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1. Despetalando com violência certo ideal de poesia:

A notável composição “Antiode”, DE JOÃO CABRAL DE MELO NETO,
foi publicada em 1947, num volume que trazia também “Psicologia da
composição” e “Fábula de Anfion”.
Eis o poema, com a sua divisão em cinco partes:

ANTIODE (contra a poesia dita profunda)

A
Poesia, te escrevia:
flor! conhecendo
que és fezes. Fezes
como qualquer,

gerando cogumelos
(raros, frágeis, cogu-
melos) no úmido
calor de nossa boca.

Delicado, escrevia:
flor! (Cogumelos
serão flor? Espécie
estranha, espécie

extinta de flor, flor
não de todo flor,
mas flor, bolha
aberta no maduro.)

Delicado, evitava
o estrume do poema,
seu caule, seu ovário,
suas intestinações.

Esperava as puras,



transparentes florações,
nascidas do ar, no ar,
como as brisas.

B
Depois, eu descobriria
que era lícito
te chamar: flor!
(Pelas vossas iguais

circunstâncias? Vossas
gentis substâncias? Vossas
doces carnações? Pelos
virtuosos vergéis

de vossas evocações?
Pelo pudor do verso
– pudor de flor –
por seu tão delicado

pudor de flor,
que só se abre
quando a esquece o
sono do jardineiro?)

Depois eu descobriria
que era lícito
te chamar: flor!
(flor, imagem de

duas pontas, como
uma corda). Depois
eu descobriria
as duas pontas

da flor; as duas
bocas da imagem
da flor: a boca
que come o defunto

e a boca que orna
o defunto com outro



defunto, com flores,
– cristais de vômito.

C
Como não invocar o
vício da poesia: o
corpo que entorpece
ao ar de versos?

(Ao ar de águas
mortas, injetando
na carne do dia
a infecção da noite).

Fome de vida? Fome
de morte, frequentação
da morte, como de
algum cinema.

O dia? Árido.
Venha, então, a noite,
o sono. Venha,
por isso, a flor.

Venha, mais fácil e
portátil na memória,
o poema, flor no
colete da lembrança.

Como não invocar,
sobretudo, o exercício
do poema, sua prática,
sua lânguida horti-

cultura? Pois estações
há, do poema, como
da flor, ou como
no amor dos cães;

e mil mornos
enxertos, mil maneiras
de excitar negros



êxtases, e a morna

espera de que se
apodreça em poema,
prévia exalação
de alma defunta.

D
Poesia, não será esse
o sentido em que
ainda te escrevo:
flor! (Te escrevo:

flor! Não uma
flor, nem aquela
flor-virtude – em
disfarçados urinóis).

Flor é a palavra
flor, verso inscrito
no verso, como as
manhãs no tempo.

Flor é o salto
da ave para o voo;
o salto fora do sono
quando seu tecido

se rompe; é uma explosão
posta a funcionar,
como uma máquina,
uma jarra de flores.

E
Poesia, te escrevo
agora: fezes, as
fezes vivas que és.
Sei que outras

palavras és, palavras
impossíveis de poema.
Te escrevo, por isso,



fezes, palavra leve,

contando com sua
breve. Te escrevo
cuspe, cuspe, não
mais; tão cuspe

como a terceira
(como usá-la num
poema?) a terceira
das virtudes teologais.
(João Cabral de MELO NETO, POESIA COMPLETA, 2020, p. 93-97.)

Adiante a composição cabralina será citada ora na sua disposição em
versos, ora de maneira contínua, embora sempre com barras (/ ou //)
marcando as pausas dos versos.
“Antiode” associa a arte da poesia (para muita gente, ainda hoje,
relacionada apenas com aspectos “elevados”, “delicados” do real, ou
mesmo vista como algo sem realidade maior) com fatores impuros,
desagradáveis, como se lê logo no primeiro quarteto: “Poesia, te escrevia: /
flor! conhecendo / que és FEZES”.
A sátira violenta à noção mais idealizada de poesia (que se relaciona no
texto, e numa velhíssima tradição, à imagem da “flor”) mobiliza vários
versos. Não por acaso, o seu título traz um prefixo negativo: “ANTiode”...
Mais passagens do trabalho seguem nesse traçado:

. “Delicado, evitava / o ESTRUME do poema”:

. “[...] as duas / bocas da imagem / da flor: a boca / que COME O
DEFUNTO / e a boca que orna / o DEFUNTO com outro / DEFUNTO,
com flores, / – CRISTAIS DE VÔMITO”;
. “(Ao ar de ÁGUAS / MORTAS, injetando / na carne do dia / a
INFECÇÃO DA NOITE)”;
. “[...] Pois estações / há, do poema, como / da flor, ou como / no AMOR
DOS CÃES”;
. “espera de que se / apodreça em poema, / prévia exalação / de ALMA
DEFUNTA”;
. “[...] Não uma / flor, nem aquela / flor-virtude – em / disfarçados
URINÓIS)”;
. “Poesia, te escrevo / agora: FEZES, as / FEZES VIVAS que és. / [...] / Te
escrevo, por isso, / FEZES, [...] /. Te escrevo / CUSPE, CUSPE, não /
mais”.



Na composição, não se percebe apenas o desdobramento de tal linha
negativa, escatológica (excremencial). Nela se nota também o lado oposto,
os dados positivos endereçados à poesia, entendida agora de maneira não
idealizante (portanto, não mais merecedora de sátira). Para o autor
pernambucano, a dimensão que ele supunha correta, propícia, louvável, da
lírica está explicitada nas três estrofes seguintes, nas quais ele mostra que
preza a poesia tanto como arte ligada a consciência da linguagem, quanto
como discurso que dá preferência ao vocabulário concreto, designador de
coisas, objetos:

. “Flor é a PALAVRA / FLOR, verso inscrito / no verso, como as / manhãs
no tempo. // Flor é o salto / da ave para o voo; / o salto fora do sono /
quando seu tecido // se rompe; é uma explosão / posta a funcionar, / como
uma MÁQUINA, / uma jarra de flores.”

Em João Cabral, a “flor”, ainda como imagem da poesia, tem, portanto,
duas facetas, como vimos acima: uma negativa, alvo de sarcasmo, e outra
positiva, digna de elogio. A flor que é FEZES, no primeiro caso; a flor que,
no segundo, decorre da consciência da LINGUAGEM, das suas
“maquinações” levando em conta utensílios, coisas (“Flor é a PALAVRA /
FLOR”; “explosão / posta a funcionar, / como uma MÁQUINA, / uma jarra
de flores”). Implicitamente, as duas facetas como que se fundem. Por quê?
Precisamente por implicar a linguagem, a atenção a toda e qualquer
palavra, a poesia será poética mesmo quando se valha de vocábulos como
FEZES, etc.
Se, em tal perspectiva, a idealização lírica merece ser agredida com termos
pejorativos, então tais termos “feios” passam a constar numa lírica não
mais idealizada. No passado, na tradição literária, palavras de significação
mais grosseira (até obscena) foram mesmo utilizadas em poemas, mas, em
geral, em composições apenas satíricas. Tudo indica que “Antiode” possua
um aspecto programático, uma “bandeira” não restrita ao seu lado satírico,
ou seja, o que os seus versos defendem é extensivo – na perspectiva da
composição – a toda a poesia...
A presença de termos mais grosseiros, até chulos, em composições poéticas
não somente satíricas, zombeteiras, mas com intenções sérias, afirmativas,
teve um marco no que se considera Modernidade no gênero lírico: a
publicação em 1856, na França, do volume LES FLEURS DU MAL (AS
FLORES DO MAL), de Charles Baudelaire.
Em vários aspectos essa obra se revelou decisiva:

a) como precursora do Simbolismo;



b) pela sua forte contribuição de uma lírica urbana, vale dizer, dirigida à
metrópole moderna (no caso do poeta francês, Paris), lírica desenvolvida
com extremo realismo nas páginas do volume;
c) também por causa da manipulação desinibida de um vocabulário
considerado “baixo”, “impuro”, “chocante”.

Exemplo baudelairiano famoso da alínea c) é o texto “Uma carniça” (“Une
charogne”) espantoso ainda hoje. É a esta linhagem lírica de vocabulário
deliberadamente grosseiro que se conecta a “Antiode” do nosso João
Cabral, com a sua lista de palavras e imagens fortes que vimos mais acima.
Igualmente, não se deve deixar de lado um detalhe: a palavra-símbolo da
poesia que dá título ao livro de Baudelaire, ou seja, AS FLORES DO MAL.
Claro, aqui o foco são as FLORES, como se estivesse estampado na capa:
OS POEMAS do mal... Ora, outra vez recordemos os versos do escritor
pernambucano: “Poesia, te escrevia: / FLOR! [...]”.
Com as significações que levantamos, “Antiode” se vale também do que,
na lógica e na linguística moderna, ficou famoso como
METALINGUAGEM, ou seja, a propriedade de a linguagem voltar-se para
si mesma, para a dimensão técnica que diga respeito aos seus códigos, aos
seus próprios constituintes, etc. Atente-se como, desde a abertura, o texto
envia ao seu universo literário: de novo citemos “POESIA, te ESCREVIA:
/ flor!”.
Muitas passagens de “Antiode” são metalinguísticas (contando já o título
da obra: “AntiODE”):

. “(contra a POESIA dita profunda)”;

. “estrume do POEMA”;

. “pudor do VERSO”;

. “IMAGEM de / duas pontas”;

. “vício da POESIA”;

. “ar de VERSOS”;

. “o POEMA, flor no / colete da lembrança”;

. “sobretudo, o exercício / do POEMA”;

. “estações / há, do POEMA”;

. “espera de que se / apodreça em POEMA”;

. “Flor é a PALAVRA / flor, VERSO inscrito / no VERSO”;

. “POESIA, te ESCREVO / agora: fezes, as / fezes vivas que és. / Sei que
outras / PALAVRAS és, PALAVRAS / impossíveis de POEMA. / Te
ESCREVO, por isso, / fezes, PALAVRA leve”;
. “Te ESCREVO / cuspe, cuspe, não / mais; tão cuspe / como a terceira /
(como usá-la num / POEMA?) a terceira / das virtudes teologais”.



A ênfase da literatura em si mesma pode sempre desembocar numa
POÉTICA, num conjunto de elementos, uma constelação de valores, que
um autor ou todo um movimento elege para desenvolver em suas
produções. Há algo assim em “Antiode”, como em incontáveis títulos de
Cabral, aliás, de muitíssimos autores da modernidade dos séculos XIX e
XX, sem contar os escritores do passado, dos tempos anteriores, recuando à
Antiguidade. Nesta, as consideráveis referências ao canto, na épica ou na
lírica, são exemplos de autonomeação.
Da literatura francesa, foi citado mais acima Baudelaire. Podem ser
importantes para abordar “Antiode” dois outros seus escritores de
repercussão internacional, não só “eurocêntrica” (como hoje tanto se diz,
em modismo, a propósito, bastante “ocidentalizante”...).

2. Cabral com Rimbaud e Mallarmé: apenas coincidências ou mais do
que isso?

Para a leitura da reflexão abaixo, é importante lembrar que tanto Arthur
Rimbaud quanto Stéphane Mallarmé eram do conhecimento de João Cabral
de Melo Neto desde cedo.
No poema claramente autobiográfico “Cais do Apolo”, de AGRESTES
(1985), João Cabral recorda os seus tempos de mocidade em Pernambuco,
no “Cais do Apolo, no Recife”:

“De dia, nenhum ia nele
e assim dele pouco sabia:
[...]
onde barcaças. barcaceiros,
onde escritórios, escrituras:
de dia, todo do comércio,
de noite, de RIMBAUD, das putas.”
(João Cabral de MELO NETO, POESIA COMPLETA, 2020, p. 600)

O primeiríssimo livro de João Cabral – PEDRA DO SONO (1942) – trazia
como epígrafe geral um verso do soneto “Salut”, de Mallarmé: “Solitude,
récif, étoile...” (“Solidão, recife, estrela”).
Fica comprovado, textualmente, o conhecimento precoce que o autor
pernambucano teve dos dois artistas franceses.
Em 1871, Rimbaud escreveu a sua própria sátira da poesia enquanto
identificada ao universo floral: “Ce qu’on dit au poète à propos de fleurs”
(“O que dizem ao poeta a respeito das flores”, na tradução de Ivo Barroso).
Ela é – provocativamente – dedicada “A Monsieur Théodore de Banville”,
autor lírico então consagrado.



Além de verter o relativamente longo poema de Rimbaud ao português, Ivo
Barroso o comentou em notas, junto com outros do escritor. Uma passagem
do tradutor brasileiro resume bem o propósito mais forte dos seus versos:
“O poema é uma ‘gozação’ aos temas-clichês parnasianos e românticos,
tais como o lírio, o lótus, o helianto, etc. aos quais Rimbaud contrapõe,
neste seu manifesto antiparnasiano, o açúcar, o sagu, o guano, proclamando
a necessidade de uma poesia nova em que o poeta seja um conhecedor das
ciências [...]” (Arthur Rimbaud, POESIA COMPLETA, p. 344).
Acrescentemos que mesmo a referência às ciências, no texto de Rimbaud
em causa, é irônica, uma “gozação”, associada à zombaria das flores
enquanto imagens da poesia.
Das “flores do mal” de Baudelaire às plantas não nobres, de valor
“científico” e “comercial”, de Rimbaud: será que esta linhagem não ecoa
em conjunto na “Antiode”? À primeira vista, a dificuldade está em ver
conexão entre os versos do segundo autor (Rimbaud) e João Cabral.
Detectemos pontos em comum entre “Ce qu’on dit au poète à propos de
fleurs” (“O que dizem ao poeta a respeito das flores”) e “Antiode”:

a) ambos os poemas remetem ao reino vegetal, associado ao lirismo;
b) são compostos no formato de QUARTETOS (metrificados no caso de
Rimbaud, em versos livres curtos, no de Cabral);
c) neles a presença da METALINGUAGEM se faz perceptível;
d) satíricos, os dois textos se valem de palavras vulgares, chulas,
escatológicas;
e) a imagem de saliva, numa acepção mais agressiva, comparece nas
criações em focos dos dois escritores.

Vale a pena transcrever também passagens de Rimbaud (sempre em versão
de Ivo Barroso) que exibem o que buscamos. (Não tentaremos esclarecer as
inúmeras referências presentes no texto, importantes, mas desnecessárias
aos nossos propósitos aqui.)
Primeiro, a METALINGUAGEM – bastante evidente nas QUADRAS do
poeta francês, como décadas depois estaria nos versos do brasileiro:

. “Em nossos tempos de sagu,
Quando as plantas são operárias,
O Lírio bebe azuis fastios
Em tuas PROSAS religiosas!

– O lírio do senhor Kerdrel,
O Soneto dos anos trinta,
O lírio dado ao MENESTREL



Junto com o cravo e o amaranto!

Lírios! Lírios! Já não os vemos!
Mas no teu VERSO, iguais às mangas
Das pecadoras de andar suave,
Sempre essas flores brancas fremem!
[...]
Ó Poetas, quando tiverdes
As Rosas, as Rosas tufadas,
Rubras nos talos dos loureiros,
De mil OITAVAS inflamadas!
[...]
Retorcerias florações
Dignas de Oises extravagantes!...
– POETAS! estes são argumentos
Tão risíveis quanto arrogantes!...
[...]
De teus negros POEMAS, – Funâmbulo!
Brancos, verdes, vermelhos, dióptricos,
Que se evadam flores estranhas
E voem borboletas elétricas!
[...]
Antes de tudo, faze rimas
Tratando a praga das batatas!
– E, mais, para a composição
De POEMAS cheios de mistério

A serem LIDOS de Tréguier
A Paramaribo, que adquiras
Os TOMOS do Senhor Figuier,
– Ilustrados! – da Casa Hachette!”

Agora, a ESCATOLOGIA (onde a metalinguagem também pode ecoar):

. “A Ode Açoka cai bem com a estrofe
Tipo janela de dondocas;
E as grandes borboletas fúlgidas
DEFECAM sobre a Margarida.
[...]
Em suma, uma Flor, Rosmaninho
Ou Lírio, viva ou morta, vale
O EXCREMENTO da ave marinha?



Uma só lágrima da vela?
[...]
Diz, fronte branca ao Sol curtida,
Quanto ganha por ano em dólares
Pedro Velásquez, em Havana;
Manda À MERDA o mar de Sorrento.”

Por fim, o par CRACHTS/CUSPE:

. “O amor envia à tua outorga
Só os Lilases, – ó baloiços!
E às doces Violetas Silvestres,
Os ESCARROS das Ninfas negras!...”
(Arthur RIMBAUD, POESIA COMPLETA, p. 177-187)

No original, o quarto verso da estrofe acima é “Crachats sucrés des
Nymphes noires!...”
Em francês, “crachats” é “saliva”, “escarro”, “cuspe”.
Sabemos como termina a “Antiode”, com a sua fusão de metalinguagem e
sarcasmo: “Te escrevo / CUSPE, CUSPE, não / mais; tão CUSPE // como a
terceira / (como usá-la num / poema?) a terceira / das virtudes teologais”.
(Virtude que sabemos ser a “caridade”, referida aqui, de modo indireto,
apenas por zombaria, ao que tudo – ou o tom do poema – indica.)
Simples coincidências?
Ecos (ainda que inconscientes) de leituras de Cabral da produção de
Rimbaud? (Alternativa que, aceita, é estudada através do conceito de
INTERTEXTUALIDADE, criado nos anos 1960 por Julia Kristeva: a
absorção de um ou mais textos por outro, posterior.)
Mesmo que ficássemos com a hipótese das coincidências, elas se
mostrariam interessantes, porque, para efetuarmos comparações literárias,
não precisamos pressupor, obrigatoriamente, influência de um artista em
outro. Elas já seriam relevantes pelas suas semelhanças, reveladoras de
fenômenos ou tendências mais gerais, nos quais os autores se achariam
historicamente inseridos. (Algo que, inclusive, ocorreu nos campos das
ciências, da história das descobertas.)
Vamos agora à possível presença de Mallarmé em “Antiode”. Se ela existe,
é bem mais sutil, quase imperceptível.
FLOR é a palavra que continua a atrair para a sua imagem a nossa atenção,
pois ela congrega em torno de si a criatividade de vários artistas do verbo.
Flor que prossegue simbolizando a poesia, satirizada ou não.



Não apenas hermético, difícil enquanto poeta, mas também como prosador,
Mallarmé escreveu o artigo “Crise de vers” (“Crise de verso”), que se faria
famoso.
A complexidade, a estranheza sintática e semântica, encontrável na sua
lírica, é perceptível por igual no ensaio referido. Importa aqui um trecho
muito citado (em tradução agora de Gilles Jean Abes):

. “Digo: uma flor! e, fora do esquecimento em que minha voz relega
nenhum contorno, enquanto algo outro que os cálices sabidos,
musicalmente se levanta, ideia até e suave, a ausente de todos os buquês.”
(CRISE DE VERSO, p. 173)

Ao que parece, Mallarmé diferencia o vocábulo em questão (“Digo: uma
flor!”) da coisa bela e muitas vezes perfumada (“todos os buquês”). Tendo
afirmado um dia, ao pintor Edgar Degas, que um poema se faz não com
ideias, mas com palavras, Mallarmé se tornou um dos representantes
máximos de certa linhagem literária: precisamente a que passou a
privilegiar a LINGUAGEM antes de qualquer outro elemento, na criação
poética ou em certa prosa que desta se aproximasse mais.
De uma maneira ou de outra, a postura mallarmaica marcou diversos
autores mundo afora, para além das fronteiras francesas. A palavra, o signo,
a língua, a linguagem – com tudo que se lhes associe, inclusive a sua
dimensão tipográfica – ganharam um enorme atenção em certa
Modernidade (também no Brasil, como sabido, com a eclosão do
concretismo nos anos 1950, associando Augusto e Haroldo de Campos e
Décio Pignatari, aos quais se juntaram Ferreira Gullar e Wladimir
Dias-Pino).
Com o tempo e o avanço das suas realizações, João Cabral de Melo Neto
iria tornar-se um artista tanto da PALAVRA (por meio da metalinguagem),
quanto do CONTEXTO EXTRALINGUÍSTICO (na atenção que dava às
coisas, aos objetos e na abordagem da realidade social mais ampla,
sobretudo a nordestina de que provinha, embora não só esta, mas ainda a da
Espanha e das terras em que serviu como diplomata).
O que acabamos de afirmar pode ser rastreado em “Antiode”, em passagem
que já destacamos, sobretudo na seção D do texto:

. “Flor é a PALAVRA
flor, verso inscrito
no verso, como as
manhãs no tempo.

Flor é o salto



da AVE para o voo;
o salto fora do sono
quando seu tecido

se rompe; é uma explosão
posta a funcionar,
como uma Máquina,
uma JARRA DE FLORES.”

Sim, a “flor” enquanto símbolo de uma poesia que se sabe feita de
linguagem (“a palavra flor”), algo que acima está em foco, em primeiro
plano, mas também algo ali ainda com uma presença discreta: a busca de
uma lírica que igualmente se baseasse na concretude, nas coisas, nos
objetos postos perante os sentidos humanos, sobretudo o da VISÃO. Daí as
imagens, na seção D, da “ave” com o seu “salto” para o “voo”, “fora do
sono” (para a claridade do dia, ao que parece). Daí que a flor-poesia
devesse ser uma “explosão”, não necessariamente sonora, mas visual, com
o caráter sensorial de uma “máquina”, de uma “jarra de flores”.
Temos os fonemas da “flor”, saídos da boca ou escritos no papel, e os
“buquês” onde se acha a flor referencial, não mais como itens separados –
ou ao menos não separados por um abismo, com a realidade de um lado e a
linguagem de outro.
A passagem de Mallarmé que citamos traz a afirmativa “Digo: uma flor!”,
assim EXCLAMATIVA. Claro que aqui se trata não só da “flor” enquanto
simples signo de uma coisa natural, mas ainda como símbolo da arte
poética. Não parece ser por coincidência que “Antiode” comece afirmando
“Poesia, te escrevia: / flor!”, também acompanhada de EXCLAMAÇÃO.
As duas asserções se revelam consideravelmente semelhantes, mesmo que
as “fezes” e o “cuspe” não façam parte – a nosso conhecimento, falível – da
produção mallarmaica, embora se revelassem próximos de outro lírico da
França, o Rimbaud que, falando ou não de flores, impactou também a
história internacional da poesia, após o advento do simbolismo.

APÊNDICE: Um pouco do ANTI-:

. No século XIX, como se sabe, Hegel apresentou a sua versão triádica da
velha dialética. A ela ficou associado o conjunto Tese-Antítese-Síntese,
termos, na verdade, de J. G. Fichte, que Hegel utilizou pouquíssimo! De
qualquer modo, a ideia de contrário se liga ao segundo dos três elementos
do conjunto: ele é que leva consigo a noção de contraste, de
anti-o-que-quer-que-seja, cabendo-lhe o papel de antagonista diante de algo
estabelecido. “Antiode” se coloca assim, com clareza. Em princípio, o



poema cabralino até se acomoda ao esquema fichtiano: Tese: flor como
símbolo ideal da poesia; Antítese: flor como fezes; Síntese: flor como
palavra e referente concreto (coisa).
. No século XX, a aparição mais impressionante do nosso prefixo
“antagônico” ocorreu não na filosofia ou em qualquer das artes: na física
moderna, numa combinação da Mecânica Quântica com a Teoria da
Relatividade Restrita. Em 1928, Paul Dirac elaborou uma equação
diferencial para o elétron (depois chamada de “equação de Dirac”). Uma
proeza matemática, pois juntava a física dos “quanta” e a teorização
einsteiniana. Um detalhe surpreendente, porque não buscado por Dirac:
este percebeu que, num dos lados da sua equação, aparecia uma espécie de
antipartícula, sem explicação, a qual mais tarde foi identificada como o
antielétron, ou seja, o elétron com carga positiva, no futuro batizado de
pósitron. Em 1932, Carl David Anderson detectou o pósitron em raios
cósmicos. Tal descoberta logo se generalizou com o conceito de
ANTIMATÉRIA, que, inclusive, entrou na área da ficção científica, até da
cultura de massas.
. No terreno mais criativo, a acepção de “anti” caracterizou o Dadaísmo,
que se manifestou em Zurique, em 1916, na Primeira Guerra Mundial, em
protesto contra ela, aliás. Como as forças bélicas da civilização europeia
entraram em processo de destruição, os dadaístas, em resposta,
desenvolveram uma ANTIARTE baseada na valorização do acaso, do caos,
da irracionalidade. Tendo em vista o que acontecia nos campos de batalha
(matança gigantesca, já em escala industrial), a postura desses
“destruidores” não era inconsequente.
. No campo mais restrito da literatura, uma “antipoesia” ou “antilírica” – na
qual podemos inserir tranquilamente a “Antiode” de João Cabral –
manifesta-se por volta do fim da Segunda Guerra Mundial. Antes de ela
acontecer, porém, o chileno Pablo Neruda publicara o manifesto “Sobre
uma poesia sem pureza”, já em 1935, num periódico espanhol. Outro
grande lírico chileno, Nicanor Parra, lançou o volume POEMAS E
ANTIPOEMAS em 1956 (com textos escritos entre 1938 e 1953). Nem
sempre é fácil definir a “antipoesia”. Provavelmente um dos seus traços
mais definidores seja o que logo se lê no título do manifesto de Neruda: a
busca de uma expressão que aceite todas as “impurezas” semânticas e/ou
linguísticas, sobretudo as do vocabulário do cotidiano (embora não se
restrinja a este). Outra característica da antipoesia: a procura de uma
linguagem mais austera, mais literal, menos metafórica. Notável o papel
que as duas Grandes Guerras Mundiais exerceu para a aparição da
“antiarte” e da “antilírica”. Quanto a esta última, pode-se ler o capítulo “9.
Uma nova austeridade”, p. 307-372, do livro A VERDADE DA POESIA,
de Michael Hamburger. Quanto ao nosso poeta pernambucano, deve-se



consultar LIRA E ANTILIRA, de Luiz Costa Lima (e note-se este último
título!).
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