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MESSENGER OF MODERNITY

Mensageiro da Modernidade, possuidor de espirito agudo
e inteligência crítica, deixa transparecer em suas obras um
convívio estreito com os “ismos” de seu tempo, como
Futurismo, o Cubismo e o Dadaísmo e torna-se o arauto do
Surrealismo em Portugal.

Messenger of Modernity, possessor of sharp spirit and
critical inteligence, Almada Negreiros makes it clear though
his works a straight intimacy with the ‘isms’, as Futurism,
Cubism and Dadaism, and is  considered a  forerunner of
Surrealism in Portugal.

Revista Orpheu (Portuguese magazine). Modernism. Portugal.

Revista Orpheu. Modernismo. Portugal.
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revista Orpheu, vinda à luz em 1915, inaugura o
Modernismo em Portugal e, não obstante  a vida

efêmera de apenas dois números, contou entre os seus
fundadores com figuras de grande porte como Fernando
Pessoa, Mário de Sá-Carneiro e Almada Negreiros. Este
último, talvez eclipsado por Fernando Pessoa, o maior nome
da literatura lusa do século XX, é desconhecido do grande
público,  permanecendo conhecido tão somente nos meios
acadêmicos.

José Sobral de Almada Negreiros, artista plástico,
poeta, romancista, teatrólogo, conferencista e crítico de arte,
engajou-se em todos os mais importantes movimentos de
vanguarda e exerceu intensa atividade artística e literária,
com o intuito  de colocar Portugal no mesmo nível das
demais nações da Europa. Possuidor de espírito agudo e
inteligência crítica deixa transparecer em suas obras um
convívio estreito com os “ismos” de seu tempo, como o
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Futurismo, o Cubismo e o Dadaísmo e torna-se o arauto do
Surrealismo em Portugal.

No presente trabalho, serão abordados, de forma
sucinta, os contos do autor: O cágado; K4 o quadrado azul
e Saltimbancos- contrastes simultâneos.

O cágado, publicado pela primeira vez na revista ABC,
no 51, em junho de 192,não obstante seja um conto
extremamente simples quanto ao enredo, está  impregnado
de grande simbologia.

Um homem, ao dirigir-se à sua casa, depara na estrada
com estranho animal: o tal cágado da zoologia. Já tinha
novidades para contar em casa. Mas contar apenas não
resolveria; precisava levá-lo como prova de sua existência.
Enquanto pensava, o cágado enfiou-se por um buraco e
desapareceu e o homem pôs-se a procurá-lo. Esgotou todos
os seus recursos naturais, sem nenhum êxito. Experimentou
uma vara e nada. Achou por perto uma pá de lavradores e
começou a cavar. Cavou tanto que atravessou o centro da
terra e foi parar em um país estrangeiro. A família deu-o por
morto e pôs luto fechado.

Ao perceber que não encontrava o cágado, o homem
começou a subir em sentido contrário. Quando chegou à
superfície deparou com a maior montanha da Europa a cobrir,
inclusive, a cidade onde morava.  Pegou de uma pá e
começou a desfazer o monte para voltar ver a cidade.
Quando estava a dar a última pazada reparou num torrão a
se mexer: ali estava o cágado.

Quais as lições que se extraem de conto tão simples?
Observe-se:

A narrativa inicia-se com a frase: “Havia um senhor
que era muito senhor de sua vontade”, expressão que se
repete ao longo do conto. Todos os esforços que o homem
faz em busca do cágado, o faz em nome dessa “vontade”,
o que remete à interpretação de que a maior força do homem
está justamente na sua “força de vontade”, nem sempre
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bem explorada por ele. É mais ou menos a réplica do “a fé
remove montanhas”.

 Movido por uma grande perseverança, traduzida por
essa “força de vontade”, o homem é capaz de chegar até
aos confins da terra, sem ao menos dar por isso, visto que
a férrea vontade de vencer o faz superar todos os obstáculos
e as fraquezas físicas.

O tal cágado aqui está a simbolizar a felicidade. De
que não é capaz o homem para alcançá-la?  Chegar até ao
outro extremo do mundo. A força de vontade e o desejo de
ser feliz impulsionam o homem a realizar atos incríveis.
Entretanto, o mais importante é que, às vezes, o homem
vasculha o mundo em busca da felicidade, sem ao menos
perceber que ela se encontra tão mais próxima a ele do que
parece. Para ser feliz, o homem não precisa ir tão longe. A
felicidade está presente nas mínimas coisas e convive com
ele no dia-a-dia. A sua cegueira e a ânsia de acumular bens
materiais é que o impedem de perceber isso.

A propósito do mesmo tema, é oportuno lembrar o
célebre soneto de Vicente de Carvalho, intitulado Velho tema
( I ), em que se lê nos tercetos:

Essa felicidade que supomos
Árvore milagrosa que sonhamos

Toda arreada de dourados pomos,

Existe, sim: mas nós não a alcançamos
Porque está sempre apenas onde a pomos

E nunca pomos onde nós estamos.

O homem do conto reproduz essa eterna busca do
ser humano pela felicidade, busca muitas vezes frustrada
pela sua própria mesquinhez e por uma visão estreita do
mundo.
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É de bom alvitre assinalar que neste conto não se
encontram as características modernistas de Almada
Negreiros, quando, influenciado pelas forças do Futurismo
e do Cubismo, promove uma ruptura em sua linguagem,
notadamente na sintaxe.  A forma passa a ter extrema
importância e responde pela dimensão da mensagem da
obra. Instaura-se uma nova sintaxe: a sintaxe do mundo,
em que há uma recusa das relações entre as coisas e os
objetos, embora as coisas continuem valendo. Esse
movimento de ruptura é claramente percebido em dois
outros contos: K4 o quadrado azul  e Saltimbancos
(Contrastes simultâneos).

Em o K 4 o quadrado azul, publicado em folheto, pela
primeira vez, em 1917, já existe a consciência de que a
lógica precisa ser quebrada e o autor, por meio de uma
linguagem totalmente fora dos padrões normais, com uma
quase ausência de pontuação lógica, quer mostrar quem é
o homem, qual sua origem, sua trajetória de vida e seu fim.

Ao longo do conto procura demostrar que o homem
tem um grande bem que é a inteligência, da qual precisa
saber fazer uso para atingir a felicidade.  Apesar de ser
dotado de inteligência, é infinitamente pequeno dentro do
cosmos e  a idolatria da perfeição humana nada mais é que
um embuste, pois o homem é imperfeito por sua própria
natureza.

Diz o autor que “Tentar divinizar o homem é o primeiro
sintoma de Amnésia. O homem é o contraste do divino.”
(p.25) porque foi essa tentativa de divinização a responsável
pela degradação humana e a procura de limitação do Infinito
o conduziu a um  caos a que não mais consegue pôr ordem.

A “Idolatria do Eu ” bloqueou a visão do homem, que
não mais consegue enxergar as dimensões do infinito, nem
perceber que é apenas uma poeira cósmica cuja vida se
esvai num piscar de olhos.
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“A vida seria o instante, a abstração mais rápida e
infinitamente menor que o segundo cronométrico.” (p.26)

Outro aspecto a ser considerado é uma maior
valorização  do sentir  que do exprimir, pois, por maior que
seja o gênio, o homem não consegue definir com palavras
o que é a vida, que foi criada para ser vivida e sentida e não
para ser arquivada pela expressão artística e literária.

O autor nega ainda a existência de gênios uma vez
que, na sua concepção, o gênio é aquele que consegue
“reproduzir-se igual a si próprio.”

“Logo: não há gênios. E bastaria Um só pra
que se revelasse o segredo de  ser génio, o
segredo do Mistério onde está enterrada a
Felicidade, o  segredo de todos os segredos.”
(p.34)

Ao contestar as definições dicionarísticas das palavras,
apresenta a mais curiosa definição que já se viu da palavra
saudade:

“Saudade é a masturbação passiva dos que
não sabem que a Natureza é  suficientemente
variada pra que não haja necessidade de
voltar atrás”. ( p. 35)
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Nas suas considerações sobre o mundo, chega à
ciência e a critica pelo fato de ela pretender reproduzir tudo
o que o homem sente, faz e pensa e lança-lhe um desafio:
“Invente-se a máquina de reproduzir o cérebro!
Industrialize-se o génio! “ (p.35)  e só assim chegar-se-á a
uma paz definitiva pois todos os cérebros deverão ser
absolutamente iguais.

Mais um desafio surge para o homem do século XX,
que está diante de mais um problema que o consome: a
Velocidade. O mundo corre tanto que as limitações de tempo
e de espaço estarão perdendo o seu sentido primitivo para
adquirir nova conotação.

No final do conto, Almada Negreiros agrupa uma série
de informações sobre o mundo, de forma completamente
caótica para demonstrar a desagregação de tudo ao seu
redor.

Em Saltimbancos - contrastes simultâneos - escrito
em 1916 e publicado no “Portugal Futurista”, no 1 (e único )
em 1917 e dedicado a Santa Rita Pintor, é que a transgressão
gramatical se torna mais evidente. O conto, dividido em
três capítulos, faz a descrição de uma aldeia, do seu quartel,
relata uma festa e o apuro dos trajes de seus moradores,
os passeios na praia e, por fim, o desfile de um circo pela
aldeia em um domingo. Entretanto, o que chama a atenção
não é o enredo, relativamente simples, mas a forma como
está estruturado.

O conto se inicia com letra minúscula e segue até o
final sem nenhum sinal de pontuação, exigindo do leitor
uma grande concentração para acompanhar  a estória. Mais
do que nunca está o autor a chamar a atenção sobre o
caos que domina o mundo neste século de tantas
descobertas, de tantas transformações, não acompanhadas
pelo ser humano, pelo menos no que tange à sua evolução
interior.

Não obstante tenha produzido essas obras nas
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primeiras décadas , a aguçada sensibilidade do escritor
soube captar a multiforme  desordenação  do mundo
moderno e os avanços que a ciência e a técnica teriam no
desenrolar do século e faz um magistral balanço do mundo
em que vive.

A lição que se pode extrair dos contos é que, embora
o mundo tenha passado por grandes transformações, o
ser humano, responsável por todas elas,  não soube tirar
proveito dessa evolução.
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