
Os ensaios de Vitorino Nemésio

• Com um primeiro volume de ensaios, a

Imprensa Nacional e a Companhia das Ilhas dão
continuidade à publicação da Edição Crítica das

Obras Completas de Vitorino Nemésio, depois
de dois tomos dedicados à poesia, ao teatro e

à ficção. Este reúne os livros Sob os Signos de

Agorae Conhecimento de Poesia, publicados,
respetivamente, em 1932 e 1958.

Com características semelhantes (ambos
recolhem textos dispersos), são duas eta-
pas importantes no percurso intelectual de
Nemésio. "A questão da coesão e da coe-
rência parece ter preocupado mais Nemésio

quando organizou o volume Conhecimento da

Poesia, do que quando organizou o volume
Sob os Signos de Agora" , sublinha, na nota
editorial, Angela Correia, filóloga, professora
da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa e responsável pela edição deste volume.
"Claro que, em 1932, Nemésio tinha 31 anos e

acabara de começar a carreira académica na

Universidade de Lisboa. Já em 1958, o escritor
contava com 56 anos, tinha já consolidado a

carreira académica e acumulara experiência le

tfva em Bruxelas e no Brasil. Tal passagem pela
academia não o deixara certamente indiferente
às subtilezas da organização antológica, à pena
que sempre atormenta quem as empreende:
como juntar o que é diverso, como encontrar
no que é diverso o que possa unir. "

Sob os Signos de Agora e Conhecimento de
Poesia são, ao fim e ao cabo, dois exemplos da
escrita crítica do autor, com o livro mais antigo
a mostrar o estúdio prévio feito para a análise
de cada autor, o mais recente a revelar um
pensador já disponível, e livre, para uma rea-
ção imediata, mal o livro lhe chegava às mãos,
numa espécie de diário de leituras. A ideologia
romântica, as poéticas portuguesa, brasileira e
francesa, o açoriano e os açores, o civismo e a

política são alguns dos temas abordados nestes
textos, m.
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