cultural Production, Edited and Introduced by 

Randal Johnson, Cambridge: Polity Press. 

Buffoni, Franco (2004), La traduzione del testo poetico, Milano: Marcos y Marcos. 

http://rivistatradurre.it/2011/04/tradurre-dal-russo-2/


268 
 

Cannistaro, Philip (1975), La fabbrica del consenso. Fascismo e mass-media, Bari: Laterza.  

Casais Monteiro, Adolfo (1965), A palavra essencial, estudos sôbre a poesia, São Paulo: 

Companhia Editora Nacional. 

Cembali, Maria Elena (2006), I traduttori nel Ventennio fascista, fra autocensura e 

questioni deontologiche, INTRAlinea, online translation journal 8, www.intralinea.it 

(Acesso: 3 de Março de 2017). 

Cesari, Maurizio (1978), La censura nel periodo fascista, Napoli: Liguori Editore. 

Collani, Tania (2015), “Carlo Bo lettore dei surrealisti francesi: la poesia, la vita, la verità”. 

Carlo Bo e la letteratura del Novecento. Da Valéry a García Lorca, a cura di Riccardo 

Bernardini e Felice Gambin, Alessandria: Edizioni dell’Orso, 29-46. 

Corpet, Olivier (1995), “Notes sur l’importance des revues pour l’histoire intellectuelle”. In 

La Voce e l’Europa: Il movimento fiorentino de La Voce. Dall’identità culturale italiana 

all’identità culturale europea, a cura di Diana Rüesch e Bruno Somalvico, Roma: 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, 486-

494. 

Coutinho Mendes, Ana Paula (2002), “Poesia francesa em Portugal: ao sabor dos textos e 

das circunstâncias”. Cadernos de Serrúbia, Porto: Fundação Eugénio de Andrade, n. 4/5, 

13-22. 

Crocco, Claudia (2015), La poesia italiana del Novecento, Roma: Carocci Editore. 

Croce, Benedetto (1965), Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale. 

Teoria e storia, Bari: Laterza. 

http://www.intralinea.it/


269 
 

Dolfi, Anna (a cura di) (2004), Traduzione e poesia nell’Europa del Novecento, Roma: 

Bulzoni Editore.  

Do Ó Ramos, Jorge (1999), Os Anos de Ferro: o dispositivo cultural durante a “Política do 

Espírito” (1933-1949), Lisboa: Editorial Estampa. 

Éluard, Paul (1968), L’Evidence Poétique, Oeuvres Complètes 1, Paris: Gallimard, 511-

521. 

Éluard Paul (1967), La Vie immédiate, La Rose publique, Les Yeux fertiles, L’Évidence 

poétique, Paris: Gallimard. 

Esposito, Edoardo (a cura di) (2004), Letterature straniere nell’Italia dell’entre-deux-

guerres. Spogli e studi. Lecce: Pensa Multimedia.  

Ferme, Valerio (2002), Tradurre è tradire. La traduzione come sovversione culturale sotto 

il fascismo, Ravenna: Longo Editore, 20. 

Folin, Alberto (a cura di.) (2009), «Solaria» «Letteratura» «Campo di Marte», Treviso: 

Canova Editore.  

Fortini, Franco (2011), Lezioni sulla traduzione, Macerata: Quodlibet. 

Gobetti, Piero (1969), Scritti storici, letterari e filosofici, Torino: Einaudi. 

Gubert, Carla (a cura di) (2003), Frammenti di Europa. Riviste e traduttori del Novecento. 

Pesaro: Metauro Edizioni. 

Ivani, Mario (2005), “Il Portogallo di Salazar e l’Italia fascista: una comparazione”. Studi 

Storici, 46 (2), 347-406.  



270 
 

Jakobson, Roman (2003) [1963], Essais de linguistique générale, traduit de l’anglais et 

préfacé par Nicolas Ruwet, Paris: Ed. Minuit. 

Jauss, Hans Robert (1993), A História da Literatura como provocação literária, tradução 

Sérgio Tellaroli, pref. Teresa Cruz, Lisboa: Vega. 

Jauss, Hans Robert (2005), Pour une Esthétique de la Réception, Paris: Gallimard. 

Klemperer, Victor (2011), LTI, La lingua del Terzo Reich, taccuino di un filologo, tradução 

de Paola Buscaglione Candela, Firenze: Giuntina. 

Kutzinski, Vera M. (2006), “Yo tambien soy América: Langston Hughes Translated”. 

American Literary History, 18 (3), 550-578. 

Kristeva, Julia (1985) [1974], La révolution du langage poétique, Paris: Editions du Seuil. 

Langella, Giuseppe (1982), Il secolo delle riviste. Lo statuto letterario dal “Baretti” a 

“Primato”, Milano: Pubblicazioni della Università Cattolica. 

Lourenço, Eduardo (1968), Sentido e Forma da Poesia Neo-Realista, Lisboa: Dom 

Quixote. 

Lussu, Joyce (2012), Portrait, Roma: L’Asino d’Oro Edizioni. 

Luzi, Alfredo (a cura di) (1975), Corrente di vita giovanile (1938-1940), Roma: Ateneo. 

Malpas, Jeff, Zabala, Santiago (2010), “Being as Dialogue, or the Ethical Consequences od 

Interpretation”. Consequences of Hermeneutics: Fifth Years After Gadamer’s Truth and 

Method, edited by Jeff Malpas and Santiago Zabala, Northwestern University Press, 

Evanston, III, 343-368. 



271 
 

Martelo, Rosa Maria (2004), Em Parte Incerta, Estudos de poesia portuguesa moderna e 

contemporânea, Porto: Campo das Letras. 

Martins, Albano (org.) (2005), Nos 50 Anos de Árvore, folhas de poesia, Actas do Colóquio 

realizado em 16 de Março de 2003, Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa. 

Mengaldo, Vincenzo (1978), Poeti italiani del Novecento, Milano: Mondadori. 

Mondello, Elisabetta (2012), L’avventura delle riviste. Periodici e giornali letterari del 

Novecento, Torino: Robin Edizioni. 

Pintor, Giaime (1946), Giaime Pintor 1919-1943, Torino: Einaudi. 

Piras, Alessio (2012), “Quella polemica tra Leonardo Sciascia e Oreste Macrì attorno alla 

traduzione di García Lorca”. Corriere della Sera, 29 de Agosto. 

Pires, Daniel (2000), Dicionário da imprensa periódica literária portuguesa do séc. XX, 

Vol. II  2° tomo, Lisboa: Grifo.   

Raboni, Giovanni (1978), Introduzione a: Federico García Lorca, Lamento per Ignácio 

Sánchez Mejías, Parma: Guanda. 

Ramond, Viviane (2008), Revista Vértice e o Neo-Realismo português, Coimbra: Angelus 

Novos. 

Ramos Rosa, António (1991), A parede azul, Estudos sobre poesia e artes plásticas, 

Lisboa: Caminho. 

Ramos Rosa, António (1958), O Grito Claro, Faro: A palavra.  



272 
 

Rich, Adrienne (1995), What is found there. Notebooks on Poetry and Politics, London: 

Virago Press. 

Rocha Crabbé, Clara (1985), Revistas Literárias do Século XX em Portugal, Lisboa: 

Imprensa Nacional Casa da Moeda. 

Russo, Mariagrazia (2003), “Agostinho Neto e Joyce Lussu: questione di lingua e 

traduzione”. Rivista di Studi Portoghesi e Brasiliani, Roma- Pisa: Fabrizio-Serra Editore, 

(5), 1-11. 

Sartore, Serena (2015), La poesia spagnola del Novecento in Italia. Ricezione e influenze. 

Tese de doutoramento em ciências humanas e sociais não publicada, Università per 

Stranieri di Perugia, Universidad de Castilla-La Mancha.  

Schleiermacher, Friedrich (2002), “Sui diversi metodi del tradurre”. La teoria della 

traduzione nella storia, a cura di S. Nergaard, tradução italiana de Giovanni Moretto, 

Milano: Bompiani. 

Soler, Dionisio Martínez (2000), “A geração espanhola de 27 em Portugal: contributo para 

o estudo da importação e domesticação de um cânone estrangeiro”, Estudos de Tradução 

em Portugal, Teresa Seruya (org.), Lisboa: Universidade Católica Editora, 255-277.  

Soria, Giuliano (2012): A las cinco de la tarde: nove traduzioni italiane del Llanto por 

Ignácio Sánchez Mejías di Federico García Lorca, Roma: Edizioni Nuova Cultura. 

Stacchini, Vanna Gazzola (1980), “Il Baretti e l’Europa”, AA.VV., Letteratura e società, 

vol. II, Palermo: Palumbo, 607-620. 



273 
 

Stierle, Karlheinz (2008), Existe uma linguagem poética? Seguido de: Intertextualidade, 

apresentação e tradução de Rui Mesquita, Lisboa: Quasi Edições. 

Tabucchi, Antonio (1971), La parola interdetta: poeti surrealisti portoghesi, Torino: 

Einaudi. 

Toury, Gideon (1995), Descriptive Translation Studies and beyond, Amsterdam, John 

Benjamins. 

Tocco, Valeria (2011), Breve storia della letteratura portoghese, Roma: Carocci Editore. 

Valéry, Paul (1957), “Variations sur les Bucoliques”, Oeuvres, volume I, Paris: La Pléiade, 

Gallimard, 207-221. 

Venuti, Lawrence (2005), Gli scandali della traduzione, tradução de Annalisa Crea, 

Roberta Fabbri, Sonia Sanviti, Rimini: Guaraldi. 

Wolf, Michaela, Fukari, Alexandra (org.) (2007), Constructing a sociology of translation, 

Amsterdam: John Benjamins. 

 

Outros periódicos consultados  

L’Approdo Letterario, dir. Adriano Seroni, XIV (43), Luglio-Settembre 1968, 79-100. 

La ronda, dir. Vincenzo Cardarelli, Roma: 1919-1923. 

Rivoluzione Liberale, rivista storica di politica, dir. Piero Gobetti, Torino: 1922-1925. 

Solaria, dir. Alberto Carocci, Firenze: 1926-1936. 



274 
 

Presença, folha de arte e crítica, dir. Branquinho da Fonseca, José Régio, João Gaspar 

Simões, Coimbra: 1927-1940.  

 

Arquivos 

Arquivo da Torre do Tombo, Secretariado Nacional Informação, Censura. Lisboa, Portugal. 

Fondo Piero Gobetti. Turim, Itália. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


