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A sua obra é um tumultuoso segredo que há décadas se tem urdido
alegremente à margem da atenção crítica. Mas o "romance" em versos
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Imagine-se uma linha de texto que se faça
terra. Bem firme, mesmo tremendo. Quem
a lê fica de um lado como do outro. Mui-
to quieto, de um, a fazer de morto, enrai-
zando-se na sua atenção. Do outro, respi-
rando, numa aflição encantada. Fernan-
do Guerreiro avisou-nos há uns anos sobre

isto: um livro que o obcecava e levou uma
década para ser escrito. Nele, "a escrita
bate com esta dupla cadência, umas vezes

para baixo, outras para cima". E estava
bem na altura de alguém ir esgravatar o

túmulo em que a poesia foi enfiada, com
os movimentos limitados às voltas no cai-
xão. Impunha-se uma adenda ao celebri-
zado verso de Luiza "a poesia ensina a
cair". Tão banalizado e destratado, tão útil
aos vandalismos inconsequentes do sen-

timentalismo, eis que Guerreiro nos lem-
bra da hipótese de se "cair para cima". Saiu

na revista Estúpida um desses guisados de

anotações, ventos e impulsos de toda a

ordem, e ali se aludia a um projeto poéti-
co percorrido pelo fôlego de 0 Monte dos

Vendavais, de Emily Bronté. Ventos Bor-
rascosos é o titulo que está ausente da

capa, tal como o nome do autor. Uma prá-
tica habitual, de resto, na obra deste tão

esquivo poeta que agora chama "roman-
ce" a este trabalho longo, denso, de inves-

tigação, cavalgando os seus limites, e que
se aproveita da poeira dos poentes, de uma
infinidade de ecos, imagens, sombras alte-

rosas, para criar esse ser "mutante, de pala-
vras e carne". Naquele texto, explicitava o

desejo de que o poema pudesse inscrever-

se como película ou rolo de filme numa
continuidade fusionai da imagem (poéti-

ca e cinematográfica). É a grande obra

poética que marca o termo de uma déca-

da, aquela pela qual, sem que o pudésse-
mos saber, tanto aguardávamos. Nela sen-

timos um efeito de ondulação eterna, um
vigor inaudito, uma "prodigiosa arte de

profundidade melancólica e fantasia mis-
turadas" (Élie Faure). O texto em que o

poeta, de tanto se lançar sobre os seus limi-

tes, se acha diante do abismo... e então?

Agora, "algumas pedras despegam-se e
rolam para se perder no atoleiro do som,
realidade do fundo".

Depois de alguma insistência, Fernando
Guerreiro lá acedeu a dar-nos uma entre-
vista, a falar sobre o seu percurso como

poeta, editor e académico, agora que está

prestes a reformar-se e começa a orga-
nizar uma pequena orquestra com as
ideias e os projetos que foram ficando

pendurados, tudo aquilo que resvala e

fica nalgum fundo ou reserva a envelhe-
cer e a apurar.

Porquê esta decisão radical de vestir
as marcas do seu apagamento?
Escreve a lápis, as próprias
dedicatórias nos seus livros são

escritas a lápis...
A ideia é essa. A de um progressivo apa-
gamento e desaparecimento. A haver
um ato de escrita - e algum interesse no

que se escreve -, há algo neste que nos
transforma. Deixamos de ser nós e ten-
demos a ser o lugar ou o veículo para
algo que pode ser reclamado pelo outro.
Para mim, essa despossessão por apa-
gamento, que não é uma questão místi-

ca, passa por criar o mínimo de resis-
tências para dar espaço à vinda de outra
coisa. Há esta noção lucreciana: nós

somos matéria, matéria cósmica, somos

átomos. Invertendo as coisas, o huma-

no é uma espécie de parasita, um ocu-

pador, oportunista e em certa medida
ilegítimo, dessa dimensão atómica, ele-

mentar, material das coisas,
E quanto às rasuras, a nem ter o nome
ou o título na capa dos livros?
Esses sinais de um inacabamento nos livros

interessam-me. Essa errata permanente
do texto tem, por um lado, que ver com

aspetos muito comezinhos: eu dou erros

frequentemente, sou míope, e mesmo
revendo provas há muitas coisas que me

escapam. E, depois, também acontece reler

e dar conta de coisas que podiam estar
melhor, e vou dando espaço a essa rees-

crita permanente. Num livro como este,

Ventos Borrascosos, a própria paginação
obedece ao modelo do grande rolo. O tex-

to corre... E tinha mesmo uma ideia ain-
da mais ambiciosa que era o modelo do

livro do Mallarmé, ou seja, um suporte
escrito mas que funcionasse como uma
instalação. A escolha de o livro estar a duas

colunas, o que poderia ser a terceira vin-
da da emenda, é uma tentativa de mate-

Esses sinais de um
inacabamento nos livros

interessam-me; essa
errata e reescrita

permanente do texto

No punk, o ruído surge
como uma trituradora

(...) São sóis a explodir.
Tenho uma conceção

solar do punk

rial e visualmente mostrar a sobreposição
dos planos de escrita, uma interferência
de planos, um livro-palimpsesto.
Na entrevista que deu há uns dois anos
a Luís Mendonça e José Bertolo há
uma expressão que eles usam e de que
gostei bastante. Classificam-no como
um "académico punk". Embora goste
da expressão, não me parece que se

aplique a si.
A fórmula é deles, é um pouco jornalís-
tica, e serve mais para pôr em perspeti-
va uma determinada questão. 0 punk é

importante para mim, mas vejo-o não
na ligação com o mundo académico -
não me interessa muito isso - e sim como
música, o som, o lado explosivo... 0 ruí-
do surge ali como uma espécie de cen-

trifugadora, de trituradora da harmonia
melodiosa. Os Ramones são Beach Boys
trabalhados por essa centrifugadora. Isso

cria concreções de tensão e de energia
prestes a rebentar. São sóis a explodir.
Tenho uma conceção solar do punk.
O seu pensamento é o oposto da
ortodoxia, É omnívoro, voraz,

Entrevista



desregrado, embrenha-se em
territórios inesperados. É quase um
drama da estranheza. Mas um dos
lemas do punfc é a ideia de que não há
futuro. Ora, os seus textos e a sua poesia
são quase uma ode ao futuro. É difícil
encontrar entre nós um poeta e um
escritor que pareça estar num plano
mais otimista, porque a convocação de

energia nos seus textos parece estar

sempre a anunciar algo, algo que virá.
Não colocaria as coisas nesses termos.
Para mini, o ftituro é o presente, e em boa

verdade não faço grande questão de pen-
sar no futuro ou no passado. 0 que me

inquieta é o presente. E quanto mais inten-

so, germinador, criativo - no sentido posi-
tivo como negativo -, melhor. É como se

se estendesse. Essa possibilidade de exten-
são é o que me interessa, criar outra dimen-
são dentro da nossa, e é isso o que nos ofe-

rece o presente, o modo como se traba-
lha sobre a linguagem ou outras esferas.
Há um tique próprio de alguns
intelectuais que é considerar que o

legado dos séculos se tornou tão rico

que nos esmaga, de tal modo que a
nossa condição quase se restringe a
redigir notas de rodapé... Como ouve
estes discursos e a atual tendência
para diagnosticar crises ou a
iminência de um ou outro apocalipse?
Não são coisas que me preocupem mui-
to. (Pausa prolongada) As coisas estão
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todas de algum modo presentes no tem-
po. A realidade é virtual nesse sentido.
Então hoje... Tudo, em certa medida, está
dado, e noutra medida escapa-nos. Esse
facto de tudo estar dado ao mesmo tem-
po e ser acessível cria a possibilidade de
constantes deslocações e criações novas.
As coisas podem rearrumar-se sempre
de maneira diferente. Dito isto, também
não privilegio sempre o texto mais recen-
te na relação com um texto grego de há
dois ou três mil anos, privilegio, isso sim,
a possibilidade de novas combinações e
das transformações que isso traz.
E os clássicos, o que nos pedem?
Essa ideia de preservar, de liofilizar os

clássicos, parece-me que, por um lado,
é fazer muito pouca justiça aos clássi-

cos, homens e mulheres que atravessa-
ram as dificuldades e problemas do seu

tempo e que fizeram obras que são tam-
bém o resultado desses desafios. Para
mim, isso é uma parte muito conside-
rável do valor dessas obras. Por isso,
nada de os simplificar e liofilizar. Mas,
mesmo que se tenha essa ideia, o certo

é que o Camões de hoje não tem muito
que ver com o Camões de há 50 anos.
Faz parte de se ser um clássico o estar
envolvido numa constante metamorfo-
se, numa dança com os tempos, e pen-
so que é bom que assim seja. Essa trans-

formação é o que os oxigena, o que man-
tém os clássicos vivos e em movimento.
Não me preocupa nada disso, nem os
cânones nem a existência ou não de uma
cultura portuguesa, nacional ou ociden-
tal... Venham os bárbaros, se quer que
lhe diga. Nada de os manter à porta da
cidade. Venham, venham.
O Fernando, como professor, parece
estar sempre a ntu alizar os seus
conceitos e referentes. Isso capacita-o
mais para chamar a si e também ser
chamado de volta pela nova geração.
Não sei. Acho que sempre fui um mau
professor. Não tenho grandes ilusões em
relação a isso. Fui mais mau do que bom,
mas procurei ser o melhor possível.
Mas porque chega a essa conclusão?



Porque tenho a sensação de que, por
vários motivos, no balanço das minhas
tantas idiossincrasias, nunca consegui
transmitir as coisas da melhor manei-

ra. As minhas próprias dificuldades pes-
soais, até físicas, interpunham-se, cria-
vam mais problemas do que ajudavam.
Mas procurei sempre fazer o melhor

que sabia. Sinto que só nos últimos 20
anos - e dou aulas há mais de 40 - é que
as coisas mudaram. Houve um clique,
até físico, e consegui deixar de viver a

minha vida de professor como um gran-
de drama. Entrar na sala de aula era
um grande drama, e durante as duas
horas que durava não conseguia esca-

par a essa sensação.
Mas era um conflito mais interior do

que com os alunos?

Comigo, comigo. Nos últimos 20 anos,

algo mudou; percebi que podia gostar,
comecei a encontrar aspetos que me

agradavam. Isto não garante que se faça
bem o trabalho. Continuava a sentir gran-
des dificuldades em fazer passar as ideias,

tinha a noção de que, por vezes, era mui-

to confuso, tão confuso que eles desliga-
vam por completo. Mas a certa altura
houve uma parte do investimento que
eu fazia na poesia - tudo o que tem a ver
com a poesia, e que passa também pela

edição de livros...
Entende que a edição faz parte do

trabalho poético?
Sim, isso é trabalho poético. Editar um
livro pode ser tão fundamental como
escrever um livro - é algo da mesma
ordem... Mas algo desse investimento

passou para as aulas. Em alguns momen-
tos - como é que eu hei de dizer isto?
- ... eram atos poéticos. O que não garan-
te nada. Pode-se escrever um péssimo

poema, não é? Fazer burrices... Mas era

nessa ordem. Repare que quando lhe

digo isto lembro que também faz de
mim um mau professor, por não ser

capaz de passar os conhecimentos da
melhor forma.
Em relação à sua biografia, gostava de

saber como começou o interesse pela
cultura e pela poesia.
Entrar em pormenores da biografia, tal-
vez não adiante muito, mas há coisas que
foram importantes para mim. Há dois

momentos que se destacam. Podem ser

construções minhas, fantasias elabora-
das com o passar do tempo, coisas que
fui ouvindo, restos a que me agarrei...
como uma jangada que se constrói a pos-
teriori para se regressar lá atrás. Nasci

em Lisboa, mas vivi os primeiros anos
fora. A minha mãe trabalhava num hos-

pital, vivíamos em Vialonga. Teria uns

quatro, cinco anos, e lembro-me de ir

esperar a camioneta que, aos sábados,

trazia o Cavaleiro Andante... A revista.
Já era um leitor ávido?
Tenho ainda impregnadas as sensações
olfativas disso, o cheiro a tinta... Aqui-
lo vinha em rolinhos, e eu desembru-
lhava com uma ansiedade tal... A outra
coisa, também nesses dois ou três anos

que vivi em Vialonga, foi o ter assistido

a um desastre. Não sei o que recordo

por mim ou construí a partir do que a
minha mãe me foi dizendo, mas havia
ali uma pedreira e lembro-me de ter
passado por lá na altura em que houve
uma explosão e um dos operários foi

atingido por um pedregulho.
E isso marcou-o em que aspeto?
São cicatrizes que ardem pelo tempo
fora Anos mais tarde, teria uns dez anos,
lembro-me de, numas férias, ter visto
num cinema do Porto, não sei se a Bata-

lha, o Capitão Morgan, do Sérgio Cor-
bucci. Nesse filme havia uma cena em

que um homem era esquartejado. Mais
tarde procurei o filme e dei-me conta de

que a cena era bem menos explícita do

que eu me lembrava - não se vê pratica-
mente nada. A cena é muito elíptica. Mas
tenho a noção de essa cena em que um
homem é puxado por quatro cavalos ter
tido um impacto fortíssimo em mim.
Estas memórias são como pedaços flu-
tuando no caldo do que para mim cons-

titui depois o fluxo constante das coisas

que me interessaram e que fiz.

O que lhe ficou delas?

Oqueháéum tremendo gosto pelas ima-

gens. Conhece aquela frase do Baudelai-

re "as imagens, a minha primeira e úni-

ca paixão" ["Glorificar o culto das ima-

gens (minha grande, minha única, minha

primitiva paixão)/*]? Muito novo fui mar-
cado pelos surrealistas. Os franceses, pri-
meiro. Devia ter uns 14 ou 15 anos. A

relação constante entre o texto e a ima-

gem foi muito sedutora para mim.

Antes da Black Sun Editores começou
por editar uma revista com outras pes-
soas: a Quatro Elementos Editores.
A Quatro Elementos Editores começou
pela edição do volume Mar, que deve ser

de 1977 ou 78, e o espírito da coisa era o
trabalho de grupo, a ideia era encontrar
um espaço comum entre pessoas que
vinham de diversos lados. Todos nós está-

Não me preocupa nada
disso, nem os cânones

nem a existência
ou não de uma cultura

portuguesa ou ocidental

Editar um livro pode ser
tão fundamental como

escrever um livro - é

algo da mesma ordem...
É um ato poético

vamos a começar. Havia quem escreves-

se, quem estivesse mais ligado à pintu-
ra, a outras artes, e queríamos fazer volu-

mes que misturassem as práticas, as

artes, sem grandes juízos críticos, sem

que a exclusão traçasse o caráter da publi-

cação, antes procurando cruzar essas

linhas de modo a criar volumes que fos-

sem aluviões, sintomas, sensibilidades

naquele tempo. Depois, pelas razões do

costume, as vidas levaram-nos uns dos

outros e o trabalho de grupo foi-se per-
dendo, e os Black Sun surgiram como
uma forma mais pessoal, em certa medi-
da individualizada, de prosseguir.
E como está a Black Sun hoje?
Está parada. O último livro saiu em 2001,

se não me engano. Já não conseguia aguen-
tar, mesmo fisicamente. Fazer os livros, dis-

tribuí-105... Nessa altura foi também quan-
do começou a tornar-se cada vez mais com-

plicado colocar os livros nas livrarias, vieram

os grupos com as suas complicações...
E nesse período da concentração
editorial e do setor livreiro, que
alterações o afttaram mais?

Fernando Guerreiro é professor
associado da Faculdade

de Letras da Universidade
de Lisboa e diretor do Centro

de Estudos de Teatro
da mesma instituição


