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António Carlos Cortei' "Ritmo, rigor, liberdade e
criatividade" na poesia

<[ Já lá vão 20 anos desde que publicou Ritos de

Passagem, a sua estreia na poesia, que se tem
prolongado pela vida fora, como uma cartogra-
fia dos seus interesses, obsessões e modos de
fixar a existência. Dá agora a lume Jaguar, 48
poemas em prosa, com que amplia o seu campo
poética (ler crítica de Fernando Guimarães na

p. 12). Entre o livro inicial e o mais recente,
António Carlos Cortez, colaborador e crítico de

poesia do JL, vê um movimento, embora não
necessariamente um destino. Interessa -lhe o

diálogo com a tradição, a depuração da palavra
e a inquirição da linguagem. Jaguar é, nesse

sentido, um segundo momento de uma trilogia
que busca um uso ainda mais preciso da semân-
tica e da metáfora, como pretende o professor
do Colégio Moderno, investigador do Centro de
Literatura de Expressão Portuguesa e Lusófona
da Universidade de Lisboa (CLEPUL).
JL: Um novo livro 20 anos depois do primeiro.
Que verso poderia condensar estas duas décadas
de percurso literário?
António Carlos Cortez: "Novos demónios, anti-
gos ritos"

E houve algum sentido neste percurso? Para
onde tem rumado a sua poesia?
Tem havido, julgo, um percurso de coerência em
relação à tradição poética portuguesa e ociden-
tal: um diálogo com vozes várias - de Camões
a Rimbaud, de Pessanha a Jacques Roubaud, de
Cesário a Gastão Cruz. . . Talvez a minha poesia
tenha rumado para esse sol que está para além
do sol - o poema, como disse António Ramos
Rosa.
Já falou num certo depuramento da linguagem.
Esse depurar da palavra tem que ver com a

crescente consciência de que a poesia é uma
inquirição da linguagem e das suas potenciali-
dades. Ritmo, rigor, liberdade e criatividade são

a ancora dessa arte de depuração.
A prosa poética tem-se imposto nos últimos
livros, incluindo em Jaguar. O que o seduz
nesse registo?
Precisamente a busca daquela linguagem de

restituição ou religação ao mundo das imagens
tensas e intensas que leio na poesia marcada

por essa paixão da razão. Verlaine disse da

prosa poética de Rimbaud que ele teria atingido
a forma diamantina... É essa a sedutora lingua-
gem do poema em prosa: blocos verbais onde
esplendem o cristal e a chama de um verbo
tenso.
E o que une estes 48 poemas de Jaguar?
O símbolo ctónico do jaguar. O poeta, esse pária
moderno. Morrison, Rimbaud, Nava, Alfonso
Costafreda, Neil Young, todos são o jaguar;
todos são os proscritos intérpretes da História.
O jaguar é também o poema flxando-se em de-
terminadas cenas vivas da poesia e dos séculos
- das Ardenas ao Vietname da praia de Venice às

ruas de Lisboa.
Neles sobressaem muitas referências à
história, ao cinema, à música, a um panteão de
escritores. Foram pontos de partida para estas

prosas-poéticas ou mais o ambiente do qual
surgiram?
Este livro começou a ser escrito no México em

2015. Há uma banda sonora em todos os meus
livros (Cohen, The Smiths, Killing Joke; Philip
Glass; Satie e Bach; The Doors e certa Motown. . .

Bowie e Jefferson Airplane, e Legião Urbana,
ou Roxy Music; Fauré e Baden Baden; Coltrane
e Batsumi...). Essas presenças reais são pontos
nodais da minha escrita, um palimpsesto, mais
do que pontos de partida. Mas esses poemas e

músicas misturam -se num universo de imagens
donde deflagra depois a linguagem e uma ideia
de livro.
Diz também que Jaguar é uma homenagem à
literatura. Em que sentido?
No sentido em que Fiama homenageia a cadeia
da tradição. No sentido em que somos devedores
de vozes tutelares e que o make it new, de Ezra
Pound, é inovar dentro da tradição. Novas visões
do passado. Eis a poesia.

Corvos, cobras, chacais, jaguares. O que diz da
sua poesia esta profusão de animais feridos e
indomáveis em livros recentes?



Isso eu deixo para os que me lerem. Mas há um
movimento em curso... Do hiper-realismo de
Corvos cobras chacais, ao alquímico Jaguar, a
ideia é fazer uma trilogia. Condor é o livro que
projeto; é a aventura em que neste momen-
to a minha escrita está mergulhada... Nas

imagens-condor. A poesia, o poeta, ainda um
fingidor... .11.

> António Carlos Cortez

JAGUAR
D. Quixote, 72 pp, 77 euros


