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Resumo 

 

 

 

A narrativa, enquanto espelho desfigurado da (própria) existência ‒ especialmente no 

que respeita a autobiografia, é caminho ou peregrinação poética, no encalço da identidade. A 

noção da existência de um mundo do texto, na perspetiva de Paul Ricoueur, e de um mundo 

do símbolo, no dizer de Mircea Eliade, manifestam-se na criação e consequente leitura da 

narrativa torguiana, na medida em que a palavra é eco de uma identidade ontológica em 

permanente construção, refletindo a descoberta por via do símbolo velado. Se o símbolo é, 

nas palavras de Ernst Cassirer, a chave do ser humano, Miguel Torga revalida tal premissa, 

recriando o mundo e reproduzindo uma identidade-imagem de si próprio enquanto poeta 

através dos mitos, cujo sopro de vida se deve ao cariz religioso do criador. Tal identidade 

narrativo-poética assenta, portanto, numa urdidura da ordem do simbólico e do mítico, numa 

ambivalência sagrado-profana.  

Processo de simbolização, a poética torguiana, mítica, evoca a compreensão do 

mundo, do outro e do eu, ou, numa última instância, de Deus, palavra-símbolo do ser em si 

(cf. Paul Tillich). Assim, a criação é manifestação sagrada e por isso de precedência ritual, ou 

ainda epifânica, de índole intrínseca e intuitiva, sagrando o mundo e o poeta enquanto ser e 

construção narrativa. Jardineiro-poeta, na senda da perfetibilidade da viagem, da perfeição ou 

do absolutum, Miguel Torga extasia-se na convivência e amenização dos contrários, 

deixando, como legado, o verso trinado como salvação.  

 

 

 

Palavras-chave: Miguel Torga, sagrado, profano, símbolo, mito, rito, identidade, criação literária 
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Abstract 

 

Of Profane and Sacred in Miguel Torga: the gardener’s asceticism towards the 

blooming poem 

 

 

Narrative, as a blurry portrait of existence – mainly when it comes to autobiography ‒, 

is a long and lonely searching path for identity. Paul Ricoeurs’ world of the text concept and 

the world of symbol mentioned by Mircea Eliade are a true manifest while we read Miguel 

Torga: words come as an echo of a constant construction of the self and they also reflect 

ontological discovery thanks to the symbol hide-outs. If the symbol is, according to Ernst 

Cassirer, the main key to understand being, Miguel Torga claims that argument, for he 

recreates his world (and ours) and reproduces a portrait-identity as a poet. As a myth, the poet 

embraces his religiousness and raises his own narrative identity. 

So, Torga’s narrative is a process through which the poet symbolizes the world, the 

other, the self and God¸ as an ontological word-symbol (vide Paul Tillich). His creation is, 

therefore, founder in principio, and his speech is mythical and ritual, though it may also be an 

intrinsic and intuitive manifestation of creativity ‒ an epiphany. Poet and gardener, wishing 

for faultless journey, infinite and perfect absolutum, Miguel Torga eases opposites, as a bard 

of redemptive blooming poems.  

 

 

 

Keywords: Miguel Torga, sacred, profane, symbol, myth, rite, identity, creation. 
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Vulcão de exterior 

Tão apagado, 

Que um pastor 

Possa sobre ele apascentar o gado. 

 

Lê. 

Mas decifra, 

Com a razão  

E o coração […] 

Todo o poema é um teste 

Que põe à prova a inquietação 

De quem nele se aventura. 

Miguel Torga 

 

É da realidade que o mito se alimenta, é no mito que a realidade se torna significante.   
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Diz NÃO à liberdade que te oferecem, se ela é só a liberdade dos que ta querem oferecer. 

Porque a liberdade que é tua não passa pelo decreto arbitrário dos outros. 
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No mínimo que fazes. 
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Por isso recomeço sem cessar a partir da página em branco 

E este é meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo.  

Sophia de Mello Breyner Andresen 
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Introdução  

 

Deixem passar quem vai na sua estrada. 

Deixem passar 

Quem vai cheio de noite e de luar. 

Deixem passar e não lhe digam nada. 

Miguel Torga 

 

 

Em Coimbra, no dia 3 de janeiro de 1932, Miguel Torga, ou ainda Adolfo Rocha ‒ 

visto ser apenas em 1934 que daria a conhecer o seu nome literário, ‒ dá início ao percurso 

diarístico, através da bela composição poética «Santo-e-Senha», determinando, claramente, o 

seu destino e missão de Poeta. Será, pois, através da Poesia, que melhor se identificará 

perante si próprio, perante o próximo e diante do mundo:  

 

Os versos levaram a prosa toda. Quando aparecem, são como uma avalanche: não fica lugar 

para mais nada. E o curioso é que eu próprio me deixo convencer de que eles têm a 

prioridade em tudo, e é justa a sua tirania. 

O poeta e o artista podem morar juntos na mesma casa, mas o poeta há-de sempre ser o 

senhor. É uma aristocracia de origem divina ao lado de uma nobreza feita a custo (Torga 

2010: 51). 

  

Desta forma, parece-nos justo, ao longo do presente trabalho, referirmo-nos a Miguel 

Torga, maioritariamente, como poeta,1 ainda que possamos estar embrenhados nos seus 

contos ou no seu Diário. O próprio urdidor de versos assim o predestinou:  

                                                           
1 Zacarias de Oliveira, na obra intitulada O Problema Religioso em Miguel Torga, de 1959, diz-nos de 
forma concisa, sobre o Diário e sobre A Criação do Mundo, que se trata de “prosa autêntica, mas 
que o seu fundo será sempre poético” (Oliveira 1959: 6). Acrescenta ainda: 

 
A Criação do Mundo só se compreende como obra poética. O Diário é obra de um poeta, 
embora de vez em quando se atire para análises de filósofo ou para críticas sociais e 
existenciais de um pensador […] Os diferentes livros de contos apresentam, a cada passo, 
autênticos poemas em prosa e como tais devem ser entendidos […] não quer dizer que 
Miguel Torga seja prosador secundário […] mas é sempre o poeta que observa. (Oliveira 
1959: 6) 
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Poeta, sim, poeta… 

 É o meu nome. 

[…] Condição 

[…] Identidade 

[…] Numa palavra só, velha e sagrada (Torga 2007: 178) 

 

De facto, o corpus desta tese tem a pretensão de debruçar a sua exegese sobre o longo 

tecido autobiográfico e diarista torguiano, já enriquecido pelas composições pertencentes ao 

modo lírico, bem como pelas incursões pelo conto ou pela existência de textos embrionários 

de contos2 e pelo discurso ensaístico3 (apud Leão 2005: 123), como defende Eloísa Alvarez, 

ainda que a restante obra não lhe seja alheia, dada a sua inegável riqueza. Por outro lado, se a 

Poesia é baluarte do eu, o modo privilegiado do ente, também o é o género autobiográfico, 

consagrado pelos românticos como um mundo paralelo à poesia.4  

Ora, desta forma, ao evocar as páginas do Diário, não poderíamos descurar o romance 

autobiográfico se pretendemos compreender as noções de sagrado e de profano, no universo 

narrativo torguiano. Com efeito, é n' A Criação do Mundo que acedemos de forma mais 

fundamental à infância do Poeta. É lá, pois, que encontramos a mitificação da sua vida, da sua 

infância e da viagem que traçou. É com esta obra que se assume deus criador de uma segunda 

natureza, o heterocosmo de que nos fala Abrams (Silva 2007: 209), criando como que um 

arquétipo quimérico que viria a ser a génese de todo o cosmos literário que criou. Por outro 

lado, tal criação permite-lhe, para além da tessitura das narrativas, a mitificação de si próprio 

enquanto Poeta, potestade, tal como se identifica: 

 

                                                                                                                                                                                     

David Mourão-Ferreira, por sua vez, numa saudação a Miguel Torga, inscrita numa homenagem da 
Colóquio/Letras, de 1987, pelo octogésimo aniversário do poeta/ prosador, adianta-nos: “é ainda o 
poeta quem soberanamente preside, em toda a criação torguiana, ao sempre inesperado ritmo do 
aparecimento dos seus textos” (Ferreira 1987: 8-12). Clara Rocha refere-se igualmente ao ritual de iniciar e 
terminar o Diário com um poema: “o facto de cada volume do Diário começar e acabar por um poema mostra 
bem a que ponto o autor considera o texto em verso a forma lapidar de exprimir uma emoção mais intensa” 
(apud Aguilar 2010:4). Massaud Moisés, no Dicionário de Termos Literários, refere, na entrada 
“Poema”, que “a poesia pode surgir no âmbito de um romance ou de conto” e que “o poema pode 
estruturar-se em versos ou em prosa” (Moisés 1985: 400).  
 
2 Cf. Génese e Escrita do Conto no Diário de Miguel Torga de Maria da Assunção Morais Monteiro.   
 
3 De acordo com Eloísa Alvarez, citada por Isabel Ponce de Leão, a partir da década de cinquenta, o Diário 
torguiano aproxima-se do discurso ensaístico, numa linha de pensamento crítico ausente da literatura ibérica 
desse século. 
 
4 Cf. Clara Rocha, na obra O espaço autobiográfico em Miguel Torga.  
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Mas dado que sim, que exista um Deus cioso que a minha miopia me não deixa ver 

claramente, quero crer que é esta mesma atitude de rebeldia que espera de mim. 

Tragicamente postas num pé de dúvida irremediável, as nossas relações teriam de ser, e 

foram sempre, difíceis, mas viris. De potestade a potestade. A omnipotência divina 

enfrentada pela inconformação humana. (Torga 2011: 248) 

 

Como defende Maria da Assunção Monteiro, “Miguel Torga é como um deus na 

Terra, um homem que pretende atingir uma dimensão superior […] Por isso falamos de mito, 

ou melhor, de eu-mito” (Leão 2005: 13). António José Saraiva, confere, de forma 

generalizada, ao artista a categoria de mito, consolidando a sensibilidade enquanto 

comunicação do seu universo:  

 

O artista é um mito. Refaz no seu gesto, que pode ser corporal, oral, escrito, por imagem 

interposta, etc., os movimentos com que gosta de identificar-se. Através dele, as coisas, o 

universo inteiro, fazem-se humanos e comunicáveis, não indiretamente, por intermédio de 

símbolos e conceitos da ciência, mas diretamente pela sensibilidade. (apud Vaz 1996: 17) 

 

O Diário, A Criação do Mundo, A Vindima, os contos, os poemas e até O Senhor 

Ventura ou os textos dramáticos evidenciam uma infindável fonte de ritos e 

insígnias/símbolos, sacralizados segundo a original creatio do poeta, que é, como refere 

Aguiar e Silva, remetendo para M.H. Abrams: “criada pelo poeta num ato análogo à criação 

do mundo por Deus” (Silva 2007: 209). Assim, estes símbolos sagrados torguianos nem 

sempre se coadunam com os símbolos do sagrado religioso ou do sagrado católico. Porém, 

Torga sente-se, ocasionalmente, seduzido pela sacralização que o Catolicismo realiza de 

determinados elementos, essenciais à vida, acrescentemos, e tidos, por si, como um profano 

sacralizado, tal como a água, o vinho, o pão, entre outras insígnias sagradas pertencentes ao 

urdido universo torguiano. Vejamos tais considerações no Diário: 

 

Apesar da sedução que no meu espírito exercem outros credos, se tivesse de me converter, 

seria ao catolicismo. É, afinal, a única religião compatível com a minha natureza torrencial, 

terrosa, pecadora. Uma religião que sagra de tal modo o profano que nele se fazem agentes 

demiúrgicos a água, o sal, o azeite, o pão e o vinho. A água e o sal do baptismo, o azeite da 

unção, e o pão e o vinho da eucaristia. A imanência e a transcendência tão medularmente 

conjugadas. (Torga 2011: 297) 
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 De uma forma geral, o sagrado torguiano manifesta-se em todos os atos de criação de 

vida, ou de defesa da vida, por oposição à finitude, ainda que, em certos momentos, o poeta 

admita a morte como parte integrante de um ciclo cósmico de constante renascimento e, em 

última análise, de preservação da própria existência. Por outro lado, os ritos que Torga 

sublima, como a viagem, a caça, a enxertia, entre outros, que clarificaremos atempadamente, 

parecem estar na génese de uma possibilidade de ascensão laica, de proximidade com o 

absoluto, a Poesia. 

Destarte, o retorno à palavra deus é inultrapassável na poética de Miguel Torga. E é de 

tal modo considerável, que pode ser observada mediante diversas frestas: tomemos a figura 

divina da Bíblia como o primeiro fresco discernível no seu universo literário − Deus, que o 

acompanha desde a infância, de forma muito vincada, independentemente das diversas 

tonalidades da relação mantida − , e sigamos para o painel do narrador e essencialmente 

criador5 de mundos paralelos ao real, o Poeta; e finalmente a pintura da própria pretensão e 

criação de uma divindade advinda desse mundo paralelo, a Poesia. Por outro lado, se a 

palavra não está morta, como Eduardo Lourenço tão bem nos explica, ela surge 

invariavelmente associada ao binómio antitético vida/morte. Com efeito, é este binómio, 

cremos, que se encontra veladamente sob o tecido textual torguiano desde a sua infância e a 

fatídica noite da morte do avô, a que alude no último volume do seu Diário, bem como no 

romance autobiográfico, dizendo-se para “sempre inseguro do dia de amanhã, convencido de 

que os deuses tinham morrido também” (Torga 2011: 352). Ora, se Torga é um poeta da vida, 

também não deixa de dar relevância à morte, e é sobretudo essa noção do absurdo que o 

confronta,  que o leva a pugnar pela vida, pela esperança. A par deste binómio surge o de 

Deus/Homem, Eternidade/Finitude. O seu humanismo e a sua problemática religiosa, que tão 

esforçadamente procurou resolver, parecem identificar-se com todas estas noções que 

desenvolveremos.  

Concluímos, pois, que em Torga não existem temáticas estanques. De facto, elas 

envolvem-se, qual serpente de Ouroboros, cuja representação, mesmo a mais gráfica, elucida 

o sinal classificatório do Poeta, o símbolo do círculo conciliatório, a busca da perfeição: o 

constante labor limae, na senda do perfeito, do harmonioso. Assim, a Poesia, criação 

epifânica, ainda que laboriosamente emendada, permite a ascese do próprio Poeta a potestate, 

fazendo da primeira uma divindade e da obra poética uma criação imortal e transcendente.  

                                                           
5
 Aguiar e Silva refere que após o Renascimento, se considera que o criador literário “não sabe apenas narrar 

coisas, mas que as sabe construir (condere)” (Silva 2007: 209). 
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De uma forma geral, assumimos já os contornos deste trabalho, pelo que objetivamos 

agora as pretensões do mesmo. Inicialmente trataremos de alcançar o sentido de sagrado e de 

profano na poética torguiana, interligando-o com o significado ritualista observável na 

repetição de dados trajetos ou de certas ações. O rito, que Teresa Rita Lopes e Isabel Ponce de 

Leão apontam nos seus trabalhos6 merece, porém, maior aprofundamento e destaque. Na 

verdade, e se Lopes afirma não existir em Torga a expressão clara do desejo de ser um criador 

de mitos a par de Fernando Pessoa7, e se Leão não interpreta o poeta como um ritualista8, a 

nossa perspetiva de leitura pretende, de facto, assumir Miguel Torga como um escritor-poeta 

(re)criador de mitos e, como tal, um ritualista. De facto, o mito e a conceção religiosa do 

mundo que advém dessa observância do seu cosmos artístico toma forma através do rito. 

Pretende-se, pois, compreender de que natureza é esta mitificação, pelo que se torna relevante 

a distinção entre o sagrado e o profano, ou entre o puro e o impuro, na perspetiva sociológica 

de Caillois: “O homem adquire a pureza submetendo-se a um conjunto de observâncias 

rituais. Trata-se antes de tudo de se separar progressivamente do mundo profano, a fim de 

poder penetrar sem perigo no mundo sagrado” (Caillois 1950: 38).  Se pensarmos nos ritos 

como um método de interrupução do profano, especulamos de que mundo sagrado se tratará: 

colocando a hipótese de certos ritos se encontrarem na esteira da Poesia, podíamos anunciá-la 

sacra; referenciando o Reino Maravilhoso como um espaço mítico, di-lo-íamos igualmente 

sagrado: alguns rituais pendulares postulariam ritos preparatórios para essa transposição para 

o sagrado.  

A presente tese avança, assim, uma nova possibilidade de análise da obra, uma leitura 

mitocrítica, já que se torna manifesta a demonstração da existência de uma estrutura 

                                                           
6 A primeira torguiana afirma os “quotidianos rituais” numa tentativa de ressacralização do mundo, segundo a 
leitura que fazemos do seu trabalho, apontando “o ato do sexo”, “o rito de parir”, “os rituais de morte”, de lavrar 
a terra e da caça como os rituais torguianos, e embora lhes dê algum protagonismo, a análise é sucinta mas 
indiciadora de um sentido de leitura (Cf. Miguel Torga: Ofícios a um “Deus de Terra”). A segunda torguiana 
evocada anuncia, num capítulo de A Obrigação, a Devoção e a Maceração (o Diário de Miguel Torga), onde 
aborda ainda traços e temas de «O Diário de Miguel Torga», “Certos rituais”,  dizendo-os, porém, de “presença 
mais ou menos discreta […] coadjuvantes da sua singularidade” (do Diário) (Leão 2005: 77). Deste modo, Isabel 
Ponce de Leão sublinha a sacralização a que se votam os rituais de Natal, de aniversário, de contemplação do 
mar, da necrologia e da inclusão do poema no início e no fim dos volumes diarísticos, enformando uma série de 
eternos retornos.  
 
7 Leia-se: “Embora Miguel Torga não tenha exprimido, como Fernando Pessoa, o desejo de ser um criador de 
mitos, sente-se claramente que os ambientes e as personagens que cria buscam uma dimensão mítica” (Lopes 
1997:  12). 
 
8 Afirma a autora: “Não sendo Torga um ritualista, pelo manifesto desprendimento de cerimónias e etiquetas, a 
verdade é que, a escrita de qualquer diário requer disciplina e obedece a regras próprias de retorno e recomeço 
que ele também observou” (Leão 2005:  95).  
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subjacente à poética torguiana em que o paradigma mítico-simbólico desempenha papel 

decisivo. Com efeito, a pluralidade de leituras que o texto oferece reconhece na mitocrítica, 

termo cunhado por Gilbert Durand, a validação deste ato interpretativo. Partindo da hipótese 

da determinação do mito e das suas tecnicizações, delimitaremos a textura mítica da obra 

torguiana. 

As afirmações acima descritas postulam um estudo de interpretação essencialmente 

psicanalítica e mitocrítica. Não desmerecendo importância ou consulta, outras teorias, 

nomeadamente as que crucificam a biografia ou o estado subconsciente, não oferecem, 

contudo, base à leitura mitocrítica, limitando a riqueza na formulação das leituras. Desta 

forma, pretende-se a produção de mais um sentido de texto, enriquecendo-o.  

Finalmente, é nosso propósito pensar Miguel Torga como um escritor metafísico, bem 

como repensar a Poesia enquanto devoção ou divindade, o que levanta a questão: a Palavra 

supera Deus e o espírito religioso torguiano encontra, finalmente, acalmia, ou a origem das 

contradições e da poética torguiana mantém-se irresolúvel à data de desaparecimento do 

artista criador? 
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Capítulo I. Impressões do sagrado e do profano 

 

Em pequeno, sem saber bem porquê, a esta hora benzia-me; agora,  

        igualmente sem ver a fundo a razão da coisa, escrevo um diário. 

Miguel Torga 

 

 

A discernibilidade dos conceitos avançados no título deste primeiro capítulo julga-se 

de difícil teorização, pois adivinha-se, como entrave, a dificuldade em separar os dois termos, 

quase indissociáveis, no momento de definição. Roger Caillois sublinha esta evidência na sua 

obra O Homem e o Sagrado, perspetivando-a desta forma: “No fundo, sobre o sagrado em 

geral, a única coisa que se pode afirmar com validade está contida na própria definição do 

termo: é que ele se opõe ao profano” (Caillois 1988: 15).   

Da leitura desta obra há ainda que ter presente que qualquer conceção religiosa do 

mundo implica a distinção do que constitui sagrado e do que constitui profano, sendo, pois, a 

pedra-de-toque, no dizer de Caillois, que permite reconhecer o fenómeno religioso. Iniciamos 

o nosso trabalho com esta teorização no sentido de validar claramente a nossa manifesta 

crença no princípio que indigita Torga, enquanto sujeito criador e criação, como religioso 

concreto. A questão da religião tem despertado vasto interesse entre os críticos e estudiosos 

torguianos. Se Fernão de Magalhães Gonçalves aponta Torga como ateu, partindo da tese de 

afastamento da figura de Deus e consequente aproximação do Homem − evolução essa que se 

nota na obra em estudo, embora não signifique, no nosso entender, um esquecimento ou 

anulamento da figura divina, nem da religiosidade −, Ivonne-David Peyre não admite, sequer, 

a qualificação de agnóstico, apontando a atitude religiosa torguiana. Teresa Rita Lopes e 

Eloísa Alvarez evidenciam “a presença de um processo de dessacralização da matéria 

narrativa, relacionado com a incidência inegável de uma filosofia existencialista” (Leão 2007: 

238). Por sua vez, Eduardo Lourenço aborda o desespero humanista bem como a vivacidade 

que a palavra deus manifesta e Carlos Carranca aponta Torga como um “crente sem dogma”, 

sublinhando, portanto, um caráter antitético na religiosidade torguiana. Armindo Augusto, 
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franciscano, tal como Avelino Silva, sacerdote, culpam a objeção racionalista torguiana pela 

distância interposta entre o desejo de Deus próximo, revelado, e a conversão. Essencialmente, 

Alvarez, Lopes e Augusto sublinham o cariz telúrico da religião de Torga. Também Maria 

Fernanda Angius comenta o sentimento do sagrado na obra torguiana, evidenciando a 

sacralização do homem e a profanação do sagrado original, harmonizando, igualmente, essa 

ideia de sagrado com a Deusa Terra, ou com um “Deus de Terra”. Concluímos, pois, esta 

associação generalizada do sagrado à dimensão telúrica torguiana, num sentido 

profundamente corpóreo. Todavia, mesmo que do campo material, resumir-se-á a 

representação do sagrado torguiano a uma via puramente física e tangível? 

Na perspetiva de alcançar o sentido de sagrado e de profano em Torga, tomemos 

como ponto de partida a sua obra Bichos, nomeadamente o conto «Nero» e «Madalena». 

O conto «Nero» revela a sua importância ao abordar a problemática existencial do 

homem perto da sua finitude, envolto em solidão e resignado face à realidade. No conto, 

breve como convém aos textos de finalidade moralizadora, encontramos o percurso de um cão 

(homem, se o lermos com a tal “penumbra da sua simbologia” (Torga 2000: 10)) em 

retrospetiva, cujo desenvolvimento nos aponta, por um lado, para o verdadeiro dono de Nero 

e, por outro, para a família real com quem “compartilhara aqueles longos oito anos de 

existência” (Torga 2000: 14). Será, pois, interessante retermo-nos na forma como é descrito o 

seu dono, “o seu verdadeiro senhor” que “só aparecia na terra nas férias de Natal” (Torga 

2000: 14). Outro aspeto interessante é o facto de associar a bem-aventurança de Nero à teta da 

mãe e à quentura do ninho, isto é, ao conforto da casa e da família, quando sabemos que 

normalmente a bem-aventurança comporta um sentido religioso outro, de que nos fala Mateus 

no seu Evangelho, aquando do Sermão da Montanha, por Jesus Cristo (Mat 5, 1-12). Ora, não 

seria a primeira vez que o contista faria dialogar expressões bíblicas com ações puramente 

quotidianas, profanas, humanizando o que é aparentemente sagrado. De facto, em «Nirvana» 

(Penas do Purgatório, 1954) ou «São Leonardo da Galafura» (Câmara Ardente, 1962), Torga 

faz aproximar o termo bem-aventurança  ao espaço neutro, aparentemente contrário à irrupção 

do transcendente, fazendo do terrestre palpável o verdadeiro sublime. A bem-aventurança 

bíblica reivindica para os justos a glória, bem como a felicidade gozada no céu post mortem. 

Lucas, tal como Mateus, evidencia a bem-aventurança como parte do “reino de Deus (Lc 6, 

20-49), do “reino dos Céus”: “Alegrai-vos e exultai porque será grande a vossa recompensa 

nos céus” (Mt 5, 12).  
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Para Torga, a verdadeira bem-aventurança, plasmada no poema «São Leonardo de 

Galafura» seria a viagem por entre os socalcos e o adiamento do cais divino. Este sorver da 

realidade faz-nos ver a sacralização, e não divinização, da Natureza, dos elementos naturais: 

dos socalcos, do vinhedo, da terra, dos cheiros do rosmaninho e do mosto, do rio e da água, 

em detrimento do “Doiro desaguado”, na “luz envelhecida”, “lá”, ao longe, numa irrealidade 

remota. (Torga 2007: 228). Por outro lado, mais profundamente, cada elemento natural poderá 

ostentar um significado, um símbolo da fruição da vida, bem como das dificuldades que 

momentaneamente se impõem e imperam até que a vontade e a sagacidade ou coragem 

humanas as possam finalmente submeter. Fala-se, pois, da vida, das irremediáveis vagas, 

ultrapassadas a cada etapa, e da morte, da ausência do tangível, da matéria. Como tal, 

remeter-nos-emos, então, para a necessidade de o poeta fazer a comunhão entre o espírito e a 

matéria9, na tentativa de, à morte de um, fazer vingar o outro. 

Em «Nirvana»10, patente no Volume VII do Diário, a bem-aventurança é toda ela 

associada ao momento presente, hic et hunc, − plasmado, porém, eternamente num poema, 

como que numa reatualização de uma vivência, mitificando-a para a reviver e poder ser 

revivida por outros – e ainda ao absorvimento da pacificidade da montanha (que não deixa de 

ser simbólica), da Natureza, do “girassol do mundo, aberto” (sublinhe-se a sobriedade da 

magnificência com que o poeta qualifica os elementos, de uma beleza inexprimível e sublime, 

pela riqueza da sua simplicidade), pelo sujeito poético, e assim, só assim, com o coração 

sossegado: 

 

Paz das montanhas, meu alívio certo. 

O girassol do mundo, aberto, 

E o coração a vê-lo, sossegado. 

Fresco e purificado, 

O ar que se respira. 

Os acordes da lira 

Audíveis no silêncio do cenário. 

                                                           
9 De facto, ao longo do Diário, Torga evidencia constantemente esta comunhão do espírito e da matéria: “Nas 
piores páginas do Quixote permanece vivo o diálogo infindável e universal do espírito e da matéria, e é isso que 
nele importa fundamentalmente” (Torga 2010: 207) ou “Mas eu acredito na eternidade do espírito e na divindade 
das coisas. Creio que cada realidade perecível tem a sua projeção divina imperecível, como o corpo maciço tem 
uma sombra espalmada” (Torga 2010: 330). Ou ainda “De perna estendida, para aqui estou sem saber de mim, 
inválido do corpo e também do espírito, porque nunca um funcionou sem o outro. Falta ao meu entendimento a 
largueza das passadas que dava” (Torga 2011: 99). 
 
10 Atente-se ao título do poema: «Nirvana». Nirvana seria, segundo a conceção budista, o estado de libertação do 
sofrimento, a superação dos sentidos, a transgressão do físico, a elevação espiritual. 
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A bem-aventurança sem mentira: 

Asas nos pés e o céu desnecessário. (Torga 2010: 197) 

 

 A poesia que brota do silêncio deste cenário11 é a consagração do resultado da relação 

da paz entre os elementos e o Homem, a elevação total, a eternidade num momento,12 que se 

estenderá para além do fim da vida do seu criador.13 E, finalmente, a bem-aventurança: “A 

bem-aventurança sem mentira:/ Asas nos pés e o céu desnecessário” (Torga 2007: 75). O 

poema parece desmistificar a ideia de transcendência e a de glória biblicamente delegada 

apenas ao reino dos céus, pois os pés, alados, mas na terra, permitem aceder a belezas 

fulgurantes e a estados de espírito gloriosos, serenos, purificadores, prometedores de uma 

glória granjeada tangivelmente. 

Portanto, numa realidade quase mistificada, o poeta celebra um mundo real que, 

simultaneamente, parece o da criação inicial adversa ao caos, primordial, numa comunhão 

cósmica entre o homem e o terrestre. É, pois, neste sentido que, por vezes, Miguel Torga 

parece sacralizar elementos e instantes, o factível pelas mãos do Homem, fazendo do sagrado 

o palpável, um verdadeiro paraíso terrestre, passível de ser encontrado ao longo do percurso, 

ou, se quisermos, o inverso: o aparente profano tornado sagrado, nestes momentos que 

povoam o caminho, como antevê em «Viagem»: “Só nos é concedida/ esta14 vida/ que temos;/ 

E é nela que é preciso/ procurar/o velho paraíso15/ que perdemos/ Mas corto as ondas sem 

desanimar,/ Em qualquer aventura,/ o que importa é partir, não é chegar” (Torga 2007: 216). 

Interessa, então, para melhor compreender estas conclusões, a distinção mais clara 

entre sagrado e profano. Diríamos, superficialmente, que o sagrado mantém um estatuto 

ontológico próximo do religioso e que o profano, por sua vez, seria o secular, o não-sagrado, 

o real vulgar. Ora, Mircea Eliade, Rudolf Otto, Émile Durkheim, entre outros, esforçaram-se 

                                                           
11 Note-se a aliteração neste verso, “Os acordes da lira/audíveis no silêncio e no cenário.”, declamando a 
serenidade do espaço esvaziado, porém germinante, da montanha. 
 
12 A propósito da imensidão imersa numa concentrada mas simbólica amostra natural, lembremos William 
Blake: “To see a world in a grain of sand,/ And a heaven in a wild flower,/ Hold infinity in the palm of your 
hand,/And eternity in an hour” (cf. Auguries of Innocence). 
 
13 Como ambiciona em Orfeu Rebelde, na peugada da eternidade através da realização poética: “Canto, a ver se o 
meu canto compromete/ A eternidade do meu sofrimento […] Bicho instintivo que adivinha a morte/ No corpo 
dum poeta que a recusa,/ Canto como quem usa/Os versos em legítima defesa.” (Torga 2007: 105) 
 
14 Atente-se na expressividade do determinante: será esta e não outra.  
 
15 Estará, este velho paraíso, associado ao Éden de onde foram expulsos Eva e Adão, como metáfora da 
inocência e autenticidade da infância? 
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por distinguir o sagrado do profano, binómio que se interliga e se opõe. Destarte, de forma 

breve, apontamos que, de acordo com a obra de Eliade, o sagrado é associado pelo homo 

religious ao real e significativo por excelência. Esta experiência do sagrado parece estar 

associada à fundação do mundo, uma vez que a revelação do espaço sagrado permite a 

obtenção de um ponto fixo, do viver real, da orientação.  

Para a experiência profana, o espaço é homogéneo e neutro, associado ao caos, pois, 

segundo Eliade, não oferece orientação, “já não é mundo, mas fragmentos de um universo 

fragmentado, massa amorfa de uma infinidade de lugares mais ou menos neutro” (Eliade 

1992: 18). Através das hierofanias e da heterogeneidade do espaço, o sagrado manifesta-se. 

Eliade destaca ainda as estruturas simbólicas de axis mundi e imago mundi e a ideia de centro, 

de construção da vida de acordo com a proximidade do céu, de comunhão com o sagrado, 

especialmente em sociedades mais antigas. Além disso, aborda o mito como história do 

sagrado (Eliade 1992: 50), como acontecimento primordial que teve lugar no começo do 

tempo, ab initio, ou seja: “é a narração do que os deuses ou os seres divinos fizeram no 

começo do tempo” (Eliade 1992: 50). Desta forma, o mito surge associado à teoria da 

cosmogonia e ao momento de criação do sagrado que impõe a ordem e cria espaços 

heterogéneos de não homogeneidade: cria limiares que separam os dois mundos. É de 

salientar que, além do espaço sagrado, existe ainda o tempo sagrado, reversível por meio da 

reatualização do mito, permitindo o abandono da duração temporal ordinária e a reintegração 

no tempo mítico (Eliade 1992: 38). É desta rotura espacial e temporal que se ocupam as 

primeiras páginas do trabalho de Eliade, explicando que, mitológica e ritualmente, o mundo é 

renovado a cada ano, enunciando o Enuma-Elish, e o mito cosmogónico, bem como a 

reatualização do combate entre Marduk e Tiamat (com lugar ab origine e que pôs fim ao caos 

e deu origem ao tempo e espaço, arquétipos de toda a criação).  

Por outro lado, o profano (do Latim pro – diante de, e fanum – espaço sagrado) que 

surge, aparentemente, como o não-sagrado, segundo Mircea Eliade, será de fluxo caótico, 

encontra-se no domínio do não-ser, é o mundo dessacralizado, de espaço homogéneo e neutro. 

A esfera do profano não participa do ser, pois o profano não foi fundado ontologicamente 

pelo mito, pelo que não tem modelo exemplar. Mircea Eliade insiste: ao contar como algo 

nasceu, revela-se a irrupção do sagrado no mundo, causa última de toda a existência real. 

Assim, a criação é obra divina, logo, é irrupção de energia criadora no Mundo, do poder dos 

deuses. 
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Rudolf Otto, por sua vez, adianta: “De facto, adquirimos o hábito de usar o termo 

sagrado dando-lhe um sentido completamente figurado que já não é, de modo algum, o 

sentido primitivo. Normalmente, associamos a esta palavra um predicado de ordem ética, 

sinónimo do absolutamente moral e perfeitamente bom” (Otto 1992: 13). Deste modo, Otto 

distingue, face ao princípio ativo comum a todas as religiões ‒ a associação de sagrado ao 

bem e ao bom (Hagias, Sanctus, Qadoch), o numinoso, isolado de tais propriedades. É 

interessante que, imediatamente depois desta consideração, Otto nos elucide que nenhum 

Deus é semelhante ao Deus de Israel, pois é o santo em sentido absoluto, tal como nenhuma 

lei se assemelha à lei de Javé porque não é apenas boa, mas também santa. Assim, o numinoso 

não é racional e destaca-se pelo sentimento de mysterium tremendum, que interliga o 

sentimento de terror sagrado que, por sua vez, atualiza o sentimento de estado de criatura, 

aquilo a que Schleiermacher apelidou de sentimento de dependência, pois o ser abisma-se “no 

seu próprio nada e desaparece perante o que está acima de toda a criatura” (Otto 1992: 12). 

Ora, o sentimento de estado de criatura é um elemento subjetivo, um efeito do terror, o efeito 

da presença do numinoso que exerce, sobre a criatura, uma espécie de depreciação de si 

própria segundo o pressuposto de inacessibilidade e superioridade absoluta do objeto 

numinoso (Otto 1992: 20). Para além do tremendum, a majestas é também elemento do 

numinoso. À inacessibilidade soma-se o poder, a tremenda majestas, que se relaciona 

igualmente com o sentimento de estado da criatura, a noção de ser pó e cinza (Gen 18, 27).16 

É, pois, um sentimento de anulação, de aniquilamento, da criatura perante o transcendente, a 

“humildade religiosa” de Eckhart, que afirma a única e absoluta realidade: o numinoso, o 

transcendente. Alguns místicos revelam-nos: “o homem afunda-se e dissolve-se no seu nada e 

na sua pequenez” (Otto 1992: 31).  

Ora, Miguel Torga teria consciência das limitações humanas, dessa pequenez, mas 

contrariamente aos cristãos místicos, ao invés de aceitar passivamente este sentimento de 

estado de criatura, rebela-se contra o transcendente longínquo, criando a irrupção do espaço e 

do tempo sagrado em diversos momentos e ações primordiais na realidade profana, como 

pudemos assistir em Nirvana.  

                                                           
16  “Não leveis a mal, se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora eu seja pó e cinza” – Abraão dirige-se a Deus, 
intercedendo por Sodoma (Gen 18, 27). 
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Mas, o que é profano17 segundo a conceção de Otto? Diz-nos, na sua obra, que a ideia 

de profano não se prende com moral, mas com a noção de profanidade absoluta: “A 

profanidade não se estende apenas aos seus atos, mas ao seu próprio ser, enquanto criatura, 

face ao que está acima de toda a criatura” (Otto 1992: 76). Por essa razão, o homem profano 

não é digno da presença do sagrado, tal como revela Mateus: “Senhor, eu não sou digno de 

que entreis em minha morada” (Mt 6, 8); trata-se do terror diante do sagrado, a 

inacessibilidade, o sentimento que o profano experimenta na presença de Deus, do númem. 

Surge, portanto, a necessidade de expiação, que será tanto maior, quanto a presença do 

númem. Assim, de acordo com esta leitura de Otto, o sentimento religioso primitivo associa o 

sagrado ao irracional, ao terror do daimon, para, depois, se tornar “saturado de elementos 

racionais teleológicos pessoais e morais” (Otto 1992: 145). O terror transforma-se em 

recolhimento, o sentimento disperso assume a forma de religião, até se produzir a fusão de 

Deus, Santo e Bem. Pelo que, acrescentaríamos (questionaríamos), será o profano o pecado, o 

errado e o mal? Cremos, antes, que, como Durkheim, o profano pode ser sucintamente 

definido como as preocupações de ordem mundana, de suprimento de necessidades 

temporais18, e não uma simples distinção entre bem e mal. 

De regresso a Bichos, embora o narrador nos diga que Nero pertencia inteiramente ao 

seu senhor, é no seio da família onde se sente inteiro e protegido. Nós diríamos, antes, que 

Nero prefere o profano diário ao sagrado ocasional, da época natalícia, pois não subordina a 

família física à família de fé (Lc 14, 26), caraterizando, desta forma, a visão familiar do 

sagrado, mais próxima de Eloim do que de Javé. Assim sendo, o verdadeiro sagrado esconde-

se por detrás do quotidiano, entre os laços familiares, na quentura do ninho, na proximidade 

dos entes e na vida terrestre. É, pois, a sacralização da vida diária, de que falámos já, ou a 

profanização do entendimento do sagrado, isto é, o arrastamento do que seria considerado 

sagrado para a esfera do profano. Teresa Rita Lopes, em Ofícios a um “Deus de Terra” 

defende que o Poeta tenta, “em muitas das suas páginas, […] restituir à dimensão de mito os 

seres e os atos de vida sepultados sob a ganga do hábito e da mediocridade” (Lopes 1993: 13). 

Por outro lado, é inevitável ver nas palavras de Torga o sentimento de estado de 

criatura (“Havia naquela voz um timbre especial que o fez estremecer” (Torga 2000: 15)), e o 

                                                           
17 É interessante o facto de o desvendar do sagrado parecer mais importante do que a noção de profano, dada a 
preocupação com a delimitação do primeiro termo, como se o segundo fosse apenas o não-sagrado.  
 
18 “This is because work is an eminent form of profane activity: it has no other apparent end than to provide for 
the temporal necessities of life; it puts us in relations with ordinary things only” (Durkheim 1976: 172). 
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sentimento do estado de dependência (“Pela primeira vez sentia que tinha um dono” (Torga 

2000:15)). Tal atitude representa um anulamento de si mesmo; repare-se que Nero se fingiu 

adormecido mas, à nova ordem, acedeu “humilde e desconfiado” (Torga 2000: 16), 

evidenciando a humildade perante a soberania e, consequentemente, aceitando, resignado, a 

sua condição de subserviência, numa atitude de passividade, que, contudo, porá em causa, à 

hora da morte, em contraste com a pujança da vida: “Raio de vida! E o malandro do galo a 

galar19 uma galinha!” (Torga 2000: 16).20 Por outro lado, na hora final, é a ausência do seu 

senhor que o acompanha. Além disso, notamos nos montes (simbolicamente portadores da 

ideia de proximidade do divino) a verdadeira ventura de Nero: depois da primeira caçada ‒ 

que, neste conto, a par de outras narrativas, se assume como metáfora de um tipo de escrita, 

de feição prospetiva ‒ do rito de manjar (“Foi a primeira grande hora da sua vida”), é que “os 

montes começaram a dizer-lhe coisas que até ali nem de longe poderia suspeitar”, validando a 

relação entre a feitura dos versos e o segredar da montanha, bem como da caça, busca interior 

com uma finalidade poética e espiritualmente alimentícia (Torga 2000: 17). Ora, vemos, 

claramente, a proximidade daquilo que seria associado ao transcendente divino como a 

exaltação da comunhão com o terreno, com o profano: a vida é boa no plano tangível, ainda 

que ao espírito não estejam vedados esses segredos. A existência parece, deste modo, 

sacralizar-se através de uma série de momentos rituais, aos quais Torga incute o caráter de 

mito.  

Cremos, então, que a ideologia de Miguel Torga referente ao sagrado difere daquelas 

que são as definições consensuais sobre o mesmo. Vejamos «Madalena», por exemplo: este 

conto parece ser um dos mais simbólicos, a par de «Vicente», quando lemos Torga sob a 

premissa do religioso. Na Bíblia, Maria Madalena é-nos descrita como uma fiel discípula de 

Jesus, revelando, deste modo, uma validação da figura da mulher na sociedade do 

Cristianismo primitivo, bem como uma “redefinição do modelo judaico de liderança religiosa 

exclusivamente masculina, introduzindo a igualdade universal da fé”, como nos diz Maria 

Zina Abreu em O Sagrado Feminino: da Pré-História à Idade Média. De facto, Jesus Cristo 

parece instaurar uma rutura com a tradição judaica, reconhecendo a mulher, bem como a 

validade do seu testemunho, “quando o descrédito era a norma entre os Judeus” (Abreu 2007: 

93). Ora, o testemunho feminino revestiu-se, com Cristo, de grande importância, pois foi uma 
                                                           

19 Segundo Teresa Rita Lopes, a referência ao ato reprodutor é um dos ritos essenciais em Torga, um rito de vida, 
portanto, de exaltação da mesma, neste caso em confronto com a angústia da condição humana.  
 
20 Cf., a propósito, Maria da Assunção Monteiro e Henriqueta Maria Gonçalves, na obra Estudar o Conto com 
Bichos de Miguel Torga. 
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mulher a dar a boa-nova da ressurreição do filho de Deus encarnado, provavelmente o evento 

de maior relevância nos textos bíblicos referentes ao Novo Testamento. Ressalvemos, então, a 

figura de Cristo como anunciante da rutura dos códigos morais e sociais da época.  

Maria Madalena é-nos apresentada essencialmente pelos quatro Evangelistas, Mateus, 

João, Lucas e Marcos. Mateus, ou Levi, apresenta Maria Madalena como uma das mulheres 

que havia seguido Jesus desde a Galileia para o servir (Mt 28,1). Marcos refere-a também no 

momento da crucifixão (Mc 15, 40-41), aquando da deposição do corpo de Jesus no sepulcro 

(Mc 15, 47) e ainda no momento da descoberta da ressurreição do Cristo Senhor (Mc 16, 1-8). 

Será de frisar a aparição a Maria Madalena, evocada por Mateus (28,99), João (20,14-18) e 

Marcos, como Maria de Magdala: “apareceu primeiramente a Maria de Magdala, de quem 

tinha expulsado sete demónios” (Mc 16, 9-11).21 Ora, neste Evangelho, Marcos associa Maria 

de Magdala, Madalena, à mulher dos sete demónios, tal como Lucas (Lc 8, 1-3) que revela 

também que “Os Doze estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido 

livres de espíritos malignos e ainda de enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual 

tinham saído sete demónios” (Lc 8,2). Lucas menciona no capítulo precedente a pecadora 

perdoada e embora alguns a associem a Madalena, não é certo que seja Maria de Magdala a 

pecadora enunciada. Contudo, segundo o imaginário religioso antigo, Maria Madalena surge 

como o espelho de várias manchas que recaíram também sobre outras mulheres que foram 

perdoadas e aceites por Jesus devido ao seu arrependimento e consequente libertação dos 

demónios, à exceção da Virgem Maria que foi, sempre, para a Igreja Católica, o arquétipo da 

mulher santa, da virgindade e da maternidade22, por contraste à mulher submetida aos 

demónios (fossem eles a doença ou o pecado, como o Cristianismo parece vê-los). 

Assim, olhando para o título do conto de Miguel Torga, «Madalena», podemos, por 

um lado, fazer recriar esse imaginário tradicional, associando Maria Madalena à mácula e, por 

outro, podemos associar o texto bíblico à preocupação de Jesus com os oprimidos, 

desacreditados perante a sociedade castigadora. Segundo Maria Zina Abreu, “Jesus desejava 

pôr termo ao estereótipo da mulher tentadora” (Abreu 2007:87) e parece-nos que Miguel 

Torga desvia a atenção do aparente pecado de Madalena para o pecado social da reprovação e 

da condenação de que a mulher seria vítima às mãos da aldeia, da sociedade, segundo as 

normas de conduta vigentes. A questão será: Madalena pecou realmente? Qual foi o seu 
                                                           

21 Frisámos, já, a importância da aparição de Jesus Cristo a Maria Madalena após a Ressurreição.  
 
22Estes dois símbolos arquétipos foram, ao longo dos anos, associados à mulher virtuosa, e correspondem a uma 
visão patriarcal da sociedade.  
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pecado? O que condenará Torga nas duas histórias? Cremos que, de forma velada, o contista 

anatematiza a sociedade, quer do tempo de Cristo – não esqueçamos que Jesus também o terá 

feito, aceitando todos aqueles(as) que buscavam a melhoria da sua condição, a sua redenção, 

tendo-o feito quer diretamente23, quer simbolicamente24 − quer do seu tempo. Assim, o poeta, 

como Cristo, aponta os males na tentativa de os corrigir.  

Não seria inédita esta identificação de Torga, enquanto Poeta, com Cristo como 

pregador. Na realidade, há a palavra que os aproxima, o verbo, para além da ideologia, que, 

em certos pontos, parece ser bastante similar. Assim, na composição poética «Identificação» 

que data de 1958 (Orfeu Rebelde), Miguel Torga assume essa concordância entre a sua ação e 

a ação de um sacerdote, que, num “mar de tormentas”, conjura o mal:  

 

E tu, poeta, como um sacerdote,  

Da bonança, 

A conjurar o mal,  

A cantar, 

Sem nenhum desespero, 

Te desesperar! […]  

És o Cristo, talvez... 

Um Cristo sem altar 

Que ficaste a lutar 

Junto de nós, 

Tão presente, real e natural, 

Que podemos ouvir-lhe a própria voz (Torga 2007: 125).  

 

Ora, estes versos do poema «Identificação» são extremamente significativos para 

compreendermos este universo da religião25 para Miguel Torga. Assim, apesar de habituados 

a uma oposição vincada entre o Poeta e a figura divina (o que denunciará, porém, esta 

oposição?), neste poema vemos, claramente, a aproximação, a identificação que o próprio 

quis anunciar e admitir no título do mesmo; embora haja, porém, uma crítica ou uma 

                                                           
23 Cf. o episódio da adúltera trazida a Jesus (Jo 8, 1-11) ou da pecadora perdoada (Lc 7, 36-50). 
 
24 Relembremos a aparição de Jesus ressuscitado a Maria de Magdala.  
 
25 Fernão de Magalhães Gonçalves defende, em Ser e Ler Miguel Torga, que há uma polarização na poesia de 
Torga da figura de Deus, central nas primeira obras, até ao Homem: assim, se Rampa e Ansiedade se centram em 
Deus, O Outro Livro de Job, Moisés (Diário) e Lamentação preconizam já um afastamento que se converte 
numa curva de aproximação ao Homem, com Penas do Purgatório, Orfeu Rebelde e Câmara Ardente. Será 
interessante ver, então, que Identificação, inserida em Orfeu Rebelde, portanto, na curva de aproximação do 
Homem, clarifica a sua relação com Jesus, figura mais humanizada da religião.  
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apreciação veladamente suplicante , especialmente quando o humaniza ou o desdiviniza, “Um 

Cristo sem altar” e o imiscui de humanidade, “Junto de nós”/ […] real e natural” (Torga 2007: 

125). Destarte, há uma humanização dos constituintes sagrados: repare-se que não há lugar a 

uma dessacralização, Cristo continua Cristo, mas desprovido de altar, e próximo do Homem, 

capaz de fazer ouvir a “própria voz”. Esta é a ânsia de Miguel Torga: não uma anulação da 

figura sagrada, ou do sagrado, mas a anulação da figura divina, do divino, sublinhando, 

porém, a humanização do sagrado.  

Talvez por essa razão, a sua aventurança seja na Terra-Mãe: “Ver o mundo de baixo, 

como um céu/ Onde se há de subir;/ Onde a vida nasceu/ E onde tem, afinal, de se cumprir./ 

Erguer os olhos à divina altura/ De uma leira de terra semeada;/ À imensidão da lura/ Onde 

cresce a ninhada” (Torga 2007: 185). Este poema, «Aventurança», anuncia o mundo como o 

verdadeiro paraíso, onde decorre a vida, e onde, afinal − sublinhemos o advérbio afinal, que, 

ironicamente, descobre a certeza da única existência possível − a devemos cumprir. O que é, 

então, sagrado? A leira semeada, a toca ou a lura dos animais, onde cresce a ninhada, isto é, a 

vida natural em constante devir, a existência humana em procriação e desenvolvimento: “O 

sagrado tem caule e tem raízes, /É uma presença muda e vegetal” (Torga 2007: 97). Trata-se 

da anulação do divino, do numinoso; a humanização do sagrado através da elevação do 

temporal, em detrimento do espiritual santo: “Dar a alma a um deus dos nossos,/ Por uma 

religião/ Com bases na condição/ E na dureza dos ossos./ E não rezar padres-nossos/ Qualquer 

que seja a razão” (Torga 2007: 184). 

De forma precipitada diríamos, então, que Miguel Torga preconiza uma religião 

natural, próxima do panteísmo. Na realidade, porém, o próprio Poeta nega essa possibilidade: 

“o profano só o é quando não encontra ressonância humana condigna o que nele ressuma 

transcendência26 – palavra que nem de longe nem de perto gostaria que sugerisse qualquer 

lírico panteísmo contemplativo” (Torga 2011: 79). Assim, cremos que os ritos que sacraliza 

ao longo da sua poética não convergem no sentido de uma terra divinizada, mas esta é, antes, 

                                                           
26 O profano assume, afinal, algum tipo de transcendência e só será profano como comummente é entendido, isto 
é, negativo e desprovido de sacralidade, se aos olhos do Homem a sua transcendência não for visível. Existe, 
pois, transcendência no profano, no vulgar, no tangível, e apenas se o Homem não comungar dessa 
transcendência, é que o profano como vulgarmente é conhecido, parece ganhar força. Este caráter polissémico do 
vocábulo, assente em antónimos, faz-nos compreender a ideologia torguiana cuja base defende que o profano é 
sagrado, tratando-se, pois, da tentativa de valorizar momentos, ações, sinais, transformados em ritos e símbolos, 
retirando-os da penumbra da vulgaridade, como já Teresa Rita Lopes mencionou. Portanto, para que este 
profano sacralizado torguiano seja visível, é absolutamente necessária a comunhão com o mesmo por parte do 
Homem. Se este, por distração, não destrinçar o sacro, o transcendente no profano, se não o reconhecer, então ele 
será culpado pela profanização de uma realidade altamente sagrada. 
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ponto de partida para uma comunhão, da qual surgirá o verdadeiro sagrado, elevado, 

eventualmente, à categoria de transcendente. De facto, neste sentido, opomo-nos à posição de 

Teresa Rita Lopes quando afirma uma antifilosofia torguiana, semelhante, no seu dizer, à de 

Alberto Caeiro, baseada unilateralmente na matéria, opondo corpo e alma de forma assaz 

determinante. De facto, e dado que a poesia é já uma intelectualização, mesmo que emotiva, 

do sentido e do real, será possível aceitar a antifilosofia? Por outro lado, não será despiciendo 

recordar o génio por detrás da criação, bem como a sua ironia na formulação de um pastor-

mestre ou de um mestre-pastor que diz não ter filosofia, mas sentidos. Não havendo total 

coincidência de critérios, a Fenomenologia, no entender de Carlos Miguel Filipe Carneiro,27 é 

a forma filosófica mais próxima da dita filosofia de Caeiro. Trata-se da suspensão do 

pensamento e a exaltação da concentração na essência das coisas. É, portanto, uma obsessão 

objetivista28 que encontra a verdade na Poesia e na Natureza. Neste sentido, a perceção 

sensorial lê-se quer num, quer noutro, bem como a noção de essência na transposição das 

conceções a priori, como se fosse sempre a primeira vez. Em Torga, porém, saliente-se o 

pendor mítico desta primeira vez; ela é, sempre, da ordem do cosmogónico: “O que é preciso, 

para os ver, [o poeta refere-se aos reinos maravilhosos] é que os olhos não percam a 

virgindade original” (Torga 2000: 29). Ora, desta forma, e como veremos posteriormente, a 

terra, tida como divindade para alguns estudiosos, no nosso parecer, é simplesmente 

substância sagrada, por oposição a uma leitura normalmente profana da mesma, e não 

constitui a divindade, pois que esta é, inicialmente, renegada na poética torguiana, porquanto 

se associa ao interlocutor silencioso, Deus. Posteriormente, a noção de divindade reconstruir-

se-á em torno não do tangível, mas da junção de uma tangibilidade e intangibilidade, de corpo 

e espírito, resultantes de uma consubstanciação da essência e do corpo das coisas, plasmados 

através da Poesia. De qualquer forma, a estudiosa alerta para a importância do entendimento 

do círculo infinito parmenidiano nos contos. 

Introduzimos, pois, a distinção entre religião, religioso, divino, sagrado tradicional, 

sagrado (torguiano), profano tradicional e profano (torguiano). Portanto, as noções de sagrado 

e de profano são esferas de posicionamento de uma dada religião. Como defende Caillois, são 

                                                           
27 Leia-se Carneiro, Carlos Miguel Filipe (2011): Alberto Caeiro e a Fenomenologia. Dissertação de Mestrado 
em Estudos Portugueses. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa.  
 
28 Carlos Carneiro constata algumas contradições na posição de Albero Caeiro face à negação da metafísica, 
concluindo: “A negação da metafísica acaba nas suas próprias palavras por se demonstrar como uma necessidade 
da mesma” (Carneiro 2011: 69). 
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estruturas que balizam qualquer conceção religiosa do mundo (Cf. Caillois, O Homem e o 

Sagrado). Deste modo, ao dizer Torga religioso, procuramos compreender o que deriva de 

sagrado e o que constitui profanidade na  sua poética, em evidente distensão relativamente aos 

mesmos termos, quando afetos à comunidade religiosa tradicional. Por outro lado, cabe-nos a 

difícil tarefa de delimitar a noção de divino, pelo que, segundo o que nos parece da leitura do 

tecido literário em estudo, a sua definição resulta de um aperfeiçoamento em constante 

mudança,29 cujo sentido toma início de forma vincadamente negativa, por associação a Deus 

da cultura judaico-cristã, e metamorfoseia-se num significado de caráter dual, de essência e 

matéria, contida na palavra poética. Pelo exposto, a associação da marca divina ao Homem 

parece-nos uma especulação contrária ao sentido veiculado pelo poeta.  

Torna-se, então, essencial apartar o significado de divino e de sagrado: o sagrado 

torguiano30 assume-se essencialmente como caraterização de ritos e símbolos afetos à sua 

poética, revelando um maior número de ocorrências no Diário do que divino. O factor laico, 

como o poeta frugalmente apelidou uma das vertentes do sagrado, aquando de uma visita a 

Évora, encorpora o significado anti-secular, civil e temporal do mesmo, sem que este seja 

desprovido de transcendência. A noção de sagrado para Miguel Torga nunca se restringe a um 

caráter religiosamente tradicional, pois qualquer indivíduo (descrente, ateu, agnóstico), pode 

aceder a um mundo sagrado. No entanto, acrescentaríamos, tomar relevância dessa 

sacralidade é inaugurar um pendor religioso, pois alerta para a necessidade de imanência ou 

de transcendentalidade, como refere Eliade.  

O sagrado, para Miguel Torga, prende-se com a descoberta da essência do real por via 

da atenção do olhar puro e infantil, numa comunhão com o primeiro, para compreensão total e 

abarcante do seu sentido. A vida, no seu despontar, na sua luta aguerrida, oferece ao poeta as 

matizes para a consideração do teor sacro dos elementos, no que eles ensinam sobre o 

encontro com o inefável e indizível, remetido para o esquecimento dos dias. Neste sentido, 

                                                           
29 A propósito desta evolução do sentido de divino, este trabalho abordará a evolução do significado da palavra 
contextualizada pela lírica natalícia, rito de grande relevância.  
 
30 O próprio poeta nota a existência de um sagrado laico e de um sagrado religioso, distinguindo a vulgar 
aceção do termo de um novo sentido associado ao sagrado de teor secular, mencionados aquando de uma visita a 
Évora. A medicina, uma obrigação ritual (cf. Torga 2011: 108), parece convergir num sentido semelhante ao de 
viagem enquanto rito, dadas as inúmeras considerações sobre a sacralidade da mesma: “Que continuemos a ser 
amanhã o que somos hoje e fomos sempre: dentro do hábito branco da bata, os monges professos e laicos de uma 
Ordem civil e sagrada” (Torga 2011: 382). Outras atividades, cujo sentido primordial alcança o rito e que serão 
devidamente estudadas atempadamente, comungam deste sentido sagrado torguiano, ou de sagrado laico, se 
pretendermos seguir uma categorização que, certamente, o poeta não terá sistematizado, mas frugalmente 
assumido ao sumariar, em breves linhas, o efeito da cidade de Évora sobre si.  
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em busca desse primordial, dessa transcendência da simplicidade, Torga evoca ritos que darão 

lugar à construção de uma atuação religiosa, com o objetivo de reatualização de um tempo e 

espaço sacros, sobredeterminantes no momento de criação. É a interrogação que o exaspera 

que o lança nesta busca: saber de si, saber dos outros e daquilo que o rodeia. A plena 

realização do Homem, a sua liberdade, os seus direitos, e um recontactar com o natural são, 

assim, fundamentais na constituição do sagrado. Esta noção, em diálogo com o rito, com o 

religioso, humaniza o indivíduo, na medida em que lhe permite um novo fôlego numa 

sociedade gradualmente automatizada, padronizada e desumanizada.  

Assim, trata-se de salvar o Homem dessa profanidade induzida, do divórcio entre o 

primeiro e a Natureza, o Cosmos, e, em última instância, resgatar o Homem do 

desprendimento face à Humanidade, criando elos de união. Neste sentido, a demanda pela 

identidade, através da outridade, propostos pela viagem, assimilam o que há de uno na 

assimetria. O profano torguiano é, além do exposto, a cegueira face à essência e à 

particularidade transcendental dos elementos, de certos atos, de certas visões da realidade, a 

insensibilidade à Arte. Assim, esta acarreta, além de uma visão essencialista, uma visão 

funcionalista, que o poeta procurou agregar.  

Deste modo, e nesta fase inicial, questionaríamos a possibilidade de inferir a Arte, a 

Literatura e a Poesia, como a devoção de traços religiosos torguianos. Esta leitura hipotética 

é-nos proclamada pela existência de um caráter mítico da obra em causa, dada a categorização 

da palavra como salvífica e pura, capaz de regeneração profunda. Isabel Ponce de Leão 

conclui que a poesia, “enquanto religião do homem […] reordena, clarifica, transfigura 

espaços e memórias e ruma à liberdade” (Leão 2005: 154). Assim, herético, religioso, nem 

crente nem ateu, nas palavras da torguiana, Miguel Torga enaltece o Homem e a sua natureza 

humana, tangível, sem, contudo, olvidar o caráter superior e espiritual da poesia, onde se 

vislumbra “uma procura obstinada do ser” através da mesma (Leão 2005: 154). Cremos, pois, 

que esta procura do ser através da poesia prevê a possibilidade de resolução da premissa 

eterna, conquanto que a qualidade da primeira seja classificada como perfeita, embora 

questionemos, cientes da sua sacralização, a deificação do Homem, ou pelo menos do Homem 

não criador.  
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Capítulo II. Símbolos e ritos sagrados na obra de Miguel Torga 

1. A família e a casa (lar)  

 

         

De meu Pai tenho a estatura 

e o sentido sério da vida; 

De minha Mãe, a natureza alegre 

e o gosto de fabular. 

                           Goethe 

 

 É dizer muito pouco que vivemos num mundo de símbolos, um mundo de símbolos vive em nós. 

Jean Chevalier  

 

 

De acordo com Jean Chevalier, o “símbolo escapa a qualquer definição” (Chevalier 

1982: 9), assemelhando-se à flecha que voa e que não voa, pois, e segundo Georges Gurvitch, 

os símbolos “revelam velando e encobrem revelando” (apud Chevalier 1982: 9). Quer isto 

dizer, portanto, que o símbolo ostenta a propriedade de “sintetizar numa expressão sensível 

todas as influências do inconsciente e da consciência, bem como forças instintivas e 

espirituais, em conflito ou em vias de se harmonizarem no interior de cada homem” 

(Chevalier 1982: 10). Trata-se, portanto, de uma estrutura cuja perceção é eminentemente 

pessoal, pois varia de sujeito para sujeito e, simultaneamente, abarca o indivíduo totalmente. 

Por outro lado, o símbolo distingue-se concretamente do signo, dada a interpretação. Se este 

viabiliza uma sintética significação imediatamente compreendida pelo indivíduo, aquele, por 

sua vez, será viabilizado pela predisposição e ainda pela interpretação que dela fizer o sujeito. 

Assim, “está carregado de afetividade e dinamismo”, como defende Jean Chevalier, na sua 

obra Dicionário dos Símbolos (Chevalier 1982: 13). 

Tomemos, como exemplo, a primavera, no contexto torguiano. Aparentemente, a 

estação primeva validará o apego telúrico do nosso poeta às origens rurais, estando a natureza 
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em festa. No entanto, torna-se necessário ir além do signo, do significado convencional, do 

caminho seguro e contínuo, assim apelidado por Chevalier31. O símbolo primaveril, em 

Torga, acarreta essa rutura basilar com o signo, e veicula a introdução de uma nova dimensão, 

sendo, portanto, uma descontinuidade. Ora, esta imagem axiomática da primavera será, deste 

modo, imbuída de estruturas mentais, mobilizando a totalidade do psiquismo, bem como a 

interpretação subjetiva.  

Não deixa, por esse facto, de ser interessante, a comparação que Chevalier estabelece 

entre símbolo, como esquema eidolo-motor32, e os arquétipos de Jung, bem como com os 

fantasmas originais de Freud: os arquétipos de Jung, protótipos de conjuntos simbólicos, 

constituiriam uma inscrição profunda no inconsciente e seriam engramas, modelos ordenados 

e ordenadores, de cariz quase universal e inato, “uma espécie de consciência coletiva”, pelo 

que “o símbolo arquétipo religa o universal e o individual” (Chevalier 1982: 13). Por outro 

lado, Freud postula as estruturas fantasmáticas típicas, cuja universalidade se inscreve como 

património recebido filogeneticamente. Tais estruturas fantasmáticas típicas incluem a vida 

intrauterina  e a cena originária, entre outros, o que parece revalidar a importância do símbolo 

no texto torguiano. De facto, aceitando que tais estruturas arquetípicas, ou que os fantasmas 

originais, são passíveis de se perpetuar ao longo da sucessão genética da espécie humana, 

então, a integração do símbolo, embora dependente da interpretação de cada indivíduo, será 

invariavelmente permeável a certos modelos representativos. 

Numa entrevista de Torga ao JL, Jornal de Letras, Artes e Ideias, publicada em 

fevereiro de 1995, pode ler-se: 

 

Um dia vieram cá ao meu consultório uns estudantes estrangeiros - um japonês, um 

alemão, um francês e um italiano - estavam a ler os Novos Contos da Montanha num 

curso de férias e vieram cá porque me queriam conhecer. Perguntei-lhes por que razão 

estavam tão entusiasmados, impressionados com esses contos. Responderam-me… o 

japonês, o seguinte: “isto é como se fosse uma coisa escrita por um escritor japonês 

sobre a realidade japonesa”, porque há uma violência comum a certas figuras e ao 

mundo todo. Quando escrevi os Novos Contos da Montanha não pensei em retratar só 

o que lá havia, pintei as criaturas de Trás-os-Montes mas sem paredes à volta (In JL 

Jornal de Letras, Artes e Ideias, 1 de Fevereiro de 1995) 

 

                                                           
31 Cf. as páginas introdutórias de Dicionário dos Símbolos, Chevalier: 1982: 9-31. 
 
32 De acordo com Chevalier, o termo eidolon mantém o símbolo “ao nível da imagem e do imaginário” 
(Chevalier 1982: 13). 
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Ora, o próprio poeta parece, deste modo, lançar-se numa exegese imediata, sintética e 

unívoca sobre a sua poética, o que não seria inédito33 apontando, pois, essa capacidade clara 

de o Homem, qualquer que seja a sua origem, se espelhar nas suas obras, independentemente 

das personagens ressumarem, aparentemente, uma especificidade natal. Trata-se, pois, de uma 

universalidade total e inegável, que coexiste com os traços mais caraterísticos de cada povo; 

trata-se, então, de símbolos arquetípicos ou de fantasmas originais.   

Chevalier, ainda na introdução da sua obra, faz menção aos mitos enquanto 

“transposições dramatúrgicas destes arquétipos”, pelo que o mito “aparecerá como um teatro 

simbólico de lutas interiores e exteriores que o homem trava no caminho da sua evolução, à 

conquista  da sua personalidade” (Chevalier 1982: 14). Como tal, no desdobramento dos 

símbolos torguianos, abordaremos igualmente os mitos, tão caros a Miguel Torga e tão 

explicativos da sua poética.  

Segundo Pierre Emmanuel, qualquer objeto pode assumir um valor simbólico e o 

próprio termo objeto valida um ser ou uma coisa real, como também uma tendência, uma 

imagem obsessiva, um sonho, entre outras possibilidades que se assomam (apud Chevalier 

1982: 16). Para Freud, o símbolo espelha conclusivamente, ainda que de forma figurada, 

desejo ou conflito (apud Chevalier 1982: 16). Assim, os símbolos torguianos, enquanto claras 

recorrências de uma estrutura significativa e passível de interpretação, procuram explicar o 

confronto patente em Torga: o que o reveste enquanto ser apolíneo e, igualmente, enquanto 

ser dionisíaco.34 Diz Chevalier que “a expressão simbólica traduz o esforço do homem para 

decifrar e dominar um destino que lhe escapa através das trevas que o rodeiam” (Chevalier 

1982: 9), pelo que, cremos, os desejos e os conflitos da poética torguiana encontram no 

símbolo uma tentativa eficaz de exegese da vida. Por outro lado, o símbolo encontra-se na 

origem da sacralização do mundo, do real, evitando, desse modo, uma visão totalmente 

disfórica e pessimista da existência. Será, pois, através do símbolo e do rito que Torga 

reatualizará um tempo primordial, na senda da manutenção do sagrado, ainda que tal sagrado 

                                                           
33 Leia-se, a propósito do conto «O Senhor», a entrevista de Maria Assunção Morais ao Senhor Padre Avelino 
Silva. 
 
34 A presença dionisíaca e apolínea em Miguel Torga foi já abordada em “Torga clássico: dos mitos ao Kleos 
poético. “Nada perdura, e quero que me leias, Eternidade!”, comunicação participante do II Colóquio 
Internacional A Literatura Clássica ou os Clássicos na Literatura: uma (re)visão da literatura portuguesa das 
origens à contemporaneidade, na FLUP, em dezembro de 2013, Lisboa, encontrando-se a sua publicação no 
prelo.   
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valide contornos contrários face ao tradicional. Os símbolos torguianos recuperam o elemento 

sacro do illo tempore, independentemente da sua profanidade. Chevalier explica-nos: 

 

É por isso que os símbolos mais sagrados para uns não passam de objetos 

profanos para outros: o que revela a profunda diversidade das suas 

conceções. A perceção de um símbolo, a epifania simbólica, situa-nos, de 

facto, num determinado universo espiritual. Nunca se deve separar os 

símbolos do seu acompanhamento existencial; nem alguma vez reduzir a 

aura luminosa no seio da qual nos foram revelados, como, por exemplo, no 

grande silêncio sagrado das noites, diante do firmamento imenso, majestoso, 

fascinante. O símbolo está ligado a uma experiência totalizante. Não 

podemos apreender o seu valor se não formos transportados em espírito para 

o meio global onde ele vive […] eles condensam, no centro de uma única 

imagem, toda uma experiência espiritual […] transcendem os lugares e os 

tempos, as situações individuais e as circunstâncias contingentes; […] 

solidarizam as realidades aparentemente mais heterogéneas, relacionando-

as todas com uma mesma realidade mais profunda, que é a sua última razão 

de ser (Chevalier 1982: 19)35  

 

 Destarte, o cerne da poética torguiana assenta nesta sacralização do símbolo, cuja 

epifania permite encontrá-lo. O símbolo, como clarividentemente nos explica Chevalier, é 

uma experiência totalizante, pelo que a condensação, numa imagem, de uma experiência 

espiritual, transcende o tempo e o espaço, o individual e o universal, numa perspetiva de 

contornos cósmicos, relacionando-a com o diverso e o único, o pessoal e o contingente, bem 

como com a realidade mais profunda. O símbolo, assim percecionado por Torga, revistir-se-á 

de uma tentativa de reencontro com tal realidade, através do rito. Será, pois, a reatualização 

do mito de Mircea Eliade, ou a epifania simbólica, cuja aura é espiritual. 

O símbolo e as insígnias, como vimos, veiculam uma determinada conceção ou 

cosmovisão. Tais estruturas representam e comunicam uma ideologia, uma matriz edificada in 

illo tempore — “Os símbolos são a expressão aparente de realidades profundas” (Torga 2011: 

331): 

 

um retábulo ingénuo onde um S. Jorge tutela da sua montada uma donzela andarilha que 

conduz à trela o dragão vencido. Aquela estranha e sempre surpreendente Idade Média 

conhecia o valor dos símbolos e sabia representá-los à medida de todas as compreensões. 

                                                           
35

 Chevalier , citando ao longo do seu texto, Champeaux e Stercks.  
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Que imagem mais flagrante e convincente da força dominadora do bem do que o mal a 

caminhar docilmente pela mão de uma frágil mulher? (Torga 2011: 95) 

 

Para Miguel Torga, o valor do símbolo surge consagrado, quer direta, quer 

indiretamente, através das multímodas inclusões de determinados signos portadores de 

significação profunda. De facto, sublinha-lhe a importância na literatura: 

 

Ora, para que um herói possa dar a volta ao globo, não lhe basta a pureza estreme de uma 

veste regional. É preciso que atinja a grandeza do símbolo polarize exemplarmente 

ideias, sentimentos e paixões. Uma Ofélia, um Otelo encarnam em si tudo de quanto a alma 

humana é capaz em matéria de candura e cegueira. (Torga 2010: 100)36 

 

Destaca a sua relevância e necessidade religiosa e social: 

 

Queima do Judas no largo da Sé. Há tantos anos a destruir este símbolo, e não há 

maneira! Dá a impressão de que é preciso mudar de método. Talvez não seja solução 

alimentar os pecados o ano inteiro, e liquidá-los no fim com o perdão ou com a execução. 

Lembrava-me, por exemplo, de varrer todos os velhos símbolos duma certa ordem 

social que não anda para trás nem para diante, e dar cartas de novo. Tenho quase a 

certeza de que a multidão que assistiu comigo ao espetáculo estava a ver arder o traidor e a 

senti-lo renascer nas sombras do próprio coração. (Torga 2010: 18)37 

 

Ou ainda, pessoal e intimamente, torna-se sintetizador de uma personalidade: 

 

Pois que fique escancarada pela imagem a intimidade de um homem que se rodeou de 

símbolos íntimos: a balança de meu Pai, a roca de minha Mãe, uma bandeira das almas, 

um calvário de pedra, um juízo final de barro, um almofariz, um búzio... Poderá ser que um 

leitor futuro assim se aproxime mais simpaticamente da minha memória, perante a 

realidade que apenas lhe mostrei por escrito. A evidência das coisas é diferente da 

evidência das palavras. (Torga 2011: 52)38 

 

Com efeito, se compreendemos imediatamente o que Torga pretende ao destacar 

determinadas personagens literárias, evidenciando o que as eleva à categoria de símbolo, 

                                                           
36 O sublinhado é nosso.  
 
37 O sublinhado é nosso.  
 
38 O sublinhado é nosso.  
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encarnando um certo juízo, talvez as citações subsequentes mereçam mais atenção da nossa 

parte. Chevalier esclarece: os símbolos mortos “já não têm qualquer eco na consciência”, 

enquanto os vivos desencadeiam uma “vibrante ressonância” (Chevalier 1982: 23). Judas, 

enquanto símbolo, regista a permanência de uma velha ordem prostrada, e a necessidade de 

renovação.  

Relativamente à última citação torguiana, parece-nos importante destacar justamente 

os símbolos íntimos que o poeta identifica: a balança de seu Pai, a roca de sua Mãe, uma 

bandeira das almas, um calvário de pedra, um juízo final de barro, um almofariz e um búzio. 

Ora, este desfile, como o próprio poeta adverte, escancara a intimidade do mesmo, sendo 

extremamente revelador. Assim, a balança poderá ser associada ao ideal de forma justa, 

decerto inculcada pelo seu Pai, bem como ao verismo de que tantas vezes fala, a total 

veracidade e frontalidade resultantes da observação do real. Numa entrada do seu diário, 

Torga, a propósito da sua aparente míngua da aptidão na caça, diz-nos: 

 

Sem dó nem piedade, meu pai pôs-me diante dos olhos a verdade da minha 

decadência física, que se acobarda das serras e chega a desoras junto do cão 

amarrado. Foi sempre desmancha-prazeres, o velho, dono como é de um 

racionalismo tosco, estreito e sincero. E às vezes magoa. Mas hoje ouvi-o com 

resignação e simpatia. (Torga 2010: 341) 

 

Noutra entrada, a propósito de uma visita a casa, em São Martinho de Anta, diria: 

“Com pouco tempo disponível, o camponês vai direito ao essencial. E ergue a sua 

personalidade como ergue as videiras: o suficiente apenas para que a vida dê frutos” (Torga 

2010: 167). São várias as referências ao seu Pai como representação de determinados valores 

que pretende alcançar, como a temperança e a confiança:  

 

 S. Martinho de Anta, 25 de Dezembro de 1938 — O dia foram as camélias e as trepadeiras 

que plantei com meu Pai. Poucas vezes, nestes trinta anos, me senti tão uno, tão certo, 

como junto daqueles setenta a plantar flores. Porque meu Pai, assim magro e assim 

debruçado sobre a terra, enche de paz e de confiança a inquietação mais desvairada. (Torga 

2010: 53) 

 

De facto, a figura paterna de Miguel Torga é sustentáculo irreprimível da visão do 

Poeta sobre o mundo, e, vertida sobre a sua poética, sobre a génese dos mitos que criou, bem 

como na estruturação dos símbolos que desenvolveu. Poderíamos dizer, então, que a própria 
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figura do Pai, cuja inicial normalmente capitula, assim como a da Mãe, são, eles mesmos, 

símbolos evidentes de raiz, de pertença, mas igualmente de uma série de valores e juízos que 

a sua personalidade abarca. As figuras progenitoras evidenciam, deste modo, como que uma 

metonímia da sagrada insígnia torguiana, a Família. Torga apresenta a Família 

respeitosamente, reclamando para esta aparente vulgaridade a singularidade sacra de ligação 

cósmica entre o ser individual e a humanidade, bem como a íntima comunhão com as raízes. 

Se o conto «Nero» reporta e baliza a conceção familiar torguiana, então, «Jesus» assume 

contornos paradigmáticos nesse sentido, pois encerra a configuração simbólica das figuras 

Pai, Mãe e Filho, resgatando a representação cristã da Sagrada Família.  

O seu título, a par de outros, evoca claramente o dialogismo bíblico, e, paralelamente, 

confirma a nossa hipótese de reconstrução do sagrado. No texto, que simbolicamente ocupa o 

lugar central da coletânea, um menino, conta, durante a ceia, momento evocativo de 

proximidade familiar, o seu segredo aos pais, “Sei um ninho!” (Torga 2000: 45). Será, pois, 

neste ambiente reservado, íntimo e silencioso, que o menino, envolto em grande misticismo, 

adianta a palavra fundadora, intemporal, através da utilização do presente do indicativo: “Sei 

um ninho!” (Torga 2000: 45). O menino, portador do símbolo de vida —porque ainda é 

jovem e, consequentemente, se centram na sua juventude as esperanças da humanidade, e 

porque o seu segredo se circunscreve em torno da promessa de vida, de nascimento, do aspeto 

circular perfeito do ovo amparado pelo ninho no alto do cedro — parece reatualizar o mito 

cosmogónico, genesíaco, ao inaugurar o verbo, erguendo a voz no silêncio e na penumbra: 

“Haja luz!”. A beleza do texto exalta os sentidos do leitor, seriamente comprometido com a 

ação exposta. Trata-se, pois, do encanto da poesia, assinalado por Mikel Dufrenne39 em Le 

poétique (Dufrenne 1973: 137-146): “Ainsi l'état poétique est-il cet état d'enchantement 

provoqué par les pouvoirs du verbe, où une conscience heureuse et docile réalise le poème” 

(Dufreunne 1973: 144) —, cuja magia se oferece aquando da leitura do conto «Jesus», 

reclamando novamente a dimensão poética, lírica, patente na diversidade genológica dos 

textos torguianos em prosa, como David Mourão-Ferreira, num artigo da Colóquio/Letras de 

1987, já abordado anteriormente, advoga: “é ainda o poeta quem soberanamente preside, em 

toda a criação torguiana, ao sempre inesperado ritmo do aparecimento dos seus textos” 

(Mourão-Ferreira 1987: 8‒12). Ora, tal sugestão lírica do conto levaria, cremos, à escrita do 

                                                           
39 No capítulo referente ao estado poético, Dufrenne afirma: “On est alors tenté de définir la poésie par le 
pouvoir d'exercer une action en quelque sorte physique, comme fait une drogue, ou aussi bien une musique 
envoûtante ou frénétique, un spectacle fascinant. On parlera volontiers de magie, comme on est tenté de le faire 
un peu vite toutes les fois que joue une relation psychosomatique” (Dufrenne 1973: 137). 
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poema «Segredo» (in Diário VIII) como sugerem Henriqueta Maria Gonçalves e Maria da 

Assunção Monteiro: “Possivelmente o Autor, ao reler Bichos, sentiu que o conto «Jesus» 

estava de tal modo carregado de elementos líricos que o condensou num poema” (Monteiro e 

Gonçalves 2004: 51).  

O conto revitaliza o momento da ceia, carregado de simbologia, associado quer à 

reunião da família cristã, quer, no tecido textual torguiano, à harmonia e a outros valores 

determinantes na educação de uma criança. A sacralização da figura da mãe é evidente, seja 

diretamente, pela utilização da maiúscula, seja indiretamente, pela caraterização que faz da 

mesma, bebendo as palavras do filho, a “beijá-lo todo com a luz da alma” (Torga 2000: 46), 

como mãe atenta, doce e terna. A figura do pai, embora aparentemente mais recatada e fria, 

assume relevância mostrando-se, contudo, presente aquando da dificuldade. Será, pois, esta 

união familiar a propiciadora da nobreza humana, fraterna, quer através da validação e 

veiculação do valor da harmonia, quer do valor do trabalho. Assim, a Sagrada Família cristã, 

tradicional, encontra-se parcialmente concordante com a Sagrada Família torguiana, embora o 

elemento do sagrado destoutra não resida na santidade ou divindade, mas na união, na 

harmonia, na naturalidade da germinação e criação da vida. Ora, esta ideia de germinação e 

criação da vida advém essencialmente da descrição do nascimento do pintassilgo, que quebra 

o ovo assim que o menino o beija, sublinhando a evidente necessidade de zelo e amor na 

geração de um ser, exigências que o menino, na sua inocência, mas clarividentemente, 

compreende. A reprodução é, também ela, a par da Família e do momento de refeição, um ato 

sacralizado, pois é um admirável gerador de vida, com o qual o próprio Miguel Torga parece 

maravilhar-se também, dado tamanho esplendor. À noite, já cansado do longo dia, o menino 

“deixou cair a cabeça tonta de sono no regaço virgem da Mãe”, fazendo-nos, 

momentaneamente, pensar na nossa infância e igualmente na de Jesus Cristo, que, filho de 

Deus, viveu entre nós e foi, também, menino adormecido no regaço de sua mãe. É, pois, desta 

forma tão singela que o poeta anuncia a sua cosmovisão, inteiramente condensada no símbolo 

familiar.  

A par do que nos foi possível explicitar sobre a figura paterna no conto «Jesus», Torga 

estabelece-a como pilar insubstituível, Assim, a figura paterna abordada nos textos de caráter 

diarístico e autobiográfico revela-se, sempre, conhecedora da mais bela e mais genuína 

verdade, independentemente dos seus defeitos (cf. “E ele, como quem sabia uma verdade 

eterna” (Torga 2010: 65)), assumindo-se igualmente como venerando (“Chegou meu pai. Um 

tronco de que não sei como saí, e que venero supersticiosamente” (Torga 2010: 139)):  
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Coimbra, 18 de Novembro de 1942 — O certo é que cheguei onde nunca 

cuidei chegar, pelo menos com trinta e cinco anos: às razões de meu Pai. 

Quando um dia lhe falava horrorizado da serenidade com que ele encarava a 

morte, respondeu-me à sua maneira: 

    — O corpo farta-se de tudo, filho. Até de viver. (Torga 2010: 143) 

 

Do Pai aprendeu a humildade, bem como a aceitação e a nobreza da condição social, 

podendo ser estendida, diríamos nós, à condição humana: “no fundo agradeço a meu Pai a sua 

fidelidade à terra, ao estrume, à pobreza. Há nessa obstinada humildade uma incorruptível 

nobreza de condição” (Torga 2010: 167). Clara Rocha esclarece sobre o Pai do poeta: “na sua 

humildade rural, é retratado como um exemplo de tenacidade, de inteireza e de aprumo moral. 

Um amor à terra, uma sabedoria ancestral, um sentido de justiça e uma serenidade natural 

perante a morte fazem dele um paradigma e uma raiz” (Rocha 2000: 30). 

 Carinhosamente, enuncia o vulgar como um rito, uma celebração do amor40, tendo 

afirmado, sobre o último, e a par da liberdade e da verdade, serem a “tríade bendita que 

justifica a passagem de qualquer homem por este mundo” (Torga 2011: 383). 

 A sua Mãe, por sua vez, símbolo maior de vida, de renovação cósmica, é relembrada 

pela roca, o que evidencia claramente o recatamento e a intimidade do lar. Por outro lado, a 

roca surge como uma antecipação da tecedura dos versos do Poeta, quase uma espécie de mise 

em abyme, ainda que não o seja. De facto, Miguel Torga revela-nos que a sua Mãe lhe terá 

confessado que conversava consigo do interior do seu ventre, durante a gravidez, antecipando 

um destino de altos desígnios: 

 

Esperava de mim coisas excecionais, e nada que eu fizesse a espantava. Vivia 

convencida de que nascera fadado para altos destinos. 

— Falaste-me na barriga, filho! — confidenciou-me um dia. 

— Nunca o disse a ninguém. Nem ao Pai! Quebrava-se o encanto, se não 

guardasse o segredo até seres homem… 

— Valha-a Deus! Isso são crendices… 

                                                           
40 Veja-se esta passagem do Diário: 
 

S. Martinho de Anta, 26 de Março de 1945 — Cortei o cabelo a meu pai e fiz-lhe a barba. Foi sempre 
bonito o velhote, na sua esbelta e direita figura, na sua pele branca e fina de nórdico, nos seus olhos 
azuis, no seu loiro bigode de rapaz. Mas nunca teve coragem, nem tempo, para cuidar destes dons, 
embora goste que lhos gabem e cultivem. E de vez em quando é toda a família à volta do manjerico. 
Um aperta-lhe os botões da camisa, outro compõe-lhe o chapéu, outro tira-lhe a terra das orelhas 
(Torga 2010: 324) 
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— Crendices?! Pois olha: ainda mo hás-de agradecer!... Dá tempo ao 

tempo… 

Ri-me, abraçado a ela. […] Transposto o abismo dos cinco anos, ligava-nos 

de novo um pacto secreto e sagrado. (Torga 2000: 169) 

 

Tal assunto seria ainda mote para um poema, «Crónica», de 19 de julho de 1984: “Mas minha 

Mãe adivinhou no filho/ Um futuro poeta. Secreta,/ Não o disse a ninguém” (Torga 2011: 

151). 

É notória esta proximidade, esta harmonia, que o poeta apelida de “pacto secreto e 

sagrado”, elevada pela existência de um segredo, segredo esse que nos relembra o poema com 

o mesmo nome, bem como o conto que já recordámos, «Jesus», e nos remete para a ideia de 

circularidade e de perfeição. Ainda em A Criação do Mundo se assinala esta relação de 

enorme, franca proximidade e harmonia mantida pelo poeta-narrador com a figura materna: 

 

Olhava-me com os seus olhos quase verdes, fundos, ensombrados por 

espessas sobrancelhas negras, enxugava uma lágrima teimosa, e continuava a 

segar o caldo. Depois, a meu pedido, cantava. Perguntava-me o que havia de 

ser, e eu, sem hesitar, escolhia no seu longo repertório o diálogo dos dois 

namorados, junto ao ribeiro.  

 

Eu admiro 

como no rio 

lavas, Engrácia, 

dias a fio! 

com os pezinhos 

metidos n'água, 

cabeça ao sol 

e molhada n'água 

 

A voz de minha Mãe era doce e aliciante. Às tantas, dava por mim também a 

cantar. Ela então fazia só o papel de namorada e continuava a lidar, 

sorridente, à espera do madrigal que vinha a seguir. […] Ficávamos muito 

sérios a olhar um para o outro, numa ternura enlevada. (Torga 2000: 42) 

 

Vislumbramos, nesta longa citação, a relação de intimidade entre Mãe e Filho, bem 

como a presença inequívoca da palavra, do urdimento da história, da música, a par do tear que 

a roca evoca. Ao longo do romance autobiográfico vamos aprofundando o nosso 
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conhecimento sobre a figura materna, especialmente a sua ligação à leitura e à fantasia, à 

magia das letras41. No poema «Correio», numa entrada do Diário de três de setembro de 

1941, sublinha a pureza e a condição de orientadora, de luz, na sua vida. 

 

— «Filho»... 

E o que a seguir se lê 

É de uma tal pureza e de um tal brilho, 

Que até da minha escuridão se vê. (Torga 2010: 111) 

 

 Com efeito, em tais memórias transcritas pelo poeta ao longo dos anos, quer no diário, 

quer no romance autobiográfico, nos contos ou nos poemas, encontra-se implícito o valor do 

sagrado, numa reconfiguração do mesmo, cuja matriz é humana. Será, pois, com desânimo 

que o Poeta observa as suas raízes a secar: “Minha Mãe está no fim, meu Pai ensurdece” 

(Torga 2010: 268). A 26 de Abril de 1956, em São Martinho de Anta, evoca,42 pesarosamente, 

a morte irreversível de ambos, distinguindo a poesia da Mãe e a ordem do Pai, duas 

cercaduras basilares da sua poética, da sua vida: 

 

Um dia terrível, de apocalipse. Minha Mãe morreu num fim de Primavera 

feminina, e tudo se passou com poesia e flores. Meu pai finou-se ao 

entardecer dum Inverno serôdio, e foi sepultado debaixo de chuva, neve e 

trovões, como se a natureza em desordem quisesse exprimir o desespero de 

perder a ordem que ele representava. (Torga 2010: 287) 

 

Em carta a Eduardo Lourenço, refere-se, dirigindo as suas desculpas ao ensaísta pelo 

atraso no envio do sétimo volume de Diário, à prepotência da censura,43 à apreensão de 

Sinfonia, e à morte do Pai:  

                                                           
41 Pode ler-se, antecipando arquétipos da sua escrita: “Era uma clássica, mesmo a tropeçar nas sílabas. Lia 
incansavelmente um resumo da Bíblia, que considerava pertença exclusiva, e arrancava dele tesouros 
inexauríveis […] Saboreava as frases como se comesse trigo […] Faminta de perfeição, necessitava tanto da 
magia do maravilhoso como da harmonia do trivial.” (Torga 200:156) 

 
42 A morte da Mãe iria inspirar poemas de grande pesar ou desabafos diarísticos angustiados, como «Canção 
para minha mãe», «Mãe», «Aniversário», ou a entrada do Diário do Natal de 48.  
 
43 Torga escreve:  
 

desta vez feriu-me o cinismo dum Governo que, ad majorem gloriam suam, organiza neste momento 
uma exposição da cultura que estimulou e da que perseguiu nos seus trinta anos de duração, e que, 
segundo me disseram, ainda há dias, pela boca da Emissora nacional, apresentava o meu caso como 
exemplo dum autor que se pudera realizar aqui livremente. (apud Rocha 2000: 125) 
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Quanto à perda de meu Pai, o senhor infelizmente, já sabe o que dói essa facada do destino. 

O Velho estava cada vez mais puro na sua humanidade, e ao pé dele, mesmo a protegê-lo, 

sentia-me sempre protegido. Agora, pronto, acabou-se tudo. Partiu-se o espelho mágico 

onde a imagem da minha infância se refletia, e todo eu sou orfandade, abandono e 

desamparo. (apud Rocha 2000: 125) 

 

Deste modo, fica claramente assente a elevação da figura da Família a símbolo na 

poética torguiana, a qual, fazendo ainda alusões à Irmã44 do diarista, consolida uma 

sacralização (e não divinização) das figuras da Sagrada Família totalmente humanizada. 

Aquando da data da morte da Irmã, a 3 de abril de 1983, desabafa a dolorosa pena, retratando 

a relação intimista e sagrada: 

 

Morte de minha irmã. E não há palavras para o desespero em que estou. 

Gostávamos um do outro como dois cúmplices do mesmo mistério 

sagrado, feito de raízes e vínculos. Tudo nela era, como em mim, ligação à 

terra, às tradições, às origens. Havia uma ancestralidade ingénita em todos os 

seus gestos, ditos e comportamentos. S. Martinho falava pela sua boca mais 

eloquentemente do que pela minha pena. Numa imagem, num rifão, 

consubstanciava toda a realidade física e metafísica que a rodeava. Depois de 

sacrificar a mocidade a cuidar dos pais até lhes fechar os olhos, ficou 

heroicamente o resto da vida à frente da casa a granjear as courelas, sempre à 

espera do herdeiro que eu lhe desse e fosse o continuador da sua fidelidade à 

matriz. É dia de Páscoa. O padre já hoje não lhe subirá as escadas, enfeitadas 

de loureiro, com a boa nova da aleluia. Oxalá que no outro mundo ela tenha a 

visão gloriosa da ressurreição em que acreditava. Eu por cá fico ainda neste 

desespero agnóstico, que a sua partida tornou mais cruciante. Fui condenado 

a ser o coveiro de todos os que pelo sangue me precederam e davam caução à 

minha humanidade. (Torga 2011: 125)45 

 

                                                           
44 A propósito da proximidade da sua morte, confessa-nos:  

S. Martinho de Anta, 24 de Dezembro de 1982 — Consoada em casa de minha irmã, pois já não pôde 
descer as escadas e vir cear connosco. Está no fim. E esta certeza enche-me de angústia. Ela tem sido 
até hoje o meu elo de ligação com o passado, com a meninice, com a escola, com os usos e costumes 
da terra, com a história da família, com quantas estabanices cometi nos tempos de rapaz, com tudo o 
que de mim recorda ainda melhor do que eu. Tombo da minha memória ancestral e coeva, quando 
morrer, e sei como médico que tem os dias contados, será o vazio. Já não encontrarão conivência em 
nenhuns ouvidos as alusões que faça a algumas das mais humanas horas que vivi. (Torga 2011: 118) 
 

45 O destacado, a negrito, é nosso. Sublinhe-se novamente o físico e o metafísico, numa tentativa conciliatória. 



45 
 

A morte destes pilares basilares representa igualmente a morte total da sua infância, 

que, como veremos, ressume um tempo sagrado:  

 

Coimbra, 27 de abril de 1956 — Pareço uma rês enfragada, a que ninguém pode acudir. 

Gemo no fundo do abismo, com a alma partida, e só no desespero encontro conforto. É um 

desamparo irremediável que sinto, uma velhice súbita que me dobra, uma solidão absoluta 

que me acobarda. Todas as obrigações me pesam agora como pesadelos, porque já ninguém 

responde pelos meus atos com a sua responsabilidade de progenitor. O número um da 

família passei a ser eu, e quando alguém perguntar pelo dono da casa, ou a morte vier de 

novo, terei de aparecer à porta e dizer: Aqui estou. Acabou definitivamente a minha 

infância, e olho com terror este insólito fantasma adulto em que subitamente me 

transformei. (Torga 2010: 288) 

 

Será, então, na reatualização de certas vivências como o Natal, que os recordará mais 

profundamente, e se cercará do Pai, da Mãe, da Irmã e do Avô, reconciliando-se com um 

passado que sobrevive mitificado na recriação do ille tempore, como se, cosmicamente, o 

momento se perpetuasse: 

 

S. Martinho de Anta, 24 de Dezembro de 1977 — A braços com os meus 

fantasmas, que nunca deixam de estar presentes nesta data, vou atiçando o 

lume na lareira. É meu Pai, é minha Mãe, é meu Avô... Estão sentados a meu 

lado, calados, num recolhimento letal. Vieram porque eu vim, e como há 

muito me disseram tudo o que tinham a dizer, fazem-me apenas companhia. 

É uma consoada suplementar, consecutiva à outra, mas silenciosa e 

abstinente, de que não compartilha o resto da família, que já dorme. A noite é 

comprida, e nenhum de nós tem pressa. E vamos deixando correr as horas 

sacrais, à espera da luz da manhã. Nela, eles regressarão discretamente ao 

mundo tranquilo dos mortos e eu acordarei estremunhado no mundo 

inquietante dos vivos. Até que outro Natal nos junte de novo, aqui ainda, 

unidos pela minha memória, ou lá onde os imagino lembrados de mim no 

eterno esquecimento. (Torga 2011: 18)46 

 

Champeaux reveste de enorme relevância o acompanhamento existencial dos 

símbolos: “nunca se deve separar os símbolos do seu acompanhamento existencial; nem 

alguma vez reduzir a aura luminosa no seio da qual nos foram revelados” (apud Chevalier 

1982:19). Desta forma, reunido sob a telha da casa-mãe, com os seus antepassados, Torga 
                                                           

46 O sublinhado é nosso.  
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rememora e revive a epifania simbólica, numa experiência espiritual, de comunhão com a 

realidade profunda. Como tal, cremos ser de exponencial relevância a inclusão do lugar casa, 

a par do símbolo sagrado Família, nesta listagem de insígnias sacras torguianas, uma vez que 

este é portador de inegável significação, como podemos justificar com a entrada seguinte: “S. 

Martinho de Anta, 5 de Setembro de 1982 — A casa paterna. A matriz sagrada da família!” 

(Torga 2011: 113).  

Numa entrada do diário, a propósito de uma “povoação defunta”, confessa-nos o poeta 

do Marão ‒ como lhe chama o caro saudoso Senhor Padre Avelino, amigo e companheiro de 

caça de Miguel Torga, com quem nos foi possível dialogar numa das nossas jovens 

deambulações, numa tarde de camélias e de sol, ainda sem qualquer perspetiva de abraçar um 

projeto tão ambicioso ‒ :  

 

Mas o cadáver de qualquer Pompeia, dá-nos a impressão de ter uma 

existência embalsamada. Talvez a coisa venha do facto de a gente ligar 

instintivamente ao lar — e com mais razão a um aglomerado deles — uma 

ideia de eternidade, vendo em cada moradia o santuário da própria vida. 

Nenhum símbolo de permanência nos é dado com mais lonjura do que a 

velha habitação dos nossos bisavós. As árvores que plantamos, morrem; os 

animais que criamos, morrem; as ilusões que sonhamos, morrem; a nossa 

própria pessoa, morre. Serenas, firmes, a desafiar o tempo e os vendavais — 

as quatro paredes onde nascemos, e onde hão de nascer (pensamos nós) netos 

dos nossos bisnetos. (Torga 2010: 137)47 

 

Existe, cremos, nesta conceção de casa, muito além de uma ligação às raízes mais 

profundas da família, — e, como tal, a proximidade estabelecida entre o indivíduo e a génese 

matricial, genuína, original do primeiro Homem — a esperança de futuro, de constância, de 

permanência, como o próprio diarista nos confessa, numa atitude de celebração do devir 

cósmico impregnado em cada célula dos descendentes. Como tal, perpetua-se uma união, uma 

cadeia de elos que se sucedem na negação da morte individual. A casa familiar será, pois, uma 

celebração da própria vida.  

As suas palavras reivindicam, com clareza, a relevância evidenciada pelos diversos 

ritos, pelos diversos símbolos, recolhidos na intimidade do lar, sustento e locus íntimo da 

família. No poema «Natal», de 1952, preconiza a consideração sentida pela casa paterna, 

                                                           
47 O destacado, a negrito, é nosso.  
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verdadeiro lar, que, a par de outros símbolos, justifica a sua infância como inspiração e base 

dos seus mitos:  

 

Natal fora da casa de meu Pai, 

Longe da manjedoira onde nasci. 

Neve branca também, mas que não cai 

Na telha-vã da infância que perdi. (Torga 2010: 165) 

 

 Portanto, a casa da poética torguiana é a casa da infância, a casa de São Martinho de 

Anta:     

Coimbra, 31 de Março de 1973 — Eram jovens. E justamente por isso, 

porque encarnavam a esperança que me resta, não quis ir recebê-los à porta 

da casa de S. Martinho. Deixei que fossem ver sozinhos o térreo casulo onde 

vivo latente, por mais longe que esteja. Presente, não passaria decerto de uma 

alegoria em carne e osso nos sentidos de todos; sugerido apenas pela feição 

do ninho, talvez consiga ser poeticamente real na consciência de alguns. 

(Torga 2011: 268) 

  

 Segundo Chevalier, no Dicionário de Símbolos, tal símbolo representa a “imagem do 

universo” (Chevalier 1982: 165) e, de acordo com Bachelard,  “os seus andares, a cave e o 

sótão simbolizam os diferentes estados de alma” (apud Chevalier 1982: 166).48 Por outro 

lado, o símbolo pode, igualmente, ser associado ao feminino, enquanto figura de “refúgio, de 

mãe, de proteção, de seio maternal” (Chevalier 1982: 166), sublinhando claramente o caráter 

profundamente relevante de tal locus no pensamento torguiano. Mircea Eliade, por sua vez, 

refere, na sua obra O Sagrado e o Profano, um longo levantamento sobre as múltiplas 

conceções culturais de casa, referenciando-a enquanto imago mundi, não raras vezes 

acolhendo sólidas representações de axis mundi, em posição central, de destaque, na mesma.49 

                                                           
48 Não deixa de ser interessante acrescentar que a casa do poeta em Coimbra foi desenhada pelo próprio; o seu 
escritório, na parte superior da mesma, é o único compartimento com lareira, à moda transmontana, como faz 
questão de sublinhar atenciosamente a guia da Casa-Museu. Sublinhe-se, ainda, o jardim e a horta, onde 
insistentemente cavava o seu quinhão.   
 
49 O centro do mundo revela-se em multímodos exemplos, sendo existencial, sagrado e não limitadamente 
geométrico, oferecendo a possibilidade de rotura com o real e a consequente comunicação com o transcendente. 
Desta forma, a morada das populações primitivas árticas, norte-americanas e norte-asiáticas incluíam um poste 
central tido como axis mundi, fazendo da casa um símbolo cósmico, ponte entre terra e céu. Em algumas culturas 
asiáticas, mais tarde, quando as habitações substituíram a casa de tecto cónico e com abertura superior pela 
yourte, a função ritual do pilar foi simbolizada pela abertura de evacuação da fumaça, passível de estabelecer 
contacto entre terra e céu. Será ainda interessante constatar que a chaminé foi abarcando tal sentido e que os 
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Clara Rocha esclarece-nos sobre tal questão: “ficará na obra de Miguel Torga como um axis 

mundi, como centro dum universo referencial e simbólico, como local sagrado a partir do qual 

o poeta contempla o mundo” (Rocha 2000:25).  

De caráter sacro, pois a envolvente profana que a rodeia é amorfa, espaço onde o 

homem se sente “esvaziado da sua substância ôntica” (Eliade 1992: 37), a casa, tal como o 

templo, alcança igualmente a possibilidade de reencontro com o sagrado, respondendo àquilo 

que Eliade apelida de nostalgia religiosa: “o desejo de viver num cosmos puro e santo, tal 

como era no começo, quando saiu das mãos do Criador” (Eliade 1992: 37). Deste modo, a 

casa de São Martinho representa, para o poeta, a reincidência no momento puro cosmogónico, 

numa perspetiva de reintegração do poeta num espaço primordial. A epifania simbólica 

alcançada lança o poeta no sentido do reencontro com o mito da criação, fundacional e 

sagrado,  associado a um “tempo ontológico por excelência, parmenidiano” (Eliade 1992: 38). 

Será um eterno retorno, uma viagem cíclica, circular.50  

Ora, a festa religiosa, tradicionalmente, revive e reencontra a aparição do tempo 

sagrado, da imposição da ordem sobre o caos, e, sob esta perspetiva, Torga recusa a vivência 

orgânica limitada a um tempo histórico, ainda que nunca o anule ‒ pois o poeta não vive 

distanciado do seu tempo ‒, através da celebração de certos ritos e festividades. O tempo 

sagrado, sendo circular, passível de reencontro, de reintegração, equipara-se à eternidade, à 

superação da matéria e da morte. Deste modo, enquanto homem religioso,51 o poeta, face ao 

tempo,52 esse “monstro sangrento” (Torga 2007: 177) ou “besta infernal” (Torga 2007: 206), 

                                                                                                                                                                                     

santuários antigos eram a céu aberto ou mantinham uma abertura no teto: “olho da cúpula, simbolizando a rotura 
dos níveis, a comunicação com o transcendente” (Eliade 1992: 34). (Vide Eliade in O Sagrado e o Profano). 
 
50 O símbolo do círculo, como veremos também na abordagem da criação literária torguiana, assume vital 
importância na poética em estudo. Quer pela busca da perfeição, quer pela questão mítica de reatualização do 
mito e do tempo sagrado, e pela ligação temática circular, Torga valida-se sob o símbolo circular.   
 
51 Em «O Terceiro dia», refere: “Medularmente religioso, faltava-me, contudo, a humildade necessária para 
acreditar” (Torga 2000: 204). 
 
52 Eliade distingue, então, o homem religioso e não religioso, no que respeita o seu entendimento face ao tempo:  
 

em relação ao homem religioso, existe uma diferença essencial: este último conhece intervalos que 
são “sagrados”, que não participam da duração temporal que os precede e os sucede, que têm uma 
estrutura totalmente diferente e uma outra “origem”, pois se trata de um tempo primordial, santificado 
pelos deuses e suscetível de tornar-se presente pela festa. Para um homem não religioso essa 
qualidade trans-humana do tempo litúrgico é inacessível. Para o homem não religioso o Tempo não 
pode apresentar nem rotura, nem “mistério”: constitui a mais profunda dimensão existencial do 
homem, está ligado à sua própria existência, portanto tem um começo e um fim, que é a morte, o 
aniquilamento da existência. (Eliade 1992: 39) 
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procura validar uma dimensão oposta à do homem meramente temporal, que, afinal de contas, 

também é. Instala-se, assim, a angústia que lhe é visível ao mencionar o tempo: 

 

Parar o tempo! Deter a correria frenética das horas! Bem o tentaram e tentam ainda os 

sentidos em momentos de ocasional repouso, ou o espírito em permanente agonia, desde 

que, uma noite, sozinho, ainda sem idade para compreender o andamento do mundo, 

desamparado e perplexo, assiti à morte de meu Avô, e fiquei sempre inseguro do dia de 

amanhã, convencido de que os deuses tinham morrido também […] O mundo transformou-

se diabolicamente a meus olhos numa absurda relojoaria de pêndulos obstinados e ponteiros 

implacáveis a espicaçar-nos a inquietação. Até no pórtico das catedrais erguidas em louvor 

da eternidade havia anjos de mostrador em punho, a chamar-nos à realidade do transitório. 

(Torga 2011: 352) 

 

A sublinhar a relevância da metáfora da perfeição, a noção de intersecção de 

Schneidung e Kreuzung de templum e tempus (apud  Chevalier 1992:41), imagem circular 

espácio-temporal, cuja leitura se oferece através da irupção do tempo e espaço sagrados. 

Finalmente, o “calvário de pedra”, metáfora da viagem, o “juízo final de barro”, 

representação da preocupação exalada pela finitude e da fragilidade do homem sugerida pelo 

“barro”, o “almofariz”, símbolo da maceração ou mortificação implícitas na criação poética e 

o “búzio”, eterno chamamento do mar, do ignoto, do Absoluto ou morte, sugerem riquíssimas 

pistas de leitura da poética torguiana. 
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2. O parto e a seiva  

 

Aqui ao lado, a filha do dono da pensão está com dores de parto. Sou médico, mas continuo a estremecer diante 

do mistério duma mulher grávida. Geme muito ao de leve, mas são gemidos diferentes dos habituais […] Que 

belo e que profundo é isto! 

 

Eram dois a dormir, 

Sem sonharem, sequer, 

Que a mesma seiva astral pode cair 

Num ventre de Poeta ou de Mulher. 

Miguel Torga 

 

 

 Num capítulo intitulado “Os quotidianos rituais”, Teresa Rita Lopes, na sua obra 

Ofícios a um “Deus de Terra” fala-nos dos ritos privilegiados da procriação: o da fecundação 

e o do parto (Cf. Lopes 1993: 28). Detenhamo-nos, então, sobre os símbolos parto, sémen ou 

seiva.  

 O vocábulo seiva, ao longo do tecido narrativo torguiano, parece assentar sobre o 

significado de procriação, germinação e reprodução, isto é, de vida. De facto, no conto 

«Bambo», incluído na coletânea Bichos, acedemos à concetualização sacra do elemento 

maternal terra, a qual poderá ser transversal à figura feminina. Assim, atendendo à verdadeira 

figuração da terra mater, e através dos ensinamentos do Sapo Bambo, no papel de filósofo 

epicurista, como prevê o artigo “A lição de Bambo”, por Clara Crabbé Rocha, o Tio Arruda 

pôde finalmente compreender a cósmica beleza da essência da terra:  

 

Até ali, do crepúsculo ao alvorecer, as horas eram feitas de egoísmo e alheamento. Agora, 

Tio Arruda descobria em cada gomo ou em cada folha a porta dum Sésamo. E tudo obra de 

Bambo! Ao lado da sua serenidade e do seu apego à terra, do que nela havia de essencial – 

o dom de fecundar e parir –, ia conseguindo auscultar as imponderáveis palpitações da 

seiva. Nada de parecido com o interesse mesquinho, utilitário, que sentia outrora diante 

duma sementeira a despontar. (Torga 2000: 37) 

 

Estamos, portanto, perante a ideologia de evolução cósmica, bem como do poder 

sagrado de criação de vida referentes ao domínio natural. Com efeito, em «Mariana», Torga 

revitaliza o conceito de vida, de criação, associado a seiva, preconizando a proximidade de 

que falávamos anteriormente entre a terra geradora e o “mistério do ventre fechado” da 
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mulher (Torga 2000: 364), caraterizando a primeira como “honesta e pura como uma leiva 

semeada” (Torga 2000: 368). De facto, neste conto, a personagem Mariana parece, 

inclusivamente, personificar a Terra, sempre pronta a ser lavrada e semeada, convencida da 

magistral importância do seu ato gerador, propiciador de evolução. Há, pois, uma urgência em 

deixar-se cultivar, bem como no acompanhamento do amadurecimento dos frutos que fez 

brotar: “Há cada uma! Dar-lhe o menino! Não faltava mais nada! Umas a tê-los e outras a 

gozá-los… A gente vê coisas!…” (Torga 2000: 365). 

No conto «O Artilheiro», Miguel Torga delimita a seiva como a perseverança do amor 

no sentido inverso ao das proibições. Deste modo, sacraliza as relações propiciadoras de 

continuidade, independentemente dos limites morais impostos pela sociedade. Concluímos, 

pois, que o sagrado torguiano se encontra no incentivo à vida, à reprodução, contrariamente 

aos limites impostos pela religião e moral vigentes: 

 

– Que te aconteceu? – perguntou a Gaudência, intrigada, ao ver entrar o 

homem carrancudo. 

– Olha, foi esta bácora! Fui encontrá-la fechada na loja com o badana do 

Artilheiro!… 

– Artilheiro, não! Carlos, se faz favor. Pode-lhe chamar pelo nome… – 

reclamou a rapariga, já senhora de si e cheia da seiva do namorado. (Torga 

2000: 408) 

 

Ora, em Torga a seiva ou o sémen não animalizam de forma alguma o homem. Na 

verdade, traça-se uma manifesta sacralização dos instintos mais primitivos, “um recontactar 

com uma pureza e rudeza originais para regressar a uma harmonia com a Natureza e, muito 

especialmente, com a Mãe-Terra” (Lopes 1993: 28). O conto «O Caçador» diz-nos de Tafona, 

celebrante da natureza elementar, sacra, do Homem: 

 

Atravessara os anos como um duende, puro, alheio à raiva e à ganância, 

inocente, pronto a comover-se diante da primeira flor. Uma virtude, sobre 

todas, conservara sempre: a da lisa naturalidade. E por isso, no meio da 

incapacidade que sentia para entender o tecido de razões com que era feito o 

mundo que o cercava, a malha que menos o prendera era aquela onde se 

debatiam forças e gestos de amor. O cio, a brisa de sémen que agitava todos 

os seres vivos durante alguns dias em cada ano, sabia-lhe à frescura de uma 

onda sagrada. Então, oleava e arrumava a arma, e os seus olhos, de caçador 

ainda, seguiam a revoada do casal de melros, o trajeto de um coelho, as 
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pegadas da raposa, mas para os acompanharem comovidos naquela dádiva 

sensual e procriadora. 

 Infelizmente, só ele é que entendia de uma maneira assim inocente as coisas 

que tinham intimidade de ninho e calor de seiva. Porque a aldeia, que olhava 

compreensivamente as reses alevantadas, diante de uma rapariga cega de 

amores, erguia-se como se visse um crime. 

– Ela e o Avelino parecem cães à cainça. 

– E que mal há nisso? (Torga 2000: 337) 

 

Tafona encontra-se em manifesta harmonia com o natural, incapaz de fazer submeter 

as leis naturais, também de cio e de sémen, às sociais, hipócritas e maldosas, no seu entender. 

Assim, quando lhe é possível agir, fá-lo de acordo com a sua mundividência, na certeza de 

que a vida é uma celebração do rito da fecundação e da “dádiva sensual e procriadora” (Torga 

2000: 338): 

 

O abelhudo vinha apressado e chegou a tiro. 

 – Alto lá! – ordenou-lhe então, sereno, mostrando o corpo. 

O Travassos estacou, apalermado. Por fim viu quem era e falou-lhe: 

 – Sou eu, ó ti Zé! 

 – Bem sei. Mas não te mexas. 

– O Travassos, ti Tafona. Deixe-me ir salvar a infeliz! 

A tremer e de olhos esgazeados, o zeloso coscuvilheiro não conseguia 

perceber. Mas o Tafona tinha-lhe friamente a espingarda endireitada ao peito, 

e ninguém na aldeia confiava na alma solitária do caçador. 

 – Alto, e nem tugir nem mugir! Aquelas coisas querem-se na paz do 

Senhor… (Torga 2000: 339) 

 

Deste modo, dos poemas e das descrições do texto narrativo ressume uma inspiração 

genesíaca sensual, viril, prazerosa, que não tem, contudo, um cariz imoral. Leiamos, por 

exemplo, as Odes53, de 1946, onde evoca uma série de figuras e mitos cruciais — todos 

coniventes com os símbolos maiores torguianos, como veremos — numa espécie de cântico, 

                                                           
53 Nestes dezoito cânticos, Torga faz uso de campos semânticos relacionados com o ciclo embrionário do 
cosmos, com o sentido genesíaco, com a sensualidade natural dos elementos telúricos: a Primavera, prenha e 
possessa, “com frutos na rama do futuro”, Vénus, “nua e perfeita”, cujos cabelos são fios “onde se aperta a seiva 
como um nó”, Eros é “delírio pagão”, “desejo despido”, “ímpeto de sangue”, e Pan, que anuncia o “brotar do 
cio”. Ora, cio, seiva, fecundar, semear, germinar, seio, quentura, corpo, vida, viril, feliz, maravilha, prenha, 
carícias, nu, nua, despido, deslumbramento, fruto, seios, coxas, sentidos, humano, fauno, sátiro, mosto, sémen, 
rosmaninho, sensual, entre outros vocábulos, clarificam este hino aos sentidos, pelo que a ascese poética, 
propiciada pela natureza, surge inegável e inteiramente relacionada com esta postura. 
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que, sublinhe-se, tem início com a dedicatória a Orfeu e à Poesia: Orfeu, Poesia, Terra, Mar, 

Vento, Sol, Lua, Água, Vénus, Eros, Primavera, Poetas, Beleza, Música, Pan, Fogo, Diana e 

Baco. Diz-nos, em À Terra:  

 

Também eu quero abrir-te e semear 

Um grão de poesia no teu seio! […] 

Nada fecundas, nada, 

Que eu não fermente também de inspiração. […]  

Terra, minha mulher! (Torga 2007: 214) 

 

No seu Diário, Torga eterniza igualmente o vocábulo seiva, seja plasmado 

em verso seja em prosa (de índole poética54), subjugando-o a essa significação de 

vida. O mais interessante será, pois, o símile urdido aquando da aproximação entre a 

poesia e a seiva, fazendo com que a primeira seja, igualmente, portadora do 

estandarte de vida. De facto, o poema «Graça», simbolicamente intitulado, evidencia 

a deferência do diarista face à poesia, bem como à vida. A seiva assume um estatuto 

sagrado, propícia à segregação vital, oposta, portanto, à morte, à finitude, 

propiciadores do esquecimento. De facto, se a morte é aceite, normalmente, na 

poética torguiana, apenas como fim irremediável e como elemento atemorizador, 

talvez possamos, à luz da nossa tese, desmistificar tal conceção. Cremos pois que, 

como diz Teresa Rita Lopes, a vida e a morte são “pólos opostos da mesma esfera” 

(Lopes 1993:31), pois potenciam a evolução cósmica do universo. Contudo, 

acrescentaríamos, a morte, apesar de ser compreendida pelo poeta desta forma, é 

igualmente associada ao fim da travessia na terra, o que o deixa experimentar o 

desgosto, dada a interrupção da fruição das suas maravilhas. No entanto, parece-nos, 

o que se lhe evidencia realmente aterrador é o facto de, como consequência da morte, 

advir o esquecimento. Com efeito, resta-lhe a possibilidade de transgredir a regra, 

fazendo-se consubstanciar na matéria orgânica da descendência, bem como na 

intangibilidade sacra poética.55 

Assim sendo, a sacralização da Poesia encontra um símile na sacralização do parto, 

pois ambos são compostos de “seiva astral”, são delegantes de permanência, do 

                                                           
54 Como nas páginas transatas fizemos já menção a Zacarias de Oliveira, relembremo-lo quando diz que o 
Diário “será prosa autêntica, mas o seu fundo será poético” (Oliveira 1959: 6). 
 
55 Refere, em A Criação do Mundo: “Não acreditava em Deus, mas acreditava na poesia” (Torga 2000: 204).  
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prolongamento e da perenidade da vida. De acordo com o que temos estado a defender, 

cremos ser de grande importância esta comparação: a salvação reside tanto na reprodução 

biológica, que reclama a vida e transcende a morte ciclicamente, como no poema, que anuncia 

e é transcendente, pois ultrapassa a morte biológica. Ao longo das entradas do seu Diário 

acedemos, pois, a esta tentativa de conciliação de matéria e  de essência, do tangível e do 

intangível. 

Por outro lado, a seiva é testemunho e reatualização do momento da criação associado 

ao Reino Maravilhoso. Trata-se do mito de Anteu, numa ligação do poeta às entranhas da 

terra, cósmica, mítica, através da comunhão com a seiva alimentícia: “Sempre que, prestes a 

sucumbir ao morbo do desalento, toco uma destas fragas, todas as energias perdidas começam 

de novo a correr-me nas veias. É como se recebesse instantaneamente uma transfusão de 

Seiva” (Torga 2011: 188). Veicula, no diário, o Douro matricial como axis mundi: 

 

S. Martinho de Anta, 23 de Dezembro de 1950 — Cá estou de novo plantado 

no centro da minha paisagem, como uma macieira no centro da sua leira. 

Dum lado a escadaria que leva ao Doiro, e do outro o icebergue do Marão. O 

ar fresco da neve corta-me o rosto, e pelas raízes entra-me a seiva duma terra 

que é fecunda desde o dia da criação. (Torga 2010: 91) 

 

É desta seiva genesíaca que pretende fazer ressumar a sua obra, numa busca constante 

e laboriosa de perfeição, que possa comparar-se à da Criação:  

 

Coimbra, 12 de Novembro de 1955 — Que estranha penitência, a dum 

escritor! Enquanto que um músico, um pintor ou um escultor trabalham com 

materiais perenes — sons eternamente jovens, cores permanentemente 

viçosas, barro sempre original —, o desgraçado do artista da pena tem de 

agarrar em vocábulos exangues, inertes, cadavéricos, e construir com eles 

uma obra pelo menos tão estuante de seiva como a da própria Criação! 

(Torga 2010: 282) 

 

Noutros momentos, de algum desgaste operado pela busca de si,56 da sua identidade, e 

da compreensão da sua condição,57 Miguel Torga confessa pouco saber sobre a seiva que as 

                                                           
56 Diz-nos Isabel Vaz Ponce de Leão, abordando a falta de inspiração patente em alguns desabafos de Torga, que 
o “ato poético é, para o poeta, antes de mais, um processo de autognose, génese desses verdadeiros cosmoramas 
de auto-reflexidade” (Leão 2005: 133). 
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suas raízes beberam, vendo-se perante a impotência da palavra indubitável, da palavra-senha 

ou mágica, criadora. Trata-se, como refere Carlos Carranca, da busca pela palavra perdida, “A 

Palavra que originou o mundo, a Palavra essencial” (Carranca 2001):58 

  

S. Martinho de Anta, 15 de Setembro de 1987 — Tantas páginas e tantos 

poemas que aqui tenho escrito, e morro na convicção de que nada disse de 

significativo da minha ligação à terra onde nasci e de onde nunca 

verdadeiramente saí. Tudo o que fui lá longe, apenas serviu para me afundar 

mais as raízes. E é da seiva que elas sugaram e sugam no húmus original que 

não sei falar. Ou perco-me em mil circunlóquios, sem encontrar a expressão 

exata de uma identificação que sempre assumi obscuramente. Precisava de 

uma frase, de uma palavra, de uma interjeição que fossem como que um 

abre-te Sésamo. Que, num relâmpago, me deixassem ver claramente a razão 

causal da minha condição. Que me dissessem, de uma vez para sempre, o que 

sou, como sou e porque sou. (Torga 2011: 228) 

 

Ora, parece-nos que a seiva de que fala nesta entrada ultrapassa a raíz mergulhada no 

topos transmontano, pois é a razão causal da sua condição que busca. De acordo com a 

mitificação deste lugar, cremos que Torga se refere a um local primordial: à seiva mítica, 

cósmica, universal, relativa às origens do Homem. Por outro lado, a palavra.  

 

2.1 A palavra perdida ou o «Santo-e-Senha» 

 

A palavra sempre dilacerou o poeta na sua busca pela perfeição. A perfeição reveste-

se, pois, não só de um promissor sentido de eternidade, como também de resgate da génese 

humana. Com efeito, e parafraseando Carranca novamente, “a obra poética do autor de Orfeu 

Rebelde é marcada pela angústia religiosa de quem procura como poeta a pureza original – a 

Palavra Perdida” (Carranca 2001).  

                                                                                                                                                                                     
57 Sobre o Diário torguiano, Clara Rocha esclarece que este, a par de outros textos autobiográficos, parte de uma 
imagem fundadora, referindo-se ao poema «Santo-e-Senha», no qual o sujeito, duplo, se encontra “dividido entre 
a condição de ser individual e a de ser social” (Rocha 1992: 225). Por outro lado, o registo diário configura-se 
como uma “tensão entre duas forças antagónicas, uma centrípeta que volta o sujeito sobre si mesmo, e outra 
centrífuga que o abre ao mundo. Bem patente nestas páginas intimistas — como, de resto, na narrativa 
autobiográfica A Criação do Mundo —, o jogo destas duas forças funciona como enquadramento da procura do 
eu no Diário” (Rocha 1992: 225).   
 
58 A obra em questão não inclui paginação. 
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Ora, a questão da palavra perdida tem sido, ao longo dos séculos, mergulhada numa 

profusão variada de significação. A Teogonia de Hesíodo conta que os deuses deram o mythos 

aos homens para poderem compreender o mundo, limitando-os igualmente nesse 

conhecimento, dada a incompreensão destes face àquilo que não sabiam nomear através da 

palavra, do mythos.  

Se, na tradição bíblica, no princípio era o Verbo, e o Verbo criou os céus e a terra, o 

dia e a noite, a terra e o mar, então, Torga, na senda de deus-criador do seu Reino 

Maravilhoso, mítico, procura, igualmente a parabolé, a enunciação mítica do Verbo. 

Ovídio, em Metamorfoses, aborda o mito das quatro idades da humanidade, 

culminando com a de ferro, idade em que o Homem é miseravelmente infeliz, pois tanto 

criou, que se afastou da palavra sacra dos deuses e do mundo sagrado. 

Se, por um lado, podemos associar a palavra perdida ao mito da queda de Adão e Eva, 

por outro, podemos, certamente, associá-la à alegoria do mestre Hiram, construtor do Templo 

de Salomão. Assim, se no primeiro, e devido à curiosidade e à fraqueza humanas, os pais da 

humanidade terão sido para sempre vedados da verdade e da consciência última do cosmos59, 

no segundo exemplo, também devido a tais limitações ou imperfeições humanas, a Palavra se 

perdeu para sempre com a morte do mestre.60 

As Mil e uma Noites,61 como parte do nosso imaginário mágico, referencia igualmente 

a força da palavra, capaz de mover montanhas. De facto, estes contos convidam-nos ao sonho 

e à evasão, pois, perante uma palavra mágica, o maravilhoso toma lugar. Além disso, os 

contos alertam para o sentido trágico da perda do santo-e-senha62 do Homem. É, pois, a 

urgência de uma palavra essencial que desde a infância se impõe. E se na inocência da 

meninice, acreditamos fervorosamente na magia da mesma, a crença some-se na idade adulta, 

dando lugar a um qualquer vazio irremediável. Vivemos, então, ainda, na idade do ferro, na 

saudade e na melancolia da senha que nos transporte para o mundo feliz dos deuses, para o 
                                                           

59 No centro do jardim edénico encontrar-se-ia a árvore da vida, a árvore do conhecimento/ciência e do bem e do 
mal, cujo fruto, comido à revelia de Deus, terá privado o Homem da vida eterna e do conhecimento total do 
sentido da vida e do cosmos.  
 
60 Levando consigo para o túmulo o segredo das escrituras do Templo de Salomão, Hiram levou igualmente a 
perceção do mundo.  
 
61 Existem algumas referências à obra: “Coimbra, 5 de Novembro de 1966 — Interrompo, agoniado, a leitura do 
último anti-romance chegado de Paris, e embrenho-me pela floresta virgem das Mil e Uma Noites, na gostosa 
sensação de que estou sentado num cinema a ver um filme de aventuras” (Torga 2011: 144).  
 
62 Não deixa de ser interessante a escolha desta expressão para o início de uma obra literária, segundo este 
sentido. 
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Jardim das Delícias? O próprio Torga, no seu Diário, menciona tal facto, a evidente tentativa 

de resgate do éden perdido. Benoît Goetz63 afirma que a primeira deslocação do Homem terá 

sido para fora do Paraíso; não tentará Torga resgatá-lo? Vejamos: “Como lhe poderia eu 

explicar que toda a minha vida tem sido uma luta desesperada para aceitar e justificar o meu 

nascimento para cá das portas edénicas?” (Torga 2010: 346).  

A palavra perdida parece ser resgatada a cada poema, a cada olhar lançado sobre a 

candura de uma flor, embora a busca se retempere assim que o último verso é ditado ao papel. 

A mythos, logos alethés, aproxima-o do sagrado e da efetivação da sua busca de si, da 

perfeição e da eternização. Numa outra entrada diarística comenta a rede estabelecida pela 

sucessão construtiva criadora, iniciada pela sugestão da visão, a consequente perceção do real, 

cuja imagem se formaliza através de uma palavra onde a imagem cabe totalmente e é 

evocadora: 

  

O movimento que têm nas minhas, agora, as chãs, as lombas, os píncaros e os abismos onde 

a inércia da morte parece habitar! Dessa imagem dinâmica à palavra que a significa, vai um 

palmo. E a palavra reveladora pode ser o intróito dum verso. E o verso a eterna e ritmada 

pulsação audível dum imenso e oculto coração de granito. (Torga 2011: 120) 

 

Em «Frustração» define a palavra como um mero vislumbre nunca alcançado total e 

efetivamente, valorizando o poema como uma “eficaz e límpida oração”, ainda que olvidada 

pelo “condenado” (Torga 2007: 116). Atente-se, pois, na natureza da descrição do poema 

através da formulação de um estado de ausência: “flor ausente/ Do meu [seu] jardim”. O 

poeta é, então, jardineiro das pétalas ascéticas, cuja semente se digladia “Dentro de mim” [si], 

prefigurando um “caminho”, essencialmente “Belo”, apenas “vislumbrado”, eternamente 

olvidado pela boca do mártir. Um mártir da palavra-senha, desencadeadora do jardim-poema 

ou da flor-poema salvífico e elevatório: 

 

Poema que as palavras me recusam, 

O que eu sinto e sonho, flor ausente 

Do meu jardim! 

Quase te sei, e não te sei cantar! 

É como se tivesse uma semente 

Dentro de mim, 

E o corpo a não deixasse germinar. 

                                                           
63 Cf. La Dislocation.  
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Soma das somas, última certeza 

Do meu caminho, 

Belo, 

Raro,  

Acabado, 

E desde sempre apenas vislumbrado 

Na baça imprecisão 

De uma eficaz e límpida oração 

Que na forca esquece a um condenado (Torga 2007: 116) 

 

 «Mudez» circunscreve a procura malograda “não sei/ De que palavra, síntese ou 

imagem” (Torga 2007: 117), pois o poema é “milagre”, “Teorema/ indemonstrável pela 

multidão” (Torga 2007: 119). A mudez remete o poeta para um estado inacabado e imperfeito 

que apenas a palavra poética poderá reverter. Incapaz de dar expressão à paisagem interior, o 

poeta deambula labirinticamente pela trágica inexatidão e inexpressão, o que equivale a uma 

anulação de si e da sua existência e essência: “E sempre o mesmo trágico desejo/ De dar outra 

expressão ao que foi dito!/ Sempre a mesma vontade de gritar,/ Embora de antemão a duvidar/ 

Da exatidão e força desse grito […] todo eu me afogo/ Neste mar de silêncio, íntima noite/ 

Sem madrugada” (Torga 2007: 117). São as palavras, exatas, o paraíso:  

 

Nada perdura, e quero que me leias, 

Eternidade! 

Já morto antes da morte, vivo ressuscitado, 

A fingir com palavras a verdade 

Do meu céu inventado. (Torga 2007: 121)
64

  

 

Os primeiros versos do poema «Pacificação», de que se cita parte da primeira estrofe, 

preconizam a noção de ser para a morte, pelo que a ressurreição reside inteiramente no 

fingimento da “verdade/ Do meu [seu] céu inventado”, a flor-poema.  

Mas regressemos à questão com que abrimos este subcapítulo. O parto encerra, ao 

longo do universo torguiano, uma evidente marca de caráter simbólico; mistério da vida, 

oposição declarada ao esquecimento, é um eterno recomeço. Interligado, por associação, ao 

Menino Jesus, o neonato carrega a esperança e define-se como o eterno símbolo da criança 

                                                           
64 Versos de «Pacificação». A par de «Frustração» e «Mudez», «Pacificação» está incluído em Orfeu Rebelde. 
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arquetípica, divinizada, congregadora da natureza contraditória do indivíduo; o futuro em 

potência, no dizer de Jung, o início e o fim: renatus in novam infantiam (Jung 1974: 122).  

Com efeito, especialmente nos contos, podemos aceder à ideologia do poeta 

relativamente ao parto. Na obra Rua, de 1942, no conto «Um dia triste», Torga, num visível 

tom urbano, indigita, no “rosto calmo e cansado” de uma parturiente, o triunfo da hora do 

partejar. Dar à luz viabiliza, desta forma, a serenidade natural da mulher, como se o facto de 

estar parida a enaltecesse, a embelezasse e a enobrecesse: 

 

O dia tinha sido triste. Um caso perdido logo pela manhã, as anginas da 

pequena (afinal talvez tivesse feito bem em não injetar soro), o painel 

habitual do consultório, e uma chuva miúda, fria, a repassar tudo. Por isso 

sabia bem agora estar ali assim, a olhar aquela rapariga de olhos claros, 

parida, com o rosto calmo e cansado de quem acabara de vencer a corrente 

dum grande rio. (Torga 2000: 243) 

 

Mais ainda, a presença da mulher parida é, aos olhos do médico, lenitivo para um dia 

infeliz, pois reconhece no neonato a prova da irrefutabilidade da vida: “Mas que paz, estar ali 

sentado, a ouvi-la, ainda quente do parto, com chuva miúda a bater na janela!” (Torga 2000: 

243) e ainda, a evidenciar a sua ternura “Com uma graça que ele nunca tinha visto no mundo, 

a mulher mostrou o filho. – Ó seu malandrão! Resumiu assim uma ternura súbita que o 

invadia e lhe dava um aperto na garganta” (Torga 2000: 243). 

O corpo da mulher é abençoado por permitir que do seu ventre nasça vida. Essa vida 

pode ser reconciliatória: no conto «Fronteira», inserido em Novos Contos da Montanha, de 

1944, Torga narra o nascimento de uma criança, fruto do enlace entre uma contrabandista e 

um guarda-fiscal. É noite de Consoada e neva: “Visto de dentro da capa de oleado, o mundo 

parecia uma coisa irreal, alva, inefável como um sonho. O céu estava ainda mais silencioso e 

mais alto que de costume” (Torga 2000: 322). Será, pois, neste contexto mágico, de enlevo, 

que nascerá a criança portadora de paz e harmonia, qual Jesus da Galileia. Além de unir 

novamente Isabel e Robalo, a criança permite igualmente a harmonização entre o guarda, 

inicialmente adverso ao natural funcionamento da povoação de Fronteira, e o povo 

contrabandista. 

O conto «Sésamo», por sua vez, extremamente rico, narra, em jeito de parábola, uma 

verdade essencial para Torga, vertida a cada página. Com efeito, existe uma clara recriação da 

fábula, como nos explica Teresa Rita Lopes, “dando-lhe outra dimensão: a maior riqueza que 
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a Terra pode expulsar do ventre é a vida” (Lopes 1999: 29). Ora, a abertura do conto dá-se 

com a palavra mágica, com a palavra perdida, reencontrada no imaginário e na inocência 

infantil, bem como na história urdida pelo aedo da povoação. De facto, a forma como o 

narrador apresenta os diversos instrutores de Urros, dá primazia à harmonia dos ensinamentos 

daquele que parece personificar o poeta, por oposição imediata à do mestre da escola, “dada a 

palmatoadas”, bem como à do prior, aos “bofetões”. Com efeito, a remeter para os aedos ou 

para os rapsodos clássicos, que cantam com a ajuda da lira, o apoio do bastão ou o ramo de 

loureiro, o narrador evoca novamente o período clássico e a palavra perdida, ou a lógos 

alethés, palavra divina e verdadeira, dada pelas musas ao poeta, porta-voz do divino. Assim, 

representando uma audiência como as de então, Torga evidencia, porém, a harmonia do povo 

ali reunido em torno do maravilhoso e do espanto, perante as histórias de Raul:  

 

«– Abre-te, Sésamo!» – E o antro, com seu deslumbrante recheio, 

escancarou-se em sedutor convite… 

As crianças arregalavam os olhos de espanto. Os homens estavam indecisos 

entre acreditar e sorrir. As mulheres sentiam todas o que a Lamega exprimiu 

num comentário: 

– O mundo tem cousas!… (Torga 2000: 360) 

 

Ora, a história materializa-se, depois, no mundo concreto, porém sonhador, de 

Rodrigo65: encontramos, pois, o “pequeno feiticeiro” a enfrentar a montanha, o Monte da 

Forca, convidando-o, através da palavra mágica, a abrir-se e a revelar as suas riquezas. Porém, 

desiludido e lacrimoso, sentou-se numa fraga, a repetir desesperadamente “Era mentira!” e, ao 

ser acordado para a realidade pelo balido da insistente Rola, a magia renova-se e materializa-

se miraculosa e verdadeiramente: “Um cordeiro acabara de nascer e a mãe lambia-o. O outro 

estava ainda lá dentro, no mistério do ventre fechado” (Torga 2000: 362). Desta forma, o 

profano torna-se sagrado, parte de uma religiosidade íntima da terra, do cosmos, numa natural 

mescla entre o espírito e a matéria. Por sua vez, o conto «O Senhor», de Novos Contos da 

Montanha, preza o parto através de uma incursão pelo fantástico,66 revalidando a tonalidade 

sacra deste símbolo por meio de uma contrução narrativa antitética: real concreto/ irreal 

abstrato, sagrado/ profano, vida/ morte.  

                                                           

 
66 A propósito da presença do fantástico na obra torguiana, ocupámo-nos já deste estudo em “«O Alma-Grande» 
de Miguel Torga: um conto do fantástico?”, comunicação apresentada no XVI EIRI, na UTAD.  
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Também no romance autobiográfico acedemos à imposição do sagrado sobre o parto, 

aquando de um período nebuloso experienciado pelo narrador, a nível íntimo e universitário: 

 

A descolorida caminhada universitária animara-se subitamente há pouco, 

quando pela primeira vez, assombrado, assistia a um parto. […] tudo mudou 

de figura na noite em que, de bata branca, perdido na multidão de 

condiscípulos, assisti ao ritual a que o mestre procedeu diante de nós. O que 

sempre encarara como um ato puramente animal, aureolava-se de repente de 

insuspeitada transcendência. (Torga 2000: 199) 

 

Na sequência destas palavras, o narrador opõe o parto à morte, ao exercício da autópsia, 

fazendo de ambos as cercaduras da profissão.  

Por sua vez, o Diário, de forma simples, menciona igualmente o parto, bem como o 

halo sagrado que envolve o nascituro: 

  

Vilar da Veiga, Gerês, 5 de Agosto de 1944 — O que valeu foi uma tendeira 

contar ali ao natural um parto que teve no alto da serra, dentro dum palão. O 

canivete do marido cortou o cordão umbilical, depois de laqueado com as 

linhas de um botão de casaco, e o miúdo ali estava, são e escorreito, como a 

única nota viva e santa da festa. (Torga 2010: 227) 

 

Em S. Martinho de Anta, a 11 de Outubro de 1947, época de vindima e mosto na 

adega, Torga retrata num poema a paz de mulher parida, que, tal como Filomena, cumpriu a 

sua obrigação e pode, por isso, dar por encerrado o dia: 

 

Parto 

 

A tarde cai repousada 

Como rainha parida. 

Varejada, 

Vindimada, 

Já cumpriu a sua vida. 

 

No travesseiro de folhas 

Há manchas tintas de mosto. 

E o povo canta de gosto, 

Por ter o pão que merece. 
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Mas nada perturba o rosto 

Da rainha, 

Que adormece 

Magnífica e sozinha. (Torga 2010: 307) 

 

De forma escorreita e bela, o sujeito poético refere-se ao fim do dia de trabalho, cuja 

azáfama da vindima permite à tarde finalmente descansar, pós a dequitadura. O povo, 

cansado, como o de «O Senhor», alcança o fim do dia, feliz pelo término do trabalho 

laborioso, enquanto a tarde, parida, “adormece magnífica e sozinha”, a relembrar Filomena 

que, exausta, “mergulhou num sono profundo”, ciente de que, “com o rosto calmo e cansado”, 

havia acabado “de vencer a corrente dum grande rio” (Cf. «Um dia triste»). 

 

 

3. A primavera e a criança ‒ Torga sob o símbolo do ovo 

 

Há momentos nestes primeiros ensaios da Primavera em que a revelação dos íntimos segredos da vida 

parece estar por um triz. Ou porque um pássaro acabou por encontrar o sítio para fazer o ninho, ou porque uma 

flor conseguiu desabrochar, ou por qualquer outra razão que se não vê, as árvores param de mexer, as aves 

param de cantar, as águas param de correr, e um grande silêncio de expectativa paira no ambiente. A natureza 

dá a impressão de que vai comungar. 

 

O Poeta é uma criança 

Que devaneia. 

Miguel Torga 

 

 

O hino à primavera estende-se ao longo de todo o Diário torguiano, florindo a cada 

equinócio ou aguardando, ansiosamente, em pousio, durante o ano. Normalmente, as entradas 

sobre a primavera ou os poemas que lhes desbridam os sentidos são associadas à celebração 

católica da Páscoa, rito que Miguel Torga rememora, embora a sua celebração se distancie da 

do religioso tradicional. Assim, a primavera surge dando seguimento lógico ao símbolo do 

parto, dada a significação de vida que encerra. De facto, Chevalier elucida-nos: “Uma outra 

propriedade dos símbolos é a sua interpenetração. Nenhum compartimento estanque os 

separa: existe sempre uma relação possível entre um e outro” (Chevalier 1982: 19). Por outro 

lado, e uma vez que temos vindo a sublinhar a relevância da palavra vida, parece relevante 
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identificar, além da interpenetração do símbolo, o seu cariz pluridimensional, expressão das 

relações terra-céu, espaço-tempo, imanente-transcendente, como advoga Chevalier. Enquanto 

síntese dos contrários, “o símbolo tem uma face diurna e uma face noturna” facilmente 

detetadas em parto, cujo significado é vida, a face diurna, congregando, no entanto, a morte já 

declarada à nascença, a face noturna. Faces estas que são igualmente denunciadas pela 

imagem axiomática da primavera, cujo sentido se prende também com a vida, e com o seu 

reverso adivinhado: o inverno, do pousio, ou da morte (Chevalier 1982: 19).67  

A primavera institui-se em Torga como o momento primordial, revelador de uma 

matriz viçosa, substituindo, figurativamente, e “sob a forma de resposta, de solução ou de 

satisfação, uma questão, um conflito, um desejo em suspenso no inconsciente” (Chevalier 

1982: 20). Assim, o símbolo primaveril expressa o mundo tal como o poeta o sente, “de 

acordo com todo o seu psiquismo, afetivo e representativo”, como explica Jean Chevalier ao 

enunciar as funções do símbolo (Cf. Chevalier 1982: 20-24). De acordo com Champeaux, “a 

função original dos símbolos é precisamente essa revelação existencial do homem a si 

próprio, através duma experiência cosmológica” (apud Chevalier 1982: 21). Ora, essa sua 

experiência cosmológica assenta claramente na experiência pessoal e social, pelo que Miguel 

Torga refaz o real, cumprindo o propósito de um rito, o de cantar a primavera que conhece 

pela coloração do rododendro ou pelo repicar dos sinos (Leia-se «Aleluia»68, poema-entrada 

                                                           
67 Do inverno confessa, num poema: “Frios versos de inverno.../ Que Musa me regela/ O coração? Ah, quem me 
dera aquela/ Ida e primaveril inspiração” (Torga 2011: 36). Por outro lado, no inverno as tardes são tristes, “Está 
uma tarde triste de Inverno” (Torga 2011: 128) e o frio é um tempo de morte figurada, no qual se aguarda a 
promessa de vida, pelo que esta estação ganha sentido como contrário, como face noturna de primavera, 
significado de vida: “Depois do inverno, morte figurada,/ A primavera, uma assunção de flores” (Torga 2011: 
179). 
 
68 O poema evidencia o paralelismo dialogante entre a primavera cristã, anunciante da ressurreição de Cristo, e a 
primavera torguiana, plena de quentura e fraternidade: 
 

Com flores de rododendro cor de fogo 
Anuncio aos sentidos 
O milagre 
Da ressurreição. 
E o Cristo vivo, em que se transfigura 
A mais vil criatura 
Que atravessa a praça, 
É como que uma graça 
A mais da primavera. 
Ah, quem pudera 
Todos os dias 

Olhar o mundo assim, repovoado 
De fraternidade, 
Quente dum sol desabrochado 
Em cada pétala da realidade! (Torga 2011: 205) 
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de 19 de abril de 1987, em São Martinho de Anta, ou diversas entradas sobre o repicar dos 

sinos na aldeia69), dando, deste modo, resposta a um conflito interior inteiramente relacionado 

com a perda de uma inocência caraterística de um estado primordial, associado ou recriado 

em Trás-os-Montes do tempo infantil do poeta.  

 No «Terceiro Poema da Primavera», datado de 3 de abril de 1949, o poeta reivindica o 

cariz cíclico da vida, bem como a ressurreição que a estação primaveril representa através da 

invocação da imagem simbólica sugerida pelo elemento mitológico em representação do Pai. 

O poeta cria, pois, uma identidade confluente da presença do Pai vivo, através da associação 

ao ser mitológico natural, e do Pai morto, sugerindo que a Vida e a Morte se confundem e se 

completam, numa possibilidade redentora, graças ao despontar da primavera e à fluência 

orgânica cósmica, propiciadora de uma circularidade eternizante (quer pela via orgânica, quer 

pela via da lembrança e da presença moral): “Ergue-te como o rebento da semente,/ O eterno 

rebento que tu és” (Torga 2010: 365).70
 Se, em termos temáticos, o sentido circular é evidente, 

a procura da perfeição formal assume igual relevância, preconizando o signo geométrico 

circular de Sarduy, baseado na oposição entre o modelo geométrico-cosmológico de órbita 

circular de Galileu e o de órbita elíptica de Kepler (apud Carlos 1989: 126). Por outro lado, o 

mito do eterno retorno revitaliza a jornada humana de nascimento, viagem e morte, cujo 

ressurgimento toma forma organicamente, em harmonia com a natureza. Será, pois, como 

Teresa Rita Lopes afirma, a “obsessão do círculo — que continua a vida na morte e a morte 

na vida” (Lopes 1993:90). Torga estabelece um infinito, uma eternidade desagregada da do 

espírito religioso cristão, ostentador de uma linha divisória entre Terra e Paraíso celeste, entre 

vida, morte /pós morte, cuja continuidade depende das ações praticadas ao longo da viagem 

terrestre, por vezes mortificadora dos sentidos primordiais. Tal eternidade assenta 

substancialmente numa circularidade autêntica, ostensivamente protagonizada na sua poética 

pela forma do ovo em «Jesus» (Torga 2000:46) ou «Segredo» (Torga 2010:289) e pela forma 

vedada e arredondada do ventre fechado de «Sésamo» (Torga 2000:364), textos de 1940, 

1959 e 1944, em Bichos, Diário VIII e Novos Contos da Montanha, respetivamente.  

                                                           
69 Confira-se a entrada de abril de 1950: “S. Martinho de Anta, 8 de Abril de 1950 — Aleluia! O repicar dos 
sinos de dezenas de freguesias e o estralejar de foguetes de todo o distrito chegam ao cimo destas serras onde 
descanso. É um alvoroço que se vai alastrando, alado e fecundante como o pólen que passa em turbilhões, e que 
põe em comunicação telepática o mundo vegetal” (Torga 2010: 49). 
 
70 Leia-se, sob a mesma possibilidade de interpretação, «Pedido», entrada diarística de 12 de abril e 1943, e «Na 
Cova» de Nihil Sibi.  
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Na entrada de 8 de abril de 1950, Domingo de Páscoa, Torga reflete sobre o seu 

significado, assumindo a necessidade de tal reviver cíclico, como provam as seguintes 

palavras: 

 

— Boas festas! Aleluia! 

Não acontece nada, nenhum cadáver acorda, as videiras e os castanheiros continuam a 

abrolhar no seu ritmo normal. Contudo, caem bem na paisagem estas saudações de 

regozijo, entrelaçadas de sons contentes, que pintam de não sei que esperança. 

A vida precisa de vez em quando de sobressaltos assim, simbólicos, promissores. 

Periodicamente atada como um feixe por certos vincilhos tradicionais e optimistas, ficam 

mais fraternos os seus vimes, mais unidos os seus nervos. Aleluia! E a palavra, em si, tem 

já um magnetismo de aliciação. Justifica a Primavera que vem, promete flores e frutos. 

Cristo, no céu, talvez se ria. Mas necessitamos e necessitaremos ainda por muito tempo da 

sua paixão, morte e ressurreição... anuais. (Torga 2010: 49) 

 

De facto, como dissemos anteriormente, certos ritos católicos são abordados aquando 

da celebração de outros ritos, os torguianos. Nesta entrada, Aleluia, louvor católico inscrito na 

celebração da Páscoa, da ressurreição de Cristo, assume um valor paradigmático, próximo da 

palavra perdida, do verbo criador, mágico, propiciador de otimismo. A primavera surge como 

estandarte profético das flores e dos frutos, da criação de vida. Com efeito, não são raras as 

vezes que Torga associa a Páscoa à primavera e esta, por sua vez, ao renascimento. Trata-se, 

pois, de um ciclo redentor, cuja necessidade é uma evidência para o poeta, quando afirma que 

“necessitamos e necessitaremos ainda por muito tempo da sua paixão, morte e ressurreição… 

anuais” (Torga 2010: 49), estabelecendo o estado de reatualização de um tempo sagrado, não 

na senda do maravilhoso cristão e da salvação cristã, mas na alçada de uma religiosidade que 

una os seres, aliciando à vida.  

Assim, a aproximação da Semana Santa, funérea, antecedendo a ressurreição, época 

engalanada e feliz, condicente com o aspeto físico natural primaveril, denota como que um 

atentado a tal estado de graça, como manifesta o poema de 12 abril de 1960, «Dúvida», 

inscrito no Diário: 

 
Dúvida 

 

O céptico sorriso da paisagem 

Quando, funéreo, o sino 

Avisa o mundo de que vai cerrar-se 
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O véu de trevas da Semana Santa! 

A seiva é tanta 

A borbulhar nas vinhas, 

Voam com tal volúpia as andorinhas 

Rente ao chão semeado, 

É tão fresco, ligeiro e perfumado 

O ar que se respira, 

Que tem de ser mentira 

O negro pesadelo anunciado. (Torga 2011: 22) 

 

Tal negação da natureza por parte do rito católico propicia a dúvida, pelo que, a dois 

de abril de 1961, num Domingo de Páscoa, estende o «Convite»: 

 
Vamos, ressuscitados, colher flores! 

Flores de giesta e tojo, oiro sem preço... 

Vamos àquele cabeço 

Engrinaldar a esperança! 

Temos a primavera na lembrança; 

Temos calor no corpo entorpecido; 

Vamos! Depressa! 

A vida recomeça! 

A seiva acorda, nada está perdido! (Torga 2011: 42) 

 
Note-se novamente a inclusão do símbolo seiva, bem como a de outros vocábulos 

enaltecedores da criação e da ressurreição. Trata-se, porém, da ressurreição de feição 

torguiana, cíclica, reatualizada a cada estação primeva, repetindo o exercício circular, sob a 

forma do ovo de «Segredo» (Torga 2010: 289). Desta forma, Torga reatualiza o seu mito 

pessoal de apego à infância enquanto tempo primordial. Consciente da impossibilidade de 

retorno à mesma, ao passado ausente, Torga mitifica a infância, em torno de um passado 

rememorado mas rendilhado pela lírica, na esteira de uma lembrança veementemente marcada 

pela sacralização de um tempo e de um espaço, recuperados através da Poesia/Criação 

literária, bem como pela celebração de determinados ritos. Em Lamego, relembrando o 

episódio da incursão seminarista, a 5 de Outubro de 1946, confessa a impossibilidade de 

repetir ipsis verbis a ingenuidade incônscia e a humilhação pungente desse tempo: “Já uma 

vez tentei escrever da minha meninice passada aqui, mas não fui capaz de coisa de jeito. A 

infância não se repete, nem na lembrança, nem na imaginação. Quando muito, dá-se outra 
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infância” (Torga 2010: 286). De facto, mais tarde, a 26 de setembro de 1954, igualmente em 

Lamego (locus de grande relevância na poética torguiana), afirma: 

 

A minha fidelidade à infância que não tive é que me ajuda a suportar esta concreta 

existência adulta. Tiro dela a poesia que lhe imagino, e cubro o quotidiano de agora com 

esse véu transfigurador. Inverto praticamente o tempo. Relego o presente da imaginação, e 

acendo no seu lugar a chama ideal do passado. E consigo, assim, brincar e ser feliz nos 

lugares onde nunca o fui realmente, e por onde passo de vez em quando numa espécie de 

respigo da vida. (Torga 2010: 251) 

 

A entrada é lapidar, dando conta da fidelidade do poeta à infância enquanto tempo de 

pureza e elemento substancial de tolerância da idade adulta. Como poeta de grande economia 

de palavras,71 afirma, sucinta, mas concisa e ricamente, retirar da infância toda a poesia que 

lhe imagina, transfigurando-a. A infância do poeta, enquanto Adolfo Rocha, foi balizada pela 

dureza e pela transplantação do infante transmontano para o território mineiro e pela anterior 

passagem por um meio religioso que lhe acicatou a rebeldia, pelo que a saudade de casa, de 

inocência e pureza, de ligação às origens, e a felicidade posteriormente alcançada, de braço 

dado com os martírios sofridos à mão da tia no Brasil, se foram condensando numa matriz 

provavelmente idealizada (cf. “acendo no seu lugar a chama ideal do passado” (Torga 2000: 

251)), permitindo ao poeta a felicidade que lhe foi furtada e o momento sacro de a viver – a 

infância. A imaginação confere a possibilidade poética de reescrever um tempo, sob o signo 

da felicidade. Desta forma, a infância surge-nos transfigurada: “tiro dela a poesia que lhe 

imagino” (ibidem). Torga revisita a sua infância numa perspetiva modelada, reconstruída 

através do véu transfigurador da imaginação, provendo esta infância dourada de todas as 

delícias e poesia que associa a esse estado primordial. 

De acordo com Maria Madalena Silva, num artigo72 patente na publicação das 

comunicações do II Congresso Internacional sobre Miguel Torga no ano do centenário do seu 

nascimento, “um dos mais inesperados efeitos do regresso à infância é, como aponta Henri 

Meschonnic, a sua relação com o sagrado. […] a relação com o sagrado é responsável pelo 

enraizamento no mundo” (Leão 2007: 165). Ora, como temos estado a afirmar, esse apego 

                                                           
71 Numa entrevista afirma: “O dr. Hernâni Cidade de quem fui amigo, disse-me um dia que eu era o único 
escritor que escrevia a tirar as palavras do texto, não a pô-las”. 
(Cf. em: http://www.netprof.pt/netprof/servlet/getDocumento?id_versao=1745 Consultada em 12/3/2014). 
 
72 Vide “Pesquisa do ser e errância da memória. O sentido da infância na poesia de Miguel Torga” (Leão 
2007:159-179).  
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torguiano à infância baseia-se, pois, numa tentativa de atualização do sagrado, patente 

essencialmente nos primeiros dois dias do romance autobiográfico. No prefácio, o autor 

alerta: “Todos nós criamos o mundo à nossa medida” (Torga 2000: 7). 

Num poema de 1957, «Miniatura», refere, repetindo a reprodução da idade infantil:  

 
Pois eu gosto de crianças! 

Já fui criança, também... 

Não me lembro de o ter sido; 

Mas só ver reproduzido 

O que fui, sabe-me bem. (Torga 2010: 306) 

 

Com efeito, a criança representa, igualmente, um símbolo matricial, pois condensa 

outras representações significantes, como o ovo, a primavera, o parto e, eventualmente, a 

água, numa perspetiva vivífica. Ana Luísa Vilela, a propósito deste símbolo, refere:  

 
Talvez possamos intuir desde já que, na poesia de Torga, a criança é, certamente, o símbolo 

dos símbolos – verdadeiramente, um arquétipo, uma imagem primordial e modelar, 

fundadora e exemplar. Provavelmente, significa a fundação da própria identidade do sujeito 

poético e da sua atividade elementar: a de viver, olhar e dizer o mundo. E, também 

provavelmente, não se esgotará nessa significação. (apud Leão 2007:45) 

 
Em Coimbra, a 20 de fevereiro de 1943, confessa: 

 
Não se pode fazer ideia da maravilha de criança que era a filha de um poeta de meia-tigela 

que hoje me lia versos impossíveis, a empurrá-la enfastiado com a mão esquerda, quando 

ela graciosamente o interrompia. A canção enluarada, a quadra perfeita, o soneto 

verdadeiro que justificavam aquele homem estavam ali, a brilhar nos olhos da pequenita; e 

o desgraçado às turras à janela, a zumbir e a magoar-se, sem ver que tinha diante de si o 

verdadeiro caminho da salvação! (Torga 2000: 162) 

 

Para Torga, a salvação é clara: a poesia perfeita (que não se evidenciava nos versos 

impossíveis do poeta de meia-tigela) e a figura da criança, condensando o sentido de 

continuidade, de que é também ilustrativo o poema «Graça», de 1942.  

Noutra entrada, consubstancia a beleza de um quadro infantil, num bairro pobre, em 

Coimbra, enquanto as crianças dançavam “à roda belas e virginais cantigas populares” (Torga 

2000: 166), intercetadas, por vezes, pelo “som demoníaco do aparelho a soprar ganidos” 

(Torga 2000: 166) de uma emissora: 
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Estive algum tempo a olhar o maravilhoso quadro. Depois afastei-me, a pensar se de facto 

valeria a pena haver progresso, com a psicanálise num pólo do mundo e uma emissora no 

outro. A perguntar se realmente o absoluto e o eterno estariam do lado dos sábios ou do 

lado das crianças. (Torga 2000: 166) 

 

Como tal, não é estranha a cena primaveril das crianças na apanha pueril de flores 

aquando da Páscoa, celebrando a estação primeva, reunindo nesse quadro os símbolos 

evidentes e proféticos de vida: “Uma Semana Santa de invernia, negra como o pano da 

Paixão, e de repente um sábado de Aleluia cheio de sol. As crianças, que ainda ontem gemiam 

de frio, andam doidas a colher camélias e ramos de louro” (Torga 2010: 291). 

De facto, aos olhos de Torga, tal celebração não será mais do que uma repetição da sua 

própria infância, ainda que perpetuada pela mão de novos agentes. Em A Criação do Mundo, 

o poeta refere-se ao tempo pascal, distinguindo a advertência tenebrosa da Quaresma 

mergulhada na Encomendação das Almas,73 da festa da primavera: 

 

A Via-Sacra era uma borga. No caminho da igreja, a Maria da Purificação ia à frente a ler o 

breviário. Enquanto todo o acompanhamento se ajoelhava, batia no peito e beijava o chão, 

apanhávamos nós pelos barrancos flores de cuco e lírios silvestres. Não sei porquê, a 

primavera sabia-nos melhor assim, usufruída rebeldemente nas barbas dos adultos 

penitentes. (Torga 2000: 22) 

 

A pureza e a inocência, típicas da infância, são resgatadas por Torga enquanto poeta, 

como parece esclarecer-nos:  

 

Coimbra, 15 de Maio de 1947 — Circo. Um espetáculo para crianças, onde cabiam também 

poetas. E lá estive na minha pureza humana essencial, a chorar de riso com a imaginação 

dos palhaços e a transir-me de angústia a cada salto mortal dos acrobatas. Um banho lustral 

à alma e ao corpo. (Torga 2000: 259)74 

                                                           
73 Cf. o romance autobiográfico: “A Encomendação trespassava-me por dentro […] aquelas palavras anónimas, 
fúnebres, regeladas, que pareciam vir de outro mundo, entrevam-me na consciência como punhais. Avivavam 
nela a imagem dolorosa da primeira noite da minha vida” (Torga 2000:18). Relembre-se que tal noite, 
curiosamente referida como a primeira noite da vida do poeta, se refere à noite da morte do avô.  
 
74 Note-se que esta entrada sobre o espetáculo circense soma alguns dos símbolos mais proclamados pela 
Presença, como o circo em si, enquanto espetáculo de eleição da feira da vida, como esclarece Maria Isabel Vaz 
em Imagens da Vida (Presença: Poesia e Artes Plásticas), bem como a figura do palhaço e do acrobata (Vaz 
1996: 180). O acrobata ostenta grande dramatismo pois evoca, na sua unidade, a duplicidade libertadora das 
alturas e do risco que daí advém. Trata-se, pois, do “prazer doloroso de gozar o perigo que ele sofria”, como 
explica António Madeira numa das edições de Presença (apud Vaz 1996: 181). Por outro lado, o palhaço é “a 
figura mais ostensivamente multímoda do mundo do circo. Simboliza o rei frustrado, a própria encarnação da 
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Portanto, o estado latente de infantilidade do poeta outorga perenidade, matando a 

sede de libertação representada em Teixeira de Pascoaes pelo paraíso e em Torga pelo paraíso 

terrestre associado ao tempo e ao local da sua infância, como declara numa entrada a 

propósito de uma saudação ao poeta, em 18 de março de 1948: “Só na eterna criança por que 

o Poeta chora, e que o Poeta é, por milagre, mesmo se não tem consciência disso, é que 

haverá repouso e justificação” (Torga 2010: 319). Em «Eterno Feminino», de 1948, Torga 

sublinha novamente a estreiteza existente entre o poeta e a criança,75 fazendo da representação 

do passado “uma esperança secreta” (Torga 2010: 331) de revisitação e, portanto, de 

instauração de perenidade através dos ritos, celebrados posteriormente à epifania simbólica76 

como consequente delimitação de um tempo e de um espaço sagrados,77 do mito: 

 

Serei criança, mas voltei de novo 

Ao vosso altar sagrado. 

Ou não fosse eu poeta! 

Ou não me desse a imagem do passado 

Uma esperança secreta... (Torga 2010: 331) 

 

Talvez porque a criança e o poeta vejam o mundo natural com a pureza que a idade 

adulta esqueceu, Torga enfatiza tal proximidade, imergindo o poeta na busca constante do 

verdadeiro e do puro, residentes no natural sagrado, contrário à profanidade dos enganos:  

                                                                                                                                                                                     

paródia, contida nos antípodas das qualidades régias: à soberania opõe-se uma nula autoridade, à majestade uma 
atitude por demais irreverente e ridícula, à vitória a derrota, à morte o riso” (Vaz 1996: 185). Recorde-se, a 
propósito, «Poema», datado de 3 de maio de 1943, cujo protagonista, um rouxinol, é, também ele, “herói de circo 
a voar nas alturas” (Torga 2010: 191). 
 
75 Em «Nana», de dezembro de 1950, volta a referir-se ao poeta como criança, aconselhando-lhe o sono 
revigorante: Poeta,/ Criança,/ Fecha os olhos, descansa! (Torga 2010: 90). Mais tarde, aquando dos Encontros 
Europeus de Poesia, em 51, revalida a associação ou a identificação de poeta como criança: 
 

 O nosso congresso, a par de tantos outros que diariamente se realizam, lembra-me qualquer coisa de 
semelhante ao que seria uma reunião de feiticeiros numa das salas da Sorbonne. Uma espécie de 
ingénuo e temerário desafio de meia dúzia de crianças à sabedoria e às barbas duma Universidade de 
homens sisudos (Torga 2010: 118) 
 

Em 68, a propósito do reencontro com a sua velha ama, diz-se ainda criança: “e eu a sentir-me aquecido a um 
coração que ficou fiel a essa imagem frágil da criança que fui e que nunca deixei de ser” (Torga 2011: 170). Em 
79, num poema algo pessimista, «Espelho» (Torga 2011: 47), confessa a saudade da infância: "Meus olhos de 
criança/ Cansados de o não ser". Em 82, reporta-se à sua veia infantil novamente, evidenciando esta perenidade 
do símbolo ao longo da sua obra: “Não desisto de ser criança. E é o que me vale. Enquanto o sou, esqueço todas 
as máscaras adultas que me vi forçado a usar pela vida fora” (Torga 2011: 109). 
 
76 Veja-se Jean Chevalier em Dicionário dos Símbolos. 
 
77 Vide Mircea Eliade em O Sagrado e o Profano.  
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 A pobre senhora não percebia que o que confunde a criança é irmos para ela com uma 

mentalidade subinfantil. Não via que o natural é já de si maravilhoso para quem começa, e 

que acrescentá-lo dum maravilhoso antinatural é no fundo baralhar dois mundos, e criar 

apenas confusão.  

Nada. Não me fiz compreender. E despedi-a com esta mãozada: o pornográfico não é dizer 

a uma garota que o irmãozinho saiu da barriga da mãe, pois que se deriva apenas o menor 

do maior; é fazer-lhe crer que vem de França pendurado no bico duma cegonha. (Torga 

2010: 111)78 

 

Dessa pureza das novas gerações são esperados, profeticamente, renovados feitos, cuja 

base assentará na «Oferenda» dada pela geração anterior, nunca suprimida, e eternamente 

considerada.79 

A identificação de poeta como criança anuncia uma condição de excecionalidade, dada 

a sua inocência e pureza, configurando o poeta como eterna promessa, símile de criança 

salvadora, protagonizada pela figura de Cristo e pela criança enquanto símbolo do advir.  

No poema «Natal», de 1988, o poeta incide sobre a sua identificação com o Menino 

Jesus, cuja infância é visivelmente invejada, pois fecha sobre si a ventura, bem como o 

presépio, sinal perpetuador de harmonia, condizente com São Martinho, ninho do sujeito 

poético, num estado saudoso: “Menino Jesus feliz/ Que não cresceste/ […] E continuas 

criança/ Nos meus versos/ De saudade/ Do presépio/ Em que também nasci/ E onde me vejo 

sempre igual a ti” (Torga 2011: 266). 

Retornamos, pois, ao presépio campestre, primaveril: 

 

S. Martinho de Anta, 14 de Abril de 1965 — A aldeia, o campo, a Primavera. Três faces da 

mesma evidência. A colmeia inamovível de gerações sucessivas, a extensão quinhoada, a 

vez da sazão das seivas. O estável no instável, o estremado no desmedido, a permutação 

circular. A lei sem a letra. A ordem natural, visível. O equilíbrio do universo físico, a 

harmonia do real. O homem, em vez de escravizado ao futuro e sem pé no presente, 

integrado no tempo cíclico das estações, entanguido ou abrasado como elas, periódico 

também nos gestos essenciais, a semear em Maio e a colher em Setembro. A constância das 

forças elementares, a fonte a jorrar de Inverno e a secar de Verão, o pássaro a fazer 

                                                           
78 Entrada do Diário, em 22 de fevereiro de 1951, quando uma “jovem autora de literatura infantil” lhe mostrara 
as suas produções (Torga 2010: 111). 
 
79 Poema de 1951. Em Fevereiro desse ano havia dito: “Costuma-se pintar a história com uma cara de mulher. 
Depois de deixar a garotada lembrei-me que se deveria substituir a máscara adulta por um sorridente rosto 
infantil” (Torga 2010: 101), com o intuito de advertir os adultos para a “incorruptível inocência” das crianças.   
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ritualmente o seu ninho. É neste ritmo de vida que no íntimo acredito, só nele encontro paz 

e tenho esperança. (Torga 2011: 115) 

 

Trata-se de um simbolismo cíclico, circular, de fidedigna comunhão com o natural e a 

sua ordem ritual, cujo início é representado pelo despontar das flores na primavera, em jeito 

de promessa. Assim, a criança e o poeta, um Menino Jesus, são portadores do símbolo 

primaveril da perpetuação irrevogável da vida, mesmo que uma das etapas seja a morte.80 

O poeta, no poema «Agora» (31 de março de 1968), em cujo título reconhecemos uma 

palavra mágica, incitadora de um qualquer rito ou celebração, refere-se à reatualização da sua 

primavera, do seu regresso ao mítico local da infância: “Abre-te, primavera!/ Tenho um 

poema à espera/ Do teu sorriso.” (Torga 2011: 174). A 15 de março de 69, volvido um ano, 

volta a anunciar a primavera em «Anunciação». Servem os exemplos para dizer que a 

primavera é um símbolo recorrente na poética torguiana, pois anuncia um templum e um 

tempus sagrados, propiciadores do verso, pois “cada verso era [é] flor” (Torga 2011: 174) 

prometida pela primavera: 

 

Vibrato 

 

Eis, finalmente, os frutos prometidos 

Nas flores da primavera! 

Nenhuma condição mais desespera 

De viver. 

A fome, agora, pode ser sincera: 

Sempre que lhe apeteça, é só colher. 

 

Mãe natureza: 

Farto no teu regaço, 

Quem não há de cantar 

De lírica e frenética alegria, 

Se tiver voz ou asas de vibrar, 

                                                           
80 Pode ler-se: 

 

 Todos sabemos que a morte é uma necessidade da vida. Que apenas da prévia agonia do Outono 
nasce a Primavera. Que só do facto inelutável da permanente consumpção nos pode vir a certeza da 
eterna duração. Se o lume se alimenta de lenha, enquanto houver lenha haverá lume. 
Ininterruptamente nutrida pelo perecível, a combustão será imperecível. (Torga 2011: 159) 
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Se for poeta ou bicho de poesia?  (Torga 2011: 240)
81

 

 

A 5 de abril de 73, numa entrada absolutamente poética, descreve uma “rasgada 

manhã de primavera” (Torga 2011: 268), em que se abandona a “um surto indomável, súbita 

tentação de imortalidade induzida pelo arrebatamento dos sentidos, que se rendiam, num 

tropismo irresistível, ao feitiço da glória ambiente” (Torga 2011: 268). A comunhão com a 

manhã primaveril incita o poeta à ascensão, num estado de magia, orgânica e espiritualmente, 

como defende Dufrenne82 através da palavra poética: “não sei que voz íntima e atrevida que 

levedava por dentro da minha atenção pôs-se a erguer, no silêncio do resto do caminho, um 

cântico desatinado ao valor teleológico da vida” (Torga 2011: 268). 

Com efeito, a primavera, os seus tons, os seus aromas e a sua luz operam uma 

irresistível constatação epifânica, revestindo tal cântico de eternidade, ainda que 

aparentemente ilusória, pois o ímpeto insere o poeta “em corpo inteiro na ilusão da 

eternidade, mercê da simples graça dum instante sem medida” (Torga 2011: 268). Ora, este 

instante sem medida será uma epifania simbólica83, resultante de uma inteira comunhão do 

poeta com a natureza, passível de reatualização através da lembrança e da instauração de um 

tempo sagrado através da celebração do símbolo primaveril, tão caro ao mito de infância 

torguiano. Assim, somente deste modo o instante será ilimitado, “sem medida”, pois é 

passível de revisitação através da palavra mágica, do poema, que anuncia e celebra o 

momento de comunhão. Deste modo, e segundo o pensamento de Mircea Eliade, tal 

participação religiosa numa celebração significa deixar a duração temporal ordinária e aceder 

ao tempo mítico (Eliade 1992: 38). Cada lembrança da primavera é uma festa, o reencontro 

feliz com a primeira aparição do tempo sagrado. A lembrança das flores primaveris incita o 

poeta à sua contemplação e celebração, pois são do reino do pacífico e do inefável, 

pacificadoras, como as flores de cuco e os lírios silvestres da Via-Sacra da sua infância.84 

A celebração dos seus símbolos, através de ritos diversos, como o da viagem e visita à 

casa paterna, torna-se, gradualmente, minguada, pelo que o poeta manifesta a sua tristeza: 

 

                                                           
81 Poema incluso em Diário XI, a 1 de setembro de 1971. 
 
82 Vide Le poétique. 
 
83 Recordemos Chevalier (Chevalier 1982: 19). 
 
84 Cf. A Criação do Mundo (Torga 2000: 22). 
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S. Martinho de Anta, 18 de Abril de 1984 — O destino tais malhas teceu que é já só 

praticamente na Primavera e no Outono, e de fugida, que aqui venho. Na Primavera, 

retempero a imaginação criadora a vislumbrar em cada ramo florido os frutos que a 

natureza promete; no Outono, crucifico-a no confronto do pouco que realizou com a 

abundância dos frutos que a natureza deu. Dantes, nunca deixava de corresponder solícito 

ao aceno que nas quatro estações me faziam estes montes. E, demoradamente, caçava, 

passeava, entesoirava emoções e sensações que ainda guardo na lembrança. Agora, peado 

de mil maneiras e com todos os atos reduzidos ao essencial, limito-me duas vezes por ano a 

visionar confiado e a computar desolado, na terra onde têm as raízes, os versos que escrevo. 

(Torga 2011: 147) 

 

Tais ritos de visita não cumprem apenas o propósito de celebrar um símbolo e de 

relembrar um tempo sagrado, mas, e na consequência de tal celebração e rememoração, 

configura-se a possibilidade, por um lado, de autognose, de conhecimento85 mais íntimo de si 

‒ conhecimento poético ‒ , e, por outro, de ascese, de alcance de um patamar superior de 

cognoscibilidade, ambos através da poesia, pois os seus versos encontram as raízes na terra 

mitificada: “na terra onde têm as raízes, os versos que escrevo” (Torga 2011: 14 

 

 

4. A caça e a montanha  

 

Caça. Mas caça para além das lebres e das perdizes. Montes e montes devorados a passos largos e sôfregos. 

Um suicídio ao contrário: em vida. A empurrar-me, esta dor nos olhos e esta dor no mundo. 

 

E é na caça que a minha natureza profunda se encontra: — os olhos com a luz, o ouvido com os sons, o 

tacto com as coisas, o olfacto com os aromas, o sangue com o sangue. 

Miguel Torga 

 

 

 Percorrer a obra torguiana sob o signo venatório implica a compreensão deste símbolo 

enquanto inteira busca86 espiritual. Chevalier aponta, essencialmente, dois sentidos: o da 

morte do animal, da besta, representativa da destruição da ignorância, das tendências nefastas, 

                                                           
85 De acordo com Maria Madalena Silva, citando Guillevic e Meschonnic, “todo o artista aspira a perceber a 
ordem do mundo através da ordem da infância; daí o eterno retorno às imagens que ela inspira” (Leão 2007: 
165). 
 
86 Curiosamente, o termo busca encerra em si um significado cinegético. (Cf. Dicionário Houaiss da língua 
portuguesa, p.1527). 
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e o da perseguição do animal, “significando a ida no seu encalço a busca espiritual” 

(Chevalier 1982: 140).  

Culturalmente, a caça reveste-se de uma enorme significância, independentemente das 

críticas, refletindo a tradição e a filosofia essencial a cada povo. Com efeito, os índios da 

América do Norte consideram que seguir a pista do animal instaura a procura do caminho 

conducente ao Grande Espírito. Na China antiga, a caça enquanto ocupação profana era 

censurável, no entanto, sob a perspetiva do seu aspeto ritual — e como tal, o único 

naturalmente legítimo —, “a caça permitia capturar os animais que serviam para os sacrifícios 

e para as refeições comunais” (Chevalier 1982: 140). Para os egípcios antigos, por sua vez, “a 

caça era uma extensão da criação divina; consistia em recuar aos limites do caos que, sob a 

forma de animais selvagens, subsiste sempre nos confins do mundo organizado” (Chevalier 

1982: 140). Cremos que Torga insinua uma postura semelhante: 

 
S. Martinho de Anta, 1 de Outubro de 1946 — É o mesmo dia que se repete há anos, este 

de subir a serra com as perdizes à frente, ariscas e inesperadas, besuntado do sangue da 

lebre que logo ao amanhecer mato em Bouçós. Repete-se cada cena quase 

matematicamente. É na mesma encosta que sai sempre um coelho, é virado para a fraga 

redonda que o cão se amarra mal atravessamos o ribeiro, e é na mesma Carvalhada que a 

merenda me espera, com a mesma mão de longe a acenar, alegre e fresca. E, contudo, é 

com uma emoção renovada e virginal que espero por este dia. As coisas do instinto e da 

natureza têm este condão: não envelhecem. Passa a filosofia mais transcendental, esgota-se 

o livro mais profundo. Mas é com um viço cada vez mais promissor que regressam as 

verdades simples e naturais. Nelas, não se cansa a imaginação nem a razão. O mecanismo 

da sua vida é oleado por subtis e poderosos ingredientes que são já movimento e força. Não 

é preciso inventar situações, nem pintar cenários. Basta estender a mão. (Torga 2010: 286) 

 

A entrada é perentória, pois celebra a reincidência do mesmo dia de caça, 

contextualizado pelas mesmíssimas personagens e pelos mesmos quadrantes geográficos. 

Trata-se da serra, do sangue, da encosta, da fraga redonda e da Carvalhada, onde a mesma 

merenda o espera, convidado pela mesma mão de sempre. Este rito cinegético assenta 

essencialmente num sacramento de comunhão com a natureza, que, por ter a subtileza de ser 

repetido, se configura sempre de igual forma, embora o dia seja aguardado com “emoção 

renovada e virginal” (Torga 2010: 286). A propósito de tal lição natural, de ciclicidade 

harmoniosa, arguente da ressurreição e continuidade da vida, esclarece-nos o poema «Lição»: 
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Oiço todos os dias, 

De manhãzinha, 

Um bonito poema 

Cantado por um melro 

Madrugador. 

Um poema de amor 

Singelo e desprendido, 

Que me deixa no ouvido 

Envergonhado 

A lição virginal 

Do natural, 

Que é sempre o mesmo, e sempre variado. (Torga 2011: 108)87 

 

A entrada diarística elucida-nos, então, sobre uma reatualização de um dia vivido há 

muito, constantemente repetido, inaugurando concomitantemente a mesma cena que, por ser 

sempre a mesma, é sempre variada (cf. Torga 2011:108). A filosofia ou o livro mais profundo 

poderão perder-se nas longas malhas do tempo, mas o natural e eternamente verdadeiro 

sobrevive ciclicamente. Note-se ainda a possibilidade de comunhão entre razão e imaginação, 

vetores assentes em tropismos adversos, que Torga tão bem harmoniza se em contacto com o 

natural. De facto, o natural encerra em si a verdadeira possibilitas de nivelar o contraditório, o 

dualismo que os poetas presencistas sempre enfrentaram. O natural realiza a lição, cujo 

entendimento, assente na sensibilidade, aufere a ascese laica passível de elevação a um 

patamar superior de conhecimento. Simultaneamente, desta comunhão entre Homem e 

Natureza, revivida, neste caso, in loco, ritualmente, na perspetiva de alcançar o tempo e o 

espaço sagrados, recuperação da epifania simbólica através da memória e da repetição ritual 

dos atos venatórios, surtirá o acesso ao reino da Poesia, absoluto estado de compreensão, o 

cognoscível poético.   

A 16 de dezembro de 1942, no seu Diário, Torga esclarece o sentido de ascese e de 

salvação profunda:  

 

Mas quanto mais esta carne apodrece, mais me convenço que, duma maneira ou doutra, só 

dela posso arrancar a salvação. Nenhuma esperança de melhorar, evidentemente. Para isso 

era preciso que eu não tivesse sofrido tanto, e não soubesse da doença e da morte aquilo 

                                                           
87 O melro traduz, na sua lição, um ensinamento da ordem da aceitação e integração cíclica, e de orientação 
relativamente ao labor poético. 
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que sei. Não. Refiro-me a uma salvação mais profunda: de individual renúncia biológica e 

de cósmica confiança. (Torga 2010:149) 

 

Enquanto médico, conhecedor da doença e da morte, prevê a única salvação possível, 

traçada pela renúncia biológica e de cósmica confiança. Ao longo desta entrada preconiza a 

confiança no natural, no “maravilhoso formigueiro” que salva o indivíduo da “cega urtiga 

raivosa”, da prostração, pois confessa: “preciso que fique de mim alguma coisa mais do que 

um gemido prolongado” (Torga 2010: 149): “Quem apenas grita, vocifera e maldiz 

permanentemente a hora em que nasceu, já não está na graça perene em que a mãe o teve. É 

um monstro, como um fruto amargo no meio da doçura dos irmãos” (Torga 2010: 149). A 

angústia deverá, pois, ser substituída pela esperança da comunidade gregária em comunhão 

com o natural: 

 

Coragem, companheiros! Chegai à janela, e olhai em redor. É um maravilhoso formigueiro 

que se move. Há flores, há rios, e há, sobretudo, paz — uma paz humosa, funda, ampla, 

universal, que nenhuma inquietação particular perturba. Nós? Nós somos apenas grãos de 

areia dessa grande praia coberta de sol e agitação! Somos da terra, amigos. Somos da terra, 

contra o nosso próprio sofrimento! E mal vai ao calcanhar que se não conforma com o 

barro do caminho que pisa. Tudo, menos ser marginal e passar os dias no tronco de solidão 

que me torturava quando comecei a escrever esta página. (Torga 2010: 150) 

 

O evidente grito de coragem advém da perceção que o pecado alinha com o desespero, 

contrário ao natural, à “graça perene”, cujo maravilhoso se perpetua na aceitação da 

ciclicidade humana. Assim, a cósmica confiança permite a salvação, desencadeando a 

esperança, por oposição à angústia e ao desespero semeados pela morte. Porém, a cósmica 

confiança não se priva da escrita, sempre no encalce da salvação.  

A propósito de uma caçada em Moncorvo, Torga pretende afiançar a recordação da 

sua realização, pelo que busca uma palavra que ateste exatamente o sentido essencial da 

mesma, obedecendo a uma criteriosa lista de aspetos: 

 

Moncorvo, 5 de Novembro de 1967 — Mal a caçada acabou, pus-me a procurar no 

dicionário da memória uma palavra onde pudesse caber a Serra do Roboredo, que 

calcorreei o dia inteiro. Queria guardar nela as emoções que senti, para as ter à disposição 

quando novamente me apetecessem algumas horas de violência e dispersão. Teria de ser 

negra, pesada, férrea, e ao mesmo tempo alta e circular, aberta a infinitos e serenos 

horizontes de luz doirada, reflectida dos restolhos ondulados. Mas não havia maneira de a 
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encontrar. E quando desesperava, dei conta que tinha os óculos na testa, como os velhos 

tontos. Era Roboredo, mesmo. (Torga 2010: 168) 

 

A confissão esclarece a relevância da palavra em Torga, sublinhando novamente a 

questão da palavra perdida, assertiva e instauradora de realidades vivenciadas, bem como a 

importância inequívoca da memória, invólucro das emoções sentidas pelo poeta, “para as ter à 

disposição quando novamente me apetecessem algumas horas de violência e dispersão” 

(Torga 2010: 168). Trata-se, pois, de uma epifania simbólica, que associa a caça à serra, cujas 

emoções são passíveis de reatualização. Tal reatualização oferece ao poeta o fingimento/ 

emulação da mesma hora, numa dispersão do ser consentida, provavelmente em busca de 

sentimentos mais pungentes e, talvez, causadores de escrita poética. Ora, o momento da 

vivência revestiu-se de sentido simbólico, cuja envolvente propiciou tal epifania simbólica, 

passível de reatualização na senda da escrita. Confessa-nos tal recuperação das vivências 

através da palavra anunciadora: 

 

A Palavra 

 

Falo da natureza. 

E nas minhas palavras vou sentindo 

A dureza das pedras, 

A frescura das fontes, 

O perfume das flores. 

Digo, e tenho na voz 

O mistério das coisas nomeadas. 

Nem preciso de as ver. 

Tanto as olhei, 

Interroguei, 

Analisei 

E referi, outrora, 

Que nos próprios sinais com que as marquei, 

As reconheço, agora. (Torga 2007: 305)88 

 

                                                           
88 Poema de Diário, datado de 13 de abril de 1965, São Martinho de Anta, denotando a comunhão entre a poesia 
torguiana e a paisagem natural. Sobre tal composição, David Mourão-Ferreira esclarece que Torga procura que o 
poema contenha o mundo, transformando-o, deste modo, em símbolo, em identificação absoluta (apud Lopes 
2005: 49). 
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Tal palavra, sempre prenhe de significação, ao ser nomeada, influi no real, pois a 

poesia de Miguel Torga comunga do natural, numa simbiose de autenticidade, que augura 

poesia sã e perpétua, como estabelece «Agora»: “Abre-te, primavera!/ Tenho um poema à 

espera/ Do teu sorriso” (Torga 2011:174). 

Retomando a questão anterior, ainda sobre salvação e ascese, reiteramos o nosso 

entendimento, sublinhando as palavras de Torga, a 26 de dezembro de 1962:  

 

S. Martinho de Anta, 26 de Dezembro de 1962 — Sei de ciência certa que me não chega a 

língua para dizer claramente o que vou repetir mais uma vez. Mas tento ao menos 

proclamar, por insistência, a minha profunda certeza de que existe um caminho de ascese 

laica.89 Que o profano só o é quando não encontra ressonância humana condigna o que nele 

ressuma transcendência — palavra que nem de longe nem de perto gostaria que sugerisse 

qualquer lírico panteísmo contemplativo. Vinculo-a no meu pensamento a uma viva e ativa 

união com a própria essência da matéria. (Torga 2011: 79) 

 

Sublinhemos o caminho de ascese laica como a crença profunda no renovado retorno 

cíclico da natureza, bem como a sacralização do humano e ainda a comunhão do espírito e da 

matéria. A caça providencia uma clara aproximação ao original, ao local mais genesíaco, 

através de sucessivos ritos de celebração desta comunhão com o natural, o que permite ao 

poeta assegurar a ascese, e concomitantemente, a poesia.  

A caça, fuga repetível e pueril, viabiliza o silêncio virginal tranquilizador, na senda de 

um encontro com o íntimo ou de uma dispersão consentida de si mesmo:  

 

Coimbra, 19 de Novembro de 1950 — Encharcado e coberto de barro, regressei há pouco 

das narcejas. Enxuto e lavado, estou agora sentado no aconchego do escritório, entre livros, 

a escrever. E como das outras vezes, não consigo entender bem a razão que me leva daqui 

quando o domingo amanhece, para ir chapinhar nos pauis e atolar-me nas lavradas. 

Aparentemente é o vício de caçar. Mas creio que não, que é um desespero mortal, uma 

necessidade inadiável de esquecer, um desejo íntimo e urgente de viver umas horas 

entregue à inconsciência dos instintos. No meio desta cultura toda, são mil 

responsabilidades que me atormentam, mil cilícios que me picam. Que fiz até hoje por ela? 

Que faço? Que farei? E sinto-me culpado de todos os maus poemas que se escrevem no 

mundo, de todos os romances falhados, de todo o leviano ou traiçoeiro devotamento que há 

por aí às letras. E fujo. Nos brejos, os sentidos atuam automaticamente. E o poeta fica 

apagado na memória do homem, como a noite na pujança do dia. (Torga 2010: 88) 

                                                           
89 Novamente o vocábulo laica(o) a validar, no léxico torguiano, a distinção entre o secular e o religioso 
tradicional. 
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Ou ainda: 

 

Minhocal, Celorico da Beira, 17 de Novembro de 1962 — Mal dei ordem, de manhã cedo, 

para exporem no pretório das montras mais um novo livro, no mesmo pânico de há trinta e 

seis anos, desarvorei, e vim acalmar o espírito com o único tranquilizante que me faz algum 

bem: caçar. E aqui estou sozinho, isolado do mundo, a pensar na significação destas fugas, 

sempre repetidas e sempre pueris — preito humano à esperteza da avestruz, que julga que 

se oculta a ocultar a cabeça. De que tribunal me escondo? De que sentença tenho medo? Do 

juízo dos outros ou do meu? (Torga 2011:77) 

 

 A atividade venatória oferece ao poeta a hipótese de fuga do seio de um mundo 

conturbado, cuja consciência lhe arbitra o sofrimento, fruto da consciência do caráter trágico 

da condição humana. Trata-se de uma dispersão consentida, assegurada junto dos elementos 

naturais: “S. Martinho de Anta, 26 de Setembro de 1940 — Caça. Mas caça para além das 

lebres e das perdizes. Montes e montes devorados a passos largos e sôfregos. Um suicídio ao 

contrário: em vida. A empurrar-me, esta dor nos olhos e esta dor no mundo” (Torga 2010: 

89). 

 A vida, expoente máximo de realização humana, capacita o poeta na sua dolorosa via-

sacra. A morte instaurada pelo suicídio dificilmente seria uma solução válida, pelo que o 

caminho é a vida, a absorção total do natural alcançado pelos “passos largos e sôfregos” 

(Torga 2010: 89). A propósito do suicídio, fatalidade decorrente do desespero e do 

negativismo, tragicidades decorrentes da condição humana e que intenta debelar através da 

crença serena no natural, na vida e na poesia, Torga comenta, numa entrada do seu Diário: 

 

Coimbra, 8 de Fevereiro de 1935 — Mas fui-lhe dizendo que qual morte ou qual cabaça! 

Vida! Vida conquistada em luta, como a do rebento do milho que empurra, empurra, e 

consegue levantar o torrão e ver o sol. — Qual morte, homem de Deus! Você já viu por 

acaso um pinheiro suicidar-se! 

Gostava de escrever isto num belo poema. (Torga 2010 :21) 

 

A noção clarificadora do valor da luta, na peugada da vida, desencadeia o sentimento 

de escrita, a necessidade de proclamar tal verdade axiomática de forma a eternizar o 

ensinamento.  
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Consolidamos, deste modo, distintas interpretações do rito venatório torguiano: se a 

caça aufere a possibilidade de dispersão consentida, mergulhada nos instintos genesíacos e 

primários, na senda de um “suicídio em vida” (Torga 2010: 89) ‒ este suicídio em vida 

formalizado na caça fá-la ostentar laivos de rito iniciático ‒ e claramente associada a uma 

solidão regenadora, sedativo do pânico experimentado na vida coletiva e social, pelas mais 

diversas razões (o sofrimento individual ou o sofrimento universal), permite igualmente o 

reencontro com o íntimo, através da comunhão com o natural original, numa ampla busca 

espiritual propiciada pelo rito de encontro, na esteira de uma ascese ontológica e poética. 

Confessa, pois, serem “horas de fuga e de reencontro” (Torga 2000: 252). Deste modo, a caça 

nunca é um fim em si, como esclarece Louis Soler: 

 

Pour Miguel Torga, la chasse n’est jamais une fin en soi. Elle est l’occasion, tout d’abord, 

d’une confrontation avec soi-même, y compris sur le plan physique. […] la chasse est pour 

l’écrivain un exercice spirituel de purification, [...] il s’agit chez lui d’acuité sensorielle 

surmultipliée, sans autre drogue que celle de la traque à travers monts et plaines, il s’agit de 

retrempe ardente auprès de forces telluriques trop souvent négligées, il s’agit d’intimité 

avec des mécanismes de vie aussi impérieux que la faim ou la soif, et que nul savoir 

livresque ne parvient jamais à remplacer […] Comme s'il fallait satisfaire à l'urgence de 'se 

laver' de la crasse, 'des intrigues et des haines' de la civilisation. (AA.VV. 2010: 511-517) 

 

É, pois, a pureza matricial que Torga procura: 

 

Aos domingos continuava a caçar. Saía de madrugada, quase furtivamente, para não 

perturbar o silêncio recolhido da vizinhança e regressava às tantas da noite, moído e 

pacificado, depois de calcorrear as charnecas do Alentejo, as lombas da serra da Estrela ou 

os socalcos do Doiro. Cada vez tinha mais necessidade de me perder por montes e vales, 

liricamente sonâmbulo e de reflexos prontos, a proceder à revelia da razão. O Homem 

primitivo que nunca se resignara dentro de mim só vinha à tona em toda a sua plenitude de 

cartucheira à cinta. O ato venatório era para os meus sentidos o regresso à pureza original. 

(Torga 2000: 150)90  

 

 Para Clara Rocha, “a caça é uma das paixões de Torga. É a libertação dos instintos, a 

outra face do cidadão e do intelectual. Nessas horas de escape, o poeta imagina-se 

regressando à condição do homem primitivo que persegue a presa” (Rocha 2000: 101). 

                                                           
90 Parágrafo incluso em A Criação do Mundo. 
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Na narrativa matricial da sua poética, A Criação do Mundo, o narrador 

autobiográfico91 refere-se à caça pela primeira vez assim que regressa do Porto, na sequência 

do despedimento pela senhora Lúcia, cujos olhos esbranquiçados “foram perdendo pouco a 

pouco o brilho sinistro”, transformando-se em “dois tições apagados” (Torga 2000: 50): 

 

Na descida para Vila Real, um bando de perdizes atravessou a estrada, e o senhor Fernando, 

grande atirador, foi sobre ele de pistola em punho. E eu fiquei a contemplar o panorama de 

cima de uma fraga. 

Era um extenso mapa ondulado estendido a meus pés, que um só nome povoava: Agarez, lá 

longe, oásis assinalado pela copa gigantesca do negrilho. (Torga 2000: 50) 

 

Ora, cremos que os parágrafos retêm pilares basilares da poética torguiana. É, pois, no 

regresso ao “oásis” que o bando de aves92 cruza o seu caminho com a pistola do senhor 

Fernando, momento que é contemplado (sublinhe-se a expressividade do vocábulo), a par da 

paisagem, pelo narrador. Estende-se, depois, o mapa aberto aos seus olhos, cuja riqueza se 

concentra irrevogavelmente na povoação de Agarez,93 destacada pela “copa gigantesca do 

negrilho” (Torga 2000: 50). O seu regresso a casa, ao ninho, ao primordial, após uma curta 

ausência, prenúncio da sua partida para terras de Vera Cruz, dá-se envolto numa atmosfera de 

reencontro com a pureza natural das fragas, de onde se antevê o tesouro maior do narrador 

menino/autor empírico, Agarez, caraterizada como oásis, a par de outras descrições possíveis 

(paraíso e reino maravilhoso constituem epítetos comummente usados). Por outro lado, o seu 

regresso é associado à caça, rito que ostentaria o sinal de acolhimento nas fragas maternas. O 

negrilho, igualmente simbólico, sempiterno nas apresentações de Torga aos visitantes,94 seria 

plasmado num poema, em 1954, por alturas da primavera, revisitado sob a premissa do aceno 

da casa mãe e de identificação do próprio poeta. A presença do ulmeiro é paradigmática, 

                                                           
91 Isabel Ponce de Leão relembra que a obra em questão entrelaça vida e criação poética, “e por mais que se tente 
a distinção entre autor empírico e autor textual, este opera sempre numa dependência, ainda que camuflada, do 
primeiro, ser concreto em termos existenciais e históricos” (Leão 2005: 106).  
 
92 A atividade venatória evidencia sempre um sentido de respeito pela caça, especialmente pela perdiz, 
altivamente descrita em Portugal: “Cabeça alta de quem olha o mundo de cima, peito largo, aberto ao vento, pés 
seguros de almocreve. — Pfrrruuu… u… u. Lá vai ela! Quando o tiro lhe acerta e cai, parece uma deusa morta… 
No cinto, ainda se lhe tem respeito…” (Torga 2001: 34). 
 
93 Clara Rocha é perentória: “Agarez é uma projeção mítica de S. Martinho de Anta” (Rocha 2000: 26).  
 
94 Veja-se no Diário: “São Martinho de Anta, 21 de Setembro de 1940 — Aqui estou. Vim mostrar a mulher aos 
velhos, à Senhora da Azinheira e ao negrilho. Gostaram todos.” (Torga 2010: 89). Veja-se ainda: “S. Martinho 
de Anta, 25 de Abril de 1954 — Fui mostrando: A escola... A casa das Pintas... o negrilho...” (Torga 2010: 227).  
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representante das origens e da ligação do poeta à terra. Mircea Eliade defende várias 

interpretações para o símbolo da árvore, todas elas em torno da ideia de “cosmos vivo em 

perpétua regeneração” (apud Chevalier1982: 88). De facto, enquanto símbolo da vida, a 

árvore simboliza igualmente o caráter cíclico de evolução cósmica, de morte e de 

regeneração, especialmente as frondosas, evocadoras claras de um ciclo, pois despojam-se e 

cobrem-se de folhas anualmente (Chevalier 1982: 89).95 Assim, também o negrilho é um 

símbolo inequívoco e seguro na poética torguiana, revelador de uma das premissas mais 

profundas do poeta, de confiança cósmica no renascimento e perpetuação natural da vida. Por 

outro lado, a árvore evoca o paraíso; a analogia é irreprimível, pois se Agarez ou São 

Martinho de Anta representam o paradigma do jardim das delícias recriado por Torga na sua 

obra literária, então, por extensão, o negrilho assumir-se-á como um equivalente da árvore da 

vida, cujas folhas são versos e, como tal, sujeitos à perpetuação eterna, como o sujeito lírico 

defende: 

 

Esse poeta és tu, mestre da inquietação 

Serena! 

Tu, imortal avena 

Que harmonizas o vento e adormeces o imenso 

Redil de estrelas ao luar maninho. 

Tu, gigante a sonhar, bosque suspenso 

Onde os pássaros e o tempo fazem ninho! (Torga 2010: 227) 

 

O negrilho, cuja identificação se mescla com a do poeta,96 evidencia imortalidade, pois 

nos seus braços os “pássaros e o tempo fazem ninho”, instaurando uma vivência suspensa no 

devir. Esta teorização da árvore do paraíso torguiano congrega, então, a nossa ideologia de 

busca de eternização através dos versos, simultânea à comunhão do cíclico natural. 

O cosmos, revisitado sobre a forma de árvore, faz distribuir os seus diferentes níveis 

pelas componentes vivas do ser vegetal; assim, o subterrâneo, a superfície e as alturas 

encontram-se em contacto com o reino animal na sua imensa diversidade, mesclando 

igualmente o ctoniano e o uraniano, reunindo todos os elementos harmoniosamente. Não será 
                                                           

95 Confessa Torga sobre as árvores de folha caduca ou perene: “Eu preciso de vez em quando de árvores 
desgrenhadas, despidas, mirradas e tristes como ascetas. Sou pelos carvalhos e pelos castanheiros. Uma floresta 
de árvores de folha permanente ofende-me. Preciso que a natureza, no Inverno, tenha tanto frio como eu” (Torga 
201: 291). 
 
96 Em Fotobiografia, Clara Rocha identifica o negrilho como um símbolo e símile do poeta.  
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de olvidar o contributo de Eliade97 quando esclarece a árvore enquanto evidente eixo do 

mundo, ligação entre o imanente e o transcendente. Neste caso concreto, o transcendente 

torguiano assentará no estado superior de gnose, a escrita, dom milagroso e epifânico. 

O homem instintivo reassume a sua identidade com a espingarda ao ombro, imiscuído 

no trajeto reproduzido infindavelmente: 

 

Folgosinho, Serra da Estrela, 8 de Dezembro de 1973 — O homem instintivo é mais forte 

em mim do que o homem mental. Penso com os sentidos, escrevo com o sexo, disparo com 

os nervos. E é na caça que a minha natureza profunda se encontra: — os olhos com a luz, o 

ouvido com os sons, o tacto com as coisas, o olfacto com os aromas, o sangue com o 

sangue. (Torga 2011: 291) 

 

Esta comunhão do homem primário com a natureza primordial reveste-se, pois, de 

uma dispersão consentida, fazendo emergir o instinto, na busca solitária de regeneração ou de 

um lenitivo natural para as dores do mundo. Contudo, tal caminhada propicia o reencontro 

com o eu, com a natureza profunda do indivíduo, cuja idiossincrasia o aproxima da matéria. 

Com efeito, a matéria e o espírito consubstanciam-se no rito cinegético, pois se a caça 

manifesta dispersão, apontando para a caça ao jeito de Dionísio, na senda dos prazeres 

passageiros, antevê, concomitantemente, comunhão, na esteira de Ártemis,98 cuja caçada 

simboliza “a luta interior contra os instintos, a violência, a selvajaria” ou, se preferirmos, 

contra as trevas, ou o desconhecimento do eu (Chevalier 1982: 141). Sob esta perspetiva 

clarificamos novamente o conflito interior torguiano,99 sob o signo de Apolo e sob o de 

Dionísio, entre a premissa clássica de harmonia e a barroca ou romântica de rebeldia.  

 A paz resultante do rito instaurado pela caça concede ao poeta o sentimento de 

intangibilidade: “S. Martinho de Anta, 3 de Outubro de 1949 — Não consegui ainda explicar 

a causa deste sentimento de segurança que se apodera de mim quando me embrenho pelas 

serras à caça. É uma paz de preservação, de anonimato, de intangibilidade” (Torga 2010: 36). 

Trata-se do “perfeito equilíbrio de alma e corpo”, da pacificação dos contrários, da anulação 

                                                           
97 Vide Eliade, O Sagrado e o Profano.  
 
98 Leia-se Chevalier a propósito da caça (Chevalier 1982:141). 
 
99 O próprio insiste: “Coimbra, 4 de Outubro de 1984 — Queria conhecer-me. E mostrei-me. O que ela viu, não 
sei. Mas sei o que ela não viu. Todo o poeta é um Jano com dois semblantes. Um angelical, outro demoníaco. E é 
impossível fitá-los ao mesmo tempo” (Torga 2011: 160). 
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dos opostos, e do acordo das contradições100 que os presencistas tanto sublimaram, cônscios 

das imperfeições e, desse modo, angustiados existencialmente. A busca da consciência de si e 

das coisas, levada a cabo por Torga, e em geral, pelos poetas da geração presencista, desagua  

na dor do imperfeito, ou como esclarece Isabel Vaz Ponce de Leão, “do inacabado, como é o 

próprio ser humano” (Vaz 1996: 101). No entanto, o poeta, por ter recebido um dom, assume 

uma postura ornamentada pelo sentimento de superioridade (o que o faz ser um mártir da 

duplicidade) de que o poema «Inventário»101 é estandarte:  

 

E, apesar de tudo, sou ainda o Homem 

[…] Sou eu ainda a grande maravilha 

Que se mostra no mundo! (Torga 2007: 365) 

  

 A relação do rito venatório, sagrado, com a poesia ou com o estado de escrita, vimo-la 

já confessada anteriormente, numa entrada do Diário, sobre a exigência da palavra inequívoca 

que comprimisse todo o monte onde havia caçado durante o dia, bem como as emoções 

vivenciadas. Como uma senha propiciadora de entrada ou reentrada na Serra de Reboredo, à 

distância, a palavra102 reuniria os sentimentos a preservar. A palavra-chave reproduziria o 

momento de entrada no sagrado, numa esfera espácio-temporal toda ela condensada na 

lembrança de um dia, passível de revivência à simples declaração da palavra. Reboredo 

equivaleria a “Abre-te Sésamo” e a montanha seria a atmosfera mágica de criação decorrente 

da senha. De facto, numa entrada anterior, datada de 2 de agosto de 1965, no Gerês, Torga 

sublinha: 

 

Gerês, 2 de Agosto de 1965 — Subo ao alto da serra, olho em redor, e até me parece 

impossível que nas pupilas tão pequenas do homem possam caber certas grandezas. Mas 

                                                           
100 Leia-se o poema «Lázaro» (incluso em O Outro Livro de Job, de 1936), protagonista de uma reflexão 
pessimista da vida, dadas as contradições patentes no indivíduo. Explica-nos Isabel Ponce de Leão: “legitima 
todo o drama humano, e, ao consciencializá-lo, torna ainda mais vivo o drama individual, evidenciado pela 
retórica do eu, tão grata à geração presencista” (Vaz 1996: 103). 
 
101 Incluso em Cântico do Homem, de 1950. 
  
102 A propósito da inclusão de pomas no Diário, Clara Rocha explicita diversas razões: a afinidade entre o 
lirismo e a literatura autobiográfica, a possibilidade de condensação oferecida pelo poema e, finalmente, aquela 
que se nos revela mais pertinente neste cenário, “uma razão mais fortuita: surgindo algumas ideias em momentos 
ou lugares que não permitem a sua imediata anotação, como é o caso de «Ariane», composto na prisão, a 
melopeia poética é o melhor suporte da memorização” (Rocha 1992: 234). A relação entre a palavra, palavra-
poema e a memória ou a memória-poema assume uma importância de profundas proporções.  
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cabem. E mais: é nelas que tais grandezas adquirem sentido. O movimento que têm nas 

minhas, agora, as chãs, as lombas, os píncaros e os abismos onde a inércia da morte parece 

habitar! Dessa imagem dinâmica à palavra que a significa, vai um palmo. E a palavra 

reveladora pode ser o intróito dum verso. E o verso a eterna e ritmada pulsação 

audível dum imenso e oculto coração de granito. (Torga 2011: 119)103 

 

A passagem é reveladora da real influência da serra, da montanha, na arte de poetar 

torguiana. O sentido da visão abarca a grandeza totalmente, numa fome desmedida, sendo 

através da mesma que o sentido da paisagem se depreende. A imagem confere ao poeta a 

cristalização eterna através da nomeação. A palavra invoca, desta forma, uma imagem cujo 

cenário, oferecido no alto da montanha, reside inteiramente na significação da palavra. Como 

tal, à configuração da mesma deve ser outorgada a máxima atenção, pois será portadora da 

essência última da imagem,104 como descreve Torga a propósito de Roboredo: “Teria de ser 

negra, pesada, férrea, e ao mesmo tempo alta e circular, aberta a infinitos e serenos horizontes 

de luz doirada, reflectida dos restolhos ondulados” (Torga 2011: 168). 

Trata-se da evocação de um tempo e de um local sagrados, cuja palavra de atualização 

revelará a entrada em tal momento espácio-temporal como um rito. A palavra reveladora, 

essência genuína da imagem, portadora das curvas da paisagem, do cheiro agreste montanhês 

e da sensação táctil da fraga “pode ser o intróito dum verso” (Torga 2011: 119). Acedemos, 

então, claramente, à manifesta revelação da relação da montanha com a poesia, enquanto local 

de inspiração, bem como à evidente relevância da busca da palavra revitalizadora de um 

tempo e de um espaço, resgatadora de uma imagem dinâmica cujo significado pode verter-se 

nos versos do poeta. Assim, o próprio verso carrega consigo a essência da matéria, “a eterna e 

ritmada pulsação audível dum imenso e oculto coração de granito” (Torga 2011: 119). O 

poema, idêntico ao elemento natural revisitado pela memória, pelo rito celebrado pela 

evocação da palavra, perpetuamente irmanado com os píncaros e os abismos (sublinhe-se que 

a configuração geológica de altura e de queda configuram importantes sentidos na poética 

torguiana, notoriamente contrastivos, antitéticos, bem patentes na consciencialização de uma 

certa reflexão dramática dadas as contradições do eu presencista, visíveis especialmente nas 

décadas iniciais da poesia de Miguel Torga), revela-se, devido a essa comunhão com o natural 

                                                           
103 O negrito é nosso.  
 
104 A imagem é crucial para Torga: “Pareço um microfilme a captar imagens que não sei como conseguem caber 
na minha retina humana. Mas cá vão atravessando os buracos dos olhos, e lá se vão arrumando no negativo. A 
revelação e a ampliação ficam para depois” (Torga 2010: 242).  
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infindo, bem como pela sua qualidade, eterno. Ora, tal coração de granito poderá, porventura, 

metaforizar o coração do próprio sujeito poético, e, como tal, reclamar-se enquanto metonímia 

do próprio poeta.  

Ainda a propósito da escrita instaurada pela palavra portadora da imagem natural das 

alturas, sublinhemos a confissão de Torga relativamente ao nascimento do emblemático 

poema «São Leonardo da Galafura»: 

 

Ordonho, 2 de Outubro de 1961 — Moeu-me a paciência! Trinta anos, bem medidos, de 

tenacidade! Cheguei quase a desanimar. Vinha, olhava, tornava a olhar, e nada. 

Alcandorado no seu trono de penedos e nuvens, com o Douro ajoelhado aos pés e o céu a 

servir-lhe de resplendor, o Santo furtava-se ao retrato poético, de qualquer ângulo que eu 

apontasse a objectiva. Hoje, porém, de repente, entre duas perdizes, não sei por que carga 

de água, abriu o rosto e foi ele mesmo que me propôs o instantâneo. 

   — Mostre lá então as habilidades... — pareceu-me ouvi-lo dizer. Nem escolhi 

enquadramento. Antes que se arrependesse, travei a espingarda e disparei a imaginação ao 

calhar, do sítio onde estava. (Torga 2011: 50)105  

 

Sendo a poesia um dom, e como o próprio poeta o bem soube esclarecer aos seus 

leitores, a aparição do poema pode ser inesperada e não sujeita a aviso ou evocação prévia. A 

composição «À Poesia» alegra-se da visita da musa, ainda que o poeta não a espere, pois 

encontra-se em viagem: 

 

— E mesmo assim tu vens, tu me visitas! 

Tu ranges nestes ferros e palpitas 

Dentro de mim, Poesia! (Torga 2007:212)106 

 

No entanto, não deixa de ser interessante o facto de o poema que buscava já há trinta 

anos, finalmente tomar forma enquanto o autor empírico caça perdizes na serra. 

Acompanhado pelo Sr. Padre Avelino, cujo depoimento se cita abaixo, Torga, aquando da 

celebração do rito venatório, imiscuído nos montes, compadecido de si enquanto ser 

individual, natural, cristalizou a imagem dos penedos e do Santo a despedir-se morosamente 

do seu ancoradouro: 

                                                           
105Interessante a utilização dos vocábulos do campo lexical fotográfico: retrato, ângulo, objetiva, 
enquadramento e disparar. Como já notámos, a captação da essência da imagem é crucial em Miguel Torga.  
 
106 Sublinhe-se o caráter viático da situação, rito deveras simbólico em Torga. 
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Um dia, andávamos eu e o Torga à caça e ‘saiu’ uma perdiz. O Torga atirou-lhe e errou. Do 

meu lugar, num gesto de cabeça, perguntei-lhe: “Então?”, como quem diz: “Essa era de 

morrer…” E o Torga respondeu-me: “Estava-se-me a desenrolar um poema.” (Monteiro 

2003: 71) 

 

O monte evidencia-se como um marco relevante na poética torguiana, não apenas pela 

clara oferenda do local físico sagrado onde Torga desenrola o rito de caça, mas igualmente 

pelo facto de a montanha, simbolicamente, reter a faculdade de ascese e de transfiguração, 

como o poeta confessa nos seus poemas, exatamente conforme esclarece o seu amigo e 

companheiro e caça, o Sr. Padre Avelino da Silva: “Quando se encontrava na Senhora da 

Azinheira, como conta Padre Avelino, Miguel Torga dizia a propósito deste monte, que se 

avista ao longe: — É o meu Tabor, é lá que eu me transfiguro em poesia” (Monteiro 2003: 

66). 

Ora, no alto do monte em questão é possível uma panorâmica de toda a região, sendo 

um dos locais diletos para a prática venatória, bem como local de receção da musa. De acordo 

com Chevalier, a montanha ostenta significados múltiplos, participando do significado 

simbólico da transcendência e, uma vez que, esclarece, “é o centro de hierofanias 

atmosféricas e de numerosas teofanias, participa do simbolismo da manifestação” (Chevalier 

1982: 456). No poema «Nirvana», inscrito no Diário, datado de 1 de agosto de 1953, no 

Gerês, local aclamado por Torga ao longo dos seus escritos, acedemos ao entendimento do 

poeta sobre o símbolo da montanha: 

 

Nirvana 

 

Paz das montanhas, meu alívio certo. 

O girassol do mundo, aberto, 

E o coração a vê-lo, sossegado. 

Fresco e purificado, 

O ar que se respira. 

Os acordes da lira 

Audíveis no silêncio do cenário. 

A bem-aventurança sem mentira: 

Asas nos pés e o céu desnecessário. (Torga 2010: 197) 

 

A montanha descreve-se no primeiro verso enquanto elemento pacificador e lenitivo, 

condição que lhe é imputável permanentemente como refere o adjetivo “certo”. Nas alturas 
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geológicas o ser poético acalma o coração, firmando uma clara distinção entre o bulício 

pernicioso citadino107 que, apesar de não lhe ser indiferente,108 causa no poeta desconsolo 

devido à erupção constante da notícia confusa e indesejável109 e do vício perverso,110 e a 

pacificação rural, locus genuíno e digno. Clara Rocha comenta:  

Pouco pacífica, igualmente, é a coexistência entre o homem “de natura” e o homem de 

“cultura” — o primeiro, regido pelo instinto, a encontrar o seu rosto próprio no caçador ou 

                                                           
107 Cf: “Há uma violentação da cidade sobre o homem à qual eu não me adapto” (Torga 2010: 57).  
 
108 Leia-se:  

Castro Laboreiro, 6 de Agosto de 1948 — Não, não terei a hipocrisia de dizer que seria aqui o meu 
paraíso, aqui que não há papel, nem tinta, nem cinema, nem livrarias, nem cafés, nem nenhum dos 
tóxicos de que necessito. O homem põe, mas a vida dispõe. A cidade é como as prostitutas: o seu 
amor é falso, mas vence o de qualquer mulher honrada. Agora que são estas pedras, estes gados, estas 
alturas que vivem recalcadas no meu sangue, não há dúvida. Aquele desgraçado Boileau, que pouco 
ou nada sabia de poesia, disse uma verdade imorredoira: “Chassez le naturel, il revient au galop.” 
Mal apanho uma aberta, sou como um galgo pelos montes acima. Não posso dizer o que sinto, nem o 
que procuro. Mas as pedras parecem-me fofas debaixo dos pés. A parte mais íntima de mim encontra-
se e expande-se. Citadino e perdido, sou na verdade uma montanha comprimida. (Torga 2010: 328) 
  

109 Veja-se:  

Coimbra, 20 de Abril de 1981 — Regresso à perdição da cidade e dos jornais. Horas e horas a 
mastigar as mesmas notícias em várias versões, todas distorcidas. A realidade desfigurada num fluxo 
de palavras que não pára, não hesita, não volta atrás, que se deixa arrastar na sua pressa e arrasta o 
leitor para o abismo da perplexidade ou da conivência. (Torga 2011: 90) 

 

110 Normalmente apresenta a cidade sob uma perspetiva negativista devido à volúpia e ao vício que lhe estão na 
identidade:  

 

Vagabundagem 
 
Vou pela rua a semear presença, 
Corpo atirado à fome das janelas, 
Olhos das casas, ávidos, vazios... 
A tarde é um ermo que não tem cancelas 
De intimidade. 
E no mesmo impudor doutros vadios 
Entrego-me à volúpia da cidade (Torga 2010: 194). 
 

S. Martinho de Anta, 16 de Setembro de 1961 — A cavalo nas rodas do progresso, que, além de 
cómodas, são rápidas, em quatro horas dei um salto do mundo civilizado aqui. Livrei-me das garras 
dum entrevistador cosmopolita, e vegeto na paz confinada das verças, a ver um vizinho arrancar 
batatas. Que inautenticidade a de há pouco, e que autenticidade a de agora! Na mão polida do 
intelectual, a esferográfica fazia e desfazia frases com a versatilidade ecuménica do dono; na 
manápula calosa do campónio, o enxadão move-se na constância sacramental dos ritos. [...] Daí a 
sensação de pureza e nobreza que nos dão as criaturas rurais, no trabalho ou no ócio. As cidades são 
artifícios monumentais de sofreguidão e cimento; e os homens que as habitam — artifícios 
miniaturais de carne e pensamento. E quem nelas sentir ainda a nostalgia instintiva do simples, do 
espontâneo, do verdadeiro, tem de lhes fugir sempre que possa e regressar à terra. Quando mais não 
seja, para verificar até onde chegou na degradação. (Torga 2011: 48) 

Contudo, o saber e a comunicação encontram-se igualmente aí, pelo que os defeitos são suportados.  
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no filho de camponeses que trabalha a terra do quintal num jeito atávico, e o segundo, 

comandado pelo intelecto, a devorar a biblioteca. (Rocha 1992: 226) 

 

Os acordes da lira são audíveis no silêncio do cenário, metáfora clara da identificação 

da poesia com a acalmia da paisagem111 (sublinhe-se a repetição da sibilante [s], prefigurando 

uma aliteração exemplificativa do silêncio), instituindo a natureza como um local propício à 

visitação da musa. O poeta, em comunhão com o natural, de silêncio investido, no cume da 

montanha, é livre para explorar as profundezas do seu eu, e, simultaneamente pode olhar o 

homem, do céu, num sentido descendente. Nesse estado de admiração, de contemplação de si 

e do que o rodeia, o poeta transfigura-se, pois a montanha configura a possibilidade de 

manifestação e hierofania. Porém, neste caso, a divindade é outra que não Deus. Trata-se da 

Poesia. Em contacto com o seu Tabor, ou com os seus Tabores, Torga instaura um estado de 

busca de inspiração poética, uma ascese prometedora de versos e compreensão, uma elevação 

a um patamar superior:112 “É então que chega a vez da poesia, pois apenas ela é capaz de ir 

aos confins da compreensão e da expressão” (Torga 2011: 158), e, noutra ocasião, a sublimar 

a inteireza da poesia, “O que me espanta mais nesta vida de poeta é a brusquidão com que se 

passa do vazio absoluto para a repleção completa. Num dado momento, a indigência mais 

confrangedora que se pode ter na terra; e daí a pouco um poema a cintilar na ponta dos dedos” 

(Torga 2010: 96). Não será inédita a referência à importância da diafaneidade no tecido 

textual torguiano. No poema “Reflexão” desvenda a relevância do “pasmo e transparência”, 

                                                           
111 Num poema de 20 de agosto de 1942 diz: “Serra!/ E qualquer coisa dentro de mim se acalma” (Torga 2007: 
144). 
 
112 Em «Apelo à Poesia», datado de 1951, Torga interpela a Poesia, clamando a sua presença, e questiona-a: 
“Abre a rosa imortal do teu sorriso! Ou não mereceremos nós, mais uma vez, o paraíso?” (Torga 2007: 448). Em 
«Voz Interior», de 1954, in Penas do Purgatório, canta, a par da evidente prospeção poética, a purificação do 
seu espírito, que será igualmente exemplo para outros espíritos: 
 

Livre, poeta, livre! […] 
Corre, e canta a correr, água corrente! 
 
Purifica o teu espírito mortal 
Numa decantação de melodias. 
Estrema o oiro do bem das areia do mal, 
O oiro que te vem de fundas galerias… 
 
E quando a luz do sol chegar de novo, 
Entrega ao desespero do teu povo 
O poema de amor que fizeste: 
Meia dúzia de versos, que serão 
Uma espécie de pão 
Celeste. (Torga 2007: 32) 
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do olhar de “inocência/ E de cristal” (Torga 2011: 183), para nos confessar em 

«Transparência»:  

 

Deixo cair a tarde 

Nos olhos fatigados. 

O dia foi de luz intensa e demorada, 

Nevada nas alturas. 

Guardei a que podia. 

Agora quero a noite 

E a brancura das horas 

Sem lembrança. 

Trevas e claridade 

Inconsciente. 

Longe daqui, e sempre aqui 

Presente, 

Quero sonhar apenas o que vi. 

Quero ver o que vi mais transparente. (Torga 2011: 176) 

 

Ora, a paisagem, passível de encontrar descanso em cursivo, é, sob essa condição, 

relembrada da forma mais transparente possível. Através do sonho, e da sombra noturna, o 

poeta submete-se a um estado de perceção maior, atingível através da visitação poética, pondo 

a descoberto a diáfana verdade. Assim, o entendimento reside na clareza com que a poesia 

instaura a verdade genuína, submetendo o sujeito poético ao conhecimento efetivo. Será, pois, 

através da criação literária, durante a noite escura, que a claridade ascenderá, pois a noite é 

igualmente musa, como refere em «À Noite», poema de 1989: “Musa cega, de versos 

luminosos” (Torga 2007: 453). Mas será no poema «Pirotecnia» que a metáfora ou a imagem 

explicita mais claramente a relação antitética entre a negrura da noite, associada também às 

profundezas do sujeito lírico — e, evidentemente, ao desconhecimento, um estado de 

ignorância de si ou de algo — e a diafaneidade dos versos, reveladores da consciência e do 

conhecimento:  

 

Faço poemas de papel e tinta, 

Sou fogueteiro destes artifícios. 

Versos... 

Girândolas de sonhos e cilícios 

Alinhadas no chão 
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Das laudas de brancura onde me iludo. 

Quando a noite é de mais, 

E o sol de nenhum mundo dá sinais, 

Ardem dentro de mim, com lágrimas e tudo. (Torga 2007: 85)113 

 

 O poema consolida a poesia, definindo-a como pirotecnia, como difícil arte de 

manusear o fogo, a girândola, esses versos que brilham sonoramente na negrura noturna, 

alumiando as trevas cerradas. A poesia afirma uma ascese reveladora de si, do próximo, uma 

epifania das coisas, um pouco semelhante à noção de aparição de Vergílio Ferreira. A 

multiplicidade de aparições de escrita em Miguel Torga convergem, sempre, nesta atitude 

reverencial perante a poesia, verdadeira iluminação do espírito, seja antecedida pela 

preparação ritual, seja oferecida pela musa. Acontece, então, aquando do parto poético, a 

aparição das coisas nomeadas. Na poética de Vergílio Ferreira, a noite permite ao narrador 

auscultar o seu interior, acedendo à memória e à verdade última das coisas: 

 

Sento-me aqui nesta sala vazia e relembro. Uma lua quente de Verão entra pela varanda, 

ilumina uma jarra de flores sobre a mesa. Olho essa jarra, essas flores, e escuto o indício de 

um rumor de vida, o sinal obscuro de uma memória de origens. […] Tento descobrir a face 

última das coisas e ler aí a minha verdade perfeita. Mas tudo esquece tão cedo, tudo é tão 

cedo inacessível. Nesta casa enorme e deserta, nesta noite ofegante, neste silêncio de 

estalactites, a lua sabe a minha voz primordial. Venho à varanda e debruço-me para a noite. 

[…] Esta cadeira a que me sento, a mesa, o cinzeiro de vidro, eram objectos inertes, 

dominados, todos revelados às minhas mãos. Eis que os trespassa agora este fluido inicial e 

uma presença estremece na sua face de espectros… Mas dizer isto é tão absurdo! Sinto, 

sinto nas vísceras a aparição fantástica das coisas, das ideias, de mim, e uma palavra que o 

diga coalha-me logo em pedra. (Ferreira 2000: 10) 

  

Não esqueçamos, pois, a aparição de si a si mesmo, o momento de reconhecimento do 

que nos habita, alcançado por Alberto Soares aquando da sua própria descoberta na imagem 

refletida no espelho, à noite. O texto final, escrito, segundo o narrador, igualmente à noite, 

sublinhando uma circularidade temporal, embora imbuído de uma acalmia contrastiva com o 

inicial, acima transposto, insiste no tropismo da memória e da noite, baluartes do 

autoconhecimento e da aparição. Esta aparição, revelação de si a si próprio, insinua 

igualmente a tentativa de encontro de Torga consigo próprio, na ânsia de autognose, ou não 

                                                           
113 Poema incluso no Diário, datado de 31 de maio de 1954. 
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fosse uma das suas obras, a par da poética, a que lhe tomou mais tempo nesse encalce, isto é, 

a autobiografia, que, embora específica e inovadora, e não ortodoxamente dita biográfica,114 

não deixa de “ser uma escrita de e sobre o eu” (Leão 2005: 37). A memória, na senda do eu 

confirma a tentativa de autoconhecimento “com vista à unicidade” (Leão 2005: 42): “Além de 

escrever este diário, que mais vãs tentativas poderei fazer para me juntar?” (Torga 

2011:47).115 Portanto, quando aqui evocamos Vergílio Ferreira, estamos conscientes que a sua 

aparição se situa no âmbito da relação do eu consigo próprio, e com a revelação da 

transcendência das coisas, enquanto que na poética torguiana a noção de aparição, não sendo 

apenas a fulgurante perceção de si e do outro, e do que rodeia o poeta, é a própria 

manifestação da escrita, no que ela segreda como revelação. Assim, a aparição é o conhecer 

poético em Miguel Torga, não o sendo necessariamente em Vergílio Ferreira, já que uma 

palavra coalha a perceção: “ Mas dizer isto é tão absurdo! Sinto, sinto nas vísceras a aparição 

fantástica das coisas, das ideias, de mim, e uma palavra que o diga coalha-me logo em pedra” 

(Ferreira 2000: 10). 

Dizíamos, pois, que a montanha, enquanto triângulo reto, simbolicamente 

representativa do centro e eixo do mundo, confere, pela sua ascensão, “uma elevação em 

direção ao céu, como o meio de entrar em relação com a Divindade, como um regresso ao 

Princípio” (Chevalier 1982: 450). No contexto bíblico, Jesus Cristo transfigura-se no monte 

Tabor, prefigurando a união do imanente terrestre com o transcendente divino, do temporal 

com o eterno, cujo vértice de comunhão residirá na figura de Cristo, enquanto ponte entre o 

humano e o divino. Assim sendo, o recorrer à terminologia bíblica, o diálogo evidente com a 

Sagrada Escritura, implicam uma leitura da reatualização torguiana de tais símbolos.  

No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo dezassete, é narrada a transfiguração 

de Cristo, na “parte alta da montanha”: “Lá transfigurou-se na presença deles:116 o seu rosto 

brilhou como o sol, as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura” (Mt 17, 2). 

Também Marcos e Lucas mencionam tal milagre nos seus evangelhos, na presença de Pedro, 

Tiago e João: “As suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal, que nenhum 

lavadeiro sobre a terra as pode fazer assim tão brancas” (Mc 9, 2-3). Nesse espaço sagrado, de 

comunhão com o transcendente, Cristo enquanto criatura humana, revela-se divinizado, 

                                                           
114 Veja-se Isabel Ponde de Leão, in  A Obrigação, a Devoção e a Maceração (O Diário  de Miguel Torga). 
 
115  Entrada de Diário, de 12 de setembro de 1961. 
 
116 Na presença de Pedro, Tiago e João, segundo o Evangelho.  
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através da transfiguração. Torga, por sua vez, em contacto com a montanha, profunda e 

terrosamente humano, alcança igualmente o eterno, o transcendente, através da poesia.117 O 

próprio se transfigura em versos, como confessa: “É o meu Tabor, é lá que eu me transfiguro 

em poesia” (Monteiro 2003: 66). No primeiro caso, o transcendente abarca Deus e o Céu, bem 

como Jesus sob o signo divino, e no segundo caso, em Torga, o transcendente refere-se à 

Poesia, milagre da luz.  

O que parece uma simples metáfora com o intuito de exprimir a subtileza dos versos 

torguianos enquanto portadores da inteireza total e genuína do seu artífice,118 abarca um 

caráter simbólico mais profundo dada a configuração do diálogo bíblico, da referência 

montanhesa e da sua arte de reconfiguração de mitos, de distorção criadora, como Clara 

Rocha esclarece (Rocha 1977: 153).  

Aguiar e Silva, a propósito da conotação e plurissignificação do texto literário, 

esclarece-nos: “Num plano sincrónico ou horizontal, a palavra adquire dimensões 

plurissignificativas graças às relações conceptuais, simbólicas, imaginativas, rítmicas, etc., 

que contrai com os outros elementos que constituem o seu contexto verbal” (Silva 2011: 660). 

Assim, o termo transfiguração não implica uma simples metamorfose do sujeito lírico em 

metáforas e sinestesias, preconizando uma intimidade real instaurada entre o poeta e os 

versos; com efeito, além da extensão evidente que constituem os escritos torguianos face à 

mão que os teceu, o vocábulo abarca inteiramente um significado estrutural. Esclarece ainda, 

Aguiar e Silva, sobre a plurissignificação: 

 

a plurissignificação dos símbolos literários — e símbolo literário tanto pode ser uma 

imagem como uma ação, um ritmo, etc. — enraíza-se nas relações metonímicas e 

analógicas que o símbolo mantém quer com estruturas socioculturais, quer com estruturas 

psíquicas profundas e inconscientes (arquétipos de Jung, mitos, etc.). (Silva 2011: 662) 

 

 A montanha e a transfiguração, enquanto símbolo e mito bíblicos, constituem a 

corporização de um significado profundo, cuja aparente monossignificação limita o 

entendimento dos mesmos. A ascensão que se prevê na escalada da montanha encerra um 
                                                           

117 Clara Rocha advoga: “A poesia é referida como uma hierofania, um lugar de revelação e de comunhão com o 
sagrado. Por isso ela tem as suas práticas propiciatórias, os seus instrumentos rituais, os seus tempos e os seus 
espaços próprios” (Rocha 1992: 133). 
 
118 Confessa o poeta: “a minha verdadeira imagem, presente ou futura, está nos livros que escrevi” (Torga 2011: 
326). Sophia de Mello Breyner Andresen afirma, em carta dirigida a Clara Rocha, aquando da morte de seu pai: 
“Porque ele era um com os poemas que escrevia” (apud Rocha 2000: 221).  
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notório caráter espiritual, preconizando um progresso para o conhecimento, como exemplifica 

Richard de Saint-Victor: “a ascensão desta montanha pertence ao conhecimento de si, e o que 

se passa no cimo da montanha conduz ao conhecimento de Deus” (apud Chevalier 1982: 

450). Por conseguinte, a imagem de Torga em deambulação ascendente pela montanha 

imiscui-se de representatividade religiosa, na senda de preenchimento de um eterno vazio 

deixado pela opção negativista de Deus e consequente agnosticismo. Este aparente agnóstico 

com sede de Deus,119 ou, pelo menos, com saudade de Deus120 (leia-se, claramente: “Nisto, 

chega-me aos ouvidos a música dum coro de ladainha: ... ó... ó... ra... pró... ó... ó... nóbis...  E 

uma saudade funda, pura, dos meus tempos de menino, atravessou-me o coração. Desci os 

degraus e entrei na igreja. […] pró... ó... nó... bis... Que saudade!” (Torga 2010: 58), cujo 

                                                           
119 Lamenta-se Torga em «Pudor», poema publicado em 1954:  
 

Não sei amar, ou amo o que me foge 
Já com Deus foi assim, na juventude:  
Dei-lhe a paixão que pude 
Enquanto o namorava na distância; 
Depois, ou medo, ou ânsia 
De maior perfeição, 
Vi-o junto de mim e fiquei mudo, 
Neguei-lhe o coração. 
E então perdi-o, como perco tudo (Torga 2007: 59). 

 
Em «Presença», poema de 1953, anuncia-o como companhia da sua solidão: 
 

Por palavras te chamo e te conheço 
[…] Mas tão sozinho aqui me encontro e sinto, 
Que preciso, no instinto, 
De companhia. 

E um nome basta a quem não tem mais nada. 
[…]Ninguém, ainda; mas o som povoa 
O silêncio que aperta e que magoa 
As almas que não sabem recebê-lo. (Torga 2007: 74) 
 

Em «Negrume», poema de Câmara Ardente de 1962, diz-se em busca de luz e de juízo, perdidos algures por ter 
olhado o sol em demasia e ter amado a vida loucamente. Esta dispersão e dolorosa consciência de fracasso 
buscam e anulam o absoluto simultaneamente, como processo de libertação. «A Lázaro» (in O Outro Livro de 
Job, de 1936) evidencia as contradições decorrentes da reflexão pessimista, reveladoras da sua visão da relação 
com Deus, cuja visão e negação firmam o seu sofrimento: “Sou eu, que disse não e me perdi!/ Que vi Deus e 
nunca acreditei!” (Torga 2007: 63). Sobre o poema e as contradições respeitantes ao sujeito poético esclarece 
Isabel Ponce de Leão: “criado para amar, nunca amou; vendo Deus, nunca nele acreditou; dizendo adeus, 
continuou à espera” (Vaz 1996: 103), teoria validada pelos últimos versos de «Desfecho»: “Agora somos dois 
obstinados, /Mudos e malogrados, Que apenas vão a par na teimosia” (Torga 2007: 199).  
 
120 A sua memória da infância, tempo primordial, de inocência, não incluirá, como panaceia dos males do adulto, 
a crença em Deus, dada a credulidade infantil, pacificada? Em entrevista a José Sequeira, em função da sua tese 
de mestrado, o Sr. Padre Avelino Silva afiança: “Miguel Torga passou a vida a falar de Deus e a negar Deus. 
Esteve quase a converter-se, mas rapidamente fez um esforço de não conversão” (Sequeira 2004: 138).  
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orgulho, segundo José Amílcar Sequeira121 “estará sempre na base da sua incredulidade” 

(Sequeira 2004: 47), aspirou a uma idealização de religião cuja sacralidade e transcendência e, 

eventualmente o caráter verdadeiramente divino,122 manifestassem origem no Homem e nas 

suas concretizações, as quais, por se revestirem de imanência, se perpetuariam no tempo, 

como inteira prova irrefutável de si enquanto poeta e da sua existência. Torga creria, então, na 

Literatura e na Poesia como realizações perfeitas, plenas de humanidade, portentos 

riquíssimos e, consequentemente, eternos, como oposição à divindade de Deus, à ligeireza do 

tempo e à inevitabilidade da morte. 

Desta forma, a poesia, ainda que influída pela inspiração da musa, valida uma 

realização totalmente humana, de caráter transcendental, pelo que o próprio poeta partilha da 

grandeza e da índole perpétua que a perfeição da primeira instaura no tempo: 

 

Brilha o poema como um novo astro 

No céu da eternidade… 

Tenacidade  

Humana! 

Tanto fiz 

E desfiz, 

Que ninguém diz 

Que já foi minha a luz que dele emana. (Torga 2007: 137)123 

 

 

 

 

 

                                                           
121 Vide: Sequeira, José Amílcar Cardoso (2004): O sentido de Vida no Diário de Miguel Torga (Texto 
policopiado). Porto: Faculdade de Teologia. Universidade Católica Portuguesa. 
 
122 Torga sempre negou o divino, embora sublinhando o sagrado. Todavia, pela poesia, sente-se um deus, embora 
tal dádiva represente, simultaneamente, uma maldição:  
 

Ah! Quem pudera 
Nem ser deus, 
Nem videira, 
Nem sonhar 
Nem chorar, 
Nem andar nesta triste bebedeira. (Torga 2007: 402) 

 
Negá-la-ia simplesmente pelo sentido que lhe está, normalmente, associado, de divindade supra-humana? 
 
123 Primeira estrofe de «Profissão», de Orfeu Rebelde, de 1958.  
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5. A viagem 

 

Coimbra, 3 de Junho de 1987 — Mais uma viagem. Mais oportunidades ao espírito e mais canseiras ao 
corpo. Foi sempre assim, e sempre os dois o agradeceram à vida. Um, feliz pelo acontecimento; o outro, ufano 

de o ter possibilitado. 
 Miguel Torga  

 

 

Neste subcapítulo, estudamos as diversas tematizações da viagem enquanto rito.  

 

5.1 A Barca da vida – Entre a Identidade e a outridade 
 

A composição poética que abre o Diário, «Santo-e-Senha», axiomatiza uma 

peregrinação levada a cabo pelo poeta, enquanto ser real e ser textual124. O poema não 

reclama para o seu criador o simples e “solitário caminho de liberdade criadora” (Rocha 1992: 

225) dedicado à tessitura do texto autobiográfico em questão, mas reivindica, ainda, 

metaforicamente, o sentido de viagem que a sua vida assume. O poema «Viagem», inscrito 

em Câmara Ardente, de 1962, explicita a viagem enquanto metáfora da vida:  

 

Aparelhei o barco da ilusão 

E reforcei a fé de marinheiro. 

Era longe o meu sonho, e traiçoeiro 

O mar... 

(Só nos é concedida 

Esta vida 

Que temos; 

E é nela que é preciso 

Procurar 

O velho paraíso 

Que perdemos). 

 

Prestes, larguei a vela 

E disse adeus ao cais, à paz tolhida. 

Desmedida, 

A revolta imensidão 

Transforma dia a dia a embarcação 

Numa errante e alada sepultura... 

                                                           
124 Expressão de Isabel Ponce de Leão, em O Essencial sobre Miguel Torga.  



98 
 

Mas corto as ondas sem desanimar. 

Em qualquer aventura, 

O que importa é partir, não é chegar. (Torga 2007: 216) 

 

A concertação poética assenta sobre a imagem do barco, profundamente alegórico, e, 

utilizado já por Torga como arca dos Bichos, institui-se como “símbolo da viagem” por 

excelência, “de uma travessia efetuada seja por vivos, seja pelos mortos” (Chevalier 1982: 

115). Dirigindo-se ao leitor, no prefácio de tal obra, ufanamente, “São horas de te receber no 

portaló da minha pequena Arca de Noé” (Torga 2000: 4), elucida-nos sobre a sua leitura 

relativamente à humanidade: “Fazemos parte do mesmo presente temporal e, quer queiras, 

quer não, do mesmo futuro intemporal. […] onde está ou tenha estado um homem é preciso 

que esteja ou tenha estado toda a humanidade” (Torga 2000: 4). 

Este texto prefigura a imagem posteriormente imbricada numa das suas mais belas 

poesias, reclamando, igualmente, a simbologia de barco/ barca /barcaça/ arca enquanto 

alegoria da vida e da viagem percorrida pelo Homem na terra. Ao construir tal imagem, Torga 

reforça a relação de irmandade dos homens, na luta diária contra as tempestades e as ondas 

aterradoras do mar onde navegam ao encontro da morte.125 Em «Identificação», o sujeito 

poético apresenta metafórica e metonimicamente a humanidade navegando sobre as águas 

turbulentas na fragilidade de uma barca, numa travessia frágil e certamente transitória:  

 

Vai a barca do mundo à flor das vagas 

No seu mar de tormentas; 

Gemem os remadores, 

Mordidos pelo beijo do chicote. (Torga 2007:125)126 

 

 A imagem perspetiva a humanidade atravessando as intempéries “à flor das vagas”, 

submetendo-se à irregularidade e ao desamparo consequentes. Henriqueta Maria Gonçalves 

esclarece de forma clara o sentido dos símbolos consignados no poema:  

 

O segundo verso, “no seu mar de tormentas”, pelo arremesso hiperbólico de que o 

segmento nele contido está investido — “mar de tormentas” — torna clarividentes as 

deduções anteriormente feitas, acentuando, em grau, o sofrimento humano por tais 

                                                           
125 Esclarece Isabel Maria Fidalgo Mateus, em A Viagem de Miguel Torga: “a vida não é mais do que uma 
travessia para a morte” (Mateus 2007: 225). 
 
126 «Identificação» encontra-se na coletânea Orfeu Rebelde, datada de 1958. 
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constrições cósmicas e existenciais. A utilização do pronome possessivo oferece-se ao 

leitor como forma quase masoquista de reiteração, exibindo o seu estatuto de exclusividade. 

No terceiro verso, de um enunciado em forma geral, passa-se a uma particularização, 

novamente através da metáfora e utilizando, em paralelo, a mesma estrutura do primeiro 

verso. Exibe-se, de imediato, a forma verbal no mesmo tempo, o presente, que extrapola as 

referencialidades pontuais de um aqui e de um agora e usufrui do sentido transtemporal que 

tínhamos já lido anteriormente. (Gonçalves 1997: 461)127  

 

A viagem acentua, deste modo, a proximidade existente entre os remadores dessa 

barca insegura, constantemente sujeitos às vagas. Tal como a utilização das imagens poéticas 

mar e barca, a imagem do rio, vocábulo evocativo do mesmo campo lexical, estabelece-se 

como uma personificação do próprio poeta, atravessando vales e mergulhando nas funduras 

dos montes, no seu caminho até ao mar. Maninha ou serena, a vastidão oceânica investe-se, 

em certos poemas, do símbolo de finitude, de morte, essencialmente nas composições 

inscritas no último volume do Diário. Assim, o rio polariza o seu sentido de vida, de viagem 

contínua até ao destino último do ser, da humanidade: o mar. 

Esta particularização da viagem enquanto metáfora da vida dialoga com a teoria da 

metáfora conceptual desenvolvida pelo linguista George Lakoff e pelo filósofo Mark L. 

Johnson no final da década de 70. Metaphors we live by defende que a metáfora está infiltrada 

no nosso quotidiano de forma fecunda, orientando a nossa forma de experienciar o mundo. 

Assim sendo, compreender a vida como uma viagem agrega um sentido de início e fim, mas 

sobretudo de conhecimento e aproveitamento de uma travessia ou peregrinação. Como figura 

do pensamento, a metáfora é mais do que um recurso poético ou um ornamento linguístico, 

pois influi diretamente nas ações diárias. As metáforas apresentam a estruturação de um 

conceito relativamente a outro: a vida é uma viagem, por exemplo. Por outro lado, outras 

leituras se poderiam estender tendo por base esta teoria de Lakoff e Johnson, como é o caso 

da relação do eu com o outro, na medida em que esta assenta sobre a metáfora orientacional 

do dentro-fora, com as noções que se lhe podem associar, já que existe uma mobilização dos 

esquemas imagéticos de deslocamento no espaço: a nossa experiência de deslocamento 

concreto influi nas nossas experiências abstratas. Poderíamos, ainda, desenvolver uma análise 

mais cuidada e profunda, cujas sementes aqui deixamos, sobre a leitura do Tempo e da Morte 

como como entidades, à luz da metáfora ontológica, enquanto personificação.  

                                                           
127 Vide Gonçalves, Henriqueta Maria (1997): “Um exercício de análise de texto: Identificação de Miguel 
Torga”. In: Agália, Revista da Associaçom Galega da Língua 52: 459-465. 
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Como marco do final do volume XI, Torga recorda «Santo-e-Senha», em «Missão» 

(Torga 2007: 350), evidenciando o seu caminho coroado de atrevimento e sonho, apesar do 

terror instaurado pela travessia, numa busca de alento para continuar o trajeto. No final do 

volume XIII, o poeta rememora a poesia como bagagem e óbolo únicos, resposta clara à 

solicitação da travessia na barca de Caronte, numa antecipação sentida do fim: 

 

Um poema que conte, 

Sem contar, 

O derradeiro olhar 

Que der ao mundo. (Torga 2007: 404) 

 

«Estuário», poema datado de 11 de janeiro de 1987, com que o poeta fecha o XIV 

volume de Diário, anuncia com alguma serenidade o fim da “exaustão da caminhada”, 

preconizando uma vida impregnada de uma multiplicidade de sentimentos vividos pelo 

peregrino, da qual a “inquietação” e a “solidão” revelam maior significação (Torga 2007: 

434). O primeiro verso é paradigmático, sumariando a vida como um rio em constante 

movimento, em direção à foz, ao mar sepultante. A morte será, por sua vez, “paz calada”, 

“eterno repouso da mudez” (Torga 2007: 434); a voz do poeta representa metonimicamente 

todo o seu ser, o que constitui uma revelação da importância da poesia enquanto 

transfiguração total do poeta.  

 Apesar da beleza com que Torga concretiza o fim deste volume diarístico e a 

antecipação da sua finitude, será no último poema que a sua despedida será ainda mais 

manifesta. De facto, como quem fecha um ciclo, ou como quem pressente a proximidade do 

seu fim, configura o remate da sua obra, deixando-a plenamente concretizada:128 

 

Rio feliz a ir de encontro ao mar 

Desaguar, 

E, em largo oceano, eternizar 

O seu esplendor torrencial de rio. (Torga 2007: 478) 

 

                                                           
128 Esclarece Isabel Ponce de Leão: “Uma das originalidades e das especificidades desta obra consiste, 
precisamente, no facto de o diarista fechar um ciclo, que o género define como aberto — o tal ‘livro […] ainda 
por fazer’ —, despedindo-se dos leitores, como acima se refere, e também de si próprio, quando anuncia o 
terminus do seu Diário” (Leão 2005: 37). Além disso, sublinhe-se esta estrutura fechada no âmbito da leitura 
mitocrítica: os textos de caráter mítico apresentam tal particularidade. 
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 Ora, neste poema, Torga consigna o fim do seu trajeto de aedo, numa tentativa de 

comunhão cósmica com o “largo oceano” (Torga 2007: 478), revestindo a sua peregrinação 

final de simbolismo circular, dado o ciclo inquebrável da água. Não seria a primeira vez que o 

poeta validaria a possibilidade de assunção numa forma de vida após a morte ‒ cf. «Terceiro 

Poema da Primavera» de 3 de abril de 1949, e ainda «Pedido», poema datado de 12 de abril 

de 1943: “lírio que sou da natureza,/ Na minha altura eu brotarei do chão (Torga 2007:157).129
 

 Em 1943, Miguel Torga publica O Senhor Ventura. De nome altamente simbólico, 

síntese da aventura e da picaresca, a personagem principal valida o espírito andarilho do 

próprio poeta130 (afirmando semelhanças entre o herói da narrativa e o seu criador), 

concretizando, no entanto, uma viagem metafísica, assim apelidada por Isabel Maria Fidalgo 

Mateus:131 

 

Entre o eu e o protagonista o Senhor Ventura há muito em comum: o gosto pelo pendor 

andarilho da viagem, que se concretiza na viagem física, a procura de conhecimento e a 

vontade de ser solidário com o Outro, manifestamente presente na viagem metafísica, e a 

perplexidade reflexiva perante a vida, em que a metáfora da viagem corresponde à dupla 

caminhada do homem em direção à procriação e à sua morte. (Mateus 2007: 179) 

 

De facto, o Senhor Ventura clarifica perfeitamente a viagem física, enquanto andarilho 

além-mar, bem como a metáfora da vida, a viagem totalizante, ou metafísica, assentando esta 

última no conhecimento de si a partir do outro. Trata-se, pois, da busca da própria identidade 

através da alteridade.  

                                                           
129 Segundo a corrente de pensamento chinês Feng Shui, o lírio, entre outros, representa o amor eterno e a 
pureza. Por outro lado, o lírio pode evocar a recordação de tempos felizes, cuja prova se consubstancia 
materialmente sob a forma da flor já seca entre as páginas de um qualquer livro ou diário, testemunho de uma 
memória longínqua e, por isso, “seco na recordação” (Torga 2007: 157). 
 
130 Refere Torga pela voz do narrador de A Criação do Mundo:  

Em tardes assim como as de hoje, cansado de esperar não sei por que milagre, desanimado diante do 
mapa do mundo que da parede me desafia desde a meninice, começo a pensar no Senhor Ventura. 
[…] Na sua figura ponho a realidade do que sou e a saudade do que podia ser. Entrelaço no desenho 
do seu nome quanto a imaginação me pede de distância e perigo. Vivo nele. E, enquanto dura a 
memória dos seus passos, sinto-me tão verdadeiro que quase sou feliz. (Torga 2000: 13) 
 

131 Na sua tese, Isabel Maria Fidalgo Mateus explicita Miguel Torga como escritor de viagens do século XX, 
tendo, defende, recebido influência da literatura de viagens de quinhentos e do século romântico, a par do 
Modernismo. Defende ainda a obra A Criação do Mundo como romance de artista (Künstlerroman) e A Criação 
do Mundo — os Dois Primeiros Dias como romance de formação (Bildungsroman). Sobre o romance de artista, 
refere, parafraseando Roberta Seret: “This specific genre traces the embryonic growth of the artist from the 
moment when he exhibits artistic talents and interests to the point when he actually creates” (Mateus 2007:94). 
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 A novela de traços picarescos evidencia com clareza a vida sob o signo do círculo, de 

ida e de regresso. Aliás, como acontece na Odisseia homérica, a viagem apenas se categoriza 

e efetiva através do nostos, do retorno,132 no qual se espelham os fracassos, os obstáculos 

mas, especialmente, a superação. O homo viator, figurado em Ulisses, ostenta as evidentes 

frustrações humanas que, depois de ultrapassadas, dignificam o homem, dando sentido à sua 

vida.  

A obra em questão particulariza o caráter geracional, circular, da poética torguiana, 

dado não só o regresso efetivo133 do Senhor Ventura à sua casa no Alentejo, embora seguida 

de nova partida que culminará na sua morte, afastado da bem-aventurança do seio materno, 

mas, e essencialmente, a perspetiva rotativa da vida, ao submeter o pequeno Sérgio às 

mesmas pisadas do pai: 

 

E como sem mensalidades o Colégio de Santo António não ensinava nada a ninguém, 

passados meses, o pequeno Sérgio foi despachado em terceira para Penedono.  

O Gaudêncio velho, então, teve pena dele e pô-lo a guardar ovelhas no Farrobo. 

Pastor, que foi por onde o Senhor Ventura começou. (Torga 2000: 111)  

 

A viagem torguiana inscreve-se ainda sob o simbólico signo da preocupação com o 

social. É evidente, ao longo da sua obra, a influência neorrealista e a consequente consciência 

da função literária sobre o social. Carlos Reis, no seu estudo O Discurso Ideológico do Neo-

Realismo Português, clarifica as relações entre a literatura e a realidade, esclarecendo a 

discussão problemática, durante a implantação da tendência estética em Portugal, sobre a 

“querela arte pura/ arte social, a contestação da alienação do fenómeno literário, a prescrição 

de funções para a literatura” (Reis 1983:25): 

 

De todos os campos visados pela teoria literária do Neo-Realismo aquele que registou 

maior destaque foi sem dúvida o das funções da literatura; inspirado por uma conceção 

eminentemente social da arte, o equacionamento de tal questão levou a posicionamentos 

muito incisivos quanto à afirmação (e, por vezes, à exigência de uma prática artística 

comprometida). Mas, mais do que isso, o que interessa vincar é que do destaque 

                                                           
132 Não deixa de ser interessante o facto de o vocábulo retorno ostentar o significado de regresso bem como de 
compensação.  
 
133 O regresso da personagem a sua casa é descrito sob o caráter simbólico da parábola bíblica do filho pródigo: 
“Quando em pequeno lia essa trágica novela do primeiro revoltado contra a palha puída da casota onde a vida 
nos mete, e onde medram, gordas, as pulgas domésticas, comovia-me sempre. Já nesse tempo eu era capaz de ver 
o que há de legítimo em cada partida e fatal em cada regresso” (Torga 2000: 77). 
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mencionado decorreram indicações que virão a manifestar-se inegavelmente consequentes 

no âmbito das soluções discursivas: referimo-nos à atenção dedicada pelo escritor ao 

exterior circundante, à importância de que se revestem os eventos histórico-sociais e 

sobretudo à propensão didática assumida pelo fenómeno literário enquanto instrumento de 

análise e correção das condições de existência do homem social. 

Este último aspeto liga-se a um segundo domínio de reflexão: o do Novo Humanismo. Com 

efeito, no contexto ideológico preciso em que se processou a teorização neo-realista, não 

podia deixar de se redefinir uma conceção do humanismo não só distanciada das tendências 

fundamentais do movimento da Presença, mas até de um outro humanismo, de extração 

proudhoniana. (Reis 1987: 221) 

 

 Ora, a leitura de tais explanações dispensa as nossas, tão claras que se evidenciam as 

conclusões relativamente à obra torguiana. Revestida de um humanismo renovado, ciente de 

si e do outro, Miguel Torga explicita o seu papel de repórter do seu tempo e sacerdote da 

bonança: 

 

Corri também, desde a meninice, as sete partidas. Presenciei, alanceado, cenas cruentas de 

guerra, contemplei, atónito e envergonhado, os destroços de civilizações criminosamente 

destruídas, ouvi vociferações de energúmenos a anunciar a multidões fanatizadas o 

aniquilamento de colectividades inteiras, comunguei com naturais doutras raças e culturas 

no mesmo sonho de um futuro próximo de harmonia humana. E dei, com o engenho que 

pude e algum risco, testemunho empenhado mas descomprometido dessas andanças. Sou, 

afinal, como vós e à minha medida, o repórter inquieto dum quotidiano sem fronteiras. […] 

Talvez porque conhecer inteiramente alguém seja o problema mais intrincado que nos 

desafia desde Adão. Sucessivas gerações de filósofos, artistas, sábios, psicólogos o têm 

tentado em vão. Fica-lhes sempre nas mãos o mesmo enigma insolúvel e apaixonante. 

(Torga 2011: 348) 

 

 Nesta entrada diarística, Torga revela as palavras de agradecimento pelo Prémio 

Figura do Ano, aos correspondentes da imprensa estrangeira, anunciando-se como “homem 

da telegrafia no barco acossado pelas ondas enfurecidas da realidade coetânea a lançar SOSs 

de aflição” (Torga 2011: 348). Como “repórter inquieto”, “nenhum acontecimento 

significativo sucedido ao longo de quase um século” o deixou indiferente (Torga 2011: 348), 

reafirmando a qualidade pragmática e o estatuto comunicativo da literatura.  

 Afirmava Homero que o Homem se conhece conhecendo o próximo, centrando-se na 

odisseia de Ulisses: “Muitos foram os povos cujas cidades observou, cujos espíritos 

conheceu” (Homero 2005: 25). Assim, a par do Diário, cuja escrita revela a pretensão de 
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autognose, de auto-revelação — “Além de escrever este diário, que mais vãs tentativas 

poderei fazer para me juntar?” (Torga 2011: 47) —, a viagem estabelece igualmente essa 

tentativa: “Mas gosto de me ver em terra alheia. É uma das maneiras de perspectivar a minha, 

a que medularmente me importa. O que eu tenho aprendido de Portugal longe das suas 

fronteiras!” (Torga 2011: 208). Clara Rocha clarifica que a reflexão sobre Portugal incorpora 

a busca da própria identidade do poeta: “Conhecer o húmus pátrio é conhecer-se a si mesmo, 

e a construção do eu inscreve-se sobre o retrato coletivo, como acontece no poema «Auto-

retrato português» (Rocha 2000: 110). 

 Numa entrevista a propósito da personagem Maria Lionça, uma pietá do granito 

transmontano, Miguel Torga esclarece os espetadores sobre as suas romagens pelo país: 

 

Eu ando a procurar conhecer Portugal há oitenta anos, e ainda estou no começo. Porque, 

realmente, na verdade, a alma de um povo é muito complicada: porque há uma alma 

aparente, a alma que se vê, que salta à vista de toda a gente, e há uma alma profunda, essa é 

que é a verdadeira. Ora bem, a alma de um povo é muito difícil de revelar e é isso que os 

escritores passam a vida a tentar revelar: a alma do seu povo […] a alma de um povo são os 

artistas que a revelam (retirado de http://www.youtube.com/watch?v=28b3aLAdHFU). 

 

 Na revelação da alma do povo português, o poeta revelará a alma do mundo, e, como 

tal, a profundidade da sua própria alma: “Do meu Marão nativo abrange-se Portugal; e, de 

Portugal, abrange-se o mundo” (Torga 2011:341).134 Com efeito, ao descrever Maria Lionça, 

esclarece que as suas personagens são, invariavelmente, inventadas, mas que, “quanto mais 

imaginado, mais verdadeiro”, pelo que a Maria Lionça portuguesa constitui uma “síntese de 

todas as Marias Lionças que há em Trás-os-Montes, e que há em Portugal e que há no Brasil, 

e que há no mundo” (retirado de http://www.youtube.com/watch?v=28b3aLAdHFU ).  

  Como observador atento e zeloso, é através da palavra que faz desembocar no papel os 

cenários que percorre, pelo que, quanto maior a largueza dos seus passos, maior a do seu 

entendimento. Assim, e se a viagem permite ao poeta inteirar-se de si, oferece-lhe, ainda, a 

senha para a enxertia literária, o mote para muitas das suas composições poéticas e entradas 

diarísticas.  
                                                           

134 Bernardo Soares, afirmava já, em o Livro do Desassossego: “minha pátria é a língua portuguesa”. Trata-se, 
pois, da valorização da língua como forma de construir a alma do povo através da pena dos escritores. Guerra 
Junqueiro afirmava: “Alma! Eis o que nos falta. Porque uma nação não é uma tenda, nem um orçamento, nem 
uma bíblia. Ninguém diz: a pátria do comerciante Araújo, do capitalista Seixas, do banqueiro Burnay. Diz-se a 
pátria de Herculano, de Camilo, de Antero, de João de Deus” e, ainda, sardonicamente: “sem o banco de 
Portugal ficaríamos pobres 30 anos. Mas sem Os Lusíadas ficaríamos pobres para sempre” (apud Monteiro 
2003:27).  
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 Será ainda incontornável, na poética torguiana, a melancolia da viagem, ou a saudade 

de partir, patente na tentativa de aproximação e perpetuação daquilo que o pícaro navegador e 

descobridor português encerra na sua originalidade, na sua essência e idiossincrasia. Confessa 

Torga: “S. Martinho de Anta, 12 de Abril de 1981 — Nova aventura espacial, desta vez num 

veículo de ida e volta. Lá estive fascinado, diante da televisão, a vê-lo partir, dividido entre a 

saudade de não ter sido almocreve e a melancolia de não ser astronauta” (Torga 2011: 90). A 

viagem na poética torguiana alenta uma possibilidade infinita de religação do poeta às suas 

origens remotas. Trata-se da funda necessidade de busca de si nos caminhos que os seus, no 

passado, pisaram: 

 

A voar por cima de Samarcanda, 

Aceno à súbita memória 

De meus avós almocreves 

Que, por acaso, nunca aqui passaram 

Quando iam ao Porto 

Em machos guizalheiros, 

 […] Vou a Macau falar de Camões. 

Em nome dele, e por eles, 

Obreiros dum império de ilusões, 

Vou, como novo andarilho, 

Garantir ao futuro que Portugal 

Terá sempre o tamanho universal 

Da infinda inquietação de cada filho. (Torga 2011: 208)135 

 

  Na calçada que repisa, comunga de uma mesma vivência ancestral, como uma 

recriação da romagem andarilha dos seus avós almocreves na travessia dos montes vigiados 

pelos lobos e pelas intempéries — metáforas já de si concretas dos obstáculos e frustrações da 

via-sacra humana — mas também dos avós cavaleiros, dos avós descobridores, em cuja célula 

ancestral136 reside a verdadeira alma profunda do ser: 

                                                           
135  Poema «Errância», a enfatizar o espírito andarilho da sua ascendência familiar direta e cultural, assegurando 
igualmente o propósito dos andarilhos futuros. 
 
136 A ancestralidade evidencia grande relevância. Num jantar, cujo anfitrião se pôs “a debitar enormidades”, 
assegura, contrariando a perspetiva absolutista e a genealogia nobre, a honra “de um nome ilustre”:  
 

Quantos séculos tem a sua árvore genealógica, senhor Marquês? Quatro? Cinco? Seis? Digamos que 
começou com a fundação da nacionalidade. Que um seu tetravô, de punhal nos dentes, escalou as 
muralhas do castelo de Santarém ao lado de D. Afonso Henriques. É notável, realmente. Mas sabe 
onde começa a aminha? Conhece, certamente, as Grutas de Altamira? – Sim, já ouvi falar… - pois 
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Coimbra, 29 de Junho de 1988 — Portugal. Foi a procurar entendê-lo que compreendi 

alguma coisa de mim. As pátrias são espelhos gigantescos onde se reflecte a pequenez dos 

filhos. À nossa medida, herdamos-lhes a dimensão. E a singularidade. Todos os Alcáceres-

Quibir e todas as Aljubarrotas estão em mim. Descobri mundos e ando repartido por eles. 

Tenho também oitocentos anos de idade e pareço uma criança. (Torga 2011: 251) 

 

  Nesse sentido, a saudade de ser almocreve prolonga-se na melancolia de não ser 

astronauta, visível metáfora da fome de perpetuação da descoberta além-fronteiras, no íntimo 

do desconhecido, que, por vezes, reside na fundura de nós mesmos. Não terá, certamente, sido 

superficialmente que Kubrick convocou para a sua obra maior o título de Odyssey, investindo-

o claramente de simbologia. O espaço representa para o Homem moderno o que a grande 

imensidão líquida significava para os nossos pais gregos. E, se a epopeia homérica se reclama 

sob o signo do Nostos, o do regresso, fazendo também prevalecer uma leitura comum entre a 

Odisseia e a Ilíada, e que se trata da problematização do Humano e da sua aceitação da morte 

como parte integrante da sua vida, então a epopeia cinematográfica revitaliza, igualmente, 

uma viagem de ida e volta profunda, espiritual, que abarca, também, o caminho percorrido 

pelo Homem desde os primórdios da sua criação. Ora, a melancolia da viagem parece surgir 

da tentativa de abraçar a singularidade lusitana, do tempo pretérito, aproximando-se, então, do 

vernáculo e do genuíno matricial do Homem português e, assim, do universal, com olhos 

postos no futuro. 

 A sua peregrinação circunscreve igualmente o mote subscritor da criação poética. A 

sua experiência viática encontra-se grandemente em proporção com a prática literária: 

 

E passei a ir duas vezes por semana de mala aviada dar consultas e operar. Regressava de 

mãos vazias, apenas com os olhos cheios da inquietação do mar e da quietação dos campos 

do Mondego. O poeta, que ia sempre a meu lado, é que lucrava com as viagens. Às duas 

por três surpreendia-o em êxtase diante dum atoalhado de flores de margaça ou dum renque 

de choupos a refletir na cheia do rio o sei lirismo nodoso. (Torga 2000:241)137 

 

                                                                                                                                                                                     

saiba que o rude troglodita que nelas desenhou o primeiro bisonte foi o meu primeiro antepassado. E 
que todos os artistas que se lhe seguiram, Homero, Fídias, Dante, Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, 
Cervantes, Camões, Bach, são meus ascendentes em linha recta. É que, embora lhe custe, senhor 
Marquês, eu represento aqui o espírito, Mal, se quiser, mas represento. E creia que esse mandato 
ancestral não é um legado leve… Veja lá, portanto, qual de nós dois tem maiores responsabilidades 
em matéria de linhagens! (Torga 2000: 253) 

 
137 Retirado de A Criação do Mundo. 
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 Álvaro Manuel Machado, na sua comunicação, aquando do centésimo aniversário de 

nascimento de Miguel Torga, intitulada “Miguel Torga: as viagens e o ‘silêncio dos 

livros’”,138 ilustra com clareza a importância irrevogável do regresso da viagem, bem como da 

escrita enquanto consequência de tal regresso: 

 
Torga também reconhece, embora com outro fervor telúrico, que a viagem e a curiosidade 

cosmopolita não podem durar muito tempo e que, na sua própria função de aprendizagem, 

de descoberta do Outro, só ganham sentido no regresso, quando on rend compte, ou seja, 

quando o ato da escrita, na sequência do ato de leitura que acompanha a viagem ou a 

precedera, lhe dá corpo. (Leão 2007: 219) 

 
E, de forma a justificar tal esclarecimento, recorre às palavras do próprio poeta, que confessa: 

 
Ando de fronteira em fronteira a ver coisas. Mas sei de ciência certa que só quando voltar é 

que lhes vou descobrir a verdadeira significação. Chega a ser engraçado: o universal, que 

num país estrangeiro sinto infinitamente longe de mim, das fragas nativas parece-me ao 

alcance da mão. (Torga 2000: 85) 

 

 Eloísa Álvarez sublinha igualmente, nas palavras de Isabel Mateus, a “importância 

nuclear que a viagem física adquire como antecipação para a escrita, não tomando forma a 

segunda sem a pré-existência da primeira” (cf. Mateus 2011: 49).  Assim, concluímos a 

viagem como uma determinação da escrita, no regresso, na proximidade do “dicionário da 

terra, a gramática da paisagem, o Espírito Santo do povo” (Torga 2000: 85).  

 De facto, a sua caminhada ostenta uma busca essencial de si, e, por extensão, da 

palavra primordial, verdadeira, instituidora do poema que o cumpra inteiramente enquanto 

poeta e enquanto ser. Abordámos já a questão da palavra perdida, resgatada, eventualmente, a 

cada poema, inferindo, desse modo, a vertente mais prospetiva da criação poética torguiana. 

Definimos, igualmente, ao longo deste nosso estudo, o retorno cíclico e ritual do poeta à sua 

casa paterna, em São Martinho de Anta, bem como a importância significativa de símbolos 

vários na sua poética. Assim, destacamos novamente o papel da memória e da configuração e 

confinamento do real vivido numa palavra inteira, larga nos sentidos, nos aromas, no tato e 

nos sons. Ora, tal palavra anunciativa resgata momentos perdidos na memória, inscrevendo o 

sujeito poético num tempo e espaço sagrados, quase de filiação mítica, como é o caso da 

infância.  

                                                           
138 Vide A minha verdadeira imagem está nos livros que escrevi, com coordenação de Isabel Ponce de Leão. 
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 A viagem institui, deste modo, uma premissa cumpridora dos pressupostos anteriores. 

Se na sua caminhada o poeta se busca, buscando o outro, então a palavra ritual, congregadora 

de uma totalidade sagrada, institui o poema, por sua vez, símbolo da perfeição máxima e 

necessidade fundacional de eternização de uma realidade substancialmente diáfana e 

espiritual, ainda que em comunhão com a matéria (“E eu sinto cada vez mais urgente a 

necessidade de pôr de acordo a minha poesia com a minha razão e o meu instinto” (Torga 

2010: 226)). 

A propósito da sua poesia, vaticina: “qualquer dia chego à expressão pura, que será o 

êxtase dado numa palavra” (Torga 2010: 225), revelando a eterna busca da palavra essencial. 

O poema abaixo citado revela a procura incessante de si através de um poema perdido algures 

ao longo da sua via-sacra. Ironicamente, o poema intitula-se «Peregrinação»: 

 

Corro o mundo à procura dum poema 

Que perdi não sei quando, nem sei onde. 

Chamo por ele, e a voz que me responde 

Tem o timbre da minha, desbotado. 

Às vezes no mar largo ou num deserto 

Parece-me que sim, que o sinto perto 

Da inspiração; 

Mas sigo afoito em cada direção, 

E é o vazio passado 

Acrescentado... 

Areia movediça ou solidão. 

 

Teimoso lutador, não desanimo. 

Olho o monte mais alto e subo ao cimo, 

A ver se ao pé do céu sou mais feliz. 

Mas aí nem sequer ouço o que digo; 

O silêncio de Orfeu vem ter comigo 

E nega os versos que afinal não fiz. (Torga 2011: 211) 

 

 

5.2 Panóias, visita ritual  

 

Nas suas andanças pela sua região natal, Miguel Torga elege Panóias como santuário 

de visita regular. Leia-se o seguinte registo: 
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Panóias, 6 de Outubro de 1951 — Volto a este livro de pedras, onde o passado deixou 

gravadas as suas devoções. Estou nisto: coisas que falem, que respondam. Marcos, estelas 

ou fragas com inscrições, mesmo delidas, onde a gente soletre uma intenção, um protesto, 

um voto. O pasmo bovino da natureza movimentado, contrafeito, reduzido pela 

compreensão a palavras ou caracteres inteligíveis. Paisagem com voz, que dialogue. (Torga 

2010: 127) 

 

Trata-se da primeira inscrição sobre o Santuário de Panóias, no seu Diário. Este 

monumento nacional, cujos dados sugerem que na sua origem se encontra Cneu Gaio 

Calpurnius Rufinus, supostamente oriundo de Perge de Panfilia, cidade de tradição dórica e, 

igualmente, um dos centros de culto à divindade Serápis na Ásia Menor, encontra-se nas 

proximidades de São Martinho de Anta. Com base nos estudos de Geza Alföldy139, as Fragas 

de Panóias seriam lugar de um ritual de iniciação com uma ordem e um itinerário assaz 

precisos, incluindo a matança das vítimas, reses, o sacrifício do sangue, o consumo da carne, a 

revelação do nome da autoridade máxima dos infernos e, finalmente, a purificação. Em cada 

uma das três rochas rituais a iniciação repetia-se num grau mais elevado e na última das 

rochas, onde existia um templo, desenrolar-se-ia o ato principal de tal celebração. Trata-se, 

pois, da morte ritual, o enterro e a ressurreição. Portanto, tal santuário albergou, durante anos, 

testemunhado pela herança arqueológica, um rito de iniciação de mistérios das divindades 

infernais, desenvolvidas num local concreto e preciso, pelo que a topografia do mesmo terá 

sido selecionada rigorosamente.  

 Inconclusivos ainda os estudos sobre o santuário em questão, os escritos sobre o 

assunto divergem no que respeita a consideração do local como serapeum: se António Manuel 

Azevedo140 o nega, afirmando que “as inscrições mencionam várias divindades, embora com 

funções semelhantes […] porque a degradação do Templo, aliada à não existência de um 

levantamento histórico e arqueológico sérios […] não permite chegar a essa conclusão” 

(Azevedo 1998: 99), o catálogo coordenado por Rogério Sousa e João Ribeiro da Silva 

arrisca, segundo os autores, provisoriamente, a proposta de interpretação baseada na 

identificação do recinto como um serapeum, “identificação essa que não é fácil, atendendo à 

                                                           
139 Consulte-se o sítio online do IGESPAR:    
http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/70273/.  
140 Vide Azevedo, António Manuel Caldeira (1998): Do significado religioso de Panóias. Chaves: Tartaruga.  
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singularidade do complexo de Panóias”141 (Silva et Sousa 2013: 104). Por seu lado, Antonio 

Rodríguez Colmenero esclarece:  

  

 Diga-se sem rodeios. Com os restos arqueológicos atualmente visíveis no lugar, não pode 

concluir-se a existência de um serapeum em Panóias, e daí as reticências de prestigiosos 

investigadores em admitir o facto. Naturalmente, apurando bem a interpretação da 

dedicatória grega, parece deduzir-se a sua existência, com lógica quase esmagadora, já que 

não podem instituir-se uns mistérios sem adequado lugar de celebração. (Colmenero 1999: 

110)142 

 

 Contudo, parece evidente admitir o local como um santuário antiquíssimo, onde se 

prestara culto a diversas divindades, possivelmente desde a proto-história, como sugere Maria 

do Carmo Serén, num dos estudos supracitados: 

 

Esta simbólica não atualizada com signos que se desenvolvem a partir do Calcolítico, como 

círculos simples ou concêntricos e, por vezes, espirais, que se atribui a um culto que 

engloba astros (Sol, Lua ou estrelas), insinua que em Panóias perdura um culto que se 

mantém quase intocado desde o Neolítico, o que lhe fornece um sentido claro de tradição, 

conservadorismo e isolamento (Sousa et Silva 2013: 58).  

 

Ora, este multiculturalismo e ancestralidade decerto lograriam a atenção de Miguel 

Torga, cultuando igualmente o silêncio, como antecessor dos seus versos, na senda de 

purificação e catábase espiritual, seguida, pois, de retorno à superfície ou anábase: “In his 

(lucis) silentia ipsa adoramus, em santuários desta natureza adoramos até o próprio silêncio” 

(apud Colmenero). 

Por outro lado, asseguremos a compreensão da figura de Serápis, uma das divindades 

adoradas. Colmenero esclarece prontamente: 

 

Serápis é o deus helenizado que se identifica com o egípcio Osíris, esposo de Íris, morto e 

despedaçado por Seth e que volta à vida por interferência da sua esposa, o que dá origem ao 

desenvolvimento cultural do ciclo da morte e da ressurreição, de que participa, em geral, 

toda a natureza viva. Serápis é divindade solar e ctónica. É solar, porque vive cada dia no 

                                                           
141 Vide Sousa, Rogério e Silva, João Ribeiro (2013): Serápis nos confins do Império: o complexo sagrado de 
Panóias. Vila Real: Culturval.  
 
142 Vide Colmenero, Antonio Rodríguez (1999): O Santuário Rupestre Galaico-Romano de Panóias (Vila Real, 
Portugal). Novas achegas para a sua reinterpretação global. Ministério da Cultura. 
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esplendor do astro-rei, e é ctónica, porque também cada noite se submerge no reino das 

trevas e da morte. (Colmenero 2013: 110) 

 

António Manuel Azevedo aborda com alguma profundidade os vultos que se 

encontram por detrás da divindade Serápis, Deméter e Osíris. Estes dois cultos, apesar de 

épocas diversas, evidenciam todavia, “denominadores e processos comuns”, pois ambos 

apresentam como base a explicação fabulosa das colheitas, uma necessidade nascida aquando 

da iniciação da prática agrícola, certamente. As personagens deificaram-se subsequentemente, 

evocando, na figura simbólica da semente, o ciclo de morte e renascimento perpétuo, ou, se 

quisermos, a leitura cristã, muito posterior, de morte e vida além-túmulo (cf. Azevedo 1998: 

62). As referências a Deméter e Perséfone são extremamente válidas, dada a afinidade que 

mantêm com a ideologia torguiana referente à ciclicidade natural, à sucessão de estações, 

vivas e mortas, de criação e repouso, fundadas na proximidade e afastamento entre mãe e filha 

mitológicas. Por outro lado, a própria Perséfone, cujo legado assenta numa clara 

representação da vida natural, de anulação durante as estações maninhas para afirmar a sua 

presença aquando das estações revigorantes, nas quais a mãe desperta o solo e a criação, 

evidencia um ciclo circular sucessivo de ascensão e descensão. Osíris, pesador das almas, 

assume a forma da semente que se enterra nas funduras para ressurgir no seu fulgor 

primaveril, retornando à vida sob a forma de rebento, não olvidando o facto de Ísis, irmã e 

esposa, preconizar a fertilidade. Desta forma, renasce e ressuscita após a morte às mãos de 

Seth, seu irmão, que o havia desmembrado e espalhado os pedaços do seu corpo pelos quatro 

cantos da terra. Este autor defende Serápis não como um deus infernal, mas como “divindade 

principal dos céus, deus que curava doenças e abria as portas ao mistério da vida e felicidade 

além-túmulo” (Azevedo 1998: 73). 

Outros estudos, coordenados por Silva e Sousa, já mencionados, bem como o de 

Colmenero, revelam o caráter mais antigo de Panóias, afirmando o natural como divindade a 

ser eventualmente celebrada nas Fragas de Panóias: 

 

No pré-romano, serras e montes podem ser entidades religiosas máximas, que os romanos e 

os romanizados atribuirão ao deus supremo, Júpiter; pedras que que se distinguem, fragas, 

afloramentos rochosos contíguos, pedras baloiçantes, perfuradas ou de qualquer modo 

expressivas para o animismo, como as águas curativas, encerram ou representam 

divindades. Um monte como Maranus, que se impõe em diversos horizontes do olhar e do 

quotidiano, oferece ainda a vegetação da cura, pode surgir como tutelar das povoações. Em 
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Panóias ele torna-se impositivo no percurso ascendente dos afloramentos rochosos e numa 

envolvente de espaços e paragens que apelam ao ritual. (Sousa et Silva 2013: 58) 

 

Leia-se ainda Colmenero:  

 

do cimo das rochas sagradas de Panóias se divisa, ao longe e em toda a sua imponência, a 

mole do Marão, montanha sagrada que adoraram os conterrâneos de então e possivelmente 

também os de épocas pré-históricas, como aconteceu com outras montanhas próximas, tais 

como o Larouco e o Teleno. (Colmenero 1999: 29) 

 

Desta forma, Panóias representa um local de culto ancestral, “certamente centrado no 

culto das pedras, cujas origens agrárias parecem evidentes, tendo em conta a relação do local 

quer com os ciclos do sol, quer com as divindades da terra” (Sousa et Silva 2013: 104). O que 

diria este local a Miguel Torga, que o visitava sempre que lhe era possível? De que forma o 

influenciaria a ancestralidade ritual de tal local de culto? A sacralidade de Panóias manteve, 

além do culto prestado por Caio Calpúrnio Rufino a Serápis, “preocupado na sua salvação 

pessoal” (Azevedo 1998: 97), a ancestralidade da evocação natural a divindades rochosas e 

vegetais. “Por razões que nos escapam, a sacralidade de Panóias levou a que a sua qualidade 

como espaço sagrado ‘natural’ tivesse permanecido virtualmente intocada” (Sousa et Silva 

2013: 104). A pureza do local é de naturalidade genesíaca, e, como tal, provedora de uma 

travessia por muitos milénios, até ao indivíduo fero e original, cuja religiosidade ritual 

rememora o aspeto instintivo e natural do homem. Nas Fragas de Panóias, o homem religa-se 

à natureza, ao monte, ao vegetal, à água curativa e ao permanente, dado o culto de deuses cuja 

divindade assenta na morte e consequente ressurreição, na ciclicidade natural eterna.  

Tal multiculturalismo,143 palavra-chave em Torga, traduz a capacidade de culto de 

Serápis, pois ao enraizar-se no substrato religioso dos locais onde se implementa, integra-o na 

sua matriz (Cf. Sousa et silva 2013: 107). Este culto assimila, então, as tradições e os cultos às 

“divindades das pedras e às divindades romanas dos infernos, criando um lugar único em todo 

o mundo romano” (Sousa e Silva 2013: 107). Esta particularidade de o local ser uno e, 

simultaneamente capitalizador de alteridade, de diversidade, evidencia com clareza a atração 

de Torga; em Panóias reside a história do Homem, a evolução da religiosidade e dos cultos, 

                                                           
143 Alföldy, citado por Colmenero, “nega a existência de um serapeum, no sentido de que se trate de um 
santuário dedicado somente a Serápis. Antes se trataria de um lugar onde Serápis e outras divindades, tanto 
infernais como celestiais, incluídas os numina Lapitearum, originários, segunde ele, da Celtibéria” (Colmenero 
1999: 105). 
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do contacto intimista com a natureza, bem como a crença na circularidade cíclica de vida e de 

morte, de renascimento. A ancestralidade e a génese são caraterísticas do local, pelo que, a par 

da natureza e da divindade proclamatória da morte e ressurreição através da primeira, 

substanciam o regresso de Torga a Panóias. Panóias centraliza a diversidade da forma mais 

unificada, simbolizando a evolução do homem e a respetiva comunhão de cultos e tradições 

que permitiram ao homem o seu desenvolvimento e conhecimento.  

Recordemos, pois, a primeira menção torguiana, no Diário, às fragas sagradas. Ora, o 

parágrafo sintetiza o que dissemos anteriormente. As rochas são consideradas sagradas pelo 

facto de em si se revitalizar o tempo, pois a sua perenidade sugestiona o passado, bem como 

os ensinamentos dele recolhidos. São fragas que dizem. São fragas que direcionam e que 

prometem a permanência das intenções, dos protestos ou dos votos, assim como evocam os 

intentos, as reclamações ou os desejos do passado. 

Noutra entrada comentaria os dólmenes e a onomástica e toponímia da sua terra: 

 

 Carrazedo do Alvão, 13 de Abril de 1974 — Dólmenes. Tento ler neles não sei que recado 

dos antepassados. Não é impunemente que se nasce em S. Martinho de Anta, ou das Antas, 

como às vezes vem escrito. A minha memória arcaica exige-me de quando em quando estas 

visitas tumulares. São os meus dias de fiéis defuntos. (Torga 2011: 294) 

 

Todavia, o tempo remói na mó do efémero as marcas do homem de então, pelo que 

resta a paisagem a recordá-lo. A questão do tempo e, essencialmente, do esquecimento em 

Torga, que se tornou fulcral em meados dos anos 50144, à medida que cresce o fantasma da 

morte, é novamente retratada a propósito de Panóias, num discurso aquando do descerrar de 

uma placa comemorativa com o seu nome: 

 

 Há em Panóias, nos meus sítios, um grande santuário pagão que a sombra das carvalheiras 

cobre de melancolia. Formado por toscos altares cavados no granito, a credulidade dos 

nossos antepassados acalmava ali, sacrificando reses, a fúria dos deuses de então. No sopé 

dalgumas dessas aras de sangue e de esperança, que visito ritualmente sempre que posso, 

vêem-se ainda inscrições votivas. E não é sem uma ponta de desencanto que verifico dia a 

dia, na mais conservada, a crescente dificuldade de soletrar o nome de Caio Calpúrnio 

Rufino, funcionário romano. Aquela identificação patrícia a delir-se na solidão das 

serranias atua dentro de mim como devia e deve atuar o memento homo na consciência dos 

                                                           
144 Poemas como «Chicotada» em Orfeu Rebelde, de 1958, «Apocalipse», de Câmara Ardente, em 1962, entre 
outros.  
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Césares e dos Papas. Do silêncio anónimo da multidão de fiéis ergueu-se a voz letrada e 

singular de alguém a tentar eternizar-se na memória do céu e da terra. E no curto prazo de 

dois mil anos o céu muda de ocupantes e a terra de fisionomia! As potestades lapitas do 

preito assinado deixam de ter sentido, e os lajedos oferecem a outro cinzel ávido de 

imortalidade a grã disponível... 

Caio Calpúrnio Rufino nesta parede, por vosso enternecedor devotamento e carinho, vejo-

me já ilegível daqui a meia dúzia de lustros. Depois do verdete habitual, que ironicamente 

esfuma à vista dos próprios inauguradores todas as vaidades ou modéstias 

monumentalizadas, a erosão impiedosa do tempo fará do bronze comemorativo o mesmo 

que fez da lápide sagrada. E quem vier decifrar estas letras, agora reluzentes e nítidas, há de 

coçar os olhos e desistir, como eu começo a fazer lá na montanha diante das outras. A noite 

do esquecimento não deixará mais uma vez que o halo dum luar ilusório perturbe o sono 

das horas passadas. 

Com raras e corajosas exceções, o homem é um trânsfuga incorrigível do temporal. Vive a 

sonhar-se vivo depois de morto. (Torga 2010: 350)145  

 

Compreende-se, pois, que as visitas a Panóias cumprem um ritual de recordação de 

todos os que ali passaram e ousaram eternizar-se nas inscrições votivas sobre a rocha 

granítica, revelando, igualmente, o culto aos deuses da sua predileção, naturais e símbolos de 

ciclicidade. Se o tempo macerou os seus testemunhos, as fragas permanecem intactas, embora 

imersas na erosão, sujeitas aos elementos, revalidando os que ali rezaram e sacrificaram reses 

para sua salvação. Torga sofre do mal de Caio Calpúrnio Rufino que, cismado com o 

esquecimento, talha na rocha o seu nome, perspetivando os alvores do futuro. Todavia, 

ilegíveis, já, as provas do romano, Miguel Torga antecipa-se, na figura de Caio Calpúrnio 

Rufino, e deposita as suas inscrições votivas de salvação na escrita. Se, para Caio, a 

eternidade, ainda que fugaz, fora cinzelada ao toque do buril, para Torga ela é tecida na sua 

poética e o escopro é a pena. Deste modo, além das Fragas, a figura de Caio Calpúrnio 

Rufino, antecedente e representante do passado que anseia ser justamente reconhecido no 

futuro, revitaliza o que existe de sagrado e de simbólico em Panóias. Se o retorno torguiano a 

Panóias é um rito de encontro com a ancestralidade do homem e de comunhão com o natural, 

na celebração do eterno ciclo de morte e ressurreição, protagonizado pelo deus Serápis, as 

rochas e Caio Calpúrnio Rufino constituem símbolos. As fragas revitalizam o passado e são 

representantes do que houve, em tempos. O funcionário romano será símbolo da imensa ânsia 

humana de se eternizar no tempo, escapando às ruas tortuosas do esquecimento, estendendo a 

                                                           
145 Entrada de 7 de dezembro de 1985. 
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afirmação da sua existência, a sua presença, um pouco ao jeito do que os homens das cavernas 

faziam ao soprar líquidos colorantes sobre as suas mãos nas paredes das cavidades. 

Essencialmente, desde que o homem tem consciência de si, evoca essa necessidade de provar 

a sua existência diante dos outros e dos vindouros para que sejam recordados na cadeia 

humana. Portanto, trata-se de uma questão de afirmação individual, mas, certamente, 

sociocultural: o Homem afirma a sua presença a si mesmo e aos outros. Assim, Torga 

confessa: “Sem fé noutra transcendência que não seja a dos atos iluminados por dentro, move-

me o simples desejo de manter acesa, sem sombras de desfalecimento, a minha pobre luz de 

pirilampo, batida por ventos adversos” (Torga 2010: 351).  

  Torga veria em Panóias, igualmente, a possibilidade de realização do espiritual e do 

material, numa consumação concreta: 

 

Panóias, 23 de Dezembro de 1963 — Soletro com a devoção que posso a linguagem 

religiosa dos nossos avós, gravada nestas fragas sagradas que a descrença beata do presente 

pisa sem qualquer estremecimento146. Maneira natural e crua de exprimir e apaziguar as 

forças sobrenaturais, é esse realismo concreto que me atrai e seduz. Trazer os deuses à 

terra, integrá-los num quotidiano material e social que, embora fosse apreensivo, 

permanecia enraizado, era preservar a alma no seu corpo de carne, sem a deixar evolar-se 

no vazio transcendente. Degolar um anho em cima duma fraga, mesmo por intenção 

celeste, significava, sobretudo, degolar um anho — o anho que se criava e se comia. Um 

anho que não era o resignado símbolo precursor do futuro Cristo imolado, mas o reixelo 

bravio de uma Páscoa sem paixão. 

Mais do que sublimar o divino, saciava-se-lhe a fome (Torga 2011: 105). 

 

Como tem sido já alvo de análise ao longo deste trabalho, na poética torguiana lê-se 

uma busca na peugada da comunhão do imanente com o transcendente, do espírito com a 

matéria, na possibilidade de, através da poesia, registar e concretizar o real. A entrada anterior 

revalida tal assunção, pois categoriza a religião de então como uma humanização do divino 

(“trazer os deuses à terra” e “mais do que sublimar o divino, saciava-se-lhe a fome” (Torga 

2011: 105). O próprio ritual de degolação do anho regista uma sublimação do ato 

aparentemente profano, quotidiano, de matar o borrego e de este servir de alimento aos 

homens e, neste caso, de ser igualmente servido aos deuses, como, na Antiga Grécia, descreve 

Homero. Então, a própria deglutição do cordeiro evidencia, também, um ato sagrado, 

                                                           
146 Pode ler-se uma crítica ao desprendimento e desinteresse social e institucional face ao que Panóias valida 
como representativo da nossa herança cultural o que, lamentavelmente, ainda se verifica.  
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cerimonial. Torga abordaria comum entendimento ritual face a certos cerimoniais de 

alimentação, de entre os quais salientamos a matança do porco, as ceias de Natal e um certo 

manjar aquando da sua viagem ao oriente.  

No Natal de 1948, Torga refere-se no seu Diário à desmancha do porco. Olvidado o 

pai que o filho aprendera o Testut, orienta-o na arte da desmancha: “Cortas por aqui, estrinças 

por ali, seguras assim, desvias-te deste ossinho” (Torga 2010: 341). E, finalizando a nota, 

esclarece: “Aqui a ciência é outra. Não se trata de amputar uma perna podre: mas sim de 

repartir para a fome de todo o ano um corpo que se criou com ternura só para isso” (Torga 

2010: 341). A criação do porco na região transmontana reveste-se de uma enorme 

importância, pois, além de tradicional, com o seu “ritual de sangue e fogo”, como menciona 

Teresa Rita Lopes (Lopes 1993: 7), tal ato preconiza a garantia de sobrevivência anual. De 

facto, nas zonas rurais da região, antigamente, o porco cevava-se durante todo o ano para que, 

na altura do Natal, se matasse e aproveitasse a carne, preservando-a sob a forma de fumeiro e 

nas grandes arcas de sal. Trata-se, pois, de um rito alimentício proveniente já dos 

antepassados mais longínquos e que garantia, na economia familiar, um importante seguro.  

A matança do porco valida, ainda, a hipótese de constância cíclica que temos 

avançado da leitura dos textos torguianos, pois assume, ela própria, um ritual predeterminado 

e associado a datas flexíveis, mas normalmente encadeado com a época natalícia, ou, pelo 

menos, com o inverno, altura propícia à preservação da carne. Para o poeta, o ritual sacrificial 

adjudica claramente à família a semente do futuro, a simbólica esperança que, associada ao 

Natal, contribui para a perceção do mesmo como renascimento e preservação da vida: 

 

S. Martinho de Anta, 24 de Dezembro de 1950 — A matança. O porco, criado e cevado 

com desvelos de que gozam poucos humanos, lá está a sangrar no banco do sacrifício. 

Berra que espanta a penumbra da madrugada, mas o seu sofrimento não encontra eco nos 

ouvidos de ninguém. Quanto mais barulhenta for a agonia, mais escoado ficará o seu corpo 

no chambaril. 

Impressionou-me sempre na vida aldeã este cerimonial doméstico, que acaba por deixar um 

morto de pernas para o ar, pendurado na trave da casa. 

Na manjedoira vai nascer o Salvador; à lareira vai-se juntar a família; e à entrada da porta 

da simbólica renovação do Ano Novo, o espantalho do cadáver que há de alimentar o 

futuro! (Torga 2010: 91) 

 

Outro ritual a que o poeta dá importância associa-se igualmente ao Natal: a ceia, como 

prolongamento do símbolo natalício, agrega símbolos fulcrais sob a mesma esfera espácio-
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temporal: a família, a casa e a data festiva. Deste modo, a ceia representa a refeição total, 

paradigmática da comunhão física da família em torno de uma celebração de renascimento. 

Dessa forma, quando não lhe é possível viver a celebração de acordo com o ritual,147 Torga 

ressente-se: 

 

Coimbra, 24 de Dezembro de 1984 — Natal ao borralho dos lençóis, a curtir uma senhora 

gripe que tolhe de todo em todo o recolhimento e a inspiração que esta quadra sempre me 

tem merecido. Em vez de erguer loas ao Menino, encharco-me de mezinhas e tusso. A 

saúde ajuda muito nisto de mitos e ritos. Nem sequer consoei. E, com o estômago vazio, o 

peito tomado e a macerar num banho-maria de cobertores de papa, em vão tento 

comprometer a mente e os sentidos na emoção da hora. (Torga 2011: 169) 

 

Esclarece o sentido celebratório, no Natal do ano seguinte, bem como a relevância de 

cada detalhe, inclusivamente o do “comer e beber ritualmente” (Torga 2011: 185): 

 

Coimbra, 24 de Dezembro de 1985 — Natal. E, só pelo facto de o ser, o mundo parece 

outro. Auroreal e mágico. O homem necessita cada vez mais destas datas sagradas. Para 

reencontrar a santidade da vida, deixar vir à tona impulsos religiosos profundos, comer e 

beber ritualmente, dar e receber presentes, sentir que tem família e amigos, e se ver 

transfigurado nas ruas por onde habitualmente caminha rasteiro. São dias em que estamos 

em graça, contentes de corpo e lavados de alma, ricos de todos os dons que podem advir de 

uma comunhão íntima e simultânea com as forças benéficas da terra e do céu. (Torga 2011: 

185) 

 

Mircea Eliade esclarece, relativamente aos atos fisiológicos, aparentemente profanos, 

que o seu entendimento ostentará diversos significados, consoante a religiosidade do 

indivíduo que o consigne. Eliade distingue o homem moderno, a-religioso, do homem 

primitivo, estabelecendo a dissemelhança com base na forma como ambos distinguem 

categorias fisiológicas humanas: 

 

Para a consciência moderna, um ato fisiológico – a alimentação, a sexualidade etc. – não é, 

em suma, mais do que um fenômeno orgânico, qualquer que seja o número de tabus que 

ainda o envolva (que impõe, por exemplo, certas regras para “comer convenientemente” ou 

que interdiz um comportamento sexual que a moral social reprova). Mas para o “primitivo” 

                                                           
147 O ritual do Natal inclui, além da celebração do nascimento do Menino, ou renascimento, a escrita poética e o 
encontro com os seus (vivos e mortos).  
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um tal ato nunca é simplesmente fisiológico; é, ou pode tornar-se, um “sacramento”, quer 

dizer, uma comunhão com o sagrado. (Eliade 1992: 14) 

  

De facto, a religiosidade de Torga instiga-o, como se lê na sua obra, a determinar 

certos atos fisiológicos ou sociais como constituintes da esfera do sagrado. O ato sexual, 

reprodutor, como esclarecemos já, cobre-se de enorme significação dada a realização 

sacramental e a ideia de continuidade em que assenta. Por outro lado, o nascimento, 

naturalmente aceite como um fenómeno orgânico vulgar — ainda que, nos nossos dias, 

rodeado de grande emoção —, em Torga é ilustrado como uma bênção da natureza, um 

momento simbolicamente sagrado, imbuído de um cariz extraordinário, imensamente 

misterioso, que, apesar de concreto, mescla igualmente razões do espiritual. Trata-se, pois, de 

um ato primordial de vida, repetido pela mãe, a par da Grande Mãe: 

 

É fácil compreender o sentido religioso desse costume: a geração e o parto são versões 

microcósmicas de um ato exemplar realizado pela Terra; a mãe humana não faz mais do 

que imitar e repetir este ato primordial da aparição da Vida no seio da Terra. Por isso, a 

mãe humana deve colocar-se em contacto direto com a Grande Mãe, a fim de se deixar 

guiar por ela na realização do grande mistério que é o nascimento de uma vida, para receber 

dela as energias benéficas e encontrar aí a proteção maternal. (Eliade 1992: 71) 

 

  O próprio trabalho agrícola, que, e de acordo com Eliade, numa sociedade 

dessacralizada se tornou um ato totalmente profano, justificado apenas pelo proveito 

económico, contrário à abertura espiritual e completamente destituído de significado 

religioso, surge validado, na poética torguiana, como um cerimonial.148 Na verdade, não são 

raras as vezes que o poeta assume uma associação da escrita à cultura da terra. O trabalho 

                                                           
148 Pode ler-se, no Diário:  
 

A marca dos que vêm da terra e se lhe conservam fiéis, como eu, é que não conseguem depois sítio no 
mundo onde possam ter preguiça sem remorsos. O trabalho é sempre para eles a única normalidade 
possível. Pouco importa que seja improdutivo: o suor justifica-o. Mais acto religioso do que 
imperativo social, é no seu exercício incansável que reside a salvação. E sempre que o corpo amolece 
e a oração descai ou se apaga, é o pânico. A alma fica sem suporte. (Torga 2010: 255) 

 
Ao terminar A Criação do Mundo, confessa, aliviado: 

 
O Sexto Dia da Criação do Mundo finalmente nas montras. Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo! 
Era com estas palavras que meu Pai despegava das leiras, e não encontro outras mais apropriadas para 
esta hora. […] Acabei a longa vessada da minha vida. E quero que seja o honrado exemplo 
progenitor, assim trazido à lembrança, a autenticar a penitência que cumpri de ter metido setenta anos 
de sofrimento em mil páginas de disciplina. (Torga 2011: 85) 
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agrícola, também cíclico, substancialmente associado à circularidade das estações anuais, 

prenuncia, como soía aos nossos antecessores, “um ritual revelado pelos deuses ou pelos 

heróis civilizadores” (Eliade 1992: 50), pelo que consubstancia um ato real e significativo. 

Portanto, quando Torga menciona o cultivo da terra, fá-lo sempre sob um ponto de vista 

cerimonial, certamente consciente da exploração da mesma no sentido de providenciar 

proveito alimentício ou económico, mas, essencialmente, ritual, mitológico. Eliade defende 

que tal aceitação do aparente profano como sagrado indica a necessidade fundacional do 

mundo, presumida em cada ato cíclico agrícola; explica como determinada realidade veio ao 

mundo. Trata-se, pois, da energia criadora dos deuses, cuja ação fundacional pode ser recriada 

através da cerimónia ritual de forma a instaurar o tempo sagrado. O “Doiro sublimado” é 

exemplar: 

 

S. Leonardo de Galafura, 8 de Abril de 1977 — O Doiro sublimado. O prodígio de uma 

paisagem que deixa de o ser à força de se desmedir. Não é um panorama que os olhos 

contemplam: é um excesso da natureza. Socalcos que são passadas de homens titânicos a 

subir as encostas, volumes, cores e modulações que nenhum escultor, pintor ou músico 

podem traduzir, horizontes dilatados para além dos limiares plausíveis da visão. Um 

universo virginal, como se tivesse acabado de nascer, e já eterno pela harmonia, pela 

serenidade, pelo silêncio que nem o rio se atreve a quebrar, ora a sumir-se furtivo por detrás 

dos montes, ora pasmado lá no fundo a refletir o seu próprio assombro. Um poema 

geológico. A beleza absoluta. (Torga 2011: 346) 

 

 O profano torna-se sagrado novamente através da celebração do mito fundacional: 

 

Coimbra, 2 de Janeiro de 1975 — Horas a fio a cavar o quintal. Como sempre, quando dei 

conta, tinha um talhão semeado a preceito, as leivas esfareladas, o estrume devidamente 

enterrado, a semente conscienciosamente repartida. E tudo sem esforço, naturalmente. Uma 

vez debruçado na belga, o corpo parece ensinado. Quanto menos atenção dou aos gestos, 

mais perfeitos saem. Os regos direitos, a fundura precisa, a terra nivelada. A sabedoria que 

a gente traz nos cromossomas! (Torga 2011: 311) 

 

Como vemos, o manejar da enxada é uma herança que pretende manter, procurando a 

proximidade com os antepassados, os mais matriciais, na senda da identidade e do sagrado: 

 

S. Martinho de Anta, 2 de Julho de 1982 — Chego, e adeus solidão. Fico logo 

acompanhado por todos os meus penates. Presenças virtuais mas agentes, estimulam-me o 
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entendimento, pacificam-me o coração, corrigem-me a pauta dos versos. Ninguém como eu 

continua a padecer no mundo mais amparado. Até quando cavo o quintal, e começo a 

abafar, sinto que as suas mãos invisíveis seguram também o cabo do enxadão. (Torga 2011: 

108) 

 

 A sabedoria reclama-se, desse modo, como pertença instintiva e natural. Torga repete, 

quando lhe é possível, certos atos da sua infância, o que vai ao encontro dos estudos 

eliadeanos que defendem que nada mais fazemos senão reproduzir o ato criador, regressando, 

desse modo, ao útero, regenerando os sentidos: 

 

 S. Martinho de Anta, 26 de Setembro de 1980 — Apanha da fruta. É dos poucos gostos 

que ainda tenho na vida. Trepar por elas acima e fazer prodígios de equilíbrio na crista das 

macieiras e pereiras. Volto de repente à infância, mas agora a depenar cada pernada sem 

medo que o dono do pomar me venha puxar as orelhas. (Torga 2011: 80) 

 

Por outro lado, a terra, especialmente a do chão da sua infância, que rodeia a casa 

paterna, sagrada, é dileta de Torga. Seria a ela que o poeta pretenderia regressar, aquando do 

seu desaparecimento, o que efetiva o desejo de regressus ad uterum: “S. Martinho de Anta, 3 

de Julho de 1982 — Marquei no jardim o sítio onde gostava de ser enterrado” (Torga 2011: 

109). O apego do poeta à sua terra mater assenta nessa necessidade evocativa de pureza e 

ordem genesíaca, originária, à qual só retornará na totalidade, aquando do seu enterro, pelo 

que a sua perspetiva perante a morte, a certa altura, se torna dualista: ora a repele com receio 

do esquecimento consequente e por isso canta, ora a consente, na certeza de retorno efetivo a 

casa, rito repetível em cada viagem a S. Martinho: 

 

S. Martinho de Anta, 17 de Setembro de 1984 — O que eu os invejo! Nasceram aqui e aqui 

ficaram, a fazer parte da paisagem, como que plantados nela. Ninguém os estranha quando 

passam, ninguém pergunta quando chegaram e quando se vão. Nenhum destino os levou 

para longe e os traz só de vez em vez, para sentirem a angústia de, embora de cá, serem 

insólitos em todos os caminhos e provisórios em todas as atenções. Nunca os crucificará 

esta espécie de ciúme da terra, que ocultamente me rói, desde que saí da escola, e tive de o 

ir ganhar, a iludir em vão de mil maneiras a evidência de um amor frustrado. Seus filhos a 

tempo inteiro, terão sempre com ela em vida a comunhão total que apenas terei na morte. 

(Torga 2011: 58) 
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Repare-se na data da nota diarística transcrita, clarificadora do apego permanente de 

Miguel Torga às origens transmontanas, não num sentido meramente telúrico, mas 

essencialmente psicológico, ontológico, pois insiste no tempo de infância, na viagem 

irreversivelmente separadora, e no regresso provisório a casa. A vindima, enquanto rito 

agrícola, é exemplo certo deste apego, mais do que telúrico, essencialmente ontológico e 

psicológico, à terra mater infantil.  

O cultivo da terra surge associado ao renascimento e à escrita: “S. Martinho de Anta, 

16 de Abril de 1960 — Aproveito estas horas de paz enraizada para lavrar mais algumas 

courelas de papel. Com a rabiça da caneta bem segura na mão, vou abrindo regos” (Torga 

2011: 23). As duas lavras, a da escrita e a da terra, realizam a transformação do caos num 

cosmos harmonioso através de um ato de criação. Desse modo, eterniza-se a repetição do ato 

primordial, pelo que o trabalho aparentemente profano dá lugar ao sagrado.  

Antes de dar por encerrada esta dissertação sobre a viagem a Panóias, abordemos 

ainda a referência torguiana a outro momento em que sacraliza o ato fisiológico, vulgar, de 

comer, cuja nota diarística nos elucida sobre o olhar incomum lançado à refeição pelo poeta:  

 

Macau, 10 de Junho de 1987 — Jantar tipicamente chinês, com o ritual devido. Comer é 

um acto de cultura. O civilizado alimenta-se; o selvagem enfarta-se. E gostei de, pela 

primeira vez na vida, estar sentado a uma mesa a ingerir cada iguaria como se engolisse 

uma hóstia. A comungar. (Torga 2011: 217) 

 

Ora, a refeição assume contornos cerimoniais, semelhantes aos ritos de sacrifício das 

reses e consequente deglutição das mesmas, nas Fragas de Panóias, numa ceia afinal tangível 

e partilhada com os deuses. O pão e o vinho efetivam, igualmente, o seu caráter simbólico, 

resultando numa mescla do imanente e do transcendente:  

 

Coimbra, 8 de Maio de 1974 — Sim. Apesar da sedução que no meu espírito exercem 

outros credos, se tivesse de me converter, seria ao catolicismo. É, afinal, a única religião 

compatível com a minha natureza torrencial, terrosa, pecadora. Uma religião que sagra de 

tal modo o profano que nele se fazem agentes demiúrgicos a água, o sal, o azeite, o pão e o 

vinho. A água e o sal do baptismo, o azeite da unção, e o pão e o vinho da eucaristia. A 

imanência e a transcendência tão medularmente conjugadas, que a realidade tangível se 

paradigmatiza no prodigioso mistério da encarnação e no escândalo bárbaro e sublime de 

um Deus consubstanciado a quem antropofagicamente o devoto devora a carne e bebe o 

sangue. (Torga 2011:297) 
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5.3 (Eterno) Retorno a casa   
 

 

Chevalier esclarece-nos que, enquanto símbolo, a viagem edita “busca da verdade, da 

paz, da imortalidade, na procura e na descoberta de um centro espiritual” (Chevalier 1982: 

691). A par da criação poética e da escrita do Diário a viagem preconiza, em Torga, um rito 

na peugada da imortalidade, assente sobre a ciclicidade e o eterno retorno, de que é figuração 

maior a estação primeva. De facto, a primavera evidencia um caráter primário, mas singular, 

na explicitação de tal ciclo. Exposição máxima do renascimento, do desentorpecimento do 

corpo e da alma, da matéria e do espírito, a primavera, em Torga, transgride a morte, na 

perpetuação da circularidade. Com ela renasce a semente, da qual virá o fruto apetecido, 

intransigência da vida contra o destino certo. A transitoriedade do tempo, como já a 

conheciam os Maias149, é, contudo, notória, mas o seu fim inaugura um novo ciclo de vida. 

Desta forma, cremos que a viagem em Torga ultrapassa a questão social, como ultrapassa o 

caráter, decerto extraordinário, da literatura de viagens. A romagem ritual configura, então, 

um retorno ao Homem e ao seu cerne protoplásmico, original, essencial, bem como uma 

procura do imortal através da sequência cíclica circular.  

Um dos modelos do rito viático sobremodo relevante é a visitação torguiana do poeta à 

casa paterna. Ritmada consoante as épocas festivas, especialmente a Páscoa e o Natal, 

reconstitui o momento inicial de um ciclo anual, a primavera, e o fecho da mesma, o inverno. 

Esta viagem prenuncia, então, uma proximidade ritual do poeta à família, à génese, bem como 

a um local e a um tempo circunscritos à sua infância. São Martinho de Anta e a sua meninice 

sustentam o retorno à casa de onde partiu numa incomensurável tristeza: “Mas apenas o 

comboio se pôs em andamento, e meu Pai foi ficando cada vez mais longe, lavado em 

lágrimas na gare, cegaram-me subitamente os olhos e chorei desesperadamente” (Torga 2000: 

70). Esta ida, de que haveria regresso anos mais tarde, nunca seria totalmente completa, 

negando a possibilidade de um retorno efetivo, pois aquele que embarcara no Arlanza nunca 

mais regressaria verdadeiramente, a não ser na memória do poeta de «Contemplação»: 

 

Num berço de granito, 

Com a manta do céu 

                                                           
149 Miguel Torga visitou com grande entusiasmo o México, abordando a questão: “Eram os glifos, que aponta ao 
lado das imagens insólitas, e que confessa indecifráveis, que eu gostaria de ver decifrados, convencido como 
estou de que os dançarinos tentam na sua voz de pedra dizer-nos que já sabiam da vida e da morte pelo menos 
tanto como nós” (Torga 2011: 141). 
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A cobrir-lhe a nudez, 

A minha infância dorme. 

Nem bruxas, nem fadas 

A velar-lhe o sono. 

No mais puro abandono 

Do passado, 

Respira docemente, 

Enquanto eu, inútil enviado 

Do presente, 

Sobre ela me debruço, 

E soluço. (Torga 2007: 154) 

 

A Criação do Mundo não o desmente: 

 

O encontro com os meus Pais foi três dias depois. 

As cartas tinham mentido. Nelas, durante os cinco anos passados, a frescura do rosto de 

minha Mãe, o brilho inteligente dos seus olhos, e, sobretudo, a espiritualidade que 

irradiava, permaneciam imutáveis. De meu Pai, então, nem um indício sequer de velhice e 

cansaço. E ambos estavam mudados! Quem eu via e apertava nos braços eram seres 

diferentes dos que moravam na lembrança. Faltavam cinco anos a cada um. E, como não 

conseguia preencher essa lacuna do tempo, claudicava nas efusões […] O período 

adolescente da minha vida não lhes pertencia, e sentiam dificuldade em ligar inteiramente o 

menino que partira ao esgrouviado que regressava. (Torga 2000: 155) 

 

O seu regresso é o regresso de um estranho à origem, como valida o narrador do seu 

romance de artista, em «O Terceiro Dia»: 

 

Ora eu trazia-lhe apenas um monótono romance de sofrimentos, numa expressão insólita. E 

não conseguia aderir a tão rude e concreta via-sacra, e muito menos objetivá-la na minha 

pessoa. Ouvia à lareira o relato da odisseia na Morro Velho, e punha-se a chorar pelo 

menino de doze anos que vira partir. 

— Coitadinho do meu filho! Tão bonito e tenrinho que ele ia… Quando me lembro…  

De nada valia tentar atrair aquela ternura sobre mim. O outro é que morava no seu coração. 

(Torga 2000: 157) 

 

Assim, o hiato temporal havia privado o peregrino da reconquista do seu lugar 

aquando do seu regresso. Quem concretizava o menino Adolpho era um corpo de adulto e não 

a meninice e a adolescência que entretanto se desenvolveram. Nesse obstáculo imposto pelo 
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tempo, Adolpho Rocha (e, consequentemente, Miguel Torga) procura alcançar o passado de 

carinho, de inocência e essencialmente de pertença junto a um lugar que fora seu e que deixou 

escapar durante a sua odisseia por terras de Vera Cruz.  

 

 

5.3.1 De idas e regressos: o primeiro rito  

 

Cremos, pois, que devemos alguma atenção ao nascimento de Miguel Torga, às mãos 

de Adolpho Rocha. Regressado a casa, Adolpho Rocha procura uma reconfiguração de si 

mesmo, desadequada que se encontrava a sua pessoa ao lugar que habitara e que agora lhe 

parecia estranho e estranho que, naturalmente, Adolpho parecia ao topoi original: “minha mãe 

protestava indignada contra o meu sotaque brasileiro” (Torga 2000: 156) ou “a sentir-me, 

como quando regressara do seminário150, cercado dum muro de solidão” (Torga 2000: 157) e, 

ainda mais premente: “ninguém tinha coragem de mo dizer claramente. Mas a minha presença 

era demais ali” (Torga 2000: 163).  

Ora, a sua presença era demais ali, como passou a ser sempre que regressava a casa, a 

São Martinho: “Em Agarez fui recebido hostilmente por uns, e reticentemente pelos restantes. 

Para os ricos, a minha presença vinha subverter a ordem social que ali reinava desde que o 

mundo era mundo […] a reação precavida dos pobres tinha outras razões” (Torga 2000: 27). 

Ao longo do romance autobiográfico, Torga esclarece-nos sobre a presença constantemente 

repudiada: “A partida de casa aos dez anos fora catastrófica. Saíra do círculo apertado em que 

viviam, e perdera definitivamente o lugar privilegiado no seio da tribo. Estava, sem estar” 

(Torga 2000: 215). A sua estada em Coimbra não lhe viabilizou uma existência total, pois 

refere, aquando do seu regresso à cidade onde se formara: “Coimbra repeliu-me como a 

galinha que choca nova ninhada repele os frangos criados” (Torga 2000: 220). E, ainda: “É 

triste ser hóspede numa terra onde já se foi anfitrião […] Os próprios companheiros de há 

pouco ficavam constrangidos com a minha presença” (Torga 2000: 221).  

Cremos, então, e olhando a tabela cronológica em que tais situações se dão, a par da 

publicação das suas experiências artísticas iniciais, que Miguel Torga sente uma desmesurada 

necessidade de se recriar, de se reconfigurar, na tentativa de ajustamento de si ao mundo.  

                                                           
150 Um dos ensaios da sua partida para uma temporada mais longa, e que configura, claro, a saída temporã da 
casa paterna. 
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Esclareçamos, pois, o nosso entendimento. Miguel Torga nasce às mãos de Adolpho 

Rocha, num paratexto com que abre A Terceira Voz, em 1934. Atentemos, então, na produção 

e publicação literária do autor Adolpho Rocha até tal data, e na consideração levada a cabo, 

da mesma obra, pelo poeta Miguel Torga, como seu manifesto corpus poético. Na nota à 

edição de Poesia Completa (2007), Clara Rocha descreve: 

 

Os dois volumes de Poesia Completa reúnem, pela ordem cronológica da sua publicação 

em livro, todos os poemas de Miguel Torga que o próprio Autor considerou como o seu 

corpus poético, incluindo os poemas de Diário. 

O Autor renegou o seu primeiro livro de versos, Ansiedade (1928), e nunca quis reeditar os 

livros Rampa (publicado em 1939 nas edições da revista Presença), Tributo (1931) e 

Abismo (1932). Dessas obras, ainda assinadas com o nome Adolpho Rocha, apenas salvou 

para a Antologia Poética (1981) um verso do poema «Ignoto» e os poemas «Balada da 

Morgue», «Pão Ázimo», «Desaterro», «Inscrição», «Primeira Endecha» e «Sétima 

Endecha» (Torga 2007: 9). 

 

 A negação de publicações anteriores explica-se apenas pela precipitação do 

lançamento de produtos literários inacabados, dada a representativa preocupação do poeta 

com a maturação da palavra?151 Ou a renegação de tais produções poderá relacionar-se 

também e inteiramente com a anulação de um tempo macerado pela incapacidade de se 

imiscuir e religar a um espaço, e, concomitantemente, assumir uma presença (razão pela qual 

a palavra seria, a seu ver, inacabada)?  

 Cremos, então, que o beijo com que Adolpho Rocha entrega Miguel Torga à vida 

literária, não só assenta na criação do eu-mito, estabelecendo o poeta como Cristo salvador e 

                                                           
151 Aliás, sobre tal precipitação, o narrador de A Criação do Mundo apelidaria como pobre coletânea de versos as 
publicações iniciais. Em várias entradas diarísticas, explicitaria a autocrítica cabal: “Coimbra, 14 de Outubro de 
1984 — As tolices que dizemos na mocidade, convencidos de que estamos a proclamar verdades eternas” (Torga 
2011:110): 

 
Coimbra, 13 de Novembro de 1942 — Peguei hoje por acaso num livro meu. Abri, comecei a ler, mas 
ao cabo de duas páginas desisti. Era tal a sensação de inacabado, de provisório e de rudimentar que 
tudo aquilo me dava, que fugi de mim próprio. Mísera condição a de um artista! Os outros, os 
vulgares, como homens, em relação à vida temporal, têm pelo menos esta piedade do tempo: o 
nivelamento de todas as horas, o esquecimento brumoso dos trágicos relevos do caminho andado. O 
pobre do poeta ou do escritor, esse vai deixando em cada passo a verónica da sua imaturação, da sua 
gaguez — sem poder ao fim, quando do alto cuida ver o horizonte com maior lonjura, dar uma cor 
mais funda e mais significativa aos toscos painéis que pintou outrora. (Torga 201: 143) 
 
E antes desse livro curado pelo fumo da vida, vêem-se quase sempre meia dúzia de outros, infantis, 
imbecis, esquemáticos como o bê-á-bá. Pænitet me — creio que é a fórmula do arrependimento 
(Torga 2010:297). 
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deus criador, mas, mais ainda, o beijo preconiza uma despedida daquele que regressa do 

Brasil e, durante anos, busca e se busca, até encontrar uma face e, eventualmente, um espaço 

condizente com a sua nova realidade.  

 Explica Maria da Assunção Monteiro:  

 

Miguel Torga é um humano que assume as proporções de um deus, e, tal como Ele, com 

preocupações de salvar os homens; é alguém que se torna um paladino da liberdade e dos 

direitos humanos. Cristo era Deus e humanizou-se; Miguel Torga é como um deus na terra, 

um homem que pretende atingir uma dimensão superior, isto é, um humano que almeja 

objetivos superiores, quase divinos, dignos de um deus. Por isso falamos de mito, ou 

melhor, de eu-mito. (AA.VV. 2005: 13) 

 

 Essa consciencialização da sua dimensão superior,152 enquanto poeta, decerto 

influenciaria a sua visão de si mesmo, atribuindo-se, finalmente, um destino, que, 

conjuntamente com a medicina (relembre-se que foi em 1933153 que terminou o curso154 e que 

imediatamente iniciou a sua profissão155) lhe firmaria um lugar no universo. Apesar do tempo 

que poderia ter levado a adquirir a compreensão total de si como poeta e médico (repare-se 

que saneia as publicações até 1934, que, por volta do início de 1934 inicia a sua carreira 

profissional e que dá início ao Diário a 3 de janeiro de 1932, tendo somente sido publicado 

em 1941), — falamos de um espaço temporal de sensivelmente quatro anos, desde a 

publicação de Ansiedade, três anos após o seu retorno do Brasil, até ao início da escrita 

diarística156, a 3 de janeiro de 1932 — , tal perceção consolidou-se na figura de Miguel Torga, 

                                                           
152 A explicação é simples: “digo que a minha voz mudou — porque o horizonte é maior” (apud Rocha 2000: 
205).  
 
153 Numa nota diarística, refere-se ao rito de final do curso: “Coimbra, 8 de Dezembro de 1933 — Médico. 
Conforme a tradição, mal o bedel disse que sim, que os lentes consentiam que eu receitasse clisteres à 
humanidade, conhecidos e desconhecidos rasgaram-me da cabeça aos pés. Só deixaram a capa. E aí vim eu pelas 
ruas fora o mais chegado possível à minha própria realidade: um homem nu, envolto em três metros de negrura, 
varado de lado a lado por um terror fundo que não diz donde vem nem para onde vai.” (Torga 2010: 18) 
 
154 Em A Criação do Mundo, narra, a propósito da indecisão que lhe trazia o fim do curso: “tentava reagir, a 
fazer finca-pé na síntese em que pensara dias antes: uma técnica aprendida e um apostolado assumido” (Torga 
2000: 206). 
 
155 Nota seguinte à que citámos anteriormente: “S. Martinho de Anta, 3 de Março de 1934 — Aqui estou 
enterrado em montes até às orelhas, a receitar xaropes e a ler o Comércio do cabeçalho ao derradeiro anúncio” 
(Torga 2010: 18). 
 
156 Sobre os poemas do Diário confessa: “Os poemas líricos do Diário foram o primeiro vislumbre de uma 
beleza objectiva e serena” (Torga 2010: 226). 
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instauradora de um homem decerto povoado de contradições perante a vida, como reporta a 

sua criação literária, mas, simultaneamente, revestida de uma inteira certeza de si mesmo.  

Ora, tal sacralização de si próprio, a mitificação que Adolpho Rocha proclama sobre 

Miguel Torga,157 ao outrar-se158 e revelar-se inteiramente na aparição deste nome é, em si 

mesma, um rito, como o constitui a escrita do Diário e como são ainda a viagem e a caça, de 

que já falámos. Assim, diríamos que a mitificação onomástica é o início dos ritos, ou o ritual 

primeiro do qual nascem, subsequentemente, os restantes. De facto, Mircea Eliade considera 

que o mito reconta uma história sagrada, relatando um acontecimento ocorrido no tempo 

primordial, “dans le temps fabuleux des commencements” (cf. em AA. VV. 2005: 13).  

Assim, Adolpho Rocha sacraliza, como esclarece Assunção Monteiro, “a figura criada, uma 

figura que é do tempo primordial” (AA. VV. 2005: 13). Eduardo Lourenço descreve tal 

batismo “à maneira bíblica onde se inscreve de antemão um destino a cumprir” (AA. VV. 

1994: 277).  

Manuel Alegre, no prefácio de Miguel Torga, Fotobiografia, declara poeticamente 

sobre a primeira aparição de Miguel Torga: 

 

Antes, muitos anos antes, uma tarde, já não sei quando, ou talvez ao fim da manhã, ao 

entrar para o elétrico dos Olivais, senti um baque, vi aquele rosto como nunca outro assim, 

não era feio e era quase bonito, estava antes da fealdade e da beleza, era um rosto do 

homem antes do homem, não podia ser senão ele, ninguém me disse, mas eu olhei e soube 

que só podia ser ele, Miguel Torga. A menos que fosse a reincarnação de Viriato. E soube 

mais: soube que ele só podia ser assim, aquele rosto, aquele olhar de águia das montanhas, 

aquele porte de camponês e príncipe. Soube que ele só podia ser assim e só podia ter aquele 

nome. E aqui a Clara que me desculpe, que me perdoe o próprio poeta e todos aqueles que 

têm tentado explicar o porquê de Miguel e o porquê de Torga. Não creio que tenha sido por 

homenagem a Cervantes e a Unamuno, nem sequer pela flor do monte, mas sim pelas 

vogais e consoantes. Há nomes que estão certos sem se saber porquê e este nome está certo. 

Veja-se o e de Miguel e o o de Torga, vogais abertas, mas, sobretudo, nem percebo como 

ninguém deu por isso, veja-se o g de Miguel e o g de Torga. Esse é o segredo, vogais, 

                                                           
157 Carlos Reis, citado por Maria da Assunção Monteiro esclarece que a opção por um outro nome pode, entre 
outros motivos, ser originada “por indução simbólico-cultural” (apud Monteiro 2003: 6).  
 
158 A utilização deste vocábulo, outrar, não implica, certamente, um desdobramento ao sabor pessoano, apenas 
um compromisso com um outro eu que é o real e se assume através da consciência da sua missão, ainda que, por 
vezes, Torga evidencie alguma dispersão interior típica dos poetas presencistas, como refere Isabel Vaz Ponce 
de Leão, apelidando-a de dualismo psicológico e exemplificando tal variedade de personae com «Guerra Civil», 
de Miguel Torga, Os Dois de Branquinho da Fonseca, Jacob e o Anjo, de José Régio (Vaz 1996: 127-132). 
Repare-se, pois, que Adolpho Rocha, no prefácio anunciativo de Miguel Torga esclarece: “Quanto a mim, ah! 
irmãos, sou tão eterno como Ele…” e ainda: “Fica o Outro… Ficas tu, Miguel Torga” (Torga 1934: 6). 
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consoantes, sonoridades, correspondências, mistérios. Seja como for, ele só podia ter aquele 

rosto e aquele nome. É por isso que eu não sei quem é Adolfo Rocha. Acho que Miguel 

Torga é só isso, Miguel Torga, ele próprio, o outro, no exato sentido em que Rimbaud 

definiu o poeta moderno: “je est un autre”. Ou talvez seja mais complicado, talvez ele tenha 

acabado por fazer o contrário: um outro é eu. (Rocha 2000: 13) 

 

O destino de que fala Eduardo Lourenço parece evidente; a pena e a bata logram tal 

sorte.159 Todavia, além da oficialização de tais tarefas através da imbuição da nova figura 

mitificada, a celebração da mesma revela um rito na esteira do sagrado, pois cria, 

primordialmente, a presença efetiva do ser Adolpho Rocha, sob a presença de Miguel Torga, 

fundando um começo, e, por essa via, o celebrante tem acesso a um tempo primordial. Tal 

tempo e espaço primordiais evocam um outro tempo sagrado, o da infância, o mais 

semelhante na pureza e na inocência, ao Paraíso. Compreendendo o lapso temporal e 

existencial que figura na sua vida, após o regresso a Portugal, Adolpho Rocha suprime a 

necessidade de um tempo sagrado através da instituição do mito de criação de um espaço 

edénico, centralizado na geografia e tempo infantis, e de (re) criação de si mesmo enquanto 

deus da sua própria criação.160 Assim, A Criação do Mundo, uma das suas obras primordiais, 

preconiza os limites da sua criação edénica, contendo o paradigma matricial da sua obra, bem 

como os carateres da sua poética. Por outro lado, o facto de a obra assumir os contornos de 

um romance de formação e de um romance de artista,161 viabilizam tal necessidade de, cedo, 

                                                           
159 Leia-se no Diário, sobre tal batismo, cinquenta nos depois:  
 

Coimbra, 2 de Julho de 1989 — O leviano que eu fui, quando em 1934, em letra redonda, dei nome e 
entreguei à sanha farisaica, com um beijo simbólico, o Cristo que metaforicamente supus existir em 
mim. E o que me têm doído os remorsos dessa hora traidora, que parecia um simples baptismo 
literário e era um destino impiedoso, impiedosamente imposto. Dividido desde então em duas 
metades desigualmente responsabilizadas — uma, condenada à cruz de uma existência emblemática, 
rectilínea, coerente, sem transigências de nenhuma ordem, e a outra cingida apenas à ética 
profissional e às leis da civilidade —, assim tenho atravessado os anos, ora a assinar livros, ora 
receitas, fiel a uma dicotomia absurda, na íntima mortificação de ter sido um carrasco de mim mesmo. 
(Torga 2011: 279) 

 
160 Manuel Alegre defende:  
 

O garoto trangalhadanças que de fralda de fora vai à escola aprender a gramática e a tabuada nunca se 
chamou Adolfo. Mesmo sem o saber ele já era Miguel e só nasceu verdadeiramente quando o autor o 
pôs em Agarez, que é S. Martinho erigido em local mítico, o tal "local sem paredes", onde a escrita e 
a vida se fundem em realidade e símbolo para ganhar uma dimensão universal. (Rocha 2000: 13) 

 

161 Veja-se A Viagem de Miguel Torga, de Isabel Fidalgo Mateus, a propósito de tal designação.  
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organizar assertivamente o seu mundo enquanto deus do seu heterocosmo,162 na senda da 

estruturação do seu pensamento e, certamente, do seu lugar no mundo,163 posto em causa 

aquando do seu regresso a casa.  

A infância164 que lhe foi abruptamente arrepanhada é, como vemos, revisitada 

poeticamente, nas entradas do Diário, nos primeiros dias d'A Criação do Mundo, na antologia 

poética, e, veladamente, sob as descrições dos contos. Henri Meschonnic, citado por Maria 

Madalena Silva, esclarece que qualquer artista aspira à perceção do mundo através da ordem 

da infância, o que explica o eterno retorno ao universo infantil (apud Leão 2007: 159). 

Ora, cremos, pois, que o verdadeiro regresso a casa, do Brasil (como criança que 

partiu), e, por conseguinte, à infância enquanto um somatório de um tempo e de um espaço 

sagrados, é consubstanciado a cada visita à casa paterna, configurando um rito viático de 

reencontro com as suas raízes, na senda da reposição da inocência e pureza perdidas na idade 

adulta, com que regressou do Brasil. No poeta divergem a criança e o adulto,165 forças 

antagónicas, perpetuadoras de uma «Guerra Civil», a “absurda aliança/ De criança/ E adulto” 

(Torga 2007: 131). De facto, este dualismo psicológico próprio dos poetas presencistas, como 

esclarece Isabel Ponce de Leão, fá-lo lutar consigo próprio, gerando “conflitos por vezes 

irresolúveis” (Vaz 1996: 131). Destarte, acreditamos que tal conflitualidade procura lenitivo 

na memória da infância, por via do acesso ao primordial e à plenitude do ser inocente.  

Este rito do regresso constitui o mote para o reencontro da palavra, que, também 

perdida, se encontra e efetiva no poema. Assim, a viagem a São Martinho de Anta, o regresso 

                                                           
162 Leia-se Silva, Vítor Manuel de Aguiar e (2011): Teoria da Literatura. Coimbra: Almedina. Referenciando M. 
H. Abrams, Aguiar e Silva esclarece: “poema como heterocosmo, uma segunda natureza, criada pelo poeta num 
ato análogo à criação do mundo por Deus” (Silva 2011: 209). O próprio autor referencia tais fronteiras na sua 
obra, a qual necessitou de um documento genesíaco que esclarecesse a sua base: “Todos nós criamos o mundo à 
nossa medida” (Torga 2000: 7). 
 
163 Alegre acrescenta ainda: “Para ele a literatura relevava do sagrado. Ele desconstruiu-se e reconstruiu-se em 
função da literatura” (Rocha 2000: 15). 
 
164 Será interessante incluir a perspetiva de Maria Assunção Monteiro sobre a heteronímia de Fernando Pessoa, 
pois visa a necessidade de este se outrar desde muito cedo, dado que a sua infância foi lugar de muito 
sofrimento: a morte do pai e do irmão, a partida para a África do Sul e consequente desenraizamento da criança, 
conducentes “à solidão interior tão propícia ao devaneio e à criação de figuras inventadas para encontrar alguém 
com quem brincar. É assim que surge, dentro de si mesmo, o hábito de se outrar” (Monteiro 2003: 31). 
 
165 Numa viagem de regresso ao Brasil, sobre a qual prepara um diário de bordo, Torga anuncia, quando revê as 
terras de Vera Cruz:  

 
Mudei por fora e por dentro, e à medida que me aproximo do pequenito que espera por 
mim, descubro que o tempo, longe de seguir o exemplo da água, que cede à compressão do 
navio e o deixa encostar-se à terra, se alarga cada vez mais entre nós. […] Como poderei 
juntar as duas metades da minha vida? (Torga 2010: 238) 
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a casa do infante poético torguiano inaugura a reatualização de um tempo pretérito, através da 

memória, num cerimonial instituidor do sagrado. A viagem à habitação de infância constitui 

um rito de celebração do espaço e do tempo sagrados, que, de acordo com Mircea Eliade, 

responde à nostalgia religiosa: “o desejo de viver num cosmos puro e santo, tal como era no 

começo, quando saiu das mãos do Criador” (Eliade 1992: 37). Neste caso, o poeta atribui à 

paisagem de nascença o topoi mítico edénico, pelo que a sua casa paterna e o tempo da sua 

infância representarão o paraíso de onde foi expulso, para regressar já adulto, privado da 

inocência genesíaca, como valida o romance autobiográfico. Cremos que a casa de São 

Martinho representa a reincidência no momento puro cosmogónico, numa perspetiva de 

reintegração do poeta num espaço primordial. Não se trata, porém, de uma tentativa de viver a 

infância, mas de aceder à pureza que dela irradia. A sua epifania simbólica, ou a perceção de 

um símbolo, (Chevalier 1982: 19) denota um universo espiritual, cuja revelação transcende o 

lugar e o tempo, enunciando as realidades mais profundas. A comunhão com a geografia 

infantil remete o poeta para uma viagem de reencontro com o mito da criação, fundacional e 

sagrado. A sua lembrança, alcançada no espaço sagrado, simbólico, reatualiza, por sua vez, o 

tempo sagrado, que, de acordo com Eliade, é indefinidamente recuperável, indefinidamente 

repetível, dado ser um “tempo ontológico por excelência, parmenidiano” (Eliade 1992: 38). 

Será um eterno retorno, uma viagem cíclica, circular.  

Concluímos a viagem enquanto símbolo sagrado, resgatador do momento ou da 

essência primordial, pois a reatualização desse illo tempore recupera o Éden perdido. Benoît 

Goetz afirma que a primeira deslocação do Homem terá sido para fora do Paraíso, pelo que 

Miguel Torga busca regatar o jardim das delícias que lhe foi confiscado, como explica Maria 

do Carmo Azeredo Lopes, “sentindo-se um Adão expulso do paraíso anterior ao nascimento” 

(Leão 2005: 37) e o próprio poeta confirma: “toda a minha vida tem sido uma luta 

desesperada para aceitar e justificar o meu nascimento para cá das portas edénicas” (Torga 

2010: 346). 

Entendamos Torga como um poeta inquietado perante a face indubitável da morte, 

pelo que, a viagem iniciada na infância sofre uma degradação crescente, curva descrita 

igualmente pelas idades do homem: a idade do ouro, coincidente com a inocência e pureza, a 

idade da prata, demarcadora da sujeição do homem ao poder tirânico, a idade do bronze, de 

atos impiedosos, e, finalmente, a idade do ferro, de opressão e devastação. Ora, da ignorância 

genesíaca, ou, se preferirmos, da idade do ouro, do estado de desconhecimento, o sujeito 

alcança a maturidade, a idade do ferro, gradação esculpida na narrativa autobiográfica —
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como assim a designa Clara Rocha166  — postulando uma visão negativista sobre o decorrer 

da viagem desde o berço ao esquife. A disforia, porém, apenas prenuncia a difícil relação do 

poeta com a morte, que se faz anunciar como a “ave da esperança” (Torga 2007: 33). Maria 

do Carmo Azeredo Lopes resume objetivamente a evolução poética torguiana, esclarecendo a 

morte como caráter obsessivo à medida que o corpo se degrada.167 

Ao retornar constantemente à casa paterna sob o signo do simbólico e do ritual, Torga 

aproxima-se do paraíso perdido, mergulhando a sua identidade nas raízes remotas que o 

antecedem: “Se há na angústia humana uma eterna sede de ‘regresso ao paraíso’, e Teixeira 

de Pascoaes cantou-a num livro chamado assim, ela não pode ser senão a esperança de um 

reencontro com a candura infantil que no passado morou em nós” (Torga 2010: 320). 

 Trata-se, então, da viagem como uma busca espiritual, como advoga Chevalier, ou a 

busca da Mãe Perdida, na opinião de Jung (apud Chevalier 1982: 691). Assim, a disforia do 

corrimento galopante do tempo (outro monstro obsessivo na poética torguiana168) é travada 

pela incursão no tempo e no espaço sagrados, dada a quebra do tempo diacrónico, profano, e a 

instauração da perenidade do tempo sagrado, repetível por meio da cerimónia assente no 

retorno ao universo de infância, reflexo do jardim edénico matricial: 

 

Jardim da Lembrança 

 

No jardim da lembrança, 

Onde cultivo as flores 

Da perpétua e alada primavera, 

Nem a terra se cansa, 

Nem desmaiam as cores, 

Nem o pólen dos sonhos desperta. 

 

Tudo ali permanece 

Fiel ao devotado jardineiro, 

Que na distância tece 

                                                           
166 Vide Rocha, Clara (1992): Máscaras de Narciso. Estudos sobre a literatura autobiográfica em Portugal. 
Coimbra: Almedina.  
 
167 Vide Lopes, Maria do Carmo Azeredo (2005): “Miguel Torga: Aspetos evolutivos da sua poética”. In: Leão, 
Isabel Ponce de (org), Um Mortal que torceu mas não quebrou (homenagem a Miguel Torga). Porto: Edições 
Universidade Fernando Pessoa, 35- 48). 
 
168 Veja-se, de entre outros, o poema «Apocalipse»: “É o cavalo do tempo a galopar…/ Ninguém pode detê-lo/ 
[…] Deixa a desolação por onde passa./ Torna os sonhos maninhos./ […] Besta infernal” (Torga 2007: 206). 
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O halo que merece 

Cada rosa acordada no canteiro, 

Quando o dia das rosas amanhece. 

 

Horto da infância entre areais adultos, 

Há nele ainda a sombra de dois vultos 

Que debruam de amor a pequena extensão 

Desse mundo florido 

Onde sempre feliz, tenho vivido, 

Graças à graça da imaginação. (Torga 2007: 460) 

 

 

6. A consulta 

 

A caneta que escreve e a que prescreve revezam-se harmonicamente na mesma mão.  

 

É bom isto de ser médico e poeta. São dois a dar. 

Miguel Torga 

 

 

 A medicina, mais do que uma atividade profissional, representa, para Miguel Torga, 

um ofício sagrado. Como houve já oportunidade de o mencionar, Miguel Torga, tal como nos 

é dado a conhecer pelo beijo iscariote de Adolpho Rocha, assenta em duas representações 

paradigmáticas: a do poeta e a do médico. A obrigação e a devoção169, como as apelidou no 

seu Diário (Torga 2011: 109), e leia-se metaforizadas a medicina e a poesia, refletem a 

importância estrutural na sua vida e, concomitantemente, na sua poética.  

 Símbolo da luta contra a morte, a poesia reveste-se de eternidade, na luta contra o 

tempo e o esgotamento ou esquecimento do ser, enquanto a medicina instaura, igualmente, 

uma destemida batalha contra a doença, contra a morte, estado absoluto: 

 

J'aime la médecine. J'aime ce qu'il a d'absolu dans chaque vie. La maladie, c'est un état 

absolu. Tout près de la mort. C'est à chaque fois un défi dárracher le malade à la souffrance, 

                                                           
169 Diz a nota diarística: “Arganil, 16 de Julho de 1964 — Medicina, literatura e política, por ordem descendente. 
A obrigação, a devoção e a maceração” (Torga 2011: 109). Sobre tal assunto, Isabel Ponce de Leão conclui: 
“Tudo o que observei sobre o médico que coabita com o poeta me leva a questionar o epíteto que Torga reclama 
para a sua faceta profissional — “a obrigação” […] Médico por opção, e consciente das dificuldades que a 
referida opção postula, mais do que uma obrigação, faz dela uma missão” (Leão 2005: 119). 
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à la mort. C'est la même chose avec la littérature. Je lutte avec les mots comme je lutte avec 

le mort. (apud Leão 2005: 117) 

 

 A opção pelo juramento de Hipócrates terá, decerto, sido medida sob o veio humanista 

e arreigada na proximidade ao próximo, numa perspetiva de pronta solicitude aos problemas 

do corpo e às doenças da alma. De facto, é o médico quem ouve, solícito, as confissões do 

doente, embora, por vezes, seja o poeta quem prescreve a esperança: “A convicção com que 

eu às vezes engano os doentes! Mas ser médico é também isso: ter capacidade de mentir 

persuasivamente quando a verdade é o oposto da esperança” (Torga 2011: 239) ou ainda: 

“juntei à receita um volume do Mar. Leia isto, a ver se gosta” (Torga 2011: 173). A medicina, 

embora seja, a largos passos, tingida de negativismo, revelando um profissional contrariado, 

posto que o seu perfecionismo teimava contra a dureza da realidade — como se pode verificar 

nesta entrada: 

 

Coimbra, 16 de Dezembro de 1952 — Este pacto sacrílego que se faz naturalmente entre o 

doente e o médico desespera-me. Tento fugir-lhe, libertar-me, e não posso. Os desgraçados 

insistem, confiam, entregam-se, e tenho de lhes ficar com a vida nas mãos inábeis, 

impotentes, humanas. […] 

Sem nervos para me acostumar à rotina e dormitar no calejamento profissional, cada 

consulta é ainda para mim, já quase velho no ofício, uma iniciação de caloiro, um martírio 

de expressão serena. […] A bata, como uma sobrepeliz, a cobrir-me duma brancura de 

levita. E eu, no íntimo, céptico, céptico, céptico, como um ateu que estivesse a rezar missa. 

(Torga 2010: 165) 

 

 — reivindica  um lugar cimeiro na vida do poeta: 

 

A medicina, uma atividade secundária na minha vida! Engana-se redondamente. Sempre 

que visto esta bata sinto-me paramentado, investido numa ordem iniciática de que o 

primeiro troglodita que exorcizou com rezas e fumos os males do vizinho foi o fundador. 

Não importa que nela tenham professado feiticeiros, curandeiros, barbeiros, endireitas, 

sangradores. Sabiam todos que a forma suprema de dar solidariedade a alguém é valer-lhe 

na doença, quando, indefeso, luta com a dor e a morte. E davam-na como podiam, 

contraindo ainda a responsabilidade social de o fazer. 

Certamente que sou poeta antes de mais. É uma graça que recebi da natureza e à qual, 

mesmo que quisesse, não podia renunciar, porque está inscrita em todo o meu ser como um 

destino. Canto antes de dar por isso. Mas muitas vezes tenho perguntado a mim mesmo se, 

embora depois reforçada pela aprendizagem, não trouxe também comigo do berço a 
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vocação clínica, o gosto ingénito de diagnosticar e prescrever. Uma coisa posso afirmar: se 

é no balanço de um poema que elevo mais alto o espírito, é a auscultar o coração 

desfalecido de um semelhante que sinto pulsar o meu com mais assumida humanidade. 

(Torga 2011: 40) 

  

 A entrada anterior consagra a bata como paramento e a medicina enquanto rito 

iniciático que perdura desde o matricial exorcismo dos males do homem. De facto, a bata, 

enquanto símbolo maior, sagrado, da atividade profissional, é reproduzida, no Diário, como 

uma batina ou sobrepeliz, de índole representativa de um rito. Novamente o poeta se coloca 

sob a pele de um Cristo ou sacerdote benfazejo, na cura dos males dos remadores da barca 

comum: “Que continuemos a ser amanhã o que somos hoje e fomos sempre: dentro do hábito 

branco da bata, os monges professos e laicos de uma Ordem civil e sagrada” (Torga 2011:  

382).170 

A consulta efetiva, igualmente, um rito sagrado, cujo ritual maior é a celebração da 

anamnese, a jeito de confissão, unindo irrevogavelmente o médico e o queixoso: 

 

S. Martinho de Anta, 26 de Dezembro de 1960 — Há um lance no exercício da profissão 

que sempre me apaixonou: a anamnese. O relato dos padecimentos feito pelo doente à 

cordialidade inquisidora do médico. É ele o grande momento humano do ato clínico. O 

instante em que o abismo se abre ou não abre, a verdade vem à tona ou não vem, se realiza 

ou não o encontro da aflição com a piedade. (Torga 2011: 37) 

 

 Na verdade, não raras vezes, as histórias ouvidas pelo médico são filtradas e 

consequentemente trabalhadas pelo poeta, como sugere António Arnaut: 

 

O médico, como o advogado, é depositário de segredos que não se confessam a mais 

ninguém, os quais, se lhe alargam a experiência, podem mortificar-lhe a vida; um drama 

confessado é sempre um drama partilhado. Porém, se for escritor ou artista, essa vivência, 

passada no crivo da sua sensibilidade, pode transformar-se numa obra de arte. A medicina, 

quando humanizada, propicia um contacto permanente com a condição humana, no que ela 

tem de mais profundo e indizível. Não admira, pois, que tenha dado à literatura grandes 

escritores. (Leão coord 2005:192) 

 

                                                           
170 Palavras proferidas a 8 de dezembro de 1933, de agradecimento à homenagem prestada pela Ordem dos 
Médicos, e inclusas como antepenúltima nota no seu Diário.  
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Assim, são inúmeras as provas da dedicação e do espírito de sacrifício do médico, 

vertidas sobre as páginas do Diário, pelo poeta:  

 

Coimbra, 5 de Julho de 1963 — Três dias e três noites sem comer e sem dormir, às voltas 

com um doente que — o diabo seja surdo! — felizmente está livre de perigo. Teimei, 

teimei, teimei, e lá consegui convencer a da foice a mudar de seara. Enquanto a tormenta 

durou, amaldiçoei mil vezes a profissão de médico; mas, apenas a vi amainada, voltei a 

bendizer a intuição providencial que encaminhou os meus passos de rapaz para o teatro 

anatómico. À sombra de Hipócrates, e de pleno acordo com o poeta, o homem de ação que 

também existia em mim poderia lutar, nos limites da bata, até ao ilimite das forças. (Torga 

2011: 88) 

 

 As histórias são, igualmente, muitas: a de David Simões, que revela “tontices de gente 

fraca do miolo” (Torga 2010: 146), a da “rapariga de má nota” (Torga 2010: 313) que o faz 

indagar “que senhora honrada seria capaz de me entreter hoje em dia duas horas” (Torga 

2010: 314), ou a da jovem que entra no consultório e faz desvanecer a imaginação do poeta, 

desconhecedor do rumo da consulta: “a minha imaginação falhou miseravelmente diante do 

azul intenso e profundo que trazia nos olhos” (Torga 2011: 173). Ao prescrever a esta doente, 

inconformada com “um destino fora do seu meio”, o médico receita medicamentos e o poeta o 

volume de Mar: “Leia isto, a ver se gosta”, ufano de o ter escrito, pois encontrara um 

destinatário certo, “Nunca tal me havia sucedido, mas hoje aconteceu: oferecer um livro 

espontaneamente a uma pessoa desconhecida, feliz por o ter escrito” (Torga 2011: 173).171 

Esta entrada viabiliza claramente a missão evangelizadora do poeta, prescritor de esperança, 

ao lado da tarefa médica, certamente melhorada com o apoio do artista que se senta na mesma 

cadeira e ouve, em cada anamnese, a confissão da alma dos doentes. Esclarece Clara Rocha: 

 

Esta mútua implicação é um traço essencial da obra torguiana. Salvo raros momentos de 

conflitualidade entre o médico e o escritor ‒ ocasionados por uma exigência de 

disponibilidade total para a literatura ‒, a escrita alimenta-se largamente da prática médica, 

do mesmo modo que nesta aparece comprometida a experiência da criação. (Rocha 2000: 

57) 

 

                                                           
171 Entrada de 30 de março de 1968.  
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Dessa forma, a coexistência do poeta e do artista complementam-se e completam, de forma 

totalizante, a consulta ou o rito de exorcismo dos males de cada remador: E tu, poeta, como 

um sacerdote,/ Da bonança, /A conjurar o mal,/ A cantar (Torga 2007: 125). 

Por outro lado, e retomando o esclarecimento de António Arnaut, as revelações 

endereçadas ao médico favorecem o poeta pela evidente sugestão da sua malha narrativa, 

respeitando a integridade dos seus confessores. António Lobo Antunes, igualmente médico, 

revela, no Documentário Escrever, Escrever, Viver, de Solveig Nordlund: 

 

Eu hei de amar uma pedra, por exemplo, este livro que saiu agora na Suécia, o sinal para o 

livro foi… o princípio do livro foi uma história que me foi contada, real, foi passado num 

hospital. Mas depois é um bocado como uma hiena, como os quadros do Bacon… ele pinta 

mas depois parece que andou ali uma hiena a comer as pessoas, então, tudo aquilo acaba 

por se transfigurar e transformar e acaba por misturar coisas tão díspares. A ordem natural 

das coisas…Todos eles tinham por base pequeninos acontecimentos reais e depois tudo 

aquilo fica transformado porque quando se está a trabalhar são as palavras que mandam e 

então as coisas vão mudando.172 

 

Assim, a medicina seria uma inspiração à eternização através do rito da palavra. Não 

pretendemos com isto afirmar que o poeta se aproveitou do médico para desenrolar as suas 

obras; todavia, reside na realidade pulsante o verismo da sua poética, ambição torguiana 

relativamente à sua obra, como refere numa entrevista: “o que eu procuro quando escrevo […] 

é o verismo”.173 

O consultório, que viria a ser desconfigurado por interesses capitalistas,174 e sobre cuja 

despedida confessa em nota diarística o pesar da separação de tal “caixa de surpresas” (Torga 

                                                           
172 O texto é a transcrição das palavras de António Lobo Antunes em discurso direto no documentário acima 
referido. 
 
173 Vídeo da entrevista disponível em http://www.youtube.com/watch?v=28b3aLAdHFU. 
 
174 Lamenta:     
 

Coimbra, 20 de Maio de 1992 — Visita fúnebre de dois administradores do banco, meu senhorio do 
consultório. Querem-me na rua, para fazer obras no prédio e aumentar o rendimento. Pareciam 
fantasmas agoirentos a anunciar-me ainda em vida o meu enterro e o do meu passado. O capitalismo é 
assim: não hesita, mesmo diante dum leito de sofrimento. E lá os ouvi de coração alanceado, a 
argumentar com a gaguez do espanto vencido. No fim da entrevista, em que levaram a melhor, 
apeteceu-me chorar de desespero. Naquele velho refúgio que vai ser demolido e remodelado, estão 
muradas a minha e outras vidas. Das duas janelas que lhe davam luz, perspectivei durante meio século 
o mundo e as tragédias dele. Ali enxuguei muitas lágrimas, resisti a muitas tentações, remediei até 
onde pude erros da natureza, ouvi as mais íntimas confidências, sonhei, acudi a muitas aflições, dei o 
melhor de mim. E ali ia ser argamassado e estucado convenientemente para sempre o esquecimento. 
(Torga 2011: 344) 
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2011: 328) ou do templo em cujo seio realizava a sua obra médica e a sua obra poética, 

assume os contornos de símbolo. Local de inspiração, de trabalho sobre versos e de histórias, 

configuradas pela janela aberta ao mundo que ao fundo se desenrolava, de onde apreciava a 

vida na sua latência ou explosão, o consultório preconizava, igualmente, outra forma de ação 

sobre a realidade, através da medicina, dos cuidados físicos, por vezes, bastidores das grandes 

dores íntimas, como faz transparecer: “De vez em quando compadeço-me de certos infelizes, 

e entro-lhes na alma a partir do nariz” (Torga 2011: 358). 

Refúgio de doentes, de poetas175 ou ainda aspirantes a servos de Orfeu,176 de jovens 

perdidos177 e de homens desesperançados, o consultório abrigava os crentes dessa medicina 

benfazeja dada pela mão do sacerdote-poeta. Simultaneamente, Miguel Torga cumpre-se, 

feliz, se o poeta for agraciado com um poema e se o médico fechar o dia de trabalho certo da 

sua medicação, seja de ordem farmacológica ou espiritual:  

 

Coimbra, 2 de Março de 1953 — Um dia em cheio. Desde as nove da manhã até às sete da 

tarde a semear confiança! Até já me doía a garganta. Mas fechei o consultório, consolado. 

O rapaz melancólico deve reagir, a moça apaixonada vai certamente recuperar o namorado, 

e o homem dos zumbidos, com um pouco de resignação e as pílulas que lhe receitei, talvez 

passe melhor. 

É bom isto de ser médico e poeta. São dois a dar. Os jovens vêm-me pedir ajuda, porque 

faço versos; os velhos, porque os posso medicar. E lucramos todos. Eles por sentirem que 

não estão sós no mundo; e eu, afinal, também. Vou-me cumprindo assim, numa acção 

                                                           
175 No prefácio da Miguel Torga, Fotobiografia, Manuel Alegre testemunha:  
 

Foi poeticamente uma relação quase paternal e filial. Pelo menos assim entendi quer a ternura quer a 
exigência por vezes a roçar a severidade com que ele sempre me tratou. Nunca me deixou passar uma 
palavra a mais ou um verso desnecessário. E dizia-me repetidamente que tinha de saber defender-me 
do que tanto podia ser a minha força como a minha fraqueza: a facilidade de escrita. (Rocha 2000: 11) 
 

Henrique Lima Freire, escritor, afiança: “Entre essas chamadas, que portanto tinha de ouvir, algumas se 
repetiram várias vezes […]: Era a Sophia […] Outro grande poema de Sophia mas ela a dizê-los embeleza-os 
ainda mais” (Leão coord 2007: 393). 
 
176 Numa nota datada de 20 de fevereiro de 1943, avalia o aspirante a poeta pela via da salvação genética, em vez 
da eternidade poética: “A canção enluarada, a quadra perfeita, o soneto verdadeiro que justificavam aquele 
homem estavam ali, a brilhar nos olhos da pequenita; e o desgraçado às turras à janela, a zumbir e a magoar-se, 
sem ver que tinha diante de si o verdadeiro caminho da salvação” (Torga 2010: 162). 
 
177 Uma das referências à procura da juventude pelos seus conselhos refere: 
 

 Coimbra, 14 de Março de 1982 — Um dia de lágrimas. Nunca o consultório viu tantas. Esta 
mocidade de hoje ou há de ser insolente ou desfazer-se em pranto. Ou blindada num cinismo hostil, 
ou indefesa num desespero abandonado. E o pior é que nem que a gente queira a pode ajudar. Os 
bálsamos da antiga farmacopeia afectiva, que tão eficazmente nos valeram quando fomos jovens 
também, não dão qualquer alívio às dores que sente. É que elas não são iguais às que nos afligiam 
(Torga 2011: 103) 
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quotidiana sem clarões de heroísmo, mas útil e modesta, como convém à minha natureza de 

tímido, camuflada de violências intelectuais e físicas de compensação. 

Chego às vezes a perguntar se eu poderia ser apenas um escritor de banca, um homem sem 

atuação em carne e osso, sem esta comunhão de lágrimas e pus, que os versos depois 

tentam sublimar. Quando pela manhã abro a porta da tenda, há sempre dois sujeitos dentro 

de mim a dialogar. Um a dizer mal do destino e o outro a dizer bem. Mas se consigo, como 

hoje, dar realmente um empurrão à vida, fecham-na ambos, à noite, reconciliados. (Torga 

2010: 176) 

 

Confessa relativamente à sua atuação sobre as confissões e o efeito catártico das 

mesmas: 

 

Coimbra, 30 de Abril de 1954 — Os segredos que vivem sepultados nas quatro paredes 

deste consultório! E que responsabilidade humana eu assumi no dia em que franqueei a 

porta do confessionário! Modesto e atribulado servidor duma religião temporal, vieram-me 

ter às mãos as dores mais lancinantes, as intimidades mais recônditas, as dúvidas mais 

inquietantes. E para todas eu tive de arranjar esperança! Do saco vazio da minha pobreza 

individual, fui obrigado a tirar remédios milagrosos, optimismo, fé, ilusões. E, em troca, os 

miraculados deixaram-me a sala cheia de espectros. As peles desgraçadas que despiram. 

(Torga 2010: 228)  

 

 Clara Rocha, a propósito desta entrada, elucida-nos sobre a consulta:  

 

celebração laica em que concorrem a experiência do natural e a do sobrenatural. A do 

natural, porque é quando está mais indefeso, e portanto mais autêntico, que o doente se 

aproxima do médico. E a do sobrenatural, porque o clínico é um outro feiticeiro que carrega 

os males e os demónios da tribo. (Rocha 2000: 82) 

 

 Na entrada de 12 de agosto de 1946, numa das imensas revisões da sua vida, aos trinta 

e nove anos, Miguel Torga sacraliza claramente a medicina e a consulta, “escrevo um poema, 

a dar uma consulta” (Torga 2010: 279), elevando o momento como uma comunhão entre si e 

o outro, cuja catarse ocorre em forma de poema/consulta. Por vezes, torna-se evidente o 

cansaço e a tormenta do seu trilho enquanto médico, pois “em ambos os caminhos almejou a 

perfeição e em nenhum deles, exigente como era, se considerou justificado” (Leão coord 

2005: 191),178 como refere António Arnaut.179 É que, a par da viagem, propiciadora de 

                                                           
178 Lamenta-se, pois, a 12 de novembro de 1953:  
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conhecimento, também a consulta permite ao poeta inferir do outro e de si. Todavia, cônscio 

de que a irrevogabilidade da morte lhe nega a inteireza da sua luta, revela-se, por vezes, 

perplexo e frustrado perante a doença: “Vejo perfeitamente que aplico regras lógicas a um 

jogo ilógico, que era do outro lado que eu devia estar, no centro do mundo desordenado, ou 

que assim me parece, da enfermidade” (Torga 2011: 62) 

A medicina influencia de forma inequívoca sua poética, especialmente no que respeita 

a temática da morte, dada a proximidade da doença, independentemente da sua especialidade 

médica. De facto, são largos os exemplos da penumbra da morte sobre a face dos seus 

doentes, bem como os relatos da conturbada relação do poeta-médico com a mesma. Um dos 

relatos mais prementes e crus dá-o numa entrada de 7 de novembro de 1934, referindo-se à 

morte de um recém-nascido, experiência dolorosíssima, especialmente a encabeçar a sua 

carreira. A medicina parece-lhe, então, incapaz perante a inevitabilidade injusta da morte, 

pelo que a reação na justificação da sua atuação impotente à mãe parida, ainda em estado 

sagrado, é a mudez completa. O absurdo infeliz fá-lo descrer momentaneamente do seu 

ministério, reportando-se como um jogador lógico na incongruência do jogo: “Um médico 

nem sequer pode chorar. Só pode pegar no bracito magro e morno, apertar a artéria inerte e 

ficar uns segundos a trincar os dentes. Depois sair sem dizer nada. Quem saberá por aí uma 

palavra para estes momentos? (Torga 2010: 20). Em 1971, refere-se a outra perda, 

demonstrando claramente o temor perante a face da morte e a sua impossibilidade de valer à 

vítima. O terror, evidenciado pelo caráter tétrico do último arranque de vida do homem 

perseguiu o médico, mas essencialmente o poeta que, em crescendo, submeteu a morte à 

poética dos seus versos e às notas diarísticas: 

 

Coimbra, 20 de Março de 1971 — Nunca mais poderei esquecer aquele grito de terror 

esgazeado: 

                                                                                                                                                                                     

 
Médico e poeta, em nenhuma das peles me sinto justificado. No rosto de cada doente estou sempre a 
ver a sombra da morte, de que, no melhor dos casos, adio o triunfo por algum tempo; quanto aos 
poemas, nem é bom falar do que penso deles. E no fim de cada consulta, ou depois de cada livro, 
apetece-me correr atrás do cliente ou do leitor e contar-lhes tudo, confessar-lhes que a receita é inútil 
e os versos inúteis também, porque o destino é maior do que a minha pobre ciência, e a poesia mais 
alta do que a minha rasteira inspiração. (Torga 2010: 219) 
 

179 Sobre a medicina na vida de Miguel Torga escreveu, António Arnaut, um artigo incluso numa homenagem 
rendida a Miguel Torga, Um mortal que torceu mas não quebrou, de que resultou a edição dos artigos das 
comunicações sob a coordenação de Isabel Ponce de Leão, em 2005. Isabel Ponce de Leão reflete sobre tal 
questão, no livro A obrigação, a devoção e a maceração (o Diário de Miguel Torga). Igualmente sobre tal 
temática, recolhemos o testemunho de Carlos Soares Sousa, médico, na coletânea de comunicações A minha 
verdadeira imagem está nos livros que escrevi, igualmente coordenada por Isabel Ponce de Leão.  
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    — Ela aí vem! Ela aí vem! É agora! 

Ainda injetei adrenalina no coração, massajei, fiz a respiração boca a boca. Nada. O homem 

estava irremediavelmente morto. Era um pesado cadáver a arrefecer e a enrijecer 

progressivamente, como o de tantos a que não conseguira valer pela vida fora. E só me 

restava esquecer o incidente e regressar aos papéis, até porque o doente estava à espera de 

ser atendido por outro colega, e a minha intervenção fora puramente casual. Mas havia o 

facto inquietante da visão e do pânico. O alarme aterrado diante do espectro que mais 

ninguém descortinava. E continuo sem poder pensar noutra coisa, impressionado, aflito, 

com as palavras do moribundo metidas no ouvido. O que é que o sujeito teria visto? Como 

será o rosto da morte? (Torga 2011: 236) 

 

 A poesia reclama, assim, um bastião de luta severa contra o absurdo da morte. Através 

da transcendência da palavra poética, o poeta gera vida e estende-se na eternidade, bastando, 

para isso, entrar em «Transe», para escapar ao irreversível e ilógico termo: 

 

Nem tudo é lei da vida ou lei da morte. 

Há limbos onde o homem desconhece 

Esse dilema hostil. 

É quando ama, ou sonha, ou faz poemas, 

E a própria natureza o não domina. 

Então, livre e perfeito, 

Paira no tempo como o pó suspenso. 

Nem do céu, nem da terra, nem sujeito 

Ao pesadelo de nenhum consenso. (Torga 2010: 261) 

 

De facto, o amor, o sonho e a poesia são considerados poderosos aliados na fuga da 

vulgaridade rotineira. Cremos, pois, que o sonho poderá imbuir-se de certa filiação infantil, 

remetendo para um tempo de pureza, sendo possibilitadora de peregrinação quimérica. A 27 

de outubro de 1974, Torga declara a existência de somente três coisas sagradas na vida, “a 

infância, o amor e a doença” (Torga 2011: 308), devido ao caráter indefeso  e autêntico a que 

se encontra submetido o sujeito quando criança, enamorado ou doente. Será através do sonho 

ou da memória que o poeta se revestirá da possibilidade de absorção de um espaço sagrado e 

de um tempo recuperável e indefinidamente repetível. Através da memória de infância, o 

poeta recupera o paraíso, plasmado em «Jardim da Lembrança» (Torga 2007: 460) ou 

«Aviso» (Torga 2007: 468). O sonho, o devaneio, a recorrência ao jardim da memória assume 

profunda relevância: 
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Sonho, mas não parece. 

Nem quero que pareça. 

É por dentro que eu gosto que aconteça 

A minha vida. 

Íntima, funda, como um sentimento 

De que se tem pudor 

Vulcão de exterior  

Tão apagado, 

Que um pastor  

Possa sobre ele apascentar o gado. (Torga 2007: 129)180  

 

 Através do sonho, o poeta nega o poder do tempo sobre a sua vida, refugiando-se no 

espaço sacral da memória. Como homem religioso, Torga recusa-se a viver simplesmente no 

tempo histórico, dado que o tempo sagrado pode ser equiparado à eternidade. Assim, as 

constantes roturas do espaço temporal instauram uma tentativa de dispersão face à mais 

profunda dimensão existencial do homem, o tempo, e, concomitantemente, a morte, enquanto 

aniquilamento da existência (cf. Eliade, O Sagrado e o Profano (1992: 39)). 

 Conclua-se, então, a medicina como um dever sagrado, a par da poesia, de que a 

consulta protagoniza a celebração ou o ritual de esperança e o poeta o sacerdote. O 

consultório valida, deste modo, um templo de consolação, um confessionário, ou oratório de 

poetas e doentes, cujo oráculo fala pela voz do sacerdote-poeta/médico. Eliade valida os 

templos e o seu limiar como a irrupção do sagrado, pelo que o consultório poderá integrar tal 

propriedade, na medida em que o interior de tal espaço transcende o profano e permite a 

comunicação com as divindades, neste caso a poesia, a esperança e, em última estância, a 

vida.  

 

7. A leitura 

 

Ler, ler, ler... É quase um desespero. 

Miguel Torga 

 

 A leitura reivindica, no Diário torguiano, um baluarte inexpugnável, na senda do 

conhecimento e da escrita. Miguel Torga revela com frequência as impressões da sua 

                                                           
180 Primeira estância de «Biografia», poema inscrito em Orfeu Rebelde, de 1958. 
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atividade de leitor cuja semente terá sido a Bíblia Sagrada, ainda na infância.181 Esta 

celebração reveste-se de variedade, num culto à Palavra, à Poesia e à Literatura, bem como à 

memória dos seus autores imortais. O que transparece dos seus comentários gizados pela 

crítica séria e, não raras vezes, metapoética, assenta na frontalidade com que analisa o 

conteúdo e a forma do texto literário. Desde os cânones literários clássicos,182 aos escritores 

portugueses como Luís Vaz de Camões, Sá de Miranda, Camilo Castelo Branco, Teixeira de 

Pascoaes, Fernando Pessoa, Eça de Queirós, e outros cujo nome oculta aquando da leitura 

insatisfeita183, aos contemporâneos Sophia de Mello Breyner Andresen, Eugénio de Andrade, 

Manuel Alegre, evocando nomes internacionais como Goethe, Schiller, Eichendorff, George, 

Yourcenar, Byron, Gide, Kafka, Dostoievski, Joyce, Cervantes e Unamuno, entre outros, 

Miguel Torga reúne uma biblioteca rigorosa, enriquecida igualmente pelos dizeres filosóficos 

de Sartre, Kierkegaard, Camus, Nietzsche. Intelectual, busca a compreensão de si através do 

outro, seja na literatura, seja na filosofia, ou na confluência de ambas.184  

 Cremos, com Eduardo Lourenço, que, para o poeta, a Literatura se encontra, inteira e 

sagrada, sobre todas as coisas, pelo que o ensinamento que dela colhe é universal e autêntico, 

instigando-o a mais leituras: 

 

para Miguel Torga a Literatura é uma realidade na qual crê inteiramente, embora não como 

o técnico acredita no oficio, mas inquieto, pois ele acredita menos nesta, naquela ou na sua 

literatura do que na Literatura. Esta crença não está em contradição com os motivos 

expressos em «Manifesto», à data da sua saída de «Presença». Miguel Torga defende aí a 

                                                           
181 Comenta no Diário: “Não me posso esquecer de que era nas longas noites de Inverno, ao calor das fiadas, que 
eu na infância passava dos ninhos e do pião à leitura da Bíblia em voz alta” (Torga 2011: 259). 
 
182 O trabalho de Ana Sofia Aguilar (Cf. Aguilar, Ana Sofia Sequeira Madeira de Albuquerque (2010): A 
Influência Clássica na Obra Poética de Miguel Torga: o caso particular do Diário. (Texto Policopiado). Lisboa: 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.) destaca o acervo literário pertencente a Miguel Torga, onde 
constam obras de Homero, Ésquilo, Platão, Sófocles, Safo, Horácio, Ovídio, Plauto, Séneca e Virgílio (Aguilar 
2010: 47).  
 
183 Torga reflete variadíssimas vezes sobre a literatura moderna, reivindicando o génio do escriba, a pureza 
sintática do texto literário e apontando a fraca construção experimental dos enredos: “Leiria, 23 de Janeiro de 
1941 — Leitura de um romanceco inferior. Só consegui levá-lo a cabo fincado nesta ternura que tenho por todos 
os abencerragens da prosa narrativa portuguesa” (Torga 2010: 97), ainda “Coimbra, 5 de Novembro de 1966 — 
Interrompo, agoniado, a leitura do último anti-romance chegado de Paris” (Torga 2011: 144), ou: “Coimbra, 11 
de Outubro de 1979 — Mais um que se não pode ler. Não era destituído. Mas caiu no logro de acreditar que uma 
obra tem de ser variada, evolutiva, cada página a espelhar a mudança da hora” (Torga 2011: 65) e, finalmente, 
“Coimbra, 5 de Abril de 1988 — De novo enredado em má literatura e má política. A ler penosamente livros 
enviados pelos autores e a ser envolvido involuntariamente em contendas partidárias” (Torga 2011: 244). 
 
184 Um romance de Dostoievski, por exemplo, protagoniza os traços do existencialismo.  



143 
 

ideia de uma literatura mais «interessada» (quase se é tentado a escrever, em sentido mais 

recente, «comprometida») na situação humana total do que o era a seus olhos a dos mais 

representativos presencistas. Esta última parece-lhe a caminho da esterilidade ou do 

hermetismo e por isso invoca e propõe concretamente uma outra literatura, que não é senão 

a autêntica Literatura, a do passado e do futuro. Essa é a sua maneira de crer na Literatura. 

(Lourenço 1955: 74) 

 

 A viagem, pelo testemunho cultural ricamente diversificado, unifica certos padrões de 

caráter e permite delimitar a personalidade do homem; a caça, pela dispersão consentida e 

comunhão animal instintiva com o natural, outorga ao poeta a possibilidade de fundear a sua 

identificação; se julgamos a viagem e a caça ritos apostos no encalço da poesia, a leitura, por 

seu turno, afirma inevitáveis semelhanças entre o seu significado e o dos cerimoniais 

anteriores.  

Tanto a viagem, especialmente a de retorno do poeta à casa paterna, como a caça, 

transgridem a continuidade homogénea da linha temporal, pois viabilizam a reversibilidade, 

ou a rotura, através da insuflação de um tempo sagrado por meio do rito. A caça, no seu 

semblante animalesco, instintivo, aproxima o poeta do seu ser mais intrínseco, pelo que 

responde à necessidade convicta de conhecimento, de mergulho na génese humana, 

instaurando um tempo outro, de sucessivas repetições, e de acesso ao mito cosmogónico, 

purificado e genesíaco, pelo que a morte do selvagem é a comunhão com o sangue do mesmo 

e a pedra cimeira na construção do real, na passagem da desordem caótica à fundação do 

mundo organizado e saturado de sagrado.  

 A leitura, assim, predispõe um contexto ritualista identificativo e inclusivamente 

prospetivo, de catábase ontológica, onde Miguel Torga se imiscui e se reflete, partindo 

igualmente de obras modelares para a abordagem da sua literatura. Num dos poemas onde o 

sujeito lírico se revela desesperadamente incapaz de aceder à inspiração máxima, Torga valida 

textos icónicos da literatura: 

 

Mudez 

 

Que desgraça, meu Deus! 

Tenho a Ilíada aberta à minha frente, 

Tenho a memória cheia de poemas, 

Tenho os versos que fiz, 

E todo o santo dia me rasguei  
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À procura não sei de que palavra, síntese ou imagem! (Torga 2007: 117) 

 

 O poema revela, além da dificuldade da criação poética, a busca desmesurada da 

palavra essencial, a inspiração bebida em textos seus e em epopeias clássicas, afirmando o rito 

de leitura como um propiciador do estado de escrita. Não se tratará simplesmente de mero 

diálogo intertextual, mas essencialmente de busca de um mote, de um estado potencial de 

escrita. Torga parece recorrer com frequência aos clássicos: “Coimbra, 26 de Janeiro de 1942 

— Depois da Ilíada, a Odisseia. De vez em quando é preciso retemperar a coragem nestes 

avós da poesia” (Torga 2010: 118). 

 Num longo comentário às letras portuguesas, espelha a leitura que faz da evolução da 

literatura em Portugal, tecendo críticas ao primarismo das obras. Cremos, pois, que a análise 

longa e assertiva consiste numa orientação das próprias letras de Torga, assentes na 

necessidade primordial de continuidade e de comunhão entre o singular e o universal.  

 A leitura, vista como um rito, clarifica aquilo que Mircea Eliade apelida como “saída 

do tempo” (Eliade 2000: 28) num capítulo onde aborda as vias de evasão modernas 

reveladoras de um evidente comportamento mítico, retemperado pela necessidade de “viver a 

aventura pessoal como reiteração de uma saga mítica”, o que “equivale a escamotear o 

presente” (Eliade 2000: 26). Com efeito, o autor afirma a improbabilidade de libertação da 

sociedade face ao mito devido, essencialmente, a duas características fundamentais do 

mesmo: o facto de o mito se constituir como verdadeiro modelo exemplar e, não menos 

importante, o caráter repetitivo do mesmo. Abordando duas vias de evasão, o espetáculo e a 

leitura, o historiador/mitólogo recorda, da última, a sua inegável capacidade de “ilusão de um 

domínio de tempo, o que nos dá o direito de suspeitar de um secreto desejo de [o homem] se 

subtrair ao porvir implacável que o conduz à morte” (Eliade 2000: 28).  

Tal necessidade de evasão promulga a recuperação de um não-tempo, cuja origem 

advém da angústia perante o tempo presente, o que perfaz um claríssimo comportamento 

mítico, na medida em que negligencia o tempo histórico e recupera, mais do que arquétipos 

modelares da estrutura mitológica literária, a “modificação da experiência temporal” (Eliade 

2000: 28).  Os sacramentos que, outrora, implementavam um tempo primordial, por via de um 

gesto reprodutor do modelo mítico, sacralizando o cosmos e a vida, equivalem, hoje, às 

distrações do homem. O comportamento mítico, reduzido na vida moderna, encontra 

subterfúgios em ações aparentemente simples, mas dignas de registo. A leitura, para Torga, 

representa, mais do que conhecimento e imaginação, um rito sério e sagrado, na promulgação 
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de um tempo sagrado, através do qual acede à voz do próprio universo, já que ao poeta é 

atribuído o dom de partilhar com os deuses a cosmogonia. Por outro lado, “a leitura projeta o 

moderno para fora do seu tempo e integra-os noutros ritmos, fá-los viver outras histórias” 

(Eliade 2000: 28).  

A conceção de leitura é-nos esclarecida poeticamente, súmula da apresentação da 

literatura na composição «Catequese» (Torga 2011: 343), de que citamos os versos centrais: 

 

Deus é pura poesia, 

E o poema uma humilde petição 

No templo sacrossanto da eternidade. 

Reza comigo, a ler-me e a memorar 

Os versos que mais possam alargar 

O teu entendimento 

De ti, do mundo e do negro inferno 

De cada hora. (Torga 2011: 343) 

 

 A eternidade, como enunciação de um tempo primordial, perene, e, portanto, oposição 

clara a um tempo homogéneo, irradia a possibilidade de o leitor, a par do poeta, participar 

dessa providência sacrossanta, abolindo ou, pelo menos, interrompendo o tempo histórico, 

cronológico e profano.  

 Um outro ritual de leitura emerge do Diário, configurando-se duplo, dada a sua 

problematização por via da escrita posterior. Trata-se, pois, da leitura atenta da imprensa 

escrita, a que se soma, mais tarde, a análise concreta da informação divulgada através da rádio 

e da televisão. Aliás, em lugar específico, poder-se-ía, inclusivamente, intentar uma longa 

sistematização da caraterização dos meios de informação e comunicação no Diário de Miguel 

Torga. A história, espelhada no Diário, sob o escopo do artista, surge-nos amplamente 

criticada, quer de valoração positiva ou eminentemente negativa. Lugar de aprendizagem, o 

diário referencia a visão do poeta, pelo que o comentário posterior à leitura do artigo nem 

sempre é favorável, especialmente no que toca à manipulação e espetacularização da 

realidade a que um jornalismo unilateralmente preocupado com o peso financeiro se presta.  

 A criação poética, que, segundo as palavras elidianas, “implica a abolição do tempo, 

da história concentrada na linguagem – e tende à recuperação da situação paradisíaca 

primordial, no tempo em que se criava espontaneamente, no tempo em que o passado não 

existia porque não havia consciência do tempo, memória da duração temporal” (Eliade 
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2000:28), prefigura, aquando da leitura, uma extensão desse tempo e espaço originais, 

anunciando, portanto, um comportamento mítico e um rito.  

 

 

8. A escrita 

 

Escrever é um acto ontológico. 

 

Escrever é um acto de esperança. E de inocência, também. E todos os que escrevem em agonia, lúcidos e 

cépticos, condenam-se de antemão. Sabemos que, ao fim e ao cabo, nada é eterno. Mas apostar nos dons é a 

única maneira de um autor não pactuar com a morte antes de qualquer veredicto da vida.  

Miguel Torga 

 

 Miguel Torga mantém um rito absolutamente primordial, que podemos concluir ser 

parte integrante ou conclusão de outras celebrações ritualistas. Falamos, pois, do rito de 

escrita ou do rito da palavra, centrado, essencialmente, na criação do Diário. Cremos que o 

rito da palavra completa, finalizando, os ritos de viagem, de caça, de Natal; será, então, 

através da palavra que o poeta capitaliza as vivências auferidas durante a celebração dos 

variados rituais.  

 Destino a cumprir, a escrita capitaliza-se como uma bênção e, simultaneamente, como 

uma perdição, como uma maldição a que o poeta se mantém submisso. Ciente do seu dom 

natural, Miguel Torga poeta sem que lho peçam, afirmando o seu alto lugar entre os homens, 

não raras vezes desatentos às suas postulações: “também eu, sem que ninguém me peça 

poesia, me lanço a este mar da criação” (Torga 2010: 2020).185 Indiferente às musas, o 

homem profano entristece o poeta: “os fados me fizeram poeta num tempo em que a poesia 

não diz nada aos outros”(Torga 2010: 346).186
 A busca do estado de escrita é constantemente 

descrita como um suplício, embora o ato tentador seja, ironicamente, pacificador: 

 

Cada dia se torna mais difícil escrever. Diante da folha branca de papel, a minha natureza 

nega-se ao salto, como nos concursos hípicos os cavalos manhosos se negam aos 

                                                           
185 Nota de Diário, de 13 de junho de 1943. 
 
186 Entrada diarística, de 8 de Janeiro de 1949.  
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obstáculos. A ânsia de comunicação é a mesma, e todo eu sei que apenas no suplício da 

letra rasgada consigo encontrar alguns momentos de paz (Torga 2011: 259)187   

 

O resultado pode ser alvo e alto, ou rasteiro e imperfeito: se a combustão poética se 

encontrar impregnada de inspiração, “brilha o poema como um novo astro no céu da 

eternidade” (Torga 2007: 137), se parca de insuflação da musa, é “Poema que as palavras 

(me) recusam” (Torga 2007: 116). Perante a atroz dificuldade, o poeta luta: “Violento-me, 

então. Num esforço enraivecido, cravo as esporas no flanco da azémola, vergasto-lhe as ancas 

e obrigo-a a vencer a covardia. Adiante” (Torga 2011: 259). A escrita, que se valida como 

uma necessidade evidente,188 lança o poeta numa tortura, seja pela obrigatoriedade de 

depositar no papel as suas observações, seja pela ineficaz celebração da poesia, quando o 

poema não se transfigura nem transfigura o próprio poeta. Em transe, porém, o poeta está 

liberto, capaz de ascender e alcançar totalmente um estado de graça e perfeição: 

 

Nem tudo é lei de vida ou lei de morte. 

Há limbos onde o homem desconhece 

Esse dilema hostil. 

É quando ama, ou sonha, ou faz poemas (Torga 2007:95)189 

 

 Se a poesia reflete a maravilha da ascensão, valida, igualmente, a da catábase, 

mergulhada no interior profundo e infernal: “Desço aos infernos, a descer em mim” (Torga 

2007: 109).190 A 19 de julho de 1984, numa entrada diarística sob a forma de composição 

poética, «Crónica», Miguel Torga corporiza claramente a face negativista da dualidade do 

labor poético. Como Jano, a poesia ostenta duas faces encarando direções opostas; ora encima 

a perfeição, bem como a alvura da criação, numa perspetiva existencial de realização pessoal, 

íntima, concreta e profunda, ora acalenta o desengano, a condenação maldita, que exige 

sempiterno devotamento. 

                                                           
187 Entrada do Diário, datada de 20 de janeiro de 1955. 
 
188 Ao longo do Diário, Torga clarifica tal necessidade ao confessar valer-se do seu caderno de apontamentos 
inúmeras ocasiões. Amigos próximos apontam, igualmente, a inseparabilidade do seu caderno de notas.  
 
189 Poema registado no Diário, datado de 30 de março de 1955. 
 
190 Verso de «Descida aos Infernos», poema de Orfeu Rebelde, de 1958. 
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 A tecedura do Diário prefigura um rito inusitado, dada a complexidade dos rituais que 

compõem a sua realização. Singular, o texto, ornamentado pela veia poética, estende-se ao 

longo dos dezasseis volumes, cujo valor documental é inestimável. De acordo com o Sturm 

und Drang, o espartilhamento afeto aos géneros literários não encontra sintonia com tal peça. 

O género, constantemente questionado e reflexionado por Croce, manifesta-se, no diário 

torguiano, sob a forma de simbiose pacífica. O intimismo associado à escrita diarística está 

presente, sem, porém, negar proteção ao sujeito enunciador, nos sucessivos ensaios da sua 

identidade. Tido para Isabel Ponce de Leão como um macrodiscurso (Leão 2005: 36),191 o 

Diário enceta uma viagem particular pela literatura autobiográfica, sem enveredar pela 

promulgação de um diário íntimo. Génese de contos ou, eventualmente, de composições 

poéticas,192 os seus apontamentos são o registo da vivência do artista, das convulsões sociais, 

e das singularidades literárias, cinematográficas, entre outras artes.  

O Diário, como afirmávamos, é povoado por diversos rituais. Desde a abertura 

epigráfica citando Amiel, “Chaque jour nos laissons une partie de nous-mêmes em chemin” 

(Torga 2010: 14),193 seguida de um poema inaugural do seu labor literário manifesto em cada 

volume publicado, Torga repete, num cerimonial, os restantes rituais; trata-se dos escritos 

sobre a visita a São Martinho, a Panóias, ao mar, os registos relativos ao aniversário, aos 

mortuários, ao Natal, à Páscoa, à caça e às viagens. Salienta-se, nesta enumeração, os ritos de 

nascimento e de perecimento, de vida e de morte, de viagem. Portanto, acolhemos, desta 

forma, uma visão deste rito totalizante que prefigura a tecedura do diário torguiano que, 

embora muito simplificada ou aparentemente simplista, valida com clareza a circularidade das 

temáticas ou da poética de Miguel Torga, assentes na simbologia de Ouroboros, preconizando 

uma ideia de continuidade, de autofecundação, de eterno retorno, ou, resumidamente, de 

perfeição e perpetuidade.  

                                                           
191 Veja-se A Obrigação, a Devoção e a Maceração (o Diário de Miguel Torga).  
 
192 São vários os exemplos de notas diarísticas lavradas na esperança de continuidade ou de um desenrolar mais 
atento por parte do autor: “Gostava de escrever isto num belo poema” (Torga 2010: 22). Ainda: “Se um dia vier 
a talho de foice, hei de escrever uma página sobre estas necrópoles transmontanas, de granito, aninhadas no cimo 
de uma serra, com ar de quem lava as mãos disto da vida e da morte” (Torga 2010: 90).  
 
193 Esta citação apoia o nosso entendimento face à consideração da vida enquanto um longo percurso a percorrer, 
uma viagem, uma peregrinação, à nossa volta, à volta dos outros, numa tentativa de consolidação do nosso ser 
mais interior e profundo. Nunca alheado da alteridade, Torga vê-se nos outros na medida em que estes lhe 
revelam a sua alma, através dos seus gestos, das suas histórias – sabemos e lemos testemunhos diarísticos sobre 
Torga como um bom ouvinte, sempre solícito no acompanhamento da confissão ‒, seja por similaridade, seja por 
distanciação, por oposição. Por outro lado, o que de nós fica ao longo do percurso pode tomar forma através da 
pena.  
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Isabel Ponce de Leão e Teresa Rita Lopes inauguraram os trabalhos sobre os ritos 

torguianos. A primeira torguiana, como já referimos, não concebe Torga como um ritualista, 

embora afirme que este, obedecendo a preceitos, os “instituiu como ritos” (Leão 2005: 95), 

destacando o Natal, o aniversário, a contemplação do mar, a necrologia e o início e o fim do 

diário com um poema. Teresa Rita Lopes, por sua vez, trata dos “Quotidianos rituais” (Lopes 

1993: 28), sublinhando os ritos de fecundação e de parir numa esfera de vida/morte, 

afiançando a tonalidade sagrada da vida e da ressurreição cíclica. Afirma, pois, na poética 

torguiana, “três rituais equivalentes: o de lavrar a terra, o de copular e o da criação artística” 

(Lopes 1993: 54), divinizando o homem.  

Sob a nossa perspetiva, apresentamos os rituais inclusos nesse grande rito194 que se 

manifesta ser o Diário. Antes de os apresentarmos graficamente, porém, consideramos 

merecedor de atenção o seguinte esclarecimento: cremos que A Criação do Mundo e Diário 

prefiguram verdadeiros ritos, não necessariamente pelas mesmas razões, embora 

desemboquem na mesma tentativa de explicação do ser, na identificação do autor. Aliás, 

Ricoeur enuncia a narrativa como a melhor forma de o eu se descobrir, pois responder à 

questão “Quem?” é contar a história de uma vida. No entanto, enquanto a primeira obra 

estabelece limites, balizando as cercaduras de um universo literário, e por isso possibilitando 

a realização de um paradigma paradisíaco (referente à infância), especialmente nos primeiros 

dias, tidos como romance de formação, a segunda obra, por sua vez, delimitadas as orlas 

narrativas, lança-se no ensaio de conhecimento e de comunhão do diarista enquanto homem 

social, religioso, poeta/ artista, médico, enfim, homem peregrino. Desta forma, o Diário 

assegura que as multímodas personalidades e tonalidades se mesclem e se afirmem, 

confrontando-se e harmonizando-se sob a prestação criativa. Digamos que a escrita permite a 

desconstrução, mas, essencialmente, a reconciliação das partes constituintes do autor, 

tornando-o mais sólido, mais total, através da construção da imagem e identidade do poeta-

mito Miguel Torga. 

 

 

 

 

 

                                                           
194 Entendemos rito como a celebração do cerimonial e ritual como a ordem das cerimónias que se repetem 
individualmente e se encontram inseridas num complexo.  
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Tabela 1 – Os rituais de escrita diarística 

Diário – Rito 

As cercaduras – o poema: A reflexão sobre comportamentos-rito e 
locais/insígnias-símbolo: 

identificação máxima enquanto poeta a celebração da Páscoa e da primavera 
a palavra perdida a caça e os sentidos 

a economia e essencialidade do verso e da 
palavra poética 

a festa do Natal e do (re)nascimento  

ciclicidade a lembrança do fim do ano e do ano novo 

 a peregrinação a São Martinho de Anta 
a viagem à costa, ao mar 
as romagens pela terra mater e pelo mundo 
a telegrafia ou a notícia ficcionalizada: uma análise 
a crítica artístico-literária ou uma fenomenologia da 
arte 
a meditação sobre o aniversário do poeta sob o 
signo da vida e da morte 
os testemunhos necrológicos 

 

O rito da escrita/ rito da palavra completa e finaliza os outros ritos de que temos falado 

até ao momento. De facto, existe uma necessidade premente de formalizar a celebração de um 

certo símbolo ou de um determinado rito através da escrita, nomeadamente no caderno de 

notas que constituiria o diário enquanto œuvre. Torga reclama, pois, tal necessidade, na senda 

da recordação, da impossibilidade da desmemoriação teimosa depurada pelo tempo:  

 

Coimbra, 15 de Março de 1960 — É uma tristeza! Tudo esquece. Ou prescreve, como ouvi 

a um optimista. Até mesmo as horas mais intensamente vividas acabam por se apagar da 

memória. 

A folhear há pouco um velho caderno de notas, verifiquei esta desgraça: quando não 

explicitei a ressonância que tiveram no meu espírito certos acontecimentos, só a muito 

custo e brumosamente consegui relembrá-los. (Torga 2011: 20) 

 

Prevê-se, pois, a sacralização do rito de escrita, não só pela urgência e prazer do 

cinzelamento da palavra, mas, essencialmente, porque este promove uma eternização do 

poeta. Com efeito, o conto «Cegarrega», inscrito em Bichos, de 1940, encerra, de forma 

lapidar, a ideologia torguiana no que respeita à indomável atitude de poetar: “O Poeta! 

Louvado seja Deus! Até que enfim lhe aparecia um irmão!… Um irmão que sabia também 

que cantar era acreditar na vida e vencer a morte” (Torga 2000: 29). A cigarra cantadeira, a 

par do corvo Vicente, oferece-se como alter-ego ou caraterização máxima do poeta. A poesia 

engrandece o homem, enaltecendo a sua transfiguração e metamorfose máximas, cuja partida 
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se encontra na terra mater, da qual se distancia verticalmente, na ânsia de aceder ao cume da 

inspiração e comunhão com o sagrado: 

 

Ainda no rés-do-chão das metamorfoses, apetecera-lhe contemplar dum alto miradoiro o 

berço nativo. E começou a subir, a subir, a subir sempre. Depois, serenamente, olhou. 

Nesse momento, porém, um raio quente de sol caiu-lhe amorosamente sobre o dorso. 

Contraiu-se de volúpia. E, da plenitude que a empolgou, ergueu-se a voz de triunfo. Não 

era a vontade que a fazia vibrar. Era o corpo, possesso de contentamento, que, num 

espasmo total, estridentemente glorificava a própria perfeição atingida (Torga 2000: 28). 

 

 A citação é paradigmática; de forma impressionista, Torga descreve o seu percurso 

poético, enquanto homem, na senda da metamorfose: de criatura larvar a uma espécie perfeita, 

unicamente potenciada através da palavra poética. Sublinhe-se a partida da casa mãe em 

direção ao alto, numa escalada gradual. De facto, diria, “S. Martinho de Anta não é um lugar 

onde, mas um lugar de onde” (Torga 2011: 192), afirmando novamente a viagem e os 

sucessivos retornos, ensaios de um regresso total, final.  

Voltemos-nos, então, para o estudo dos rituais diarísticos acima descritos: 

 

8.1 As cercaduras  

 

 

Eis os poemas que constituem a cercadura de Diário: «Santo-e Senha» e «Requiem 

por mim». «Santo-e-Senha» exibe a excecionalidade do poeta, dizendo-o, igualmente, homem 

gregário, pois é à “terra de todos” que regressa após o estado onírico poético, noturno. A 

solidão que, contudo, o acompanha, acentua a condição do poeta, que “Vai apenas/ Beber 

água de Sonho a qualquer fonte” (Torga 2010: 18). O sonho do primeiro poema é recordado 

no último: “Longo foi o caminho e desmedidos/ Os sonhos que nele tive” (Torga 2011: 383). 

Se o poema inicial inaugura o caminho, o último augura já o fim do mesmo. Estes dois 

poemas, isolados da polpa restante da obra autobiográfica, balizam com clareza a alvorada e o 

anoitecer; o primeiro foi escrito em janeiro e o último em dezembro, atendendo ao 

cumprimento cronológico do cosmos. Prevê-se, deste modo, a passagem do tempo, do mundo. 

Algumas tribos aborígenes da América do Norte utilizam o vocábulo mundo (= cosmos) com 

o mesmo sentido de ano, afirmando “o mundo passou” quando pretendem concluir que um 

ano decorreu. Ora, esta conceção, evidenciando a correspondência entre mundo e tempo 
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cósmico, ilustra tais realidades como sagradas, sendo, portanto, de natureza religiosa. 

Compreende-se, pois, uma imagem circular do espácio-temporal, em que templum e tempus 

se imiscuem, de acordo com a noção de interseção de Schneidung e Kreuzung.  Eliade 

confirma: “Templum exprime o espacial, tempus o temporal. O conjunto desses dois 

elementos constitui uma imagem circular espacio-temporal” (Eliade 1992: 41). O 

comportamento religioso torguiano face ao tempo é notório. Contudo, torna-se fundamental 

esclarecer que a aceitação da morte na poética torguiana não ressume facilidade ou 

imediatismo e, normalmente, surge como o princípio adverso ao sagrado máximo, que é a 

vida. No entanto, parece-nos, a aceitação do aniquilamento substancia a compreensão 

totalizante do cosmos, do tempus e do templum, pois revitaliza a renovação do mundo 

anualmente, permitindo o reencontro com a santidade original, com a inocência do ser e a 

pureza genesíaca. Ora, indubitavelmente, a revitalização do novo ano, que, aliás, é um ritual 

de escrita torguiano, assenta sobre as teorias da cosmogonia, consolidando a criação do 

mundo e a criação do tempo na sua vertente sagrada.195 O tempo permanece unido ao espaço, 

dado que, no momento primordial de criação, o próprio tempo se inicia/ reinicia. A cada 

recomeço, o homem religioso encontra o tempo sagrado inicial: “assim como a cosmogonia é 

o arquétipo de toda ‘criação’, o Tempo cósmico que a cosmogonia faz brotar é o modelo 

exemplar de todos os outros tempos, quer dizer, dos Tempos específicos às diversas 

categorias de existentes” (Eliade 1992: 41).  

Portanto, cada poema inicial assume, deste modo, um cariz iniciático, especialmente o 

primeiro do Diário, pois anuncia, como o faz o Enuma-Elish, o mundo, o tempo e os cosmos, 

sempre em andamento, mas potencialmente revitalizadores de um tempo sagrado. Ora, o 

tempo, em Torga, como já foi dito anteriormente, não é travado com o intuito de reviver ou de 

recomeçar, mas, antes, de instituir o sagrado, acedendo a um cerimonial que ultrapasse o 

profano dos dias, decorrente de um caminho efémero, vazio, sem significado, confinado à 

triste sucessão das horas, vagas e desprovidas de simbologia religiosa e de negação espiritual: 

 

                                                           
195 Confessa:  

O homem, em vez de escravizado ao futuro e sem pé no presente, integrado no tempo cíclico das 
estações, entanguido ou abrasado como elas, periódico também nos gestos essenciais, a semear em 
Maio e a colher em Setembro. A constância das forças elementares, a fonte a jorrar de Inverno e a 
secar de Verão, o pássaro a fazer ritualmente o seu ninho. É neste ritmo de vida que no íntimo 
acredito, só nele encontro paz e tenho esperança. O dia de trabalho e a noite de sono, o domingo de 
repouso no fim da semana afadigada, a morte a alimentar a certeza da ressurreição, a luz do Sol a 
ofuscar todas as candeias. (Torga 2011: 115) 
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A fábula garantia 

Que quem cantava 

Morria 

De fome. 

E, realmente... 

Simplesmente, 

Enquanto a fábula contava, 

Um demónio secreto segredava 

Ao ouvido secreto 

De cada criatura 

Que quem não cantava 

Morria de fartura. (Torga 2010: 338) 

 

A recordação do tempo da criação, do tempo de origem, é celebração dos primórdios. 

A vida, que não poder ser reparada, pode, no entanto, ser recriada, pelo que, a cada reinício, 

há como que uma possibilidade regeneradora do homem. Desta forma, cada volume do Diário 

ostenta uma prefiguração cíclica, em torno da palavra essencial preconizada pelo poema. A 

composição breve e rítmica anuncia a entrada num mundo secreto, o do interior do poeta, 

como uma palavra-chave, um “Abre-te Sésamo”, num ritual iniciático do Diário. E, a palavra 

breve, da mesma maneira que ostenta a chave de abertura, resgata o encerramento dos portais. 

Para lá do muro, queda-se o segredo íntimo que é o ensaio de autognose.196 Como uma 

lengalenga que ressoa da profundidade das tradicionais lendas e das histórias mágicas 

infantis, o poema regala o autor e o ouvinte aquando da abertura deste sésamo cursivo. Se o 

poema é reza, é oração, como Torga afiança (cf. poema «Catequese» de 1992, inscrito no 

Diário), o ritual de abertura acentua o teor iniciático do mesmo, pois inicia o leitor nesse 

pacto íntimo197 e profundo, sagrado, com o sujeito de enunciação, o sujeito lírico, personæ 

sagrada, num culto à Literatura. Leia-se o poema «A um Secreto Leitor»: 

 

 

                                                           
196 Adianta Eugénio de Andrade sobre a relevância da criação poética na senda da autognose: “O ato poético é o 
empenhamento total do ser para a sua revelação. Este fogo de conhecimento, que é também fogo de amor, em 
que o poeta se exalta e consome, é a sua moral. E não há outra. Nesse mergulho do homem nas suas águas mais 
silenciadas, o que vem à tona é tanto uma singularidade como uma pluralidade” (apud Silva 2011: 583). 
 
197 Torga afirma que a ligação com os seus leitores deve ser estabelecida meramente através da palavra, num 
sacramento sério: “Não sei porquê, acho que as relações dum escritor com o seu leitor só começam a ter 
dignidade para lá das portas da livraria. Cada qual na sua intimidade. A árvore, longe do fruto que já lhe não 
pertence; quem o saboreia, isento de perturbar o gosto com sensações adjacentes” (Torga 2010: 63). 
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No silêncio da noite é que eu te falo 

Como através dum ralo 

De confissão. 

Auscultadores impessoais e atentos, 

Os teus ouvidos são 

Ermos abertos para os meus tormentos. 

 

Sem saber o teu nome e sem te ver 

— Juiz que ninguém pode corromper —, 

Murmuro-te os meus versos, os pecados, 

Penitente e seguro 

De que serás um búzio do futuro, 

Se os poemas me forem perdoados. (Torga 2010: 110) 

 

O leitor comunga, desta forma, dos versos tormentosos do poeta, incorruptivelmente. 

A relação estabelecida é altamente figurativa: o poeta, sacerdote, exorciza os males da barca 

do mundo, mas, no papel de confesso, murmura os versos, pecados, na inteira certeza que o 

leitor os respeitará e os rezará, como “um búzio do futuro” (Torga 2010: 110) − um verso 

lindíssimo − , a perscrutar a eternidade. Torga afirmará ainda: “Pois que se trata da própria 

vida consubstanciada, o criador olha os seus versos com a sagrada reverência de quem fez um 

milagre. Por isso, espera de cada leitor uma sintonização automática, fatal, como um rei que 

pressupõe nos súbditos a adesão espontânea à sua realeza” (Torga 2010: 147). Sublinhando o 

cariz sagrado da feitura poética, bem como a inteira identificação entre poeta e verso, Miguel 

Torga convida o leitor, de forma exigente, a um pacto de entendimento e aceitação 

espontâneos. 

A leitura do poema permite, ao leitor, experienciar o mesmo sentido de liberdade 

impossível, nas palavras de Max Bilen, em Companion to Literary Myths, Heroes and 

Archetypes: “these works [a work of art] enable us to experience a sense of impossible 

freedom, the very same freedom that was felt by the artist during their production” (apud 

Brunel 1992: 862). Este pacto, porém, é apenas cumprido ritualmente através da palavra: “O 

convívio com um poeta só é viável nos versos. Neles, a parte refractada do leitor é tão 

legítima como a do autor.” (Torga 2011: 132)198. O leitor revela, ao longo de toda a enorme 

obra do poeta, uma posição de reverência. Note-se a palavra que lhe dirige nos prefácios dos 

                                                           
198 Nota diarística que referencia a carta sem resposta de uma admiradora, datada de 20 de agosto de 1983.  
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contos, apelidando-o de “amigo” e “querido leitor”, sublinhando a manutenção de uma 

relação de conivência de dimensão espiritual, cuja base assenta unicamente na partilha da 

palavra, como algo substancialmente sagrado.  

 A Criação do Mundo, paleta do poeta, não inaugura a palavra através do canto poético. 

No entanto, sinaliza-a uma onomatopeia: “Tem lêndeas… Tem lêndeas… Tem lêndeas” 

(Torga 2000: 13). O discurso poético partilha com esta aliteração produzida pela repetição de 

certos fonemas a sonoridade e a “redundância de dimensão micro-estilísitica” (Reis 1999: 

326). Embora o poema não figure, a sua musicalidade surpreende o leitor assim que as portas 

do jardim das delícias (citação bíblica que ornamenta a abertura do romance autobiográfico) 

se oferecem à descoberta.  

Miguel Torga é, essencialmente, um poeta. Poeta nas composições líricas, poeta nos 

contos, poeta nos romances, poeta no texto dramático, poeta no diário. Zacarias de Oliveira, 

mencionado já neste trabalho, perspetiva a obra de Torga sob o ponto de vista da palavra 

poética, anunciand o que o poeta “tem no mais alto conceito o valor do poeta e da poesia” 

(1959: 6). David Mourão-Ferreira acentua, num ensaio publicado pela Colóquio/Letras, a 

soberania do poeta face à sua criação:  

 

uma hegemonia que não apenas se reflete no grande número de poemas seus que têm como 

privilegiado objeto a própria poesia, quando não o destino ou até o ofício do poeta, mas de 

que também ele se mostra deveras consciente […] 

Por outro lado, é ainda o poeta quem soberanamente preside, em toda a criação torguiana, 

ao sempre inesperado ritmo do aparecimento dos seus textos. É ele quem «determina» o 

artista, quem o comanda, quem o desorienta, quem o põe de sobreaviso, quem de antemão 

sabe (cf. a edição n.º 98, de julho de 1987, disponível no sítio Colóquio/Letras) 

 

A composição poética, enquanto resultado de uma economia total de palavras, assume 

a busca da palavra essencial, a contenção do sentido em breves versos, capitalizadores e 

congregadores do sentido que pretende veicular. Trata-se da expressão pura que ambiciona: 

“A depuração lírica que tentei não bastou, como se viu. Os motivos foram-se diluindo no 

regato da emoção, e qualquer dia chego à expressão pura, que será o êxtase dado numa 

palavra” (Torga 2010: 225). Será a procura da palavra perdida, divina e verdadeira, reveladora 

de um paraíso ad uterum. Isabel Ponce de Leão salienta “a dificuldade em alcançar o absoluto 

poético” (Leão 2005: 93) projetada em «Meta», poema confessor da intangibilidade do último 

verso, da palavra essencial: 
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Falta-me ainda um verso. 

O mais rebelde, lírico e sincero. 

Um verso exacto, que não desespero 

De cantar um dia. 

Um verso de magia 

E de verdade. 

Um verso que na sua brevidade 

Iluminada 

Seja a eterna alvorada 

Da minha humanidade. (Torga 2011: 107) 

 

Numa entrevista, Torga esclarece parca, mas fertilmente: 

 

O dr. Hernâni Cidade, de quem fui amigo, disse-me um dia que eu era o único escritor que 

escrevia a tirar as palavras do texto, não a pô-las. […] nos meus textos há uma economia 

total de palavras. Sou um homem sintético, pois se puder dizer qualquer coisa em duas 

palavras não digo em três; caso contrário estaria apenas a escrevinhar. (Cf. 

http://www.netprof.pt/netprof/servlet/getDocumento?id_versao=17451 ) 

 

Compreendemos desta forma, a fundamental imposição da poesia no universo 

torguiano. É ela o braço que dirige a orquestra, sublimando o papel de Miguel Torga como 

sacerdote da poesis. O ritual da palavra inaugural e final confirmam ainda a ciclicidade da 

escrita, do mundo e do tempo, numa perspetiva cósmica. Por outro lado, o verso configura a 

senha ou a oração proclamatória do sacramento de leitura, laço inequívoco entre o poeta e o 

seu leitor, na prestação de culto à Literatura. Diz Eduardo Lourenço sobre Torga: “para 

Miguel Torga a Literatura é uma realidade na qual crê inteiramente, embora não como o 

técnico acredita no oficio, mas inquieto, pois ele acredita menos nesta, naquela ou na sua 

literatura do que na Literatura” (Lourenço 1955: 74). A Literatura valida, desse modo, a união 

entre os homens, numa corrente fraterna, de exaltação da palavra.  

 

 

8.2 A reflexão sobre comportamentos-rito e locais-símbolo 

 

 

Esta reflexão a que damos agora início assenta no ponto preliminar da preexistência do 

rito físico face ao ritual de ordem metafísica, de escrita, para cumprimento integral do 
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primeiro. Por outro lado, se a escrita é uma das finalidades ou a finalidade suprema resultante 

dos ritos torguianos, então, o rito físico justifica-se perante essa imponência da mesma, 

interligando-se num ciclo vicioso de que nem sempre se destrinça o início do fim. São, então, 

meditações diarísticas sobre comportamentos rituais e locais eminentemente simbólicos. 

Assim, e tendo iniciado este trabalho analisando a relevância dos símbolos da família, do lar, 

da primavera e da criança, abordando, depois, a viagem e uma das peregrinações essenciais 

em Miguel Torga, o retorno a casa, sublinhamos tais ritos físicos como antecessores dos 

registos diarísticos, constitutivos, igualmente, do grande ritual macrotextual diarístico.  

Por outro lado, optámos por incluir a análise ao rito de peregrinação ao mar enquanto, 

também ele, ritual diarístico, embora, dado o seu caráter plurissignificativo enquanto símbolo, 

rito físico e ritual de escrita, pudesse, igualmente, ter lugar como tópico integral integrado em 

“A viagem”. Porém, como o mar sempre levanta transtornos sob o ponto de vista de recriação 

criativa, optámos, nesta análise, pela consideração de escrita ritual: “Sei que tenho diante de 

mim um imenso motivo literário, mas, uma vez mais, foge-me a inspiração” (Torga 2010: 

187). 

 

8.2.1 A Páscoa  e os eternos retornos à casa primaveril 

 

 O tratamento deste assunto foi, como evidenciámos acima, explorado aquando do 

estudo dos símbolos e da viagem, figurando aqui de forma a sublinhar a organização dos 

rituais associados ao Diário.  

 

 

8.2.2 A viagem à costa, ao mar 

 

 A romagem ao mar constitui uma celebração inclusa no rito de viagem, configurando, 

simultaneamente, um ritual de escrita desse rito da palavra diarística. Digamos, então, que, a 

par de outros destinos, o mar se equaciona como um topoi ritual, sacro e simbólico, como o 

era para Sophia de Mello Breyner Andresen, observando, porém, as diferentes conceções 

entre poetas: “Mar,/ Metade da minha alma é feita de maresia” (Andresen 2008: 15). 
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 Teresa Rita Lopes defende, contrariamente ao que avança Jesus Herrero199, que 

“Torga escolhe sem hesitação a terra, a Grande Deusa Mãe a que presta um culto permanente. 

O mar é, para Torga, um caminho não de salvação, mas, as mais das vezes, de perdição” 

(Lopes 1993: 7). Isabel Ponce de Leão, por sua vez, evidencia “a feição universalista que o 

próprio poeta” (Leão 2005: 86) confere ao telurismo, destacando a cumplicidade que o 

mesmo mantém com o mar. De facto, cremos que São Martinho de Anta mantém um lugar 

cimeiro de entre os vários locais onde viveu e que visitou, ultrapassando a questão telúrica, de 

resto visível em qualquer ponto, como refere Ponce de Leão, e situando-se na base de uma 

formulação literária e ontológica. Normalmente S. Martinho é epíteto comum para o telurismo 

torguiano; porém, o lugar de onde não se limita ao apego à terra, que é universal (o tal “local 

sem paredes” a que se refere em Traço de União), ou ao deslumbrante lugar de nascença; 

cremos, pois, que se relaciona com o estado mais primitivo, originário ou genesíaco. Trata-se 

do lugar de onde foi expulso, ou, pelo menos, de onde se sentiu expulso, sem, por essa razão, 

anular o Brasil, para onde foi transposto e apelidado como “recanto do paraíso” (Torga 2000: 

91), sendo ainda descrito a Ribeiro Couto desta forma: “o Rio é o meu S. Martinho de Anta da 

outra margem” (Torga 2000: 198)200. Essa expulsão do paraíso prende-se mais com a questão 

infantil, do que com a beleza geográfica da sua origem. Torga ama o Douro não porque 

simplesmente houvera sido o seu local de nascença, mas porque lá se desenrolou a sua 

infância e porque a recriou em A Criação do Mundo. Supomos, evidentemente, que o facto de 

ter recordado a paisagem natural à distância pode ter contribuído para a efabulação e 

engrandecimento do apego às fragas nativas, mas que as viagens e a própria estada no Brasil 

terão permeabilizado o escritor à beleza deslumbrante de qualquer paisagem natural, não resta 

dúvida.  

O mar, apesar de perdição, é traço de união, é inspiração e é destino:  

 

Rio feliz a ir de encontro ao mar 

Desaguar,  

E, em largo oceano, eternizar 

O seu esplendor torrencial de rio. (Torga 2007: 478)201 

                                                           
199 Herrero lê o mar torguiano como eterno chamamento dos homens cuja pátria de cavadores nasceu voltada 
para o oceano, como recorda Pessoa: “O rosto com que fita é Portugal” (cf. Mensagem), Em Miguel Torga, 
Poeta Ibérico. Lisboa: Arcádia.) 
 
200 Pode ler-se em Miguel Torga: ensaios e discursos. Publicações Dom Quixote.  
 
201 Versos finais de «Requiem por mim».  
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O largo oceano provoca “momentos de intimidade, de devaneio, de deslumbramento, 

desde que aconteceu o primeiro momento de cumplicidade” (Leão 2005: 87): “Quando pela 

primeira vez na meninice o vi em Leça, se não preteri o Marão nativo, ancorei-o em água 

salgada” (Torga 2000: 49). É-nos descrito em A Criação do Mundo, ainda n' “O Primeiro 

Dia” da seguinte forma: 

 

Duas vezes por semana, transformado em recoveiro, ia de comboio a Leça levar cestos de 

fruta e de hortaliça que chegavam da quinta que o doutor tinha no Doiro. E pude ver o mar 

pela primeira vez. 

Não correspondia em nada à minha ideia. O grande lago que imaginara, era uma ilusão de 

água choca ao lado daquela imensa realidade vida, pulsátil, indomável, que espumava de 

raiva a bater contra as penedias. Enchia-me do som encantatório da sua voz, refrescava os 

pés nas ondas, passeava descalço no areal, apanhava contas e pedaços de cortiça, e à noite, 

depois de cansar os olhos à janela do quarto do sótão a ver a luz do farol fender a escuridão 

misteriosa do largo, adormecia a pensar na felicidade de ser marinheiro num dos 

gigantescos navios que entravam e saíam diariamente pela barra de Leixões (Torga 2000: 

49). 

 

 Como podemos ver, a impressão que o mar causa a Torga habilita eternos retornos à 

vivência dessa descoberta infantil, na tentativa de compreender a plenitude do mar. Além de 

pleno, o mar pode ser uma força gregária: 

 

Como se uma bênção os tivesse irmanado, eram todos um corpo só diante da mesma onda. 

E eu pus-me a pensar na força gregária que tem o mar. Na força gregária que provoca, 

afinal, qualquer poder adverso. A pensar que, por desgraça, na vida, os homens raras vezes 

se dão as mãos como queria o menino. Que só enterrados até metade no enigma de um 

perigo, que num segundo os pode engolir, se abraçam. (Torga 2010: 88) 

 

 Líquido amniótico, origem da vida, permanece um assombro e uma interrogação: caos 

revolto, anterior à ordem estabelecida?  

 

 Nazaré, 3 de Julho de 1940 — O mar... 

[…] Hoje, de manhã, interroguei um pescador. O mar, que será isto? Respondeu-me 

textualmente: «Muitas águas que se juntaram...» Ainda tentei descobrir por detrás deste 

positivismo qualquer reminiscência de lenda ou mito. Nada. O homem, que me levava de 

barco ao largo, remava, remava, e via em todo aquele fervilhar, em toda aquela inquietação  

água apenas. 
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Eu, porém, é que já estou tão perdido que nem sou como os saveiros baianos, nem como os 

pescadores da Nazaré. E ponho-me então a sentir que, embora a terra seja ainda capaz de 

manter a vida, a parte do mundo onde ela nasce, e onde a ciência terá de ir procurá-la, se 

quiser surpreendê-la no seu primeiro alento, é nele. 

Que o mar é em última análise o coração do mundo. Que pulsa, que geme, só por ser como 

o nosso: fonte e consciência biológica de tudo. (Torga 2010: 88)202  

 

 Nesta nota predomina o sentimento agudo de pertença ao mar, a uma realidade muito 

anterior ao conhecido, remontando à fundação da vida, ainda que sob o aspeto mais científico, 

embora não seja de descurar o mito cosmogónico revelador da instauração ou da insuflação de 

vida após a separação das águas ou da morte de Tiamat às mãos do temerário Marduk.  

 Enigmático, o quadro marinho confronta Torga no cinzelamento literário, mesmo após 

ter escrito Mar e Terra Firme: 

 

Nazaré, Páscoa de 1943 — Cá estou eu novamente a contemplar o enigma, sem atinar 

como o hei-de resolver. Mar, terra e pescadores. Três forças de uma santíssima trindade, 

quase tão poderosa como a da doutrina. Sei que tenho diante de mim um imenso motivo 

literário, mas, uma vez mais, foge-me a inspiração. O grande arcaboiço azul resfolga, e 

brada, as penedias espelham-se no abismo, os homens ressonam à torreira do sol, e a pena 

emperra na folha branca […] Um mar largo, absorvente, severo, manso e temível como um 

elefante, e com a mesma memória. Um Deus líquido e azul, que exige uma ascese total 

feita de suor e silêncio. (Torga 2010: 187) 

 

 A ascese a que Torga se refere evidencia uma clara manifestação do estado de escrita, 

alcançada pela transfiguração que dificilmente lhe é possível perante o movimento enigmático 

do mar. O mar evidencia alguma dualidade, na medida em que, sereno, acalma e serve de 

união; revoltado, cerca, violenta e destrói. O seu eterno movimento ilustra desespero:  

 

Por um lado, a areia da cama comunica-me aos músculos uma espécie de descanso 

absoluto, o repouso da total esterilidade; por outro, o mar, em frente, perpetuamente 

inquieto, como que a assumir a cada instante a sua responsabilidade de soro fisiológico da 

vida, atiça-me o metabolismo. E o resultado é uma luta feroz dentro de mim, entre a inércia 

e o movimento. (Torga 2010: 307) 

 

                                                           
202 O facto de o mar ser o coração do mundo, outorga-lhe a similitude com o coração do poeta nas suas 
contradições e multímodas formas de sentir.  
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Assim como o coração do homem se digladia diariamente com a temperança e o 

medo, a certeza e a dúvida, o amor e o desespero, o mar incorpora todas estas vicissitudes, 

pois, sendo matricial, vaga nas veias do primeiro. A sua força metaforiza os limites impostos 

e a ousadia corajosa de um poeta: 

 

Abyssus Abyssum 

 

Gosto do mar desesperado, 

A bramir e a lutar; 

E gosto de um barco ainda mais ousado 

Sobre esta rebeldia a navegar. (Torga 2010: 257)203 

 

 O oceano, como já afirmámos, pode ser entendido como uma das faces congregadoras 

do real; se a terra é vida, o mar pode ser a morte − é para o mar que o rio tumultuoso se lança, 

achando aí a sua última morada. Tal afirmação pode sujeitar-se a contradição: afirmámos 

anteriormente o mar enquanto preconização da origem matricial,204 citando Torga, e dissemo-

lo igualmente fim,205 cessação, transcrevendo o último poema do poeta. Resulta, pois, um 

aparente conflito, somente explicável se atendermos à prefiguração cíclica da poética 

torguiana e da teoria cosmológica. Aliás, Eliade esclarece, relativamente às comunidades 

arcaicas religiosas, que o mito cosmogônico é repetido no início/final do ano, do cosmos, do 

tempo. Deste modo, o caos amorfo instaura-se, Tiamat regressa e é fundamental que o 

Criador ou Marduk vença e redima o fim do mundo. Sobre o caos impõe-se o 

                                                           
203 Entrada diarística datada de 25 de novembro de 1945, Espinho.  
 
204 Leia-se:  
 

Albufeira, 2 de Agosto de 1976 — Além do mais, o mar proporciona ao homem o regresso à sua 
primitiva decência. Talvez por estar ainda dentro de nós, salgado, a pulsar nas artérias, com vagas e 
marés. Junto dele, o corpo desnuda-se, mostra-se, exibe-se naturalmente. E a onda a que a seguir se 
abandona é como um litúrgico líquido amniótico que o envolve de novo momentaneamente e o 
devolve à praia baptizado, limpo, numa espécie de imunização à curiosidade malsã. Mas o milagre 
não se fica por aí. Paralelamente, dá-se também uma purificação no eventual olhar da multidão 
presente — cada consciência a sentir-se em pecado mortal se não contempla o semelhante despido 
com a mesma simplicidade com que ele se despiu (Torga 2011: 338). 

 

205 Outras referências são simbólicas: “Palheiros de Mira, 8 de Maio de 1949 — De cada vez que vou ao mar, é 
como se entrasse no meu cemitério ideal. Que grande túmulo para um poeta” (Torga 2010: 20) ou: “Lusitano 
almocreve, olha o que tens:/ Montanha e mar, o berço e a sepultura” (Torga 2010: 240). Ainda, aquando de um 
dos encontros com os companheiros da mocidade em Coimbra: “E cá estamos, irmanados na mesma consciência 
de que a vida é um rio a correr vertiginosamente para o mar da morte, e de que a única maneira de tornar menos 
angustiante a voragem é voltar de vez em quando o rosto para a nascente” (Torga 2010: 322).  
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restabelecimento da ordem e o homem assiste à criação, purificando-se num tempo sagrado. 

Assim, enquanto lugar poético, símbolo arcaico, o mar encarna esta dupla simbologia, 

revelada pela sua qualidade matricial, bem como pelo seu caráter cessatório. Origem e fim, 

estabelece um ciclo rotativo, pleno de eternos retornos, observados sob o ponto de vista de um 

plano cósmico, contrastivo com o plano a-religioso. O seu movimento preconiza graficamente 

a ida e o regresso. 

 Lemos, em «Sesta»: 

 

Sono embalado pelo mar materno. 

E sonho que renasço 

Do seu ventre salgado 

Apolíneo, inspirado, 

A cantar ao compasso 

Dos versos que me canta. 

Mas uma onda que se levanta 

Quebra o encanto, 

Torna real 

Esta orfandade muda de espanto 

Mal acordada no areal. (Torga 2011: 31)206  

 

 O telurismo oceânico, como o poeta o declara, compreende a serra e o mar, numa 

conjunção eficaz dos elementos terra e água, equilíbrio perfeito com o ciclo da vida, de 

nascimento e morte: “Arrábida, 27 de Março de 1949 — Quando a serra e o mar se juntam, 

não há nada a fazer nem a dizer. Com fragas e ondas, a vida fica tão perfeita, que seria uma 

estupidez intervir” (Torga 2010: 363).  

  A bordo,207 em viagem para o Basil – escrevendo um diário de bordo208 especialmente 

reflexivo sobre o seu ofício, o reencontro com a sua meninice, a descoberta do Brasil, vinte e 

nove anos após a sua partida, e ainda sobre a emancipação do “homem embrionário” 

brasileiro (Torga 2010: 242) − sentindo-se “mais aflito do que da outra vez” (Torga 2010: 

234), Torga apresenta a sua «Missão»: 

 

                                                           
206 Entrada de 13 de agosto de 1978. 
 
207 Partida a 27 de julho de 54 e ancoragem em Guanabara a 6 de agosto.  
 
208 Um diário de bordo ao jeito do que escreveu aquando da viagem à Europa e que lhe valeu o Aljube, após 
publicação de «O Quarto Dia». 
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Sou poeta, 

Vou de poeta, 

E são versos que sei. 

Versos, pois, vos direi, 

Ouvintes verdadeiros! 

O mar também só diz 

O que sabe: 

Que não cabe 

Nos abissais sepulcros onde mora, 

E por isso transborda o sofrimento 

Em ondas de ilusão — versos em movimento, 

Que o infinito lê e a solidão decora. (Torga 2010: 234) 

 

 Pautado, sempre, pelo culto às musas, Miguel Torga diz-se poeta, indo como poeta ao 

encontro do Brasil da sua infância. No navio que navega, o poeta sente que o tempo nada, 

deslizante, sublinhando a abstração própria do oceano, capaz de pôr em causa “certas palavras 

como terra, fraga, saibro”, “puras abstrações” (Torga 2010: 235) e personifica Jonas, o profeta 

desesperado em fuga: 

 

A bordo, 31 de Julho de 1954. 

 

Jonas  

 

Do ventre da baleia me interrogo; 

Da negrura do ventre 

Do navio em que vou, monstro marinho: 

De que Nínive fujo, e a que Társis me leva 

Este caminho? 

 

Ah, se os poetas fossem como outrora 

Instrumentos de Deus! 

Não teriam no mundo, como eu tenho agora, 

A trágica incerteza 

Do seu destino. 

Devorados ou não, 

Iam sempre na mesma direcção 

Do roteiro divino. (Torga 2010: 235) 
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 Adivinhado pela navegação no interior côncavo do navio, o poema elucida-nos 

relativamente ao percurso do poeta. Deixando Nínive, em direção a Társis incerta, a personæ 

torguiana Jonas reflete, interrogando-se, sobre a indeterminação do seu caminho. Mais do que 

uma indefinição geográfica dos caminhos que trilha, esta indefinição é ontológica, 

relacionando-se quer com a relação do sujeito lírico com Deus, quer com a sua missão 

poética, quer, ainda, com a sua presença no mundo.  

 Ao evocar os poetas de outrora, “instrumentos de Deus”, Torga prevê com 

dissimulado desgosto, a direção incerta, agravada pelo seu desentendimento com Deus. 

Conhecedores do seu destino, os poetas bíblicos desconheciam o livre-arbítrio, embora 

pudessem antever o percurso a percorrer. O abandono de Deus observa, como resultado 

máximo, alguma desorientação própria ao homem do século XX, que deverá submeter-se à 

sua liberdade e ao sofrimento que esta poderá causar. 

Por outro lado, a fortuna sublinhada por Torga prende-se com o destino poético, cuja 

«Missão» fora antes salientada. A devoração do herói/poeta pelo monstro marinho consiste 

num rito iniciático de passagem que, perigosamente, resulta num reencontro ou renascimento 

do primeiro. Como Jonas, engolido pelo grande peixe, ou como Pinóquio209, deglutido pelo 

tubarão, o poeta devorado augura transformação alcançada pelo rigor do percurso. Assim, este 

poeta engolido pelo monstro preconiza dois ritos torguianos de autognosia: a viagem e a 

escrita de catábase. Como nos foi possível esclarecer, a viagem física prefigura uma busca de 

si através do outro, enquanto a viagem metafórica, por sua vez, corporiza o percurso de vida 

trilhado pelo homem. Na viagem que faz ao Brasil, Miguel Torga instaura através do diário de 

bordo, num ritual de escrita que acompanha e completa o rito de deslocação, a identificação 

do homem relativamente à criança: 

 

Mudei. Mudei por fora e por dentro, e à medida que me aproximo do pequenito que espera 

por mim, descubro que o tempo, longe de seguir o exemplo da água, que cede à compressão 

do navio e o deixa encostar-se à terra, se alarga cada vez mais entre nós. E semelhante 

estorvo, que também analiso, transforma os impulsos sentimentais em congeminações 

abstractas. Como poderei juntar as duas metades da minha vida? (Torga 2010: 238) 

 

                                                           
209 Leia-se, a propósito de Pinóquio e do seu renascimento, o interessante trabalho de Alberto Filipe Araújo e 
Joaquim Machado de Araújo: “Ritual iniciático e Imaginário Educacional n’As Aventuras de Pinóquio. Como 
um boneco de madeira reinventou a sua vida”. Abordando igualmente a descida aos infernos e o regressus ad 
uterum, o trabalho dos autores clarifica processos iniciáticos de renascimento como os que aqui evocamos.  
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 A viagem permitir-lhe-á compreender-se, na inevitável confrontação das duas metades 

que o completam. Afirma Clara Rocha: “Grande parte da obra de Miguel Torga parece 

voltada para a construção de uma imagem de si mesmo” (Rocha 1977: 267). 

 A escrita de catábase, associada ao intimismo lírico dos poemas e à diarística 

autobiográfica, reflete a descida aos seus infernos, ao confronto dos monstros na profundeza 

do seu ser, cujo regresso permite a superação da prova iniciática e deve, supostamente, trazer 

à tona a luz dos minerais prospetados, numa pretensão de autognose e crescimento, de 

renovação ou, mesmo, renascimento. Nesse sentido, a poesia revela-se a ascese, o resultado 

capitalizador da superação da prova. 

 É, pois, “do ventre da baleia” que se interroga, é “da negrura do ventre” fechado, 

absorto sobre si mesmo, em fermentação, que desmistifica a sua viagem e se prepara para o 

renascimento. Neófito do “monstro marinho” ou de si mesmo, dos monstros que o habitam, o 

poeta almejará ser cuspido pelo peixe, qual Jonas bíblico: “Então o senhor ordenou ao peixe, 

e este vomitou Jonas na praia” (Jon 2, 11). Esta romagem, imbuída deste sentido de 

fechamento, de ventre circunscrito sobre si, está na génese de uma escrita e de uma vivência 

altamente povoadas por ritos de cariz iniciático, de formação, de conhecimento e 

transformação, na senda de transcendência salvífica. A viagem tida como percurso de vida 

perpetua constantemente rituais de mortes iniciáticas, de devorações no ventre do monstro, e 

consequente regresso do neófito renascido.  

Os ritos iniciáticos configuram um aspeto assaz relevante neste estudo. O recuo no 

tempo, salientado cientificamente por Freud era, de alguma forma, reverenciado pelas 

sociedades indo-europeias, como podemos ler nos estudos de Mircea Eliade. Tais rituais 

iniciáticos, equivalentes à recitação do mito cosmogónico, pretendiam, então, um regressus 

ad uterum, que, na teoria psicanalista freudiana alenta a regressão ao momento infantil de 

acontecimento da neurose na tentativa de a resolver e que, para as culturas ancestrais 

reivindica um segundo nascimento formalizada através da reclusão do indivíduo numa 

cabana, da deglutição do indivíduo pelo monstro ou a penetração do mesmo no terreno 

sagrado como útero da terra-mãe e consequente renascimento do nascituro, nova forma de ser, 

regenerado. Na verdade, a regressão ao útero comporta antes uma regressão do universo ao 

estado caótico/ embrionário, para que, das trevas, ou do caos amorfo, renasça a vida. Tal 

regresso pressupõe quer a regeneração e a beatitude, como a longevidade e a salvação final, 

nas palavras de Mircea Eliade, em Aspetos do Mito (cf. Eliade 2000:73).  
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 Em cada viagem, Torga repete a circularidade do cosmos: dia e noite, vida e morte, 

início, fim, ou, se preferirmos: nascimento, morte e ressurreição, numa continuidade 

uniforme, transpondo-a igualmente para essa macro-viagem que a sua vida configura. 

Vejamos: 

 

A bordo, 1 de Setembro de 1954 — A viagem está no fim, e por mais que tente não consigo 

concretizá-la no meu espírito. Parece-me que morri durante este mês, e ressuscito agora, 

apenas com a entorpecida memória de uma ausência. (Torga 2010: 248) 

 

 Ou, mais diafanamente: “Viajar, num sentido profundo, é morrer” (Torga 2010: 37). 

Num ritual de escrita do Diário, o poeta refere-se à sua peregrinação pela Europa 

convulsionada, destacando Lázaro, que retorna à vida de mãos vazias. Embora o poeta afirme 

o vazio do regresso, a metamorfose experienciada inaugura sempre conhecimento (“Feliz ou 

infelizmente, conheço os meus limites, que este passeio pela Europa ajudou furiosamente a 

precisar” (Torga 2000: 86)).  

 Este regressus ad uterum, metaforicamente encenado pelo ventre do monstro marinho, 

é seguido pelo retorno ao estado purificado, numa regeneração propiciada pela noite cósmica. 

O ritual de escrita de catábase, por sua vez, surge associado a poemas que exprimem a dureza 

da prospeção do poeta em si mesmo, como evoca o poema «Descida aos Infernos»:  

 

Desço aos Infernos, a descer em mim. 

[…] 

Ergo a voz e mergulho 

Dentro do poço, 

[…] 

Guardado por gigantes, 

Cães vigilantes 

Aos portões do mito. 

 

E entro finalmente 

No reino tenebroso 

Das minhas trevas. (Torga 2007: 109) 

 

Ora, esta forma de escrita, de prospeção premente, de robusta e furiosa catábase, tão 

diversa da inspiração insuflada, do estado de escrita total e momentâneo, surpreendente, evoca 

o mergulho do poeta nas profundezas do seu ser como a penetração no ventre de um monstro, 
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como um desdensus ad inferos, onde a noite cósmica o envolve e de cuja escuridão encontrará 

a luz de retorno e regeneração. Iniciaticamente, ou ritualmente, a cada poema de catábase, 

Torga reinventa-se ou regenera-se espiritualmente se o poema for capaz de conter o 

renascimento do poeta, a ascese poética conferidora de transcendência. Na falência da sua 

cruzada, o poeta é derrotado pelo monstro:  

 
Rompo, perfuro dia e noite, e apenas 

Cavo mais funda a própria sepultura… 

Toupeira cega, mas obstinada, 

Vou morrendo na lura 

Que desejava ver iluminada. (Torga 2007:38) 210  

 

Ou, ainda: 

 

Mas nada vi. Caverna de pavores, 

Só com tempo e vagar eu poderia 

Encarar, 

Castigar  

E perdoar 

Tanta abominação que em mim havia. (Torga 2007:107) 211  

 

 A escrita, de uma forma geral, representa um rito iniciático repetido sempre que o 

poeta se refugia no seu interior para poetar, e especialmente, quando esta poética é de vertente 

prospetiva, de catábase. Imediatamente após a imersão, o poeta regressa do inferno, ou do 

seio do monstro, renascido, vencendo os seus fantasmas. Sucedâneos do ventre materno, o 

poema ou a viagem ostentam a possibilidade ritual de regeneração, de ascensão a um estado 

purificado, evocativo de transcendência e imortalidade, dado o confronto com as trevas. 

Afirma Ponce de Leão: “o rito estabelece e restabelece uma relação, tentando evadir-se do 

absurdo com o fito de descobrir a harmonia pelo regressus ad uterum, regenerador dos 

sentidos e da alma” (Leão 2005: 74). Em «Prospeção», o poeta indicia o encontro consigo 

próprio, consignação permitida pela temperança durante o descensus ad infero: “Mas só quero 

a fortuna/ De me encontrar” (Torga 2007: 143).  

                                                           
210 Poema «Mineração», de Penas do Purgatório. 
 
211 Segunda estrofe de «Relâmpago». 
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Afirmávamos que a romagem ao mar perfaz, simultaneamente, um rito, na medida em 

que dele próprio se depreende um cerimonial ou celebração, e um ritual, na medida em que 

formaliza uma das várias componentes constantes do Diário enquanto prefiguração de um 

multiforme rito de escrita. Assim, se o primeiro é repetido como uma celebração da matéria 

matricial do mundo e método introspetivo de autognose, o segundo completa o anterior, na 

medida em que integra as vivências através da palavra. Deste modo, a visitação de Miguel 

Torga à casa paterna carateriza-se igualmente enquanto rito de viagem, rito de eterno retorno 

à pureza, e ritual de escrita, pois desta depende a fixação do sentido que a viagem 

proporcionou. De forma genérica, diríamos que mais do que um regresso a casa, ida de férias, 

ou celebração do aniversário, Miguel Torga considera e perfaz certos atos como ritos 

significantes sobre os quais faz agir outro rito, o da escrita.  

 

8.2.3 O Natal e o (re)nascimento 

8.2.3. a) O ritual de escrita natalício 

 

Anteriormente aceite como símbolo convergente com a conotação estabelecida 

relativamente à Família, o Natal, enquanto paradigma poético e mote de prosa, assume 

profunda relevância enquanto ritual de escrita. Normalmente cantada da casa paterna, em São 

Martinho, a quadra natalícia assume-se ora em prosa, ora em verso, direta ou indiretamente. 

Constituindo, pois, uma data inapagável, remetida à le haut langage da poesia, ou decantada 

em prosa, a data raramente sofre esquecimento ritual.  

A sua origem embrenha-se nas primeiras décadas do Diário, ainda que não sustente 

uma data totalmente estabelecida, e é somente tida como celebração ritual repetida 

essencialmente a partir das décadas de 50/60, embora o Natal seja recordado desde 1939. Mas 

desmistificaremos as datas em seguida. Levanta-se, antes, nova questão, para além da 

configuração dos escritos natalícios enquanto ritual. Trata-se da aceitação daquilo que 

configura o rito da palavra natalícia. Para Isabel Ponce de Leão, os poemas são, apenas, “o 

que erige, em absoluto, a celebração do Natal a um ritual” (Leão 2005: 82). No entanto, e 

embora a poesia seja a alta arte para Torga, encontramos entradas diarísticas em prosa que se 

assumem como verdadeiros manifestos da simbologia da data, dos locais, dos atos e objetos, 

bem como dos indivíduos, todos alicerçados na paradigmática textura simbólica de que já 

falámos anteriormente. Como Chevalier esclarece, os símbolos interligam-se, fazendo notar a 

sua reverência e profundidade dada essa relação inquebrantável. Deste modo, sempre que o 
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diarista reflete sobre a família212 ou sobre a infausta redução da mesma, nos dias natalícios, 

ainda que não haja uma referência clara à palavra Natal e às interrogações normalmente 

associadas ao mesmo (referimo-nos, essencialmente, à figura do Menino Jesus, inocente, 

esperançado, bem como à exaltação do humano, em detrimento do Deus castrador e 

transcendente), tais entradas preconizam, igualmente, o preito à data, dada a relação 

inequívoca dos símbolos Natal - Família - Casa entre si. A interpenetração dos conteúdos 

simbólicos assenta na existência da afinidade essencial, como Jung retrata (apud Chevalier 

1982: 19). Segundo Chevalier, “essa afinidade reside […] numa relação […] com o 

transcendente” (Chevalier 1982: 19). O símbolo constitui-se, deste modo, através das ligações 

de diversas imagens ou realidades entre si, baseadas ou não numa análise racional. 

Analisemos, pois, o primeiríssimo poema escrito na época natalícia: 

 

Lisboa, Cadeia do Aljube, Natal de 39 — Como se fosse ainda em S. Pedro de 

Roma. 

 

Pietà 

 

Vejo-te ainda, Mãe, de olhar parado, 

Da pedra e da tristeza, no teu canto, 

Comigo ao colo, morto e nu, gelado, 

Embrulhado nas dobras do teu manto. 

 

Sobre o golpe sem fundo do meu lado 

Ia caindo o rio do teu pranto; 

E o meu corpo pasmava, amortalhado, 

De um rio amargo que adoçava tanto. 

 

Depois, a noite de uma outra vida 

Veio descendo lenta, apetecida 

Pela terra-polar de que me fiz; 

 

Mas o teu pranto, pela noite além, 

                                                           
212 A família, no universo literário torguiano, refere-se, quase limitadamente, às figuras que povoam o imaginário 
da sua infância. Certamente personagens da sua poética, notoriamente reclamadas no texto, a esposa e a filha 
evidenciam uma cuidada preservação da sua imagem. Cremos que, como temos vindo a afirmar, o facto de a 
poética torguiana encontrar alento especialmente na infância ou naquilo que a infância proporcionou e traçou no 
seu processo de escrita, explica e justifica estas referências mais frequentes e profundas ao Pai, à Mãe, à Irmã, e, 
eventualmente, aos avós. Nota-se que a figura do infante é quem dita, por vezes, tais palavras, na figura adulta 
do poeta.  
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Seiva do mundo, ia caindo, Mãe, 

Na sepultura fria da raiz. (Torga 2010: 70) 

 

 Recordando a escultura de Michelangelo, num poema ekphrastico, e, certamente, 

antecipando o mote para o desenvolvimento de «A Maria Lionça», ambas madres dolorosas, 

«Pietà» é escrito no Natal de 39, como podemos verificar na referência diarística. Sublinhe-se 

a anotação Natal, cujo sentido enobrece, já, a data, prestando-lhe, de certa forma, culto, e 

manifestando significado simbólico. Por outro lado, sujeito ao cárcere, evoca o ninho, que 

saúda através da lembrança da figura materna, numa data nuclear. É, pois, afastado do ninho 

que recorre à Mãe, na privação de ambos, na cadeia fria e nebulosa. Instantaneamente, somos 

tentados à associação da dor de uma madre dolorosa perante a morte do filho, metáforas para 

o estado de espírito lamentoso do sujeito poético. A morte, neste poema, instaura a leitura de 

um estado adverso ao natural, associado, essencialmente, à liberdade. A vida não basta; aliás, 

é manifestamente insuficiente: a liberdade atribui-lhe o verdadeiro significado. Ao longo da 

poética torguiana, descobrimos o preito a esta condição essencial213 e intrínseca ao Homem, 

ao jeito sartriano, na medida em que o filósofo sublinha a liberdade como condição ontológica 

do ser. Neste poema introduz-se, pois, essa leitura da vida e da liberdade como categorias 

interdependentes, temática que viria a ser desenvolvida ao longo de décadas. 

A figura materna faz-se representar ambivalentemente, denotada como mãe biológica, 

e conotada como mãe cósmica. Além dessa valência, distinguimos o seu “rio amargo que 

adoçava tanto” (Torga 2010: 70), numa clara referência à condição lacrimosa, porém 

alimentícia ou pacificadora, da mãe. Enquanto sepultura, a terra mater é, igualmente, “seiva 

do mundo” (Torga 2010: 70). Concluímos, deste poema, a noção, mais ou menos clarificada, 

da morte e do sofrimento, peados pela promessa redentora, pois é na “sepultura fria da raiz” 

                                                           
213 «Vicente», o último Bicho, é revelador, pois se as últimas palavras do conto e da coletânea, nas suas 
primeiras edições, validam a vida (“Que nada podia contra aquela vontade inabalável de viver”), as posteriores 
sublinham, precisamente, essa noção da necessidade imediata da liberdade para que a vida se cumpra: “Que nada 
podia contra aquela vontade inabalável de ser livre”; forma lapidar e definitiva, após anos de depuração (Torga 
2000: 45). A ausência da liberdade, durante o estado ditatorial português, terá, obviamente, influenciado o poeta 
nesse sentido, contribuindo ainda, para a alteração, a própria relação ou convivência amarga do regime com o 
poeta, especialmente por ter sentido, na prática, o cárcere.  
O poema “Liberdade” (Torga 2011:327), de 75, categoriza as diversas fases de entendimento sobre a liberdade. 
Se, inicialmente, era associada às concessões de Deus, que, na sua omnipotência, não atendia ao pedido, 
rapidamente se centrou na Terra, cuja resposta era, igualmente, silenciosa, pelo que o sujeito poético mergulha 
no âmago do seu ser e a encontra finalmente. A resposta muda por parte dos homens era já razão para sofrimento 
em 1951, pois, no Diário VI comenta: “Não me valeu de nada arrancar a liberdade das mãos de Deus. Ficou mais 
presa ainda na não dos homens […] não acreditei no paraíso do céu, onde viveria ressuscitado, tenho de acreditar 
no paraíso da terra, onde serei adubo” (Torga 2010: 128). 
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(Torga 2010: 70) − sublinhemos raiz −, onde o corpo é depositado. De valências altamente 

contraditórias, antitéticas, a sepultura congrega a germinação.   

Isabel Ponce de Leão desvaloriza o poema «Pietà» enquanto poema de “ritual de 

celebração” (Leão 2005: 79). Não afirmamos perentoriamente que o seja totalmente; porém, 

consagra um momento extraordinário, ativado pelo halo de perceção do poeta, através da 

lonjura de casa, da família, no Natal, estando na origem remota desse ritual da palavra 

celebratório da data, bem como na sagração de símbolos máximos, cujo sentido aponta para a 

visão simplificada da poética torguiana: o sagrado familiar, o sagrado do lar, o sagrado da 

perpetuação da vida. Será, pois, o germinar do gene criativo natalício.  

 Partimos, então, da assunção de que a origem do rito de escrita associado ao período 

natalício vai ganhando forma gradualmente; a diminuição do tom imprecatório contra Deus 

(as tréguas com Deus dão lugar à atenção ao Homem, pelo que surge Cristo humanizado, o 

Menino Jesus enquanto personificação máxima do renascimento, da inocência, e da 

oportunidade de recriação da realidade futura) e as categorias Família - Casa/Lar, símbolos 

tornados sagrados, enformam tal rito. Até 1939 não existe, no Diário, qualquer referência ao 

Natal. Podem ler-se dois comentários escritos nessa época, em anos diferentes – em Marselha 

e Montpellier, em 1937, e em São Martinho de Anta, em 1938 − , sem que, contudo, a 

anotação da data inclua a referência a Natal, termo que o poeta utilizará, posteriormente, 

aquando da tecedura das notas natalícias, ainda nos ensaios do rito e já na confirmação do 

mesmo. A referência à palavra Natal descobre-se, simplesmente, na datação e localização da 

entrada diarística constitutiva do poema «Pietà», na Cadeia do Aljube. Aliás, os registos 

firmados aquando da sua estada no Aljube evidenciam uma maior concentração de poemas, 

atendendo à dispersão das datas do Diário, bem como à inclusão de composições versificadas. 

De 1940 a 1948, o ritual de escrita permanece ensaístico e reticente, embora o ano da morte 

da Mãe configure, em número, um aumento expressivo relativamente às entradas diarísticas, o 

que leva o poeta a descrever, em prosa, a sua consternação dado o esvaziamento do ninho. O 

rito da palavra diarística abarca a perceção do mundo e da vida. Sempre que o mundo se 

redefine, observando graves alterações, o ritual da palavra renova-se também, pelo que, 

cremos, este Natal, de 1948, evoca um outro momento de profunda perceção da efeméride, a 

par daquele em que está encarcerado no Aljube. Por outro lado, talvez o desaparecimento da 

Mãe surta a necessidade de proximidade a casa e aos ritos doméstico-culturais.  

 De uma forma geral, Miguel Torga nomeia os poemas constituintes deste ritual de 

escrita natalícia como «Natal», datando-os de 24 ou 25 de dezembro, à exceção dos 
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derradeiros, cujos títulos são bem reveladores da enfermidade que o consumia: «Último 

Natal» (Torga 2011: 310) e «Eclipse» (Torga 2011: 338). Resta, ainda, inferir da inclusão de 

outros poemas, cujo título difere, neste rito, embora a data ou a referência seja ritual: 24 de 

dezembro ou Natal. Se poemas intitulados «Natividade» (usado em dois momentos, referentes 

ao ano de 58 e 79) e «Retábulo» (Torga 2010: 256) não inauguram dúvidas, «Regresso» 

(Torga 2010: 129) e «Loa» (Torga 2011: 207) convidam-nos à sua leitura integral para 

discernir tal assunto.  

Ora, «Regresso» surge na sequência do poema da mesma época de 1948, onde alude 

ao desgostoso vazio perpretado pela morte da Mãe, sendo, portando, “noite de amargura/ Que 

se foi fazendo doce” (Torga 2010: 341) ‒ remetendo para constituintes icónicos da época 

natalícia como a neve e os “bichos de estrebaria” (Torga 2010: 341), como que na preparação 

serena do cenário onde o Menino haveria de nascer ‒ , após obliteração total, no ano que se 

lhe segue, relativamente à data celebratória.214 O ano de 1951 é, então, marcador relevante 

neste historial de aproximação, assim antecipado: “S. Martinho de Anta, Natal de 1951”: 

 

Regresso às fragas de onde me roubaram. 

Ah! minha serra, minha dura infância! 

Como os rijos carvalhos me acenaram, 

Mal eu surgi, cansado, na distância! 

 

Cantava cada fonte à sua porta: 

O poeta voltou! 

Atrás ia ficando a terra morta 

Dos versos que o desterro esfarelou. 

Depois o céu abriu-se num sorriso, 

E eu deitei-me no colo dos penedos 

A contar aventuras e segredos 

Aos deuses do meu velho paraíso. (Torga 2010: 129) 

 

O poema é altamente simbólico, pois valida o regresso do infante ao “velho paraíso” 

(Torga 2010: 129), numa celebração ritual de reencontro com a infância perdida, roubada, 

                                                           
214 De facto, a 23 de dezembro de 49 encontra-se em Évora e a 25 em Sagres, locais que originam comentários 
de teor literário e histórico apenas. O ano seguinte atualiza a escrita sobre o Natal, em São Martinho de Anta, de 
onde comenta a sua ligação ao Doiro e ao Marão, de onde recebe “a seiva duma terra que é fecunda desde o dia 
da criação” (Torga 2010: 91), bem como à matança do porco: “Na manjedoira vai nascer o Salvador, à lareira 
vai-se juntar a família; e à entrada da porta da simbólica renovação do Ano Novo, o espantalho do cadáver que 
há de alimentar o futuro” (Torga 2010: 91). 
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como refere. Mais do que a visita à terra mãe, trata-se de um retorno repetido por meio de 

uma celebração cuja finalidade se prende com a tentativa de acesso a um tempo primordial, 

genesíaco, edénico, através da recordação num espaço preciso, “no colo dos penedos” (Torga 

2010: 129). Fazê-lo na altura do Natal, ainda que consequência da suposta trivial visita 

familiar natalícia, sublinha novamente a questão religiosa de resgate do sagrado associado à 

infância, como Meschonnic (apud Leão 2007: 165) constata. O poema não se centra nos 

habituais constituintes natalícios, mas preconiza uma forte relação entre o sujeito poético, a 

infância, o espaço e o tempo, num retorno ritual, o «Regresso» do primeiro. Aliás, torna-se, 

desde «Regresso», mais constante a escrita sobre o Natal, salvo nos três anos que circundam a 

morte do Pai do poeta. 

Escreve, posteriormente dois poemas com o mesmo título, «Natal», em 52 e em 53, – 

ano em que se refere à luta pela “última raiz” que lhe resta (Torga 2010: 222) −  e «Retábulo» 

em 54 – ano em que comenta “O velho está no fim. Toco-lhe, e sinto-o quase imaterial” 

(Torga 2010: 251) − , ausentando-se do poema e da prosa natalícia até 57, incluindo, porém, 

um breve comentário, no ano da morte de seu Pai, encontrando-se ausente da casa paterna, em 

Coja: “Tanto lume aceso em todo o Portugal, e tanto frio nos corações! Mas não há outro 

calor, senão o dos cepos a arder. Deus esqueceu-se de nós, ou alguém se esqueceu por ele” 

(Torga 2010: 302). 

 A partir de 1958, o poeta celebraria já, com maior constância, o ritual de escrita 

natalícia. Mas, como questionámos anteriormente, importa compreender a delimitação das 

entradas que constituem tal ritual de escrita diarística. Excetuando entradas claramente 

desunidas da temática em causa, cremos que podemos qualificar igualmente como ritual a 

prosa cujo referente se prende com a época. De facto, se a prosa sobre o Natal não constituísse 

ritual de escrita natalício, então a ida ao mar, tantas vezes mencionada (quer em prosa, quer 

em verso), ou ainda as referências mortuárias215, não seriam celebração senão na forma 

versificada. Cremos, pois, que este ritual de escrita natalício evolui gradualmente, ganhando 

diferentes cinzelamentos, nos quais se vai destacar a figura do Menino Jesus, motivo poético 

claramente afeto ao modo lírico. Não significa, porém, que toda a prosa ou poesia que não 

inclua o infante possa ser anulada enquanto ritual. O Menino Jesus pode ser evocado 

diretamente no poema (“Nasce mais uma vez,/ Menino Jesus” (Torga 2011: 235)), ou 

                                                           
215 Lemos, no Diário, interessantes testemunhos necrológicos torguianos, tanto em prosa, como em verso, como 
é o caso dos poemas «A Manuel de Falla», (“que morreu ontem”), (Torga 2010: 288), «Elegia a Ribeiro Couto» 
(Torga 2010: 86) ou «Guevara» (Torga 2011: 167).  
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indiretamente através de constituintes que se lhe remetam (“Longe da manjedoira onde nasci” 

(Torga 2010: 165) e “Presépios, solstícios, divindades” (Torga 2011: 261)). Contudo, mesmo 

que o Menino Jesus não figure no poema, excluir poemas como «Natal» de 1975 (Torga 

2011: 331) ou «Natividade» de 1979 (Torga 2011: 69), os quais se centram essencialmente na 

toada entristecida pela morte da infância, destacada pela morte dos Pais e “Bonita só de ser 

imaginada” (Torga 2011: 331), bem como na figura humana rebelde (“Nascer e renascer […] 

E em todas colher […] A maçã proibida./ E comê-la, a saber/ Que o castigo é perder/ A 

inocência da vida/ Nascer e renascer…/ Renovar sem descanso a condição” (Torga 2011: 

69)), seria contraditório face àquilo que Torga associa ao símbolo natalício; neste caso, a 

Família e a condição humana, aliás prefigurada pelo nascimento do Menino-Homem por 

oposição ao Menino-Deus. Por outro lado, entradas como a de 24 de dezembro de 1968 − em 

que o poeta reflete sobre a salvação do mundo e a antítese humano/divino216 − , ou a de 24 de 

dezembro de 1976 − entrada debruçada sobre as realizações do homem e do poeta, que 

aguarda, “a pôr destas achas na fogueira, […] à espera que o Menino Jesus nasça e que o seu 

divino desamparo dê lenitivo ao m[s]eu” (Torga 2011: 343) −, poderiam ser renegadas do seio 

do rito? Leiamos a entrada datada de 22 de dezembro de 1960: 

 

S. Martinho de Anta, 24 de Dezembro de 1960 — Natal. Já tudo dorme, e só eu, na casa, 

rumino ainda as rabanadas. Que significam elas, afinal? O mundo estará realmente povoado 

neste momento por uma nova esperança? Não se ouviram passos auspiciosos ao dar da 

meia-noite, nem houve, com certeza, parto divino em nenhuma maternidade ou estábulo. 

Mas sabe-se que os grandes enviados chegam sem ruído, que o nascimento de que se trata é 

doutra natureza, que a luz esperada tem de acender-se dentro de nós. Por isso, quando digo 

mundo penso nos meus próprios limites, e neles procuro descortinar os sinais concretos da 

maravilhosa presença. Timidamente, aflora-me aos lábios uma palavra, que só de ser 

balbuciada aviva a chama da lareira. «Amor», repito, alvoroçado. Mas não vou mais longe. 

Desalentadoramente, a boca, como um sino sem alma, deixa de vibrar. É que, por artes de 

não sei que espírito invisível e demoníaco, começa a desfolhar-se diante dos meus olhos um 

                                                           
216 A entrada em causa adverte, como alguns poemas, para a humanização do divino e a sacralização do homem 
ou divinização da criança, num “Natal divino ao rés-do-chão humano” (Torga 2011: 235), pois “É um menino e 
é Deus” (Torga 2011: 137), embora lhe pareça, ao ler os versículos, “estar a receber ordens peremptórias de 
assumir a divindade” (Torga 2011: 193), como confessa na anotação analisada. Por outro lado, evoca a salvação 
(“Como é que o Pai mandou o Filho tão tarde salvar o mundo?” (Torga 2011: 193)), constantemente associada à 
figura do Menino Jesus evocado nos versos dos (ditos) poemas ritualistas: “É menino e é Deus […]/ E recebeu/ 
A missão singular/ De carregar a cruz da nossa redenção” (Torga 2011: 137).  Assim, prosa e verso granjeiam 
paradigmas poéticos comuns.  
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calendário de dois mil anos. E, nele, a palavra mágica, que impulsivamente me saiu da 

alma, escrita em vão duas mil vezes. (Torga 2011: 37) 

 

A entrada é altamente lírica; debruçado sobre o seu eu, o sujeito poético reflete sobre o 

significado do ritual comemorativo da efeméride por todo o mundo, centrando-se na sua 

intimidade, pois é no interior de cada um que nasce a esperança e a renovação. A reflexão, 

bela e sonoramente expressiva,217 assemelha-se a um poema, espelhando exatamente o 

mesmo aprumo, embora tratando-se de prosa, de prosa ritual.  

 Deste modo, quando Ponce de Leão comenta que a  

 
valorização dada aos poemas em que o poeta celebra o Natal não desmerece as referências 

que são feitas em prosa a essa efeméride. Elas são, de igual modo, importantes; todavia, as 

prosas escritas nessa época, aqui reconvertidas em entradas do Diário, referem-se muito 

mais a acontecimentos ou situações familiares, a tradições ou a antepassados do que, 

propriamente, àquele Natal em que uma criança, cheia de ternura, povoa o imaginário do 

poeta e de toda a humanidade, naquele misto de esperança e de renovação que atrás referi . 

O que erige, em absoluto, a celebração do Natal a um ritual, são, efetivamente, os poemas 

(Leão 2005: 82) 

 

concordamos com a importância que delega à prosa, embora acrescentemos que tais situações 

familiares irradiam o espírito natalício torguiano, por proximidade aos seus, à ancestralidade, 

servindo de enleio para o sentimento infantil do Natal, de nascimento, de berço, de amor. O 

próprio conto «Jesus», publicado em Bichos, em 1940 antecipa, já, essa noção de sagrado 

familiar, semelhante àquele que encontramos na leitura de algumas notas do Diário.  

Torna-se fundamental compreender, portanto, a pretensão exata deste ritual de escrita. 

Se outros ritos, como a caça, a viagem ou os testemunhos mortuários se celebram por motivos 

diferentes, ainda que todos augurem a escrita, cumprindo, deste modo, um ritual diarístico, o 

ritual da palavra emergente da quadra natalícia não potencia a abertura dos sentidos aos 

instintos, nem a busca de si em outrem,218 mas abre a possibilidade de aceitação da morte, tal 

como os testemunhos necrológicos. De facto, ao declarar o nascimento do Menino para a 

morte, Miguel Torga insinua essa perspetiva: “Jesus… − repete com melancolia,/ A consumar 

a morte prematura/ Do nascituro” (Torga 2011: 292)219 ou “É um menino e é Deus./ Na 

                                                           
217  Destacamos a aliteração da fricativa sibilante [s], figurando o silêncio, o sossego, a meditação profunda. 
218 Embora Torga se faça associar ao Menino Jesus, na tentativa de recuperação de uma inocência perdida.  
 
219 Transcrito do poema «Natal», de 1973, incluído em Diário XII.  
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Páscoa vai morrer, já homem” (Torga 2011:137).220 Pode ver-se, nesta tentativa de 

amenização, a evidência máxima da humanidade de Jesus encarnado, a morte, condição 

inerente ao Homem. Além do referido, e como foi já mencionado, cremos que o Natal, 

enquanto símbolo, dialoga com outras referências sagradas essenciais como Família e Lar/ 

Casa. De facto, a proximidade, a intimidade familiar e o amor revestem-se de fulcral 

importância, dados os vastíssimos registos sobre tal assunto. Constituintes simbólicos como 

lareira,221 telha,222 presépio,223 representam metonimicamente o conceito de Lar, termo 

manifestamente abrangente face aos pressupostos da época natalícia.  

O Natal, como foi já esclarecido, enquanto rito (na medida em que o poeta o celebra), 

preconiza a instituição de um tempo sagrado, na recuperação da inocência associada à 

infância. O Natal, enquanto ritual (porque o poeta escreve sobre ele, o rito, constituindo-o 

como um ritual de escrita que compõe esse grande rito da palavra que é o Diário) completa o 

anterior, viabilizando a ascese através da celebração da palavra. Deste modo, ao cear e ao 

deixar-se, só, refletir ante o calor da lareira, Miguel Torga procura o “recolhimento e a 

inspiração” (Torga 2011:169) que a data lhe merece. Nesse rito celebra particularmente a 

introspeção, a religação ao seu interior, sob o paradigma “do eterno milagre/ Do nascimento” 

                                                                                                                                                                                     

 
220 Versos do poema «Natal», de 1983, citado do Diário XIV.  
 
221 Arquétipo de um ambiente confortável, de familiaridade e intimidade do lar, a lareira é evocada vezes sem 
conta por Torga, aquando do Natal: “À volta da lareira/ Quantas almas de aquecem” (Torga 2011: 79), “Paz de 
lareira acesa” (Torga 2011: 105), “e eu aqui à lareira, debruçado sobre as brasas da murra sacramental” (Torga 
2011: 193), e “A braços com os meus fantasmas, que nunca deixam de estar presentes nesta data, vou atiçando o 
lume na lareira” (Torga 2011: 18). 
 
222 Leia-se, em «Natal», de 1952:  
 

Natal fora da casa de meu Pai, 
Longe da manjedoira onde nasci. 
Noite branca também, mas que não cai 
Na telha-vã da infância que perdi. (Torga 2010: 165) 

 
223 Vide «Estrela do Ocidente», do Natal de 1959:  
 

Presépio é qualquer berço 
Onde a nudez do mundo tem calor 
E o amor 
Recomeça. (Torga 2010: 361) 

 
Veja-se, também, os poemas do Natal de 62 (Torga 2011: 79), de 72 e do Natal de 74, cuja referência ao 
presépio é igualmente feita, bem como à neve, outro termo significante recordado. 
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(Torga 2010:353), do “Natal da fraternidade” (Torga 2011: 311), bem como a recordação dos 

que partiram,224 inaugurando uma segunda reunião familiar: 

 

S. Martinho de Anta, 24 de Dezembro de 1977 — A braços com os meus fantasmas, que 

nunca deixam de estar presentes nesta data, vou atiçando o lume na lareira. É meu Pai, é 

minha Mãe, é meu Avô... Estão sentados a meu lado, calados, num recolhimento letal. 

Vieram porque eu vim, e como há muito me disseram tudo o que tinham a dizer, fazem-me 

apenas companhia. É uma consoada suplementar, consecutiva à outra, mas silenciosa e 

abstinente, de que não compartilha o resto da família, que já dorme. A noite é comprida, e 

nenhum de nós tem pressa. E vamos deixando correr as horas sacrais, à espera da luz da 

manhã. Nela, eles regressarão discretamente ao mundo tranquilo dos mortos e eu acordarei 

estremunhado no mundo inquietante dos vivos. Até que outro Natal nos junte de novo, aqui 

ainda, unidos pela minha memória, ou lá onde os imagino lembrados de mim no eterno 

esquecimento. (Torga 2011: 18) 

 

Além desta comunhão sacramental, o rito estende-se ao Diário, seja pela via do verso, 

seja pela via da prosa, de que é exemplo a citação acima. Noutros momentos já recordados,225 

Torga confessa as “horas sacrais” na companhia dos seus “fantasmas”, enquanto reflete, na 

iminência da palavra. Trata-se da negação do esquecimento, contrariamente ao que postula o 

tradicional, consolidado nas palavras de Peter Sloterdijk: “Rien ne semble plus naturel, pour 

les vivants, que d’oublier les morts – et pour les morts, rien ne semble aller autant de soi que 

le fait de hanter les vivants” (apud Sousa 2009: 139). O rito consubstancia a memória dos 

mortos, inesquecíveis, a sua imersão no mundo dos vivos, bem como a lembrança da pureza 

vislumbrada na infância, pelo que, neste sentido, se aproxima do ritual de escrita necrológica. 

«Regresso», poema já visitado, dada a sua relevância, proclama, graciosamente, a saudade da 

infância através da exclamação interjetiva do primeiro par de versos e da última quadra, 

prefigurativa de uma atmosfera infantil. O poema natalício que se lhe segue, no Diário, 

datado de 1952, instaura, novamente, o mote da desbridação pueril, num cenário povoado por 

menções à “manjedoira”, à figura paterna, à “saudade” e às “memórias” (Torga 2010: 165), 

adjudicações relativas à bem-aventurança da meninice: 

                                                           
224 Refere, no Diário: “Este paraíso ainda não é meu duradoiramente. É dos meus antepassados, que nele moram 
em cada canto da casa e do quintal. É por eles que acendo a lareira, alimento devotamente o lume votivo” (Torga 
2011: 293). 
 
225 Leia-se a entrada de 24 de dezembro de 1960 ou a nota de 24 de dezembro de 1968: “As rabanadas comidas, 
a família recolhida, a árvore de Natal apagada, e eu aqui à lareira, debruçado sobre as brasas da murra 
sacramental, a passar mais uma vez as velhas contas do meu rosário de perplexidades” (Torga 2011: 193).  
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Natal fora da casa de meu Pai, 

Longe da manjedoira onde nasci. 

Neve branca também, mas que não cai 

Na telha-vã da infância que perdi. 

 

Filosofias sobre a eternidade; 

Lareiras de salão, civilizadas; 

E eu a tremer de frio e de saudade 

Por memórias em mim quase apagadas. (Torga 2010: 165) 

 

É notória a fraqueza com que o sujeito poético revela a saudade imensa da infância e 

de todos os constituintes simbólicos da mesma, sublinhando a associação do espírito natalício 

à família, bem como, e, essencialmente, à sua puerícia. A memória e a saudade, frias, 

contrastam, na lonjura da casa paterna − entre “Filosofias sobre a eternidade”, de onde se lê 

alguma irónica desconsideração em confronto com a filosofia natural do lar, e “Lareiras de 

salão, civilizadas”, contudo, gélidas e insensíveis (Torga 2010: 165) − , com as noites de ceia 

alegre e de reflexão promissora. O rito não se celebra inteiramente, mas, através do ritual de 

escrita natalício, Torga resgata a infância, recuperando a ingenuidade própria da primeira 

idade do Homem, conivente com o paraíso, ainda deserto dos males do mundo que tanta 

perplexidade lhe causa. «Estrela do Ocidente», de 1959, reclama, novamente, o resgate de 

uma “infância humana, humana madrugada” (Torga 2010: 361), estendendo à humanidade o 

convite no encalço da “luz adivinhada”, na consecução de um presépio, que “é qualquer 

berço/ Onde a nudez do mundo tem calor/ E o amor/ Recomeça” (Torga 2010: 361). 

E se “quanto mais imaginado, mais verdadeiro”,226 o poeta faz da imaginação e da 

lembrança aliados deste rito: 

 

S. Martinho de Anta, 22 de Dezembro de 1960 — Descalço, a rilhar uma côdea, passei a 

manhã na feira a puxar pelo corpo de criança e a ser criança também. Carreguei tábuas e 

bancos, ajudei minha Mãe a armar as tendas dos vendeiros, apanhei a bosta dos bois e dos 

burros e fui despejá-la à horta, e tanto choraminguei que consegui arrancar à economia 

apertada do meu pai dez réis para comprar confeitos. 

Nisto, aproximou-se alguém, falou-me, despertei, e por um triz que não esmago um alfobre 

viçoso de louça de Bizalhães. 

Não, nunca se deve acordar um sonâmbulo. (Torga 2011: 36) 

 

                                                           
226 Transcrito de http://www.youtube.com/watch?v=28b3aLAdHFU . 
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 A narração, por alturas do Natal, época enaltecedora da lembrança, firma a recriação 

da recordação pueril. O poeta faz-se rodear do ambiente da sua meninice para contactar com 

as figuras máximas da sua memória, a Mãe e o Pai. Não espanta, então, que o poema do Natal 

de 1963 testemunhe o estado de sonambulismo da alma apetecido na “Paz de lareira acesa”, 

em que a vida é destituída de “horário”, “E os dias aquecidos./ Dias acontecidos/ Num outro 

calendário” (Torga 2011: 105). Ora, a lareira, como já desvendámos, é enunciativa da 

efeméride natalina, simbolizando, também, o lar e a união familiar que este evoca; e, à lareira, 

o poeta, desmemoriado do passar do tempo, – pois instaura o tempo sacro por meio da 

estabilização ou estagnação do profano, acedendo, desse modo, ao sagrado – granjeia o acesso 

a dias de outros calendários, pelo que o seu estado configura-se como o de total “Hibernação 

da alma/ no corpo aconchegado” (Torga 2011: 105), o que remete, sem dúvida, para o espaço 

que despoleta tal condição, embriaguez dos sentidos. Recorde-se os esclarecimentos de 

Chevalier sobre o “acompanhamento existencial da perceção do símbolo: o símbolo está 

ligado a uma experiência totalizante. Não podemos apreender o seu valor se não formos 

transportados em espírito para o meio global onde ele realmente vive” (Chevalier 1982: 19).  

 Talvez seja por pretender a infância, recordando-lhe os cheiros e as texturas, que a 24 

de dezembro de 1969, em «Loa», explicita a vontade de renascimento cíclico: 

 

É nesta mesma lareira, 

E aquecido ao mesmo lume, 

Que confesso a minha inveja 

De mortal 

Sem remissão 

Por esse dom natural, 

Ou divina condição, 

De renascer cada ano, 

Nu, inocente e humano 

Como a fé te imaginou, 

Menino Jesus igual 

Ao do Natal 

Que passou. (Torga 2011: 207) 

 

 Temos vindo a explorar os diversos ritos torguianos e, independentemente da sua 

caraterização maior, concluímos a sua reveladora propensão para o sagrado, para a escrita, 

para o círculo e para a infância. Cremos, pois, serem quatro palavras-chave na sua poética, 
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dada a instauração de ritos na esteira da escrita, tida como um rito igualmente sacro, de ascese 

e acesso a um estado verdadeiramente transcendental, glorioso e eterno, cujo tempo é, a par 

daquele que é evocado pelos outros ritos, sagrado, pleno como o que a circularidade supõe.  

 Anos mais tarde, em 1974, escreveria «Natal», lamentando o distanciamento entre a 

realidade e a lembrança, “Natal que aos poucos morreu/ No coração da criança/ Porque a vida 

aconteceu/ Sem nenhuma semelhança” (Torga 2011: 311) pelo que a consoada, “Outra 

comprida noite” é apenas “bonita só de ser imaginada” (Torga 2011: 331).227 No Natal de 

1976, em São Martinho de Anta, recordando as mimosas da sua meninice a florir sobre a 

escola do senhor Botelho, um dos constituintes da sua recriação da infância, confessa no seu 

diário ter passado a “tarde de ferro e pá na mão a plantá-las”, mesmo que o seu propósito não 

fosse o “de reflorir o passado, mas de florir o futuro” (Torga 2011: 343), instaurando alguma 

constância sobre os objetos, a par da esperança que prega nos corações dos porvindouros. 

Quando afirma, em 1982, festejar o solstício de inverno “À fogueira dos m[s]eus 

antepassados/ Das cavernas”, assume ainda que lhe neva “na lembrança/ E sonho[a] a 

primavera/ Florida nos sentidos”, e que se sente “consciente da fera/ Que nesses tempos idos/ 

Também era” (Torga 2011: 119),228 sublinhando a infância como um tempo genuíno, ainda 

idade de ouro, dada a originalidade dos sentidos, porque, na realidade, o poeta vê-se sempre 

criança, igual ao Menino: 

 

E continuas criança 

Nos meus versos 

De saudade 

Do presépio 

Em que também nasci, 

E onde me vejo sempre igual a ti. (Torga 2011: 266)229  

 

Como nos foi possível concluir, o ritual de escrita natalício observa diversas 

particularidades afetas à questão evolutiva do mesmo, bem como aos constituintes simbólicos. 

Falamos, pois, da figura do Menino Jesus, da presença da morte por oposição ao nascimento, 

                                                           
227 Verso do poema «Natal» de 1975. 
 
228 Poema «Natal» de 1982. 
 
229 Excerto do poema «Natal», de 1988. 
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concentrada na data pascal, e da “exaltação da dimensão humana”, como defende Isabel 

Ponce de Leão ao enunciar o rito da celebração natalícia (Leão 2005:82).  

Cremos, pois, que além de exaltar a dimensão humana imposta pela encarnação de 

Cristo, Miguel Torga se revê no papel de salvador, como o poema «Identificação» anuncia, 

lidando, ainda, com a certeza da morte, a par dos rituais necreológicos, e a alegria ou milagre 

da ressurreição. Torna-se fundamental estudar a evolução da inclusão do Menino Jesus no 

ritual da palavra natalícia. Altamente poético, visita o poeta sobretudo em verso, embora 

esteja presente também na prosa. Seria possível, então, assumir duas vias distintas neste ritual: 

uma povoada pela fantasia terna do Menino em palhinhas deitado, por vezes angustiada 

perante a saudade da infância do sujeito poético e amargurada pela inevitabilidade da morte às 

mãos de Herodes,230 essencialmente sob a forma versificada, e outra determinada pela 

recordação da sua ancestralidade, dos ritos natalícios imanentes. De facto, complementam-se 

em torno da infância, pois se um é como que yin, voltado para a espiritualidade e significado 

puro do renascimento do Menino, o outro será yiang, manifesta recordação material. Da sua 

fusão resultará o equilíbrio.  

 

8.2.3 b) Evolução do paradigma de leitura centrado no “Menino Jesus” 

 

Revisitando os poemas cujo referente assenta no Menino Jesus, pretendemos 

compreender o caminho embrionário da preparação para a sua chegada, a sua relação com o 

sujeito poético e o desfecho da mesma, acompanhando a evolução da relação estabelecida 

entre Deus e Miguel Torga, bem como a temática do desespero humanista. Importa-nos 

clarificar, como já o fizemos com outros símbolos, o símbolo de Jesus Menino na poética 

torguiana.  

Jesus não vem desde sempre ao rito de escrita sobre o Natal. Inaugurado lentamente, o 

rito percorre um longo caminho (décadas) até à sua estabilização. Como já houve ocasião de 

precisar, parece ter semente em «Pietà» (Torga 2010: 70), recorre a um “brinquedo”231 para 

recordar o conflito com Deus, aparentemente serenado nos anos 50, e questiona o desejo da 

                                                           
230 Através da figura do Menino Jesus, Torga declara a sua vida: o nascimento inocente, na manjedoira, a 
perceção da sua missão enquanto poeta, a perseguição, às mãos da vida, e a morte, irresolúvel condição. A par de 
Cristo, aguarda ressurreição, mas sabe-a somente passível a cada releitura da sua poesia, pelo que ela deve ser 
alta e fulgurante, eterna.  
 
231 Poema «Natal», datado de dezembro de 1942 (Torga 2010: 151). 
 



182 
 

humanidade face à vinda do Menino.232 Relembrando a infância, a lareira e o clima terno do 

rito imanente, o poeta lança-se, à medida que envelhece, numa clara identificação com Jesus, 

especialmente enquanto menino, e numa busca de pacificação através da sua presença. Virá 

este substituir Deus Pai, dada a sua inocência e pureza, uma vez que remete o poeta para a sua 

própria natureza humana pré-adolescência, desconhecedor ainda do desalento? 

A 24 de dezembro de 1942, Miguel Torga instaura, pela primeira vez, no seu Diário, o 

ritual de inclusão do Menino nos textos natalícios. Porém, não se trata inteiramente de um 

Menino cristiano, mas de um Menino deificado: é um “Menino-Deus”, a quem acusa de não 

ter trazido o “brinquedo” que almejara. Contudo, deixa o convite: “Vem, apesar de tudo, se 

queres vir” (Torga 2010: 151), embora lhe solicite que quebre o brinquedo no caminho. Nota-

se, apesar do tom imprecatório, uma dúbia vontade face à vinda do Menino-Deus, não por ser 

Deus, mas, certamente, por ser Menino. Deste modo, parece possível o alento do sujeito 

poético ao avançar a hipótese da vinda do “Velho Menino-Deus” (Torga 2010: 151). Cinco 

anos volvidos, no Natal de 1948, numa setilha, faz menção aos “bichos de estrebaria” (Torga 

2010: 341), como que preparando o cenário para o nascimento efetivo do Menino Jesus, que 

substituirá o Menino-Deus. Parece-nos, na verdade, contrariando qualquer leitura meramente 

onomástica, que a identificação através deste nome manifesta uma leitura profunda e 

simbólica, pois se em 1950 é o “Salvador” quem “vai nascer na manjedoira” (Torga 2010: 

91), em 53 ainda é Deus, “menino/ Divino/ E habitual” (Torga 2010: 222), mesmo que seja 

evidente, já, a necessidade premente da sua condição humana: “Um Deus à nossa medida” 

(Torga 2010: 222). Continua, deste modo, a ler-se com franca clareza a transcendência 

associada à figura pueril, pois que a utilização do artigo indefinido e da grafia minúscula 

“menino” comportam ainda a teoria da presença imaculada do Menino Salvador neste poema.  

 Parece-nos, pois, que Miguel Torga se aproxima, com alguma prudência e oscilação, 

do presépio pressentido já em 42. Nota-se, portanto, uma curva longa, demorada, no percurso 

de aproximação da figura de Jesus. Perante este ponto de vista, questionamos se, do 

afastamento de Deus e da aproximação ao Homem, a caminhada para a figura do menino não 

envereda, igualmente, além da caminhada para a inocência da infância, por um retorno à 

figura sagrada ou até mesmo divina, de um deus à sua medida? 

No ano seguinte, em 1954, no belíssimo «Retábulo», Torga evidencia ainda o 

“Estranho Menino Deus” (Torga 2010: 256), acrescentando, porém, ser “dum poeta”, o que 

legitima a figura do Menino como um forte motivo poético, pelo que “Mal corresponde à 

                                                           
232 Lê-se em «Natal» de 1962 (Torga 2011: 79). 
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imagem conhecida/ Das sucursais do berço de Belém” (Torga 2010: 256). Cremos, então, 

tratar-se do início da recriação lírica da personagem Menino Jesus torguiana, dada a 

caraterização: 

 

É uma criança tímida que vem 

Visitar os meus sonhos, e, ao de leve, 

Com mãos discretas, tece 

Um poema de neve 

Onde depois se deita e adormece. (Torga 2010: 256) 

 

Notamos a candura da criança tímida, num ambiente onírico, alentador do verso e do 

sono repousante. Apesar da manifestação da sua faceta divina, o Menino infantiliza-se 

gradualmente, deixando de ser Menino Deus (e veremos que o é demoradamente) para se 

firmar Menino Jesus, conhecendo, no entanto, oscilações. A sua aproximação é cautelosa, 

gradual, numa preparação para a chegada do “eterno milagre” (Torga 2011: 353), na 

antecipação de uma das caraterísticas mais abordadas pelos estudos torguianos face à figura 

do Menino Jesus natalício e que se prende, pois, com a raiz humana do mesmo.  

Cuidadosamente, prolonga a composição da receção do Menino, apostando na senda 

da «Estrela do Ocidente» (Torga 2011: 361), poema revelador quanto à duplicidade do seu 

entendimento face ao prometido. Como um Rei Mago, segue “aquele que adivinho(a)/ 

Anunciado” (Torga 2011: 361), embora desconheça verdadeiramente a promessa: “Leva-me, 

pois, depressa, / Através do deserto desta vida/ À Belém prometida…/ Ou és tu a promessa?” 

(Torga 201: 361). Em prosa, no ano seguinte, 1960, nega ter havido “parto divino” em 

qualquer estábulo, pois reconhece o renascimento interior, onde se lança na busca dessa 

“maravilhosa presença”: do “amor”, símile poético para a figura de Menino Jesus, símbolo 

ostentador dessa possibilidade de regeneração, de fraternidade e luz, cujo calendário desfolha 

dois mil anos, relembrando, novamente, a palavra “amor”, “escrita em vão duas mil vezes”, 

numa atitude desalentada face à humanidade (Torga 2011: 37). Talvez por essa razão 

questione, em 62, “Quantas almas se aquecem/ Fraternalmente?/ Quantas desejam que o 

Menino venha” (Torga 2011: 79), para, em 66, negar Deus e aceitar o Menino:  

 

Menino Deus… 

E fico a meditar 

No milagre dobrado 
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De ser Deus e menino. 

Em Deus não acredito. 

Mas de ti como posso duvidar? (Torga 2011: 148) 

 

Por nascerem “meninos pobres em currais de gado” com regularidade, Torga 

desculpabiliza a divindade (“A divindade é o menos”), pois os primeiros são “crianças que 

são ânsias alargadas/ De horizontes pequenos./ Humanas alvoradas” (Torga 2010: 148). A 

recusa da divindade de Jesus principia, embora a presença de Deus ainda se faça notar. Será, 

então, na sequência deste poema sobre o Menino Deus, da descrença em Deus e na crença no 

Menino, que no Natal de 1969 o Menino Jesus visita o poema: 

 

Nu, inocente e humano 

Como a fé te imaginou, 

Menino Jesus igual 

Ao do Natal 

Que passou. (Torga 2011: 207) 

 

 Se, até ao momento, a referência ao Salvador era feita através de uma duplicidade 

assente na figura de Deus e no esboço de um Menino divino, este poema salienta com clareza 

a aclamação do Menino Jesus. Sublinhe-se, ainda, que se trata da primeiríssima vez que o 

nome Jesus acompanha Menino (em referentes natalícios), pelo que o poema, além de 

preconizar finalmente a configuração torguiana do último, fá-lo dando-lhe o atributo de 

humano. Cremos, pois, que a retratação do Salvador como um neonato esclarece igualmente a 

sua visão privilegiada da idade pueril, sinónima de inocência e pureza, exigências à 

requalificação fundamental de cada ser e da humanidade, de uma forma geral. Assim, a par da 

humanização do ser anteriormente divino, pode fazer-se igualmente uma leitura da 

infantilização do mesmo, dado o esbatimento da figura de Deus em época natalícia 

consignante do ritual de escrita que abordamos.  

 Evidencia-se, depois, a nivelação, projetada no Natal de 1970, num poema 

celebratório: “Natal divino ao rés-do-chão humano” (Torga 2011: 235), embora o sujeito 

poético surja ainda desalentado, evocando os Reis Magos de «Estrela do Ocidente» (Torga 

2010: 361). O percurso torguiano desde o início do ritual enfrenta diversos momentos de 

aproximação, de estagnação ou dúvida, até à chegada efetiva e gloriosa do Menino Jesus. 

Cremos, pois, que nesta altura, por meados dos anos 70, Deus é ainda palavra forte na poética 
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torguiana (alguma vez o deixa de ser?), o que influencia a aproximação de Torga ao Menino, 

cuja identidade, apesar de se ir delimitando como humano, na verdade, é recordada como 

divina. Existe, portanto, inconstância ao longo deste ritual de escrita natalício na medida em 

que a transição de Menino-deus para Menino-homem não se radicaliza instantaneamente, 

como se prova em 1972: 

 

Que sol figura o lume 

Que da lareira negra me sorri: 

O do calor cristão? 

O do calor pagão? 

Ou a fogueira é só a combustão  

Da lenha que acendi? (Torga 2011: 261) 

 

Tida como produção humana (“Presépios, solstícios, divindades…/ […] homem, 

senhor de tudo!/ Cria mitos,/ Destrói mitos,/ Nega os milagres que fez” (Torga 2011: 261), a 

divindade natalícia expõe-se igualmente enquanto destruição renascida da cinza, qual Fénix, 

cujo significado interroga, através do lume da lareira. A lucidez, ou o racional, opera, como 

sempre, uma difícil conjugação ou relação com o intuitivo, o que poderá esclarecer as 

inconstâncias na evocação do Menino Jesus. Como tal, em 73, é já Jesus quem vem ao poema, 

identificar-se como morto prematuro, e não Menino, simbolizando, de forma metonímica, a 

Humanidade: 

 

— Jesus… — repete com melancolia, 

A consumar a morte prematura 

Do nascituro, 

E a lamentar que a mãe, Virgem Maria, 

Humana criatura, 

Continue a ter filhos no futuro 

Condenados à mesma desventura. (Torga 2011: 292) 

Portanto, a citação dos últimos versos da composição poética «Natal», entrada 

diarística datada de 24 de dezembro de 1973, demarca a face totalmente humana de Jesus, 

postulando a vulgar consideração desta personagem poética torguiana enquanto vulto maior 

na leitura da exaltação do humano. Parece-nos também assim, embora creiamos igualmente 

na figuração cíclica do renascimento do Menino Jesus dada a sua contribuição para a perceção 

do valor do ressurgimento de nós mesmos, na reconversão e salvação de cada um para 
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remissão de toda a humanidade.233 Assim, às palavras de Isabel Ponce de Leão, quando 

afirma o rito de celebração natalícia como um rito de exaltação da dimensão humana (cf. Leão 

2005: 82), acrescentaríamos, pois, a solenização da perenidade por via do cíclico, da 

circularidade da vida e da morte. A evocação do Menino acentua o caráter genuíno e puro que 

Torga busca em cada ritual natalício. Aliás, a própria torguiana o sugere quando depreende da 

figuração da criança natalícia “ingenuidade e renovação que o poeta também para si 

reivindica” (Leão 2005: 81).  

O ano seguinte é de “vendaval de emoções”, de “ilusões”, num poema conciliatório da 

alegria dos sinos e da desilusão “no coração da criança”, pois “a vida aconteceu/ Sem 

nenhuma semelhança” (Torga 2011: 311). Aludindo à sua própria figura infantil, o sujeito 

poético sente-se lesado relativamente às expetativas infantis, pelo que o “Natal  [...] aos 

poucos morreu” (Torga 2011: 311). O poema viabiliza igualmente a sacralização da infância, 

quase na esteira do verdadeiro divino, pois se da “imagem da humanidade/ Terrenamente 

nevada/ Dum halo de luz divina” (Torga 2011: 311), destacarmos a figura do Salvador 

enquanto Menino, então sublinhamos-lhe a infância (com todos os pressupostos de pureza e 

rejuvenescência) divina. Por outro lado, e independentemente da caraterização ideal do 

Salvador, adivinhamos o desalento face à humanidade ensurdecida à boa-nova dos sinos, de 

total fraternidade, o que provoca um enorme desconsolo no poeta. Novamente, assistimos ao 

Natal da lembrança, recordado ou recriado de acordo com o que a memória e a imaginação 

lhe permitem. Trata-se de uma época que exala valores pueris, passíveis de restabelecimento 

do illo tempore da criação, celebrados, igualmente, pelo rito natalício.  

O rito natalício repete-se numa tentativa de renovação auferida pelo que a celebração 

instaura; após a ceia de Natal, resta o reencontro com os mortos, à lareira, numa meditação 

inclusiva, “à espera que o menino Jesus nasça e que o seu divino desamparo” lhe traga 

“lenitivo” (Torga 2011: 343), sendo, essencialmente, um rito de espera, como enfatiza na 

entrada de 24 de dezembro de 1976. Até ao momento, Miguel Torga aguarda a chegada do 

Salvador; as entradas diarísticas revelam um sujeito poético sempre expectante, religioso 

zelador da chegada. Os momentos que antecedem a vinda do Menino configuram-se de 

acordo com uma perspetiva sagrada, fervorosa, ascética, cujo apogeu ou clímax transfigura 

completamente o poeta, através da palavra. Na entrada acima mencionada, o Menino Jesus 

vem à palavra através de prosa, onde parece ainda preparar-se para o nascimento, para a sua 

                                                           
233 Isto porque em Torga, o individual assenta, sempre, num discurso sociológico, como defende Fernão De 
Magalhães Gonçalves: “Na mundividência torguiana, a consciência individual é indissociável da consciência 
social” (Gonçalves 1998: 257).   
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chegada, como se, estruturado segundo uma fórmula de leitura macroestrutural, o nascimento 

do Menino Jesus ainda não tivesse tido lugar na poética torguiana. De facto, em prosa ou em 

verso, o poeta aguarda, invariavelmente, o nascimento, embora saibamos da relevância dada 

ao anteceder da sua chegada. O nascimento do Menino lê-se, assim, como um símile do parto 

do poema, enquanto salvação. 

Em 1982, a 25 de dezembro, atendemos à gradual identificação do poeta com Jesus, 

semelhança trabalhada poeticamente segundo uma configuração de Jesus sempiternamente 

Menino: 

 

Solstício de inverno. 

Aqui estou novamente a festejá-lo 

À fogueira dos meus antepassados 

Das cavernas. 

Neva-me na lembrança. 

E sonho a primavera 

Florida nos sentidos. 

Consciente da fera 

Que nesses tempos idos 

Também era, 

Imagino um segundo nascimento 

Sobrenatural 

Da minha humanidade. 

Na humildade 

Dum presépio ideal, 

Emblematizo essa virtualidade 

E chamo-lhe Natal. (Torga 2011: 119) 

 

Interessantemente, o sujeito poético apelida a data de “solstício de inverno”, ao evocar 

os seus “antepassados das cavernas” (Torga 2011:  119), relembrando a longa cadeia familiar, 

bem como os tempos idos das celebrações dos solstícios, precursoras das datas cristãs. A 

lembrança configura um aspeto primordial na poética torguiana, remetendo para a infância na 

perspetiva comum ao illo tempore paradisíaco.  

A sua imaginação e criatividade lançam o poeta na configuração de “um segundo 

nascimento”, por sinal “sobrenatural”, daquilo a que chama a sua humanidade. A “inveja”234 

                                                           
234 Recordemos «Loa», de 69: “confesso a minha inveja/ de mortal/ sem remissão” (Torga 2011: 207). 
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do renascimento235 do Menino leva-o à recriação do seu próprio renascimento, “sobrenatural”, 

despindo-se de si como “fera”, num “presépio ideal” (Torga 2011: 119). Ora, os versos 

elucidam-nos sobre a premissa de revigoração, de metamorfose alentadora do 

desenvolvimento, tal qual crisálida, entre a fase larvar e a fase adulta, de ninfa acabada. De 

facto, a “fera” prefigura o estado imediatamente anterior ao de uma nova fase metamórfica, na 

esteira da perfeição. Desta forma, sublinhamos, novamente, o cariz religioso do ritual de 

escrita natalício, bem como do ritual de Natal, ambos celebrados de acordo com a necessidade 

de ascese. Assim, perante tal convite à renovação, estendida à humanidade, o poeta 

emblematiza “essa virtualidade e chamo[a]-lhe Natal” (Torga 2011: 119).  

A chegada totalizante do Menino Jesus à poética natalícia torguiana dar-se-á mais 

tarde, embora a preparação da sua chegada oscile entre a glorificação da redenção do Menino 

e a dúvida face à sua divindade, plasmadas nos versos do Natal de 83, 85 e 87. De facto, 

confessa: 

 

Ninguém o viu nascer. 

Mas todos acreditam 

Que nasceu. 

É um menino e é Deus. (Torga 2011: 137) 

 

A composição poética manifesta a crença no nascimento do menino Deus, assumindo, 

novamente, a duplicidade que carateriza tal motivo poético, embora consubstancie já o 

nascimento e a morte do mesmo, alicerçando a sua faceta humana. Note-se, porém, o tom 

delicado com que o sujeito poético se lhe dirige, certo da sua morte, mas voltado para a graça 

da imaginação. 

À medida que o tempo passa, a evocação da personæ pueril torna-se cada vez mais 

enternecedora, mais centrada na figura milagrosa da criança, por oposição ao adulto, sob o 

signo da morte, que, de alguma forma associado a Deus, ainda lhe pesa na consciência: 

“Coimbra, 25 de Dezembro de 1984 — Deus. O pesadelo dos meus dias. Tive sempre a 

coragem de o negar, mas nunca a força de o esquecer” (Torga 2011: 169). Em 85 o Menino 

volta a nascer sob a faceta de Deus, para, em 87, aos 80 anos do poeta, se evidenciar a 

premência da sua vinda: “Nasce mais uma vez, Menino Deus”, “Nasce nu e sagrado/ No meu 

poema” (Torga 2011: 235). Ora, a utilização do epíteto Deus revelará simples repetição 

                                                           
235

 Cf. a entrada diarística de 24 de dezembro de 76: “Só que ele tem mil Natais para recomeçar. E eu não” 
(Torga 2011: 343).  
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vocabular, lírica, ou configurará ainda alguma dúvida? Em 88 repete “Menino Jesus”, como 

havia já cantado em «Loa» (Torga 2011: 207), aproximando-se inexoravelmente da candura 

da figura infantil, símile de si mesmo enquanto cultor da infância, da pureza e da inocência, 

da vida genesíaca, dos primórdios do homem e da sua própria existência. É, pois, na figura do 

Menino que se revê, sob a auréola sobrenatural da imaginação, no acesso, por via da 

celebração, a um tempo genesíaco. De facto, quanto mais se aproxima do fim, mais Torga se 

revitaliza na figura do Menino, ascendendo a um estado de revigoração, sacro, de reflexão e 

de poesia, mas também delimitado pela aura perene do eterno retorno do renascimento da 

figura pueril, associada à idade mais jovem do Homem, a Idade do Ouro.  

A imaginação ostenta, neste sentido, um pronunciado valor, pois a figura da “Mãe” 

(Torga 2011: 137) é imaginada, o seu “segundo nascimento” acontece sob a auréola da 

imaginação (Torga 2011: 119) e a personæ que recria neste rito, num desdobramento de si 

próprio, é, garantidamente, fruto da sua imaginação poética. Assim, ao recriar-se sob a forma 

de infante, acessa ao genuíno e ao estado renovadíssimo que a infância permite. E, se quanto 

“mais imaginado, mais verdadeiro”, como mencionou numa entrevista236, maior a 

verosimilhança da sua criação e do resultado da recriação de si enquanto personæ pueril, 

integrante do ritual de escrita em causa.  

Desse modo, a 24 de dezembro de 1990, Miguel Torga canta o «Último Natal»: 

 

Menino Jesus, que nasces 

Quando eu morro, 

E trazes a paz 

Que não levo, 

O poema que te devo 

Desde que te aninhei 

No entendimento, 

E nunca te paguei 

A contento 

Da devoção, 

Mal entoado, 

Aqui te fica mais uma vez 

Aos pés, 

Como um tição 

Apagado, 

                                                           
236 Cf. http://www.youtube.com/watch?v=28b3aLAdHFU. 
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Sem calor que os aqueça. 

Com ele me desobrigo e desengano: 

És divino, e eu sou humano, 

Não há poesia em mim que te mereça. (Torga 2011: 310) 

 

Na possibilidade de uma leitura do poema como parte integrante e final de um 

contexto associado ao ritual natalício da palavra, podemos concluir que eis que chega, 

finalmente, o Menino Jesus à palavra e à poética torguiana. Eis que nasce verdadeira e 

totalmente, o Menino Jesus que tanto aguardou, com expetativa, oscilando face à duplicidade 

do seu caráter divino e humano, na inconstância face à figura de Deus Pai. O Menino 

imaginado, visto e revisto nos presépios da sua memória, onde neva e uma fogueira estala nas 

multicoloridas luminescências, nasce quando o poeta morre.  

O Menino traz-lhe a paz aguardada que, contudo, o poeta não pode aceitar totalmente; 

se no processo da sua espera, aguardando a sua chegada237, a paz lhe era parcialmente 

transmitida via palavra, quando o nascimento se dá por completo, o poeta, ciente da 

proximidade da sua morte, recusa-a, pois toma consciência da verdadeira divindade do 

Menino, que assenta, não no caráter divino do Pai, mas na sua sempiterna inocência pueril de 

Menino “nu e sagrado” (Torga 2011: 235). Contrastante com o seu fim, o poeta reconhece a 

superioridade do Menino, sempre passível de renascimento, em confronto com a efemeridade 

do Homem. Daí resulta a sua divindade, “És divino”, em confronto com a humanidade mortal 

do poeta, “E eu sou humano”, contraste que desalenta o poeta: “Não há poesia em mim que te 

mereça” (Torga 2011: 310). O poema, curiosamente intitulado «Último Natal», faz nascer o 

Menino aquando da preparação da partida do poeta, plenamente consciente desse desengano. 

Nota-se, pois, que, apesar de tanto ter aguardado, a paz que o nascimento evoca novamente, 

após tantos anos de celebração, é a pacificação total, oposta à vivência real do sujeito poético. 

O poeta não se extasia na presença final do Menino, embora lhe teça o preito acostumado, que 

considera “mal entoado”, pois reconhece o regresso do Menino a cada dezembro, bem como a 

sua futura ausência, que, contrariamente às últimas décadas, o impossibilitarão de cantar o 

“poema que te [lhe] devo [e]”, bastando-lhe este, o último, com o qual se desobriga e 

                                                           
237 Essencialmente, os versos referentes ao Menino antecedem o seu nascimento, como se a preparação 
obedecesse a um ritual preciso da sua celebração e a um estado de ascensão culminante com o parto sagrado, 
compatível com o renascimento do Homem, através da Poesia. Assim, Poesia e Menino Jesus podem apresentar-
se como símiles da mesma significação: ascese, amor, renovação.  
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desengana: “És divino, e eu sou humano,/ Não há poesia em mim que te mereça” (Torga 

2011: 310).  

Desta forma, o Menino já não vem ao poema em «Eclipse», de 1991, e em 92 é o 

silêncio inteiro e significativo. O retorno a Deus parece não ser possível, a não ser pela via de 

uma recriação do mesmo, firmado na identidade natural e infantil do Menino imaginado.  

Confessa, então, a 24 de dezembro de 1991: 

 

Pela primeira vez 

Não vieste ao poema, 

Sol do eterno retorno 

Da inspiração. 

E foi esta prosaica desolação 

Num quarto de hospital 

A ouvir versos profanos 

Na lembrança. 

Pobre dessa fiança 

Tutelar, 

Sem te poder louvar 

Devidamente, 

Menino Jesus eternamente 

Oculto e manifesto, 

Aqui lavro o protesto 

De poeta traído 

Que descrê 

Da própria vocação, 

Perdida a graça da iluminação 

De quem sonha o que vê. (Torga 2011: 338) 

 

Os versos que ecoam do passado soam como profanidades, pois a lembrança, neste 

derradeiro poema de Natal, é manifestamente incapaz de iluminar o sonho. Na 

impossibilidade de reestruturar a realidade através da imaginação, o poeta não atinge a 

inspiração pretendida para aclamação do Menino, pelo que o mesmo não vem ao poema, e 

este é indigno da sua presença: 

 

Aqui lavro o protesto 

De poeta traído 

Que descrê 
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Da própria vocação, 

Perdida a graça da iluminação 

De quem sonha o que vê. (Torga 2011: 338) 

 

Que conclusões retirar, então, destas reflexões? Cremos que, além da visível 

humanização do Menino Jesus, o ritual de escrita natalício que o evoca incide 

substancialmente sobre a infância do mesmo, enquanto símile de inocência, por via da ascese 

imaginativa que o poema perfaz. De facto, perante a morte, nos últimos poemas natalícios, o 

poeta parece perder a capacidade de se inocentar através do retorno do Menino Jesus ao 

poema. De facto, a privação do “Sol do eterno retorno da inspiração” (Torga 2011: 338) leva 

o sujeito poético a descrer de si enquanto poeta. Na irrealização da ascese, porque se sente 

preso à humanidade de um «Último Natal», não há lugar no poema para o Menino Jesus, dada 

a sua sacralidade e divindade máximas: o eterno retorno e a infância. Sob a esfera da morte 

pressentida, Miguel Torga deixa de ser Menino e a esperança desaparece. Assim, se o Menino 

foi Deus e foi Homem,238 parece, depois, terminar a sua presença no ritual natalício como 

infante, visitante do «Último Natal», inteiro e pacificador, porém divindade inalcançável dada 

a sua eterna meninice. Não podendo ascender à imaginação e ser menino também, Torga 

desalenta-se e assume a sua humanidade e idade adulta, pois o tempo anuncia o «Termo» 

(Torga 2011: 378):239 

 

Pára, imaginação! 

Não há mais aventura, nem poesia, 

A hora é de finados, 

Com versos apagados 

Na lareira onde a fogueira ardia. 

[…] 

Pára, porque findou  

O tempo intemporal 

Do amor e da graça concedida 

A quem nele, no seu barro original, 

Modela a própria vida. (Torga 2011: 378) 

                                                           
238 Parece-nos que a humanização precede a construção final da figura do Menino Jesus enquanto símile daquilo 
a que se poderia chamar infante poético, metáfora de um estado alcançado pela ascese permitida pelo ritual da 
palavra Natal ou pelo próprio rito natalício, cujo resultado é a vivência de um momento sagrado, indefinido e 
recuperável da inocência, próxima, portanto, da pureza infantil. 
 
239 Poema de 3 de novembro de 1993.  
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O sujeito poético, antecipando o fim do poeta a par do homem,240 reconhece o fim da 

imaginação. Como criador que molda o barro original, cessa a efabulação da sua vida, 

transfigurada nas palavras. Se a imaginação cessa, cessa a poesia, cessa a vida. O intemporal 

sagrado, a que se refere, preenchido pela imaginação, finda-se, e com ele finda-se também o 

eterno retorno do Menino Jesus e o eterno retorno do poeta à infância, aos lugares sagrados do 

seu íntimo, em busca de paz e inocência.  

A configuração poética torguiana face à figura do Menino Jesus atravessa o ritual, 

transformando-se ao longo do mesmo. De “Menino Deus” (1942), que se anuncia “Estranho” 

(1954), mas já “criança tímida”, “que mal corresponde à imagem […] de Belém” (1954), e 

que “Na Páscoa vai morrer, já homem” (1983), a personæ em questão evolui até “Menino 

Jesus”, “Sol do eterno retorno/ Da inspiração” (1991), pelo que, mais do que uma 

humanização, existe uma infantilização e uma sacralização desta infantilização. Aliás, mesmo 

quando Torga se refere a Jesus enquanto homem, apelando à sua humanidade, não deixa de o 

categorizar como Deus, anulando-lhe esse estado em 1987, aos 80 anos, data a partir da qual 

se refere ao mesmo unicamente como Menino Jesus. De facto, a evolução é clara: a presença 

de Deus na poesia natalícia é inequívoca em «Dia Santo», poema de 1940, discretamente 

tornado “Menino Deus”, em 42, mas já esboçado “à nossa medida” em 53, o que enforma um 

“estranho Menino Deus”, em 54, contudo, um “eterno milagre do nascimento” em 58, 

anulador do “parto divino” a não ser no interior dos nossos corações, em 60, essa 

“maravilhosa presença”, alcançada posteriormente pelo nivelamento entre divino e humano 

(1970), numa recriação da figura mítica de Belém, “nascimento sobrenatural” do poeta 

(1982), ciente do Menino Deus morto na Páscoa (1983), cuja redenção retorna sob a face do 

Menino Jesus, figura única desde o Natal de 1987 até 1991, data do «Eclipse». Deste modo, 

resumindo grosseiramente a evolução da figura que nos propusemos estudar, parece-nos 

evidente a ocultação do Salvador enquanto homem, e a sua exaltação enquanto criança. Da 

centralização em Deus, Torga afasta-se e acerca-se da esfera do Homem, para, eventualmente 

desiludido,241 procurar o verdadeiro sagrado, residente no estado pueril do ser. Assim, mais 

do que uma aproximação à humanidade, Miguel Torga parece aproximar-se da infância da 

                                                           
240 Em 1951, afirmava já, a propósito da intemporalidade da vivência interior da realidade: “Na fortaleza da 
recordação,/ A duração das coisas/Não tem fim./A desgraça completa/ É se morre o poeta” (Torga 2007: 446). A 
memória instaura um tempo infinito e indefinido, permitindo a recriação da vida através da palavra. Na falta do 
poeta, cessa a imaginação e, consequentemente, a vida.  
 
241 Cf. “Os homens só me deram tristezas. Ou eu nunca os entendi, ou eles nunca me entenderam” (Torga 2010: 
140). 
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mesma, atribuindo-lhe, sub-repticiamente, num verso dos últimos poemas, a divindade real: 

“És divino, e eu sou humano” (Torga 2011: 310). Repare-se na humildade perante tal 

divindade; afirmaria Torga a sua inferioridade enquanto Homem senão à presença da criança? 

Deixemos claro que a criança não se desobriga do seu caráter humano, mas a sua 

superioridade deve-se, essencialmente, à inocência e à vida que a aguarda. A figuração da 

criança alcança a simbólica arquetípica − “smaller than smaller, bigger than bigger” (Jung 

1990: 166) −, bem como a noção representativa de pluralidade: um ser de início e de fim:  

 

The child is therefore renatus in novam infantium. It is thus both beginning and end, an 

initial and a terminal creature. The initial creature existed before man was, and the terminal 

creature will be when man is not. Psychologically speaking, this means that the “child” 

symbolizes the pre-conscious essence and the post-conscious essence of man. His pre-

conscious essence is the unconscious state of earliest childwood; his post-conscious essence 

is an anticipation by analogy of life after death. In this idea the all-embracing nature of 

psychic wholeness is expressed. (Jung 1990: 178) 

 

Ao longo da sua obra poética podemos constatar o engrandecimento da presença do 

tempo, bem como da relevância da perenidade através do retorno cíclico, confirmado pela 

circularidade das estações, bem como pelo renascimento do Salvador. Deste modo, o último 

anula o primeiro, sublinhado em composições poéticas como «Jardim da Lembrança» (Torga 

2007: 460), «Guerra Civil» (Torga 2007: 131) e «Biografia» (Torga 2007: 129), dos anos 50, 

focados na infância, no duelo entre o estado pueril e o estado adulto e na relevância da 

imaginação na moldagem da vida do poeta. A inocência, manifestamente associada à 

infância242, parece ganhar profundidade à medida que os volumes poéticos se manifestam, 

para, na presença da imperturbável morte, se eclipsarem, tal como a figura do Menino Jesus. 

Este capítulo será certamente enriquecido com a leitura daquele cuja temática 

essencial redunda na infância.  

 

 

 

 

 

                                                           
242 Veja-se no poema «Rebate» essa analogia: “Mas ninguém/ Fica fiel à infância./ Crescemos/ E perdemos/ A 
inocência/ E a sua mágica/ Sabedoria” (Torga 2007: 433).  
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8.2.4 A lembrança do fim do ano e do ano novo 

8.2.4 a) O rito de escrita diarístico 

 

O fim de ano, com referências ao caráter renovador do ano novo, instaurador de um 

tempo original e, eventualmente, de um mundo rejuvenescido, assimilando, igualmente, a Boa 

Nova do Primeiro de janeiro, constitui um rito de espera, a par do rito natalício, pelo que o 

zeloso aguardar das primeiras horas do ano novo instituem, simultaneamente, o ritual da 

palavra, confessora e confessionário do alento ou desalento perante o passado e a esperança 

no porvir.  

A primeira menção clara à despedida do ano velho lê-se na entrada diarística de 31 de 

dezembro de 1937, em Milão, cujo sentido se prende com a pretensa unidade da vida e o 

desalento perante o ano novo: “Como se fosse possível um ano novo ser melhor do que o 

velho!” (Torga 2010: 38). A 1 de janeiro de 1940, no Aljube, escreve «Ariane», composição 

poética evocadora da liberdade negada. Em 42, nova entrada, cuja referência se prende com a 

receção a A Criação do Mundo, para, no dia seguinte, se debruçar sobre a azáfama festiva do 

ano novo, normalmente castradora de um passado erróneo.  

Escreve, em 1 de janeiro de 44 sobre um conselho que um certo pescador lhe deu, 

como uma espécie de premissa inaugural: “A gente deve lançar a âncora numa praia 

verdadeira” (Torga 2010: 205), para, quatro anos depois, plasmar o Marão da meninice em 

verso. Em janeiro de 49 repete a abertura do ano novo com um poema, precisamente com esse 

título. Nos anos subsequentes, Miguel Torga data três entradas de 1 de janeiro e uma de 31 de 

dezembro: apenas uma destas reflete sobre a data em causa, num protesto lacónico contra a 

estagnação do país: “S. Martinho de Anta, 1 de Janeiro de 1962 — O calendário bem diz. Mas 

é chover no molhado. Há muito tempo já que os anos são sempre velhos em Portugal” (Torga 

2011: 57). 

Porém, a 31 de dezembro de 69, o poeta confessa a religiosidade com que aguarda o 

passar de horas ritual da despedida de um tempo e da inauguração de outro, que, ainda que 

uno, pois a unidade “é a grande força da vida” (Torga 2010: 38), alicerça a esperança no 

recomeço. Sem que o passado se dissipe, tornando o indivíduo livre na sua aceitação243, o 

sujeito volta-se para a promessa de redenção oferecida pelo novo tempo que se avizinha assim 

que terminam as doze badaladas: 

                                                           
243 Lamenta Torga: “No fundo, todo o passado é um erro para cada um de nós. E como ninguém é capaz de 
aceitar corajosamente os erros e de fazer deles um roteiro de sinceridade, contorna-se o problema desta ingénua 
maneira: recomeçar” (Torga 2010: 153). 
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Coimbra, 31 de Dezembro de 1969 — É quase meia-noite. Numa inquietação crescente, 

vou escrevinhando a consultar o relógio a cada momento. Quero assistir à passagem do ano. 

Faltam vinte minutos, faltam quinze, faltam dez... Um agiota não faria melhor se estivesse 

ao pulso dum agonizante de quem esperasse herdar uma grande fortuna. E acabo por me rir. 

Farto de saber que nada vai mudar, roído de desilusões, e teimo na estupidez das mais 

vezes! Simplesmente, não desisto. A razão argumenta, a experiência ensina, e nos 

recônditos do meu ser nenhuma lição de objectividade encontra eco. Orgulhosos da nossa 

ciência, e seguros de que dominamos a natureza, zombamos dos nossos avós e dos rituais 

com que tentavam exorcizar as forças do mal e propiciar a renovação do tempo. Mas, no 

fundo, continuamos supersticiosos e crédulos como eles. A abafar ruidosamente a emoção a 

tiros de petardo ou de champanhe, ouvimos bater as doze badaladas na secreta esperança de 

que elas sejam a meta remissa do passado e o ponto de partida dum futuro redentor. Assim 

persiste sob a máscara soberba do civilizado a humildade do primitivo. A humildade que o 

mantém vivo nas selvas da ignorância, ao lado do morto que vai sendo nas avenidas da 

sabedoria. (Torga 2011: 208) 

 

Se, até ao momento, assistia à celebração da passagem de ano condenando a 

superstição afeta ao passado e evidenciando desalento face à “triste ilusão” (Torga 2010: 153) 

do recomeço, a partir desta data parece haver declarada abertura à consideração da 

subjetividade, tida como superstição primária, a par da objetividade do pensamento racional, 

ambas prontificadas a redimir o passado austero, na preparação de um “futuro redentor” 

(Torga 2011: 208). De facto, excluindo a entrada datada de 1 de janeiro de 1973, cujo assunto 

é o mar, símbolo torguiano e motivo de rito de visitação e ritual de escrita, as entradas que se 

lhe seguem, de 77, 78, 80, 81, 87, 88, 89, 91 e 92 revestem-se de significado ritual na senda 

esperançada do futuro.  

Afeta a esse caráter esperançado sob o signo da renovação, a criação literária sobre o 

ano novo conta onze entradas diarísticas, especialmente em prosa, após 31 de dezembro de 

1969 (de 69 a 92), contrastando com as parcas quatro referências diretas ao ano velho e ao seu 

sucessor, contadas desde 1937 até à entrada imediatamente anterior a 1969, portanto, em 

1962. Sublinhe-se, ainda, que o primeiro intervalo cronológico considerado, 1937 a 1962, é 

sensivelmente maior do que o segundo intervalo analisado, de 1969 a 1992, existindo, de 

permeio, unicamente uma entrada datada de 1 de janeiro de 1964, cujo assunto se prende com 

a desvalorização do “vencidismo” e da importância da ação do homem apesar do meio agreste 

na vida (Torga 2010: 105). 

Não poderíamos, pois, desvalorizar a análise anteriormente efetuada relativamente à 

conceção evolucionista da figura do Menino Jesus. Assim, se notámos já que os anos 
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cinquenta traduzem um crescimento do ritual de escrita natalício, originário da década 

anterior, afirmámos igualmente a delimitação do Menino enquanto figuração de renascimento 

e de recomeço a partir do final da mesma década244, tendo-se firmado em 66, liricamente, a 

afirmação torguiana da crença no Menino: “Em Deus não acredito./ Mas de ti como posso 

duvidar?” (Torga 2011: 148). De facto, em 1969, a 24 de dezembro, o poeta canta uma «Loa» 

confessora da sua “inveja/ De mortal/ Sem remissão/ Por esse dom natural,/ Ou divina 

condição/ De renascer cada ano,/ Nu, inocente e humano” (Torga 2011: 207). A manifestação 

de tal inveja parece relacionar-se, na nossa opinião, mais intimamente com a inocência do que 

com a humanidade, ou, pelo menos, ambas exalam fulcral relevância na análise desta 

configuração do Menino Jesus. Validando o seu renascimento, Torga valida um tempo 

primordial, puro e genesíaco, colmatando a necessidade de um ambiente sagrado, cujos traços 

associa ao «Jardim da Infância» (Torga 2007: 460). Mas regressemos à «Loa» evocadora do 

“renascer” (Torga 2011: 207), propiciando uma leitura dialogante com a entrada de 31 de 

dezembro de 1969, prova da não desistência da esperança alinhavada pelo ano novo: 

 

Simplesmente, não desisto. A razão argumenta, a experiência ensina, e nos recônditos do 

meu ser nenhuma lição de objectividade encontra eco. Orgulhosos da nossa ciência, e 

seguros de que dominamos a natureza, zombamos dos nossos avós e dos rituais com que 

tentavam exorcizar as forças do mal e propiciar a renovação do tempo. Mas, no fundo, 

continuamos supersticiosos e crédulos como eles. A abafar ruidosamente a emoção a tiros 

de petardo ou de champanhe, ouvimos bater as doze badaladas na secreta esperança de que 

elas sejam a meta remissa do passado e o ponto de partida dum futuro redentor. (Torga 

2011: 208) 

 

Em 1982, Miguel Torga acentua a recriação do seu próprio renascimento, em «Natal» 

(Torga 2011: 119), apelidando-o, consequentemente, de “sol do eterno retorno” (Torga 2011: 

338), em 1991, acentuando, a par do rito de escrita afeto à boa nova, a esperança do 

recomeço.  

Na antologia poética torguiana encontramos evidências comprovadoras do 

engrandecimento em torno da ciclicidade e do renascimento, favorecidos pelo retorno do 

Menino Jesus, da estação primeva e da sucessão dos anos. Se «Chicotada» (Torga 2007: 112), 

incluso em Orfeu Rebelde prevarica a figuração que o poeta faz do Tempo, ironizando a sua 
                                                           

244 Veja-se o poema «Natal» de 1959, cuja menção ao presépio valida “qualquer berço/ Onde a nudez do mundo 
tem calor/ E o amor/ Recomeça” (Torga 2010: 361). Atente-se à prefiguração da forma verbal “recomeçar” como 
um verso, sublinhando o profundo significado da mesma. No poema natalício anterior, Miguel Torga acentuara a 
cinza que “das brasas faz semente” (Torga 2010: 353), numa evidente associação à Fénix renascida.  
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função, “Como um pai desumano do passado” (Torga 2007: 112), numa menção à mitologia 

clássica e a Tântalo, bem como a Abraão, então, «Estratégia» inclui “Versos, gritos, 

protestos” (Torga 2007: 115), pois “É tudo inútil […] Nada perdura, e quero que me leias,/ 

Eternidade” (Torga 2007:121).245 Além dessa necessidade a que a poesia oferece resposta, 

eternizando o poeta nos seus versos, o sujeito lírico de Orfeu concebe uma nova fórmula 

pacificadora, inteiramente natural, residente, pois, no cíclico, no eterno renovo diário: 

 

Folhinha 

 

[…] É essa a eternidade: 

A permanente rendição da vida. 

Outro ano, 

Outra flor, 

Outro perfume, 

E o lume 

De não sei que ilusão a arder no cume 

De não sei que expressão nunca atingida. (Torga 2007: 122) 

 

8.2.4 b) Torga sob o símbolo de Ouroboros 

 

A questão cíclica, cuja argumentação temos vindo a desenvolver ao longo deste 

trabalho em diversos momentos e propiciada por assuntos vários, preconiza um paradigma de 

leitura de grande relevância na poética toguiana. Assim, Torga firma-se sob o símbolo de 

Ouroboros, eterno presente, sagrado e mítico, reverberado pelas constantes referências à 

primavera enquanto chronos prefigurador de um topói ideal, materializado na jardinagem 

ambígua da flor-verso. De uma análise em torno da criação versificada, que se concluiu 

benéfico, pudemos compreender que, a par de outros paradigmas de leitura, tal noção se 

espraia pelo tempo, evoluindo de forma gradual. Se o Tempo configura uma lúcida coação da 

condição humana, então a noção da sua passagem, através do acompanhamento da sucessão 

das estações e dos anos poderia, igualmente, assumir-me como uma limitação ao Homem; 

porém, o poeta ultrapassa a significação mais imediatista desta sucessibilidade, inscrevendo-a 

sob a chancela da eternização. O outro ano, a outra flor e o outro perfume inauguram a cada 

vez, novidade, decerto efémera, mas não deixam de se confrontar com uma repetição 

                                                           
245 Do poema «Pacificação», incluso em Orfeu Rebelde. 



199 
 

promulgativa da vida, da eternidade a cada floração. A flor é sempre a mesma, e sempre 

diferente, tal como o canto do melro madrugador de «Lição»: “sempre o mesmo, e sempre 

variado” (Torga 2007: 304) ‒ válida lição também para o ofício de poetar. 

O primeiríssimo poema, «Ignoto», de 1928, abre à nossa consideração, enquanto 

leitores, a possibilidade de síntese relativamente aos opostos do sujeito poético torguiano. 

Aliás, permeável a uma leitura cronologicamente inversa, nota-se, mais profundamente, o 

significado espelhado pela utilização do vocábulo ignoto, o desconhecido: Morte, Deus, 

Tempo e Desmemoriamento. De forma ainda preliminar nos anos 40, em «Outono» ou 

«Passeio», o poeta reflete sobre a perspetiva de ressurreição e sucessão com base na 

observação do natural, associada, posteriormente, a uma visão metafísica ou intelectual; 

portanto, uma filosofia que tem como base a perceção sensorial e os sentimentos, o instinto. 

Deste modo, «Renovo» e «Ressurreição», ambos de 1944, podem ser lidos sob o emblema de 

uma sucessão circular, contrária à planificação retilínea e absoluta de outrora:  

 

Outra vida começa, e outra imagem 

O poeta descobre no seu rosto. 

A cada novo olhar, nova paisagem, 

A cada novo fruto, novo gosto. (Torga 2007: 169) 

 

Estabelece-se a planificação do renovo cíclico, presumindo a morte do poeta ao fim de 

cada poema e o renascimento a cada novo cântico. De semelhanças vagas com a viagem, de 

morte e ressurreição para um estado superior, o poema, se altamente conseguido, faz despertar 

o poeta, ascendendo-o a um patamar elevado em sucessivos círculos cíclicos. Se a noção de 

início e fim fora retilínea, agora será circular concêntrica ascendente. 

Na iminência do fim, o poeta restringe a linha balizada pelo princípio e pelo termo 

através da inauguração de uma sucessão de eternos retornos circulares, de fim e de imediato 

renovo, cujo símbolo maior será a primavera. De facto, em «Regresso», de 1944, a poesia, 

personificada, que, nua, “sai dentre o arvoredo” (Torga 2007: 181), enforma uma condição 

vergôntea, já que “sem rugas na fronte”, “vem a sorrir da causa do seu medo: o seu corpo de 

noiva fecundado” (Torga 2007: 181). A poesia, a par de outros ritos, cria a «Magia»: 

 

Magia 

 

Às vezes parava o tempo 
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Como um levita esquecido 

Na comunhão. 

Parava-o, e ficava atento, 

A ver a cor do milagre 

A desmaiar-lhe na mão. (Torga 2007: 287) 

 

Se a magia recria o tempo primordial, de silêncio, o poema instiga-nos, então, à compreensão 

do tempo da poesia como um a-tempo, como um espaço ainda intemporal, quase anterior à 

criação do tempo e do mundo, em suspenso. Antes de o poema estar completo, o poeta, 

através de uma competência apelidada como magia, suspende-se no tempo e este, de cariz 

similar ao da pré-criação, genuíno, é já pacífico mas silencioso: “parava/ o movimento de 

tudo” (Torga 2007: 287).  

 O poeta cataloga a recordação e a imaginação como dois dos mais importantes 

paradigmas da sua poética. Se uma lhe aguça o espírito do devaneio, a outra rememora 

trechos eternos da viagem que protagoniza enquanto homem e artista. Prescritas como 

panaceias em «Jardim da Lembrança», a lembrança e a imaginação destituem a realidade de 

cronologia e de sentido universal, permitindo a construção de um espaço pessoal, íntimo, 

verosímil, ainda que fac-similado de acordo com o que a recordação e o devaneio permitem 

ao artista. Nesse jardim, o poeta desenvencilha-se do tempo, inaugurando, através da memória 

e do rito memorialista, um tempo e um espaço visivelmente sagrados, cuja qualidade maior é 

a a-temporalidade, a suspensão do cronológico, num retorno significativo a um ambiente 

infantil, povoado por um halo primordial, sacro, e originário de ritos como o de visitação à 

casa paterna, de escrita ou de viagem.  

O amor, o devaneio e o poetar materializam vivamente uma batalha na peugada da 

liberdade e da perfeição, auferindo a suspensão do tempo. De uma forma assaz sumária, 

Miguel Torga configura a eternidade através de três paradigmas diversos. Será, talvez por esta 

razão, que a sua vida passa por dentro (Vide o belíssimo poema «Biografia»), graças à 

imaginação, como nos é possível verificar no poema «Transe», que citamos integralmente: 

 

Nem tudo é lei da vida ou lei da morte. 

Há limbos onde o homem desconhece 

Esse dilema hostil. 

É quando ama, ou sonha, ou faz poemas, 

E a própria natureza o não domina. 

Então, livre e perfeito, 
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Paira no tempo como o pó suspenso. 

Nem do céu, nem da terra, nem sujeito 

Ao pesadelo de nenhum consenso. (Torga 2007: 95) 

 

 Em «Contemplação», o tempo faz-se disfarçar sob a metáfora de rio,246 portanto, de 

vida, em direção à foz, símile de morte. Não obstante, o sujeito poético busca a nascente, “a 

lírica nascente” que se encobre a qualquer contemplação fortuita por parte do poeta curioso. 

Ora, a nascente equivalerá, nestes versos, ao momento inicial, gerador do caudal do rio. 

Constituindo, pois, um retorno ad uterum, a um estado gestativo, quase de pré-vida, ou de 

preexistência, esta fonte do manancial mantém-se sepulcral e sacramente em silêncio, mudez 

absolutamente virginal, não conspurcada. De facto, a nascente oculta-se, como se oculta a 

infância absoluta, a “paz uterina”247 de que fala Clara Rocha. Com efeito, o trauma da perda 

da paz anterior ao nascimento, de que «Romance» constitui, segundo Clara Rocha, exemplo, 

instiga, no nosso entender, o poeta ao seu desbravamento, por meio de constantes ritos de 

consagração do profano em sagrado. Instintivamente relacionado com a questão divina e 

religiosa, a problemática do nascimento enquanto perda de uma pacificação só alcançada in 

uterum248 (organicamente, da mãe biológica ou da mãe cósmica, da terra), faz ressurgir o 

“escândalo da criação” segundo Aranjo (apud Rocha 1992: 92). De facto, os males físico, 

moral e ontológico, como esclarece Clara Rocha, concordando com Aranjo, preconizam “as 

três grandes falhas da Criação e as três frentes de combate nas quais o poeta peleja sem 

descanso” (Rocha 1992: 92). Se o homem falha, e abordámos já poemas de Lamentação, tal 

desvio moral deve-se inteiramente a Deus, que criou o Homem, afinal, à sua (dis)semelhança. 

Desencantado, Miguel Torga volta-se para os primórdios do homem enquanto ser individual, 

nascimento descrito em O Outro Livro de Job como um episódio algo traumático, dada a 

dissolução da paz: 

 

Deixou de ser o silêncio 

Delicado e agradecido 

                                                           
246 Abusando ligeiramente das palavras de Mircea Eliade, poderíamos tentar uma abordagem à leitura de rio 
como mundo, concluindo que o mundo passa enquanto passa o ano, tal como o caudal do rio.  
 
247 Cf. Rocha, Clara (1992): “A paz possível é não ter nenhuma”. In “Sou um homem de granito”: Miguel Torga 
e o seu compromisso: Atas do Colóquio Internacional sobre Miguel Torga. A autora afirma que “na origem do 
agonismo torguiano estão dois traumas indeléveis: o da presença da morte e o do próprio nascimento” (Rocha 
1992: 91).  
 
248 Por isso o retorno à terra não parece, estranhamente, tão assustador.  
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Dos meus instintos menores… 

Deixou de ser o Norte daquele lago 

Onde boiava o meu corpo 

Sem alegria e sem dores… 

 

[..] Deixou de ser um mundo e foi um outro! 

Foi a inocência perdida 

E a minha voz acordada… 

Foi a fome, a peste e a guerra! 

Foi a terra 

Sem mais nada! 

 

Depois,  

Sem dó nem piedade a Vida começou. (Torga 2007: 49)249 

 

 Tal necessidade matricial irá ao encontro da busca do sagrado e do paradigma 

genesíaco firmado pela noção do eterno retorno. Esta tentativa tenaz de regresso ad uterum 

projeta, por outro lado, indícios da busca de um silêncio totalizante. Curiosamente, a 

economia de palavras que carateriza Torga e a eterna busca da palavra perdida, condensadora 

de sentido, remete-nos para o quase-silêncio da criação, como se este, o silêncio, contivesse o 

significado das palavras. De facto, e olhando aos testemunhos de António Arnaut, proferidos 

num Colóquio na Casa-Museu Miguel Torga, a 2 de outubro de 2013, Miguel Torga concebia 

a poesia com tal noção de sagrado que incorria na blasfémia de afirmar a sua não publicação. 

Por outro lado, a sua relutância em falar publicamente revela, indubitavelmente, o conceito de 

sagrado da palavra. Mas bastar-nos-á o silêncio? 

 

8.2.4 c) Da palavra e do silêncio 

 

Já não digo a palavra que te prometi. 

Não há mais tempo, vai anoitecer. 

Ouve-a, pois, no silêncio que te deixo 

Como herança  

Miguel Torga 

 

«Colóquio»,250 poema já citado, reflete: 

                                                           
249 Excertos do poema «Romance». 
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Duvida das palavras… 

Nunca disseram nada. 

Palmeiras no deserto 

Da expressão, 

O mais que dão 

É sombra dos sentimentos, 

Nos momentos 

Em que o sol é uma cruz de expiação. 

 

Ouve o silêncio – a voz universal. 

Só ele é o verdadeiro confidente 

Do coração de tudo. 

Poeta angustiado 

E penitente, 

Mudo 

A teu lado 

É que eu sou transparente. (Torga 2007: 197) 

 

Em 1982, confessa, em «Meta»: 

 

Falta-me ainda um verso. 

O mais rebelde, lírico e sincero. 

Um verso exacto, que não desespero 

De cantar um dia. 

Um verso de magia 

E de verdade. 

Um verso que na sua brevidade 

Iluminada 

Seja a eterna alvorada 

Da minha humanidade (Torga 2007: 407). 

 

Anos depois, em 1988, retoma, com «Legado», a profundidade comunicativa do 

silêncio: 

 

Já não digo a palavra que te prometi. 

Não há mais tempo, vai anoitecer. 

Ouve-a, pois, no silêncio que te deixo 

                                                                                                                                                                                     
250 Inscrito em Câmara Ardente, editado em 1962. 
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Como herança. 

Nele, pulsam todos os versos 

De que gostares, 

Meus ou doutro poeta, não importa. 

O que é preciso é que não esteja morta 

No teu coração 

A pungente saudade 

Das horas que tivemos. 

Horas de eternidade, 

Se souberes recordá-las como as vivemos. (Torga 2007: 446) 

 

No seu Diário, em prosa, refletiria, também: “qualquer dia chego à expressão pura, 

que será o êxtase dado numa palavra” (Torga 2010: 225).  

Os poemas citados tonificam o silêncio como verdadeiro conhecedor da essencialidade 

da comunicação, antitético face às “palmeiras”, vazias e insípidas. Conclusão inusitada para 

um artista da palavra? Diríamos, antes, mais uma harmoniosa contradição torguiana, 

explicável: a busca inextinguível da palavra essencial alimenta a economia total da poética 

torguiana. Aliás, o próprio se refere a tal realidade, admitindo que, se qualquer palavra que lhe 

saísse ao bico da pena lhe servisse, não estaria mais do que a escrevinhar. Por outro lado, 

aturdido pelo mundo, que, numa vertente mais disfórica, se lhe afigura caótico (por oposição 

à vertente luminosa e esperançada, sob o signo de Apolo, ao jeito antitético nietzschiano 

balizado pelo apolíneo e pelo dionisíaco –, aquando do nascimento – recordemos “a fome, a 

peste e a guerra” (Torga 2007:49)) – deseja, subliminarmente, o retorno à sensação pacífica 

do ante-vida, do momento imediatamente anterior ao “Faça-se a luz.” (Gen 1, 3). Momento 

fundacional sagrado, antecede a miséria moral, física e ontológica, pelo que o silêncio sacral 

torna-se irremediavelmente saturado de sentido. Assim, cremos, as palavras, num mundo 

descrente de si, esquizofrénico e indiscreto, desafiam a compreensão absoluta dos sentimentos 

mais íntimos. Mircea Eliade explica o significado de origem sob um ponto de vista religioso e 

sociocultural. Para um grande número de sociedades, explica, a origem mantém o seu 

significado associado ao de catástrofe, dada a perda do paraíso e a queda na história251, pelo 

que o ritual da recordação indigita, claramente, a superação do Homem face à dor da 

                                                           
251 A questão da história, numa vertente historicista, é abordada por Eliade de forma crítica, englobando as 
teorias hegelianas, marxistas e existencialistas. Nesta fase do nosso trabalho recordamos a associação torguiana 
do tempo a um mal ontológico, pelo que, ainda que certo da importância da história, Torga destaca a 
individualidade e criatividade do homem por oposição à justificação da necessidade do momento histórico.  
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existência no tempo.252 Assim, “percorrer o tempo ao invés (pratiloman, a contrapelo) para 

chegar ab originem, quando a primeira existência, ao estourar no mundo, iniciou o Tempo, e 

chegou àquele momento paradoxal para além do qual o Tempo não existia porque nada se 

tinha ainda manifestado” (Eliade 2000: 42), parece uma realidade plausível em Torga. De 

facto, este ensaio, na via do silêncio uterino configura a chegada ao começo do tempo, ao 

encontro do “não-tempo, o eterno presente que precedeu a permanência temporal baseada na 

primeira existência humana perdida” (Eliade 2000: 42). A memória consagra, nestes termos, 

uma função soteriológica na poética torguiana, na medida em que a salvação humana se torna 

passível de alcance através da cura do sofrimento existencial, permitido pela regressão até ao 

illud tempus dos inícios, abolindo o tempo profano.253 A envolvente é manifestamente 

cósmica, pelo que o silêncio é “a voz do universal” (Torga 2007: 197). No Diário diria: “Sei 

que não há palavras para certas horas. Que só o puro silêncio pode estar à altura dos puros 

sentimentos” (Torga 2011: 248). E, ainda, sobre a relevância do silêncio noturno: “O melhor 

que escrevi nasceu do silêncio das trevas e da solidão, virginalmente limpo das mil impurezas 

diurnas” (Torga 2011: 266). 

Não deixa de ser curioso o facto de o vocábulo soteriologia carregar, na sua origem, 

dois termos de grande significado; σωτήριος [Soterios], “salvação”, e λόγος [logos], que 

significa “palavra” ou “princípio”. Parece-nos evidente, dado o que temos vindo a afirmar, 

que a salvação, para o poeta, manifesta-se, igualmente, através da palavra, poética, e do 

regresso ao primordial. Por esta razão, ao desconfiar da repetição monótona das palavras 

(“Nunca disseram nada” (Torga 2007: 197)), vazias de expressão e de verdade ‒ 

 

Não é propositado o meu silêncio. 

São as próprias palavras que não querem 

Dizer nada de mim. 

Cansaram-se do uso 

E do abuso 

Que fiz delas 

A vida inteira. 

Prostituídas na minha voz, 

Que o tempo corrompeu, 

Mentirosas nas horas mais sinceras, 

                                                           
252 Cf. Eliade em Mitos, Sonhos e Mistérios 2000: 40. 
 
253 Leia-se, a propósito do assunto, Mircea Eliade, na obra supracitada no corpo de texto. 
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Regressaram de novo à virgindade 

Que lhes roubei. 

E aguardam servir outra humanidade 

Que comece por onde comecei. (Torga 2011: 57) 

 

‒ Torga questiona a sua “rasteira inspiração” (Torga 2010: 219), pondo em causa a sua 

oração poética em termos soteriológicos, em «Rogo» (abril de 1979):  

 

Não, não rezes por mim. 

Nenhum deus me perdoa a humanidade. 

[…] Por isso, quero a morte que mereço. 

A morte natural, 

Solitária e  maldita 

De quem não acredita em nenhuma oração 

De salvação. 

De quem sabe que nunca ressuscita. (Torga 2007: 391) 

 

Outra consideração pode ser feita relativamente à palavra, ultrapassando o desconsolo 

crítico do poeta, prendendo-se (eternamente e em diálogo com o anterior) com a relação do 

mesmo com Deus. Dulce Maria Cardoso, em Tudo são histórias de amor, no conto «A 

Biblioteca», faz falar da seguinte forma o narrador: “Ninguém conhece Deus, mas 

acreditamos que Deus conhece intimamente cada homem. Se conseguimos acreditar numa 

palavra ‒ Deus ‒ devemos poder acreditar em todas as palavras.” (Cardoso 2014: 40). Deste 

modo, negando acreditar numa palavra ‒ Deus ‒, Torga condenar-se-á à descrença de todas as 

outras. E, deste modo, afiança o conselho, para os que desejam servir a humanidade: 

 

Poeta irmão, não sujes as palavras. 

Lembra-te do futuro! 

Guarda as pedras da obra 

Na virgindade austera da pedreira, 

Até que te visite a inspiração. 

Tu, que és o homem da pureza inteira, 

Precisas da pureza da expressão. (Torga 2007: 357)254 

 

                                                           
254 «Carta Familiar», poema datado de 21 de fevereiro de 1949, em Coimbra.  
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A sua «Meta» preconiza, com clareza, o almejar de um verso, de uma palavra cuja 

expressão pura retenha a exatidão e a brevidade, “eterna alvorada” da sua humanidade (Torga 

2007: 407). Contudo, renitente, a palavra escusa-se do discurso, pelo que o poeta concede ao 

silêncio a perceção de “todos os versos”, onde pulsam, eternos. A palavra procurada, 

aparentemente inalcançável, seria tão condensada que o próprio silêncio a absorveria e dele 

ressumaria “horas de eternidade” (Torga 2007: 446). A recordação, mais uma vez, acentua a 

possibilidade de retorno a um tempo já vivenciado e sempiterno.  

Deste modo, a «Tarefa» cinge-se a uma busca constante de eternização através do 

labor poético, ainda que, desiludido, o poeta a reconheça como um sonho: 

 

Mas, a despeito da desilusão, 

Ponho argamassa, aprumo a inspiração 

E assento os versos com rigor dobrado. 

É não sei que sagrada confiança 

Em não sei que sagrada segurança 

Do trabalho acabado. (Torga 2007: 204) 

 

Sonho que desvanece na qualificação do Tempo como «Apocalipse» e “Besta infernal” 

(Torga 2007:  206). Urdindo estratégias de superação face ao “cavalo do tempo” (Torga 2007: 

206), o poeta convida-nos a “ressuscitados, colher flores” numa menção evidentemente 

associada à celebração primaveril e ao simultâneo renovo de Cristo, na senda de “engrinaldar 

a esperança” dado o “calor no corpo entorpecido”: “A vida recomeça! A seiva acorda, nada 

está perdido” (Torga 2007: 225). Será a primavera, retrato fiel e incomensuravelmente 

matricial do renovo, que esboça o apego a um tempo genesíaco, sugerido, no poema «Écloga» 

pela descrição da inocência pueril de “(n)uma loira cabeça de criança”, bem como da 

“fruição” da “tenra sensação/ De bem-aventurança” (Torga 2007: 226). De facto, as teorias 

modernas, ainda na senda da anamnese de Platão, da regressão de cariz budista ou ainda da 

recordação ritualista da cosmogonia própria das culturas arcaicas, preconizam, com Freud, a 

renovação do mito arcaico e universal de um illud tempus. Contudo, esta rememoração, numa 

modernidade desprovida da crença primordial, indigita a recordação da primeira infância 

enquanto manifestação real da época primordial. Assim, o paraíso arcaico será, na atualidade, 

a infância freudiana. Interessantemente, os poemas mais exaltantes desta realidade cíclica 

estão datados sob a esfera dos meses primaveris ou veranis, como é o caso de «Anunciação» 

(Torga 2007: 332), «Adágio» (Torga 2007: 411), «Glória» (Torga 2007: 428)  e «Prescrição», 
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de onde se retém este verso proverbial: “Negar o tempo é o modo de o vencer” (Torga 2007: 

412).  

 Assim, é a mudez do verbo por um lado, e o silêncio ab initio, por outro, que 

concluímos desta incursão pela não palavra torguiana; se a palavra se recusa, devido ao 

aparente mau uso que o Homem fez dela, tentação à qual o poeta sente ter-se entregue 

(“Prostituídas na minha voz” (Torga 2011: 57)), ou ainda pela fraqueza do estado de escrita, o 

silêncio, por seu lado, impõe-se como categoria do sagrado, pois antecede a criação, o 

momento puro de germinação ao som de “Faça-se a luz” (Gen 1, 3).  

Em adição, e não menos relevante, confrontamos o silêncio e a palavra com a busca do 

homem, da sua condição, feita de eternos retornos, conferindo mais um sentido de leitura à 

poética torguiana, quer na autobiografia, quer na poesia, e que se prende com o fenómeno 

linguístico, ou com a problemática do verbo, da linguagem: “Nem o puro silêncio te sepulta,/ 

Nem a pura palavra te revela” (Torga 2007: 141). Ora, a palavra enunciativa enquanto 

“expressão definitiva do homem” (Vergílio Ferreira, em Invocação ao meu corpo, 1978: 290), 

pois a consciência só existe “encarnada na palavra”, instaura uma condição peregrina no 

poeta, que o leva a (re)conhecer-se e a conhecer o real ‒ trata-se do conhecer poético, no dizer 

de José Herculano de Carvalho (cf. «Sobre a Criação Poética» ou «Conhecer poético e 

símbolo» In Estudos Linguísticos). Aliás, o eu manifestamente narcísico relaciona-se mais 

com esta tentativa de identificação de uma determinada palavra com o seu eu, do que com 

qualquer vaidade auferida pela eventualidade de ser detentor/ recetor da palavra poética: 

“Determinar, numa palavra, que causa última me conduz” (Torga 2010: 339). Assim, 

buscando a palavra, o homem digladia-se na sua descoberta, teorizando, não raras vezes, 

sobre a linguagem e a relação da mesma com a sua própria criação poética. Com efeito, a 

palavra em Torga é indagação, identidade, expressão de início e simultaneamente fim, é 

conhecimento ascético, mas, também, arbitrariedade ou capricho, na medida em que nem 

sempre o verbo é capaz de definição e/ ou decifração do real; diz em «Aferição»: “Tão 

poético o dia,/ E sem poesia!/ Falta não sei o quê nos olhos de quem passa./ A pequenina 

graça/ Das pequeninas coisas/ Não vem à tona./ Entre o ser e a expressão/ Há uma zona/ De 

imprecisa e difusa maldição” (Torga 2007: 48). Desta forma, além da reflexão sobre a relação 

existente entre a linguagem e o raciocínio ou perceção por via da emoção, Torga questiona o 

poder da palavra enquanto signo linguístico: “Duvida das palavras…/ Nunca disseram nada.” 

(Torga 2007: 197). Incapazes de descrever a realidade, ficam aquém do real, pelo que longe 

de identificar ou nomear: 
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Coimbra, 18 de Maio de 1945 — Não há palavras para deixar testemunho de certas dores e 

certas humilhações. Por mais que se imagine, não se pode fazer ideia do que seria a 

vergonha dos filhos de certas épocas, ofendidos na sua dignidade de homens e de cidadãos. 

Quando o futuro quiser saber o que se passou neste tempo, a História há-de dizer coisas de 

arrepiar os cabelos. Matanças, campos de concentração, o espezinhamento metódico de 

tudo quanto era limpo e tinha uma significação luminosa. Mas nada disto dará uma pálida 

ideia do que foi a tragédia de viver agora. Um escarro na cara não tem expressão. Sente-se. 

(Torga 2010: 236)  

 

Neste sentido, a linguagem refere-se a si própria, ora servindo como meio, ora servindo como 

objeto de cognoscibilidade; é a própria palavra na vanidade da sua autocontemplação. Além 

da incursão pelo metaliterário ou pelo metapoético, enquanto processo reflexivo sobre a 

criação ou processo de escrita, a incursão pela via da palavra enquanto objeto, imiscui Torga 

numa espécie de reflexão metalinguística, termo, aliás, que viria a dar azo à criação dos 

anteriores, a partir do modelo de Roman Jakobson.255  

Ilusórias ou falsas, as palavras incitam o poeta ao silêncio: “O sábio que disse que os 

músculos da laringe é que pensavam, disse bem. São eles, na verdade, que pensam e articulam 

as palavras. O pior é o que permanece inexprimível na alma de cada um” (Torga 2010: 324). 

Matéria ‒ e quando dizemos matéria referimo-nos ao aspeto formal da palavra ‒, adversa ao 

espírito, a artificialidade da palavra instaura adversidade ao cantar poético, sempre em 

indagação da coerência e total adequação da essência do real à parole, travando, desta forma, 

o conhecer por via do fazer poético. Trata-se, ainda, da palavra traiçoeira, infiel ao sentido 

pretendido: “A palavra «geração» é traiçoeira. Começando por ter limites temporais 

imprecisos, acaba por não distinguir quem é cristão de quem é moiro. Ora, por homens da 

minha geração, entendo eu aqui aqueles com quem tenho, além de parentesco de idade, 

afinidades de espírito” (Torga 2010: 347). 

Sobre a linguagem, reflete: 

 

Coimbra, 26 de Março de 1955 — A força positiva das palavras acabou. Agora o problema 

do homem é escolher silenciosamente entre a recusa e a aceitação, independentemente do 

que ouça e responda. A linguagem deixou de ser comunicação, perdeu a virtude de 

anunciar. É uma espessa cortina de fumo por detrás da qual as ideias, os sentimentos e as 

                                                           
255 Aparentemente difícieis de discernir, os termos metaliterário e metalinguístico mesclam-se e repelem-se, pois 
que o primeiro, embora entre palavras, se volta para o funcionamento interno do texto literário, e o segundo, no 
dizer autorizado de Barthes, é expressão, numa linguagem simbólica (metalinguagem), das estruturas e relações 
da linguagem real.  
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acções vivem a sua vida. E qualquer monólogo ou diálogo, em vez de exprimir, disfarça. 

(Torga 2010: 261) 

 

E como a palavra pode representar mera circunstância:  

 

O verdadeiro interesse de cada acto está por detrás das palavras e das atitudes. São 

pequenos gestos rituais que acontecem maquinalmente — a mão que se levanta para afastar 

um insecto, os olhos que se movem para espreitar as horas, um desvio discreto da 

incidência dum raio de sol que rompeu caminho através da folhagem. (Torga 2010: 267) 

 

O poeta escusa-se: “E como a gente não fala só com palavras — porque, desde os gestos à cor 

da pele, tudo em nós é expressão —, nessa altura, sim, o sujeito diz” (Torga 2010: 309). 

Dessa forma, e ciente da conspurcação da palavra, o poeta sente a necessidade de a virginizar 

novamente, dignificando-a: 

 

Ora um escritor honesto e capaz deve escrever bem. Por isso, pego na pena com o 

escrúpulo com que pego no bisturi. O canhestro manuseamento deste pode matar o doente; 

a má utilização daquela pode perverter o gosto e torcer a consciência do leitor. Ambos, 

portanto, exigem igual precisão e honradez. Não é uma boa prosa que ambiciono, mas sim 

uma claridade gráfica. Gostaria de restituir às palavras a alma que lhes roubaram, e que a 

língua tivesse nas minhas mãos, além da graça possível, uma dignidade insofismável. Que 

não agredisse a sensibilidade alheia, e me testemunhasse e responsabilizasse. Que cada 

frase, em vez dum habilidoso disfarce, fosse uma sedução e um acto. Uma sedução sem 

condescendências, e um acto sem subterfúgios. Para tanto, limpo-a escrupulosamente de 

todas as impurezas e ambiguidades, na porfiada esperança de que a sua claridade se veja e 

se entenda ao mesmo tempo. (Torga 2010: 318) 

 

E, nessa demanda: 

 

Coimbra, 15 de Outubro de 1958 — Trabalho, trabalho, trabalho, mas faço como Penélope: 

desmancho à noite o que teço durante o dia, ou vice-versa. Mas ela era para ganhar tempo; 

eu é porque não fico contente com a obra. Encontro-lhe sempre qualquer defeito insanável, 

e o fio da prosa e dos versos volta ao novelo. Quero o que não posso obter com palavras: 

o absoluto. (Torga 2010: 347).256  

                                                           
256

 Constatação direta da ambição torguiana, a afirmar a noção sagrada e mítica da palavra poética, bem como a 
limitação que o verbo lhe oferece, seja por via da incapacidade da forma linguística, seja pela sua própria 
inaptidão. 
 



211 
 

Conclui: “A evidência257 das coisas é diferente da evidência das palavras. Aquelas são, 

estas dizem” (Torga 2011: 52). Abstração, arbitrariedade, ilusão e infidelidade, a palavra 

necessita de eminente união à essência e à verdade. Portanto, desta dissertação sobre a palavra 

e o silêncio verificamos a relevância das reflexões de índole linguística ‒ servindo não só a 

base da própria criação poética do poeta ‒ , mas, mais ainda, sobre a relação estabelecida 

entre a palavra e o pensamento ou a representação da realidade, e a preocupação com a 

essência da palavra, do significante adequado ao significado, dada a arbitrariedade da mesma, 

paradigma que poderá merecer mais atenção futuramente.  

 

8.2.5 A telegrafia ou a notícia ficcionalizada: uma análise  

 

 

O Diário, como houve já ocasião de o mencionar, especialmente quando nos 

ocupámos da análise da leitura, evidencia um ritual de escrita bastante relevante: a anunciação 

da história e consequente reflexão crítica, cuja base é a notícia lida nos periódicos e, mais 

tarde, desenvolvida pelos novos meios de comunicação. Atenção sociopolítica, preocupação 

humanista, esta escrita ritualizada do poeta mantém-nos a par do seu tempo, discutindo a 

ascensão ou a queda de ditadores e impérios, a mediocridade da guerra, ou a corruptabilidade 

da paz. Por outro lado, as referências à morte de algumas personalidades confundem-se com o 

ritual de luto celebrado nas páginas do diário torguiano, revelando-se marcos históricos e 

constatações aparentemente circunstanciais. De facto, “homem da telegrafia” (Torga 2011: 

347), como se intitula, Miguel Torga acentua em grau certos acontecimentos, na certeza da 

sua relevância, e da importância da recordação dos mesmos: é o estudante que se imola na 

República Checa, a dar conta da desmedida injustiça da ocupação russa, o alívio ignorante 

perante o lançamento da bomba atómica sobre Hiroxima, ou a vergonha de uma geração em 

dar a conhecer os frutos do seu tempo, tempo de matanças, campos de concentração e outras 

barbaridades. Mas é, também, testemunha da assinatura de paz israelo-palestiniana ‒ conflito 

sem remédio como o tempo tem provado, infelizmente ‒, do golpe militar de abril, ou da 

libertação de Sakharov, por exemplo.  

                                                           
257 Esta evidência de que fala Torga recorda aqueloutra, a de Vergílio Ferreira: “Sinto, sinto nas vísceras a 
aparição fantástica das coisas, das ideias, de mim, e uma palavra que o diga coalha-me logo em pedra. Nada mais 
há na vida do que o sentir original, aí onde mal se instalam as palavras, como cinturões de ferro, aonde não 
chega o comércio das ideias cunhadas que circulam, se guardam nas algibeiras” (Ferreira 2000: 10). Sublinhe-se 
a noção da palavra-cinturão, de pedra ou ferro, banal e indigna ou incapaz, por oposição ao “sentir original” 
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Porém, nestas entrelinhas, torna-se fundamental compreender em que grau se efetivam 

tais notícias, visto incluírem um diário, de semblante biográfico, mas ficcional, ‒ “Quando o 

facto é tratado literariamente, ele entra logo na específica dimensão da criatividade. Creio que 

é isso que acontece no meu Conta-Corrente. Considerá-lo exterior à ficção literária é julgá-lo 

da família do Diário da República. Ora não é.” (Ferreira 1994: 114) ‒, como defende Vergílio 

Ferreira, isto é, da ordem do literário. 

O hibridimo do diário torguiano tem sido palco de múltiplas interpretações, dada a 

variedade da sua constituição, mas o que dizer da interseção entre História e ficção ou criação 

literária? Certos da importância do estudo deste tema, a par do ritual de escrita crítico face à 

arte em geral, tendo, porém, como referente profundo a literatura, apontaremos alguns aspetos 

pertinentes, sementes de um estudo eventualmente porvindouro. Ritual de escrita que não 

ascende, encontra-se, porém, em conivência com os ritos dessa ordem, visto traduzir-se por 

meio da religação biossocial à sociedade e à história da humanidade.  

A 7 de maio de 1939 reporta assim o seu diário: “Gente apressada a passar, frio, 

automóveis a galope e o cartaz do Notícias a dar novas da Polónia. Guerra à porta” (Torga 

2010: 58), marcando o início, quase impercetivelmente, do ritual testemunho. De importância 

crescente, este ritual de escrita baliza-se entre as cercaduras do diário e das memórias, no 

sentido em que a última presta um eficaz serviço aos vindouros, legando-lhes (nos!) o seu 

testemunho de forma gradualmente emergente. Na verdade, o diário torguiano recorre, além 

do discurso de teor meramente intismista, emotivo e subjetivo, ao tom memorialístico, cuja 

fonte é a realidade social, humana e política, essa memória coletiva não raras vezes 

perscrutada através da imprensa. 

Esta incursão pela inclusão da notícia e o tratamento posterior da mesma no texto 

narrativo de cariz autoficcional traz a lume o requentado debate entre o binómio Literatura/ 

História. O século XIX consolidou a rejeição da representação ficcional como recurso à 

perceção  de uma época, contudo, talvez a ficção seja, ainda, a forma mais nítida de 

compreender uma era. Conhecer Anna Karenina é conhecer a Rússia burguesa do século XIX, 

pois a verdade literária é legítima, na medida em que postula uma representação do 

imaginário social coletivo, tão real como o facto em si. A História e a Literatura afiguram-se, 

desse modo, como duas representações do mundo, duas explicações da herança presente, 

embora a primeira circunscreva a realidade como mera representação do passado e a ficção, 

na verdade, a eleve à categoria de universalidade, revisitável e reatualizável. O Diário 

torguiano, rico no exemplário de acontecimentos históricos, certamente particulares e únicos, 
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além de lhes mitificar as personalidades, exalta-lhes o modelo, ou o paradigma, isto é, 

convoca-os para a rede ficcional que age sobre os mesmos e os catapulta para uma condição 

simbólica, universal. De facto, a guerra, o sofrimento, a injustiça, a opressão, a morte e até 

mesmo a paz e a vida, assuntos inúmeras vezes discorridos no Diário, sem que lhe seja 

decepada a autenticidade e a realidade cronológica, configuram-se, portanto, além dessa 

relevância memorialística e testemunhal, como símbolos sempiternos afetos à reflexão sobre a 

condição humana. Lidos num contexto diacrónico, os comentários históricos abrem-se à luz 

do testemunho e do contexto sociocultural e político; sincronicamente, ultrapassarão essa 

imediatez e cristalizar-se-ão no referente literário, universal e simbólico, portanto. Propostos 

ao crivo da mão do poeta, os acontecimentos históricos são a metáfora da história e do 

homem. Veja-se um exemplo claro, universal e, por isso, atual: “Coimbra, 7 de Julho de 1991 

— Continua o drama jugoslavo. Quanto mais o pragmatismo político teima na monótona 

concepção da uniformização do mundo, mais a realidade demonstra que o encanto dele é ser 

um caleidoscópio de diversidades” (Torga 2011: 328). 

 

 

8.2.6 A crítica artístico-literária ou uma fenomenologia da arte 

 

Mas que maravilhoso ser seria aquele que pudesse entender a beleza perfeita duma flor, e fosse capaz 

de se pôr em espírito numa brancura assim, gratuita e perfumada 

 

Só a experiência, a dor e o trabalho trazem a dignidade que uma obra literária exige 

Miguel Torga 

 

  

Na sequência do estudo anterior, prevê-se de fácil integração a crítica artístico-literária 

no Diário de Miguel Torga, pois ela é, sobretudo, resultado de uma atenção assertiva aos 

feitos do seu tempo. De feições eventualmente presencistas, da geração literária mais crítica, 

de acordo com as palavras de Eduardo Lourenço, este ritual de escrita diarístico demonstra 

uma avaliação do fenómeno artístico, bem como a delimitação das suas cercaduras e da sua 

natureza. Não necessariamente ascético, este ritual encontra-se na esteira de um modelo nesse 

sentido, por via artístico-literária.  

Em 1938, afirmava já, no seu diário:  
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De quantos ofícios há no mundo, o mais belo e o mais trágico é o de criar arte. É ele o 

único onde um dia não pode ser igual ao que passou. O artista tem a condenação e o dom de 

nunca poder automatizar a mão, o gosto, os olhos, a enxada. Quando deixa de descobrir, de 

sofrer a dúvida, de caminhar na incerteza e no desespero — está perdido. (Torga 2010: 45) 

 

A entrada esclarece, de forma luminar, a exigência da originalidade. Modelar, a crítica 

artístico-literária preconiza, desse modo, uma fenomenologia da arte, na medida em que traça 

a natureza desse fenómeno sob o ponto de vista do artista e do crítico. Por outro lado, a 

avaliação das produções artístico-estéticas converge num estudo evolutivo da arte portuguesa 

e internacional.  

Se o género autobiográfico, em Portugal, à data das publicações de A Criação do 

Mundo e Diário, e até de A Velha Casa, de José Régio, é considerado produção inferior,258 

preconceito que o próprio José Régio manifesta, comentando em Páginas do Diário Íntimo, 

“Um diário é informe ou disforme, desconexo, espontâneo, sei lá! Não é, ao menos pela 

forma, – uma obra de arte” (apud Nunes 2012: 95), procurando, simultaneamente, sublinhar o 

epíteto de romance autobiográfico em A Velha Casa, cuja obra João Gaspar Simões analisa, 

concluindo: “Daí que a sua mais importante obra de ficção – esta A Velha Casa – seja 

precisamente uma autobiografia, se não uma autobiografia confessada e detalhada, pelo 

menos uma autobiografia tácita e generalizada” (cf Simões, João Gaspar, In Crítica III, 

Romancistas Comtemporâneos, 1942-1961), repetindo, enquanto crítico e teorizador, sobre os 

primeiros dias de A Criação, a sua vincada oposição às narrativas de natureza autobiográfica, 

então, a verdade é que, desde então, diversos exemplos constituem, além de simples relatos 

intimistas, verdadeiros tratados sobre o seu tempo, como Vergílio Ferreira e José Saramago. 

 A relação com a Presença, como se antevê, especula-se de difícil trato relativamente à 

criação de narrativas de índole autobiográfica ‒ o que poderá fazer-nos levantar suspeitas 

sobre a constante problematização da arte, o que a constitui, e sobre a salvação por via da 

palavra em Miguel Torga; contudo, defendemos, a maior crítica negativa259 dos teorizadores 

                                                           
258 Levando, inclusivamente, à questionação do diário enquanto obra de arte, dada a aparente inexistência de 
ficcionalidade, o que autenticava ou legitimava a literatura, posições alegadamente influenciadas pelo espírito 
francês, nomeadamente pelo crítico Ferdinand Brunetière, e sublimadas em Portugal pelos doutrinadores da 
Presença. 
 
259 Lê-se nas palavras de João Gaspar Simões: “A actividade humana gera uma série de actos que, por serem 
comuns a muitos indivíduos, perdem a filiação, e de simples manifestações individuais se convertem em 
manifestações colectivas, impessoais”. A crítica a A Criação do Mundo repudia, segundo as suas palavras, a 
incapacidade de “imaginar situações psicológicas” e daí o epíteto de “prosador lírico”, o que, a nosso ver, peca 
por não enxergar, precisamente nesse lirismo, a universalidade (apud Nunes 2012: 38). António Lobo Antunes 
revalida a questão da ficcionalidade na definição da literatura e na (não)construção de personagens: “Esse é o 
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da Presença efetiva, precisamente, o inverso, dada a postulação do individual enquanto 

universal, na medida em que o Diário não é manifestamente mero exercício intimista, e, pela 

sua constituição metafísica, ou escrita metafísica (designação menos espartilhada, quanto à 

consagração dos géneros, do romance metafísico ou da poesia metafísica em particular), 

convoca essa particularidade universal. Porém, e mesmo que Torga se tenha afastado da 

filiação presencista, este ritual evidencia contornos que lhe são atributos, dada a duplicidade 

da Presença, enquanto (Folha de) Arte e Crítica, ocupando-se da produção e  da teorização (cf 

Leão 1996: 74). Desta forma, que considerações merece a definição de arte para os 

presencistas e para Miguel Torga? José Régio, em “Literatura Livresca e Literatura Viva”,  no 

número 9 da Presença, de 9 de Fevereiro de 1928, adianta a originalidade, a sensibilidade e a 

inteligência, na formulação de uma literatura viva, adequando-se aos parâmetros tutelados por 

Torga. Porém, a arte, tida como uma emoção estética (cf. Clive Bell) evidencia laivos de um 

individualismo que desmaia numa conceção abstratizante da arte, pelo que Miguel Torga se 

volta para uma reflexão individual de cunho social, humanista, integrada no universal, naquilo 

que é pertença humana e existencial.  

Por outro lado, a emoção estética em que a arte incorre, para o nosso poeta, não difere 

do real, a não ser pela via da imaginação, pois a arte é, verdadeiramente, cognoscência. 

Assim, o conhecer poético indicia tal conceção da obra de arte; esta sempre diz e nomeia 

como o estranhamento de que falam os formalistas de Praga ou como o olhar inaugural, 

proposto pela crítica moderna. Ora, o conhecer poético traduz-se por via dupla, granjeando a 

relevância da essência, do sentido, do significado através da forma, ou seja, da linguagem, o 

que postula uma atenção de traços bastante relevantes por parte de Torga face ao 

entendimento da linguística e da sua relação com a literatura e a arte literária, em particular. 

Nesse sentido, a busca da palavra perdida retifica, na poética torguiana, esta noção de 

validade e de preenchimento da arte, dada a errância da essência. A linguagem artística, e 

neste caso concreto, literária, apoia-se nos mitos, orientadores, pois que a mitologia é mythos 

e logos: o racional, da filosofia, e o ficcional, ou ficcionalizado, da literatura, duas 

manifestações do espírito humano ou duas formas de se manifestar, segundo Victor Jabouille. 

                                                                                                                                                                                     

maior elogio que me fazem... Queria que fosse uma viagem ao coração” (Cunha 2013: 135). Seja o coração do 
autor, do narrador, da personagem, ou do leitor, existe semelhança universal, independentemente da ação 
descrita. Por outro lado, em que grau se mede a sinceridade do Diário, no cálculo do que é ficcional/ real? Torga 
reflete: “A ideia de um diário íntimo, de tripas na mão, é uma ideia romântica. […] Da minha pena de artista 
quero que saia apenas aquela intimidade que me parece ser suficiente para matar a justa curiosidade do leitor 
devotado, e me deixe ao abrigo de todas as bisbilhotices doentias” (Torga 2010: 270). 
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De estatuto ontológico, a arte permite o acesso a uma perceção primordial do mundo, como, 

aliás, defende Merleau-Ponty, pelo que o artista deve olhar e ver, sempre, como se fosse a 

primeira vez:  

 

Sim, olhar a paisagem... 

Olhá-la como um bicho 

Ou como um lago. 

Olhá-la neste vago 

Sentimento 

De pasmo e transparência. 

Olhá-la na decência 

Original, 

Com olhos de inocência 

E de cristal. (Torga 2011: 183) 

 

Ou, ainda: 

 

Apesar da idade, não me acostumar à vida. Vivê-la até ao derradeiro suspiro de credo na 

boca. Sempre pela primeira vez, com a mesma apetência, o mesmo espanto, a mesma 

aflição. Não consentir que ela se banalize nos sentidos e no entendimento. Esquecer em 

cada poente o do dia anterior. Saborear os frutos do quotidiano sem ter o gosto deles na 

memória. Nascer todas as manhãs. (Torga 2011: 108) 

 

Esta visão do verdadeiro, que na arte encontra segurança, relaciona-se eminentemente 

com a noção do primordial mítico, pois a descoberta do mundo é apenas passível antes do 

preestabelecido e dos conceitos lógicos que daí advêm: “Sim, olhar a paisagem…/ Olhá-la 

como um bicho” (Torga 2011: 183). O étonnement, pontificado por Merleau-Ponty, acha, na 

poética torguiana, semelhança: é o deslumbramento, o espanto, como se se nascesse todas as 

manhãs, rasos para o mundo em oferenda. Assim, com semelhanças face à teoria de Husserl, 

de Merleau-Ponty e da Fenomenologia, enquanto estudo das essências por via da existência, a 

poética torguiana sublinha, como fonte, a perceção do olhar, precursor do sonho e da 

imaginação, da criação artística, tecida pela emoção ou intuição criativa, no trabalho posterior 

da linguagem poética no achamento da palavra certa. Veja-se o poema «Imagem», onde o 

poeta revalida a noção interacional da arte e do conhecimento do mundo através do ler e ver, 

levando-nos a inferir sobre a universalidade do poema, dada a elevação da imagem, postulada 
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verbalmente, individualmente, a uma possibilidade de entendimento universal, reatualizável e 

repetível, um verdadeiro eterno presente, hic et nunc, semelhante, em tudo, ao espírito 

utópico. 

Apesar dos comentários falocratas de Diogo Macedo em “O que deve ser a Arte”, em 

Presença, Folha de arte e crítica, de 8 Abril 1927, o artigo postula uma tentativa de definição 

de arte: “deve ser gostosa, alegre, saudável […] tal e qual um fruto bem amadurecido” (apud 

Silva 2013: 8), comparação urdida em diálogo com os “frutos acres” (Torga 2007: 49) que 

Torga critica quando impacientes. Os excessos, floreados, ridicularizam e o cuidado com o 

apuro técnico pode esfriá-la; o sol e a gargalhada resumem a arte e o “sonho é a vida filtrada 

pela imaginação” (apud Silva 2013: 8), palavras que encontram eco em «Biografia»: “Sonho, 

mas não parece/ É por dentro que eu gosto que aconteça/ A minha vida” (Torga 2007: 129).  

Para Diogo Macedo, criar é “quasi compreender o Infinito” (apud Silva 2013: 9). A noção de 

arte como o cognoscível, defendida, aliás, por Nelson Goodman, pressupõe que a visão do 

mundo possa sofrer transformação através da experência estética. Deste modo, Miguel Torga 

experimenta essa metamorfose através da estética enquanto criador e pela via da estética do 

desfrutador, na fruição da arte de outrem, de que o Diário, afinal, dá conta.  

Nesta perspetiva, o poeta esclarece os limites da consideração da obra de arte, que, 

além de cognoscibilidade, verdade, inteligência, sensibilidade, imaginação e maturação, deve 

respeitar a noção de universalidade, e de conciliação da peça de arte com o social, sem que 

este supere a outra e sem que a outra exclua este: “Nem arte pura, pois, que acaba por secar 

como aquelas lindas mulheres junto de quem nenhum conquistador se atreve, nem o puro 

social, que acaba por ser repugnante como as mais humanas chagas dos leprosos (Torga 2010: 

149). A arte, verdadeiramente pura, no entender do poeta, transita de um sentimento interior, 

ou da emoção experimentada no real, para, sob a ação da imaginação, ultrapassar o particular 

e alcançar o universal: “arte, arte verdadeira ‒ música, canto, teatro, qualquer expressão 

acabada de um nobre conteúdo emotivo” (Torga 2010: 209). Assim, “Uma obra é uma 

experiência, muito dolorosa e muito profunda, tornada expressão. E nada mais difícil de 

conseguir do que o justo equilíbrio entre o que se quer dizer e o que se diz”, numa alusão 

clara ao referente real e à ação fundamental da cratividade artística na transformação do 

primeiro em arte (Torga 2010: 164). Assim, “A imaginação nutre-se do real. Não se inventa 

do nada. A Mariana do Amor de Perdição, a maior figura de Camilo, era possivelmente 

qualquer vizinha do grande homem. Mas o génio criador distendeu-lhe as virtudes naturais. E 

o doméstico e apagado caso particular passou a irradiar uma luz universal. Houve, 
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evidentemente, deformação, hipertrofia e sublimação” (Torga 2010: 177). Segundo esta 

orientação, e dadas as naturais divergências entre o diário e o conto, por exemplo, que noção 

faz o poeta de literário relativamente ao primeiro, quando em comparação com o último? 

Estará o diário a salvo no que diz respeito a essa consciência de transformação do objeto em 

obra de arte? Apesar das contradições, o poeta parece voltar-se para a conceptualização do seu 

diário como obra de arte, dada a preocupação estética, a noção de abstratização ‒ que se 

poderá confundir com ficcionalização ‒, de si próprio enquanto criação, narrador 

autodiegético, o que não põe em causa a veracidade, já que, “quanto mais imaginado, mais 

verdadeiro”, e que o real é mero suporte à criatividade. Por outro lado, a inclusão do poético, 

seja por via do verso, seja por via da prosa, questão maioritariamente abordada aquando do 

rito natalício, evidencia essa caraterização de Diário como obra de arte: “No meu Diário creio 

que há muita literatura, também” (Torga 2010: 269). Nesta entrada, Torga revalida a 

preocupação com o aspeto formal e conteudístico do diário, avaliando-lhe a relevância em 

termos estético-literários. A ideia de um mero relato íntimo é posta de lado, ainda que seja o 

sujeito o objeto da escrita. Objetivando o Journal de Gide, colhe ensinamentos sobre o 

“doseamento quase terapêutico do íntimo e do público”, para que “Passadas pela oficina, as 

mazelas vestiram-se [se vistam] de uma túnica literária que as transfigura em motivos de arte” 

(Torga 2010: 269). Ao preferir, “às vezes pôr um poema onde devia estar um insulto”, Torga 

efetiva essa ficcionalização que, no entender de alguns críticos, nomeadamente os da 

Presença, legitima a literatura e, por isso, a arte. Ao referir-se a Amiel, diz ter sido preciso 

“mondar muito, e mesmo assim o que escreveu ficará sempre como um documento clínico, 

história patológica de um tímido, e não obra literária, aspiração de todo o criador” (ibidem), 

rematando: “Da minha pena de artista quero que saia apenas aquela intimidade que me parece 

ser suficiente para matar a justa curiosidade do leitor devotado, e me deixe ao abrigo de todas 

as bisbilhotices doentias” (ibidem). Portanto, relato autobiográfico ficcionalizado, onde o 

predomínio da função poético-artística é visível, o Diário torguiano manifesta essa sede de 

infinito e de constituição de obra de arte, postos em causa no período em que teve início.  

Certamente interessante, este estudo sobre o fenómeno artístico, se aprofundado para 

além do sentido ritual que nos estimula a incluí-lo neste trabalho, possibilitará relevantes 

conclusões quanto a uma fenomenologia da arte torguiana, atendento, ainda, às considerações 

sobre a evolução da literatuta portuguesa, a avaliação do romance português e a 

concetualização de arte nas mais variadas formas.   
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8.2.7 A meditação sobre o aniversário do poeta  

 

 A data de nascimento do poeta manifesta um pertinaz diálogo com os ritos e símbolos 

anteriormente mencionados. Se a vida lhe merece um cântico constante, a efeméride surge 

desse modo registada por meio de referências concisas ou longas, verdadeiras reflexões sobre 

o teor da viagem protagonizada. Por outro lado, se a ameaça constante e escarninha do tempo 

toma forma através do acréscimo de mais uma vela, as confissões assinalam a data de forma 

veementemente lamentosa, configurando uma conflitualidade obsessiva entre a alegria de 

viver e a revolta pela morte certa. Contundente na sua atitude face à irreversibilidade do erro 

de Deus, Torga indicia a mortalidade e os limites humanos enquanto verdadeiras 

configurações de uma revolta constante, só ultrapassável pela certeza do renovo a que a 

natureza dá resposta ciclicamente, a cada primavera, singela metáfora, também, para a 

jardinagem de versos. O poeta será, então, um exaltador da humanidade, embora homem 

rebelde a emular constantemente a divindade, em fuga da finitude humana. Desse modo, os 

ritos encarregam-se de elevar o preito aos símbolos mais alegóricos e representativos da sua 

filosofia, visando a perenidade através de uma arte perfeita.  

 Referindo-se pela primeira vez à efeméride em 1938, aos 31 anos, Miguel Torga 

desenvolve um longo ritual de escrita, que, ao ver de Isabel Ponce de Leão, se prolonga face à 

comemoração do nascimento do Menino Jesus, sendo, a seu ver, a exaltação da dimensão 

humana, portanto. Ainda que se possam ler notas relativas ao aniversário envoltas em carinho 

e satisfação, o retrato mais comum é o de um ser que, mesmo na flor da idade, de que, de 

resto, a primeira entrada afeta à data perfaz exemplo, assinala a sua preocupação 

relativamente ao passar do tempo:260 

 

Termas de S. Vicente, 12 de Agosto de 1938 — Estas romarias de Portugal! E eu que faço 

hoje trinta e um anos! Porque no fundo tenho passado a vida a arranjar coragem para me 

atirar a um baile destes e suar duma vez o lirismo que me envenena. Mas completo hoje 

trinta e um anos. Agora, só mesmo fazendo um filho depressa e delegando nele. (Torga 

2010: 46) 

 

Reinvidicando, no discurso diarístico afeto ao aniversário, a conservação da 

problemática originária da sua poética ou a questão Deus/ religião, Torga enforma este rito 

com base numa oposição constante entre a finitude humana e uma velada repreensão à 
                                                           

260 Em 1940, dizia já: “Lamego, 22 de Março de 1940 — Não há nada que resista ao tempo. Como uma grande 
duna que se vai formando grão a grão, o esquecimento cobre tudo” (Torga 2010: 76). 
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imposição creacional divina. A noção de retorno é igualmente visível, especialmente no 

poema «Aniversário», onde o sujeito poético rememora a visita pura da Mãe, embalando-o, 

pois chorava de “medo e de abandono” (Torga 2010: 329). Acima de tudo, impõe-se uma 

saudade ou a memória da inocência e da perfeição que se lhe pode associar. Assim sendo, este 

rito, ainda que evocativo do suceder temporal e da noção de “que tudo está por fazer” (Torga 

2011: 155), é também protagonista de uma inversão da contagem decrescente, isto é, torna-se 

ostentação de ressurreição, por vezes associada a outros ritos, como o de ascensão da 

montanha e, provavelmente, de ascese total, poética, que este percurso providencia:  

 

Gerês, 12 de agosto de 1955 – Serra. Sempre que me encontro aqui, quando chega este dia, 

perco-me pelas fragas. Vou fazer anos à Calcedónia, ao Cabril ou a Borrajeira – aos picos 

mais altos da Montanha. Que ao menos o espírito, que vai morrendo no corpo, tenha assim 

um vislumbre de ressurreição. (Torga 2010: 269) 

 

Como consolação pelo penoso percurso de “criança desaninhada e perplexa nas 

encruzilhadas do destino”, de “rapaz a tentar a ferro e fogo fazer-se gente” e do “homem 

cercado de incompreensões”, regista, a 12 de agosto de 1967: “embora derrotado, consegui 

chegar ao fim da aventura na pureza com que a iniciei, e remir pela consciência dum velho 

poeta a sangrar a inocência dum poeta de versos de pé quebrado” (Torga 2011: 156). Assim, 

no ano seguinte, preconiza novamente a mitificação do seu dia de nascimento, bem como do 

jardim edénico infantil: “Sempre a chorar o paraíso perdido, na crescente convicção de que só 

nele sugara a seiva específica da minha humandade, fora verdadeiramente limpo, caminhara 

ao compasso do metrónomo cósmico, aprendera o que de fundamental sabia” ( Torga 2011: 

186). Míticos, a infância e o jardim de fragas perdido, jamais reencontrados a não ser pela 

mão ritualista dos regressos, da poesia e somente total aquando da morte. A perdição 

irremediável configura, a nosso ver, o profano da sucessão dos dias, na direção oposta à do 

dia primeiro.  

Por outro lado, a data merece considerações sobre a realização artística do poeta, o que 

revela uma enorme desilusão, já que este se confessa incapaz de “encontrar aquele equilíbrio 

criador” onde julga “existir o pomar das grandes obras” (Torga 2010: 279), demonstrando o 

sentimento de incumprimento patente na sua obra. Assim sendo, este ritual enforma uma nova 
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significação, além das anteriores, e que, a par da mitificação da data261 e do jardim infantil, 

constitui novidade. Trata-se da avaliação da sua vida e da sua criação enquanto artista, na 

consulta da realização poética, não raras vezes comparada à ação social do homem e do 

médico, a qual constitui entrave à plena manifestação do artista:  

 

Lavradores, 12 de Agosto de 1946 — Trinta e nove anos. Meia vida passada [...] E tudo por 

fazer! Comecei tarde, sem nenhuma preparação, e com defeitos horríveis, que tenho ido 

limando pouco a pouco, mas que resistem como fortalezas. [...] Debato-me entre forças 

contraditórias, e ao cabo de cada livro sinto-me insatisfeito e culpado como um pecador que 

não cumpriu bem a sua penitência. Não tenho ambições fora da arte, e, dentro dela, só 

consegui a glória de a ter servido humildemente e totalmente; mas não consegui ainda dar-

lhe tudo, jogar a vida e a morte por ela. Para isso era preciso calcar aos pés o homem civil 

que sou, e não posso. Necessito de ter assuntos do mundo como casos pessoais. […] Mas a 

minha fraqueza maior é não poder desprezar ninguém, mesmo os próprios inimigos. São 

meus semelhantes, apesar de tudo, e eu não consigo descrer do homem, seja ele como for. 

[…] Afinal somos todos elos de uma grande corrente, e é pelos ferrugentos que ela pode 

quebrar. Aflijo-me, solidário com a sua humanidade, que gostava de ver mais generosa, 

sem reparar que o tempo desaparece, alheio às razões que impedem a semente de germinar. 

E tudo por fazer! 

Mas quê? Quando devia estar a ler os clássicos, andava a capinar café; quando me apetece 

escrever, estou a curar anginas; e quando é preciso salvar o artista, ponho-me a salvar o 

homem. (Torga 2010: 279) 

 

A realização poética surge, a seu ver, inacabada, num patamar abaixo do que 

idealizara: “Não realizei a obra que sonhava”, declara numa longa reflexão que a data lhe 

merece em 1969 (Torga 2011: 201). Na mesma entrada lê-se a noção da profanidade do 

tempo – “Diluído no quotidiano, o tempo vai correndo impercetivelmente pelo ano adiante. E, 

às tantas, como que largadas por um sino fatídico, aí estão as badaladas reveladoras” −, a 

relevância da imagem e dos sentidos, especialmente da visão262 − “os olhos, a que devo a 

maior parte das horas de plenitude que tive” −, e a análise fria da sua obra, sujeita à 

comparação do homem social ao homem profissional e ao homem artista. A sua condição 

                                                           
261 A data de nascimento configura, a par da data de apresentação de A Terceira Voz, tempo mítico pelo que cada 
uma reflete: o nascimento do homem já poeta, e a afirmação dessa identidade com a nomeação do poeta como 
Miguel Torga.  
 
262 Sublinhamos uma entrada onde Miguel Torga nos autoriza a perceção da imagem e da realidade como ponto 
de partida para a interiorização, imaginação e pensamento: “Depois de cada impresão direta, sim, é que a 
imaginação deve trabalhar” (Torga 2010: 357).  
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humana, decorrente da outra, da divina ou artística, não encontra “resposta para nenhuma das 

perguntas inquietantes”, pelo que a origem do seu mal é manifestamente apontado:  

 

Quando retrocedo no tempo e relembro algumas opções que fiz, determinados caminhos 

por onde enveredei, dificilmente arredo de mim o sentimento de que talvez não empenhasse 

nessas decisões toda a humildade e sinceridade necessárias. Que parcela de presunção e de 

sofisma haveria nelas? A pobre luz natural do meu espírito nunca quis ceder o passo a 

qualquer claridade sobrenatural. Enfrenizou-se sempre em ser ela o único sol que me 

guiava. E era alumiado por tão precária candeia que queria descobrir a verdade nas trevas 

da minha noite humana! «Procurai e encontrareis...» Mas eu ouvia apenas o primeiro termo 

do mandamento. Fatou-me sempre fé para acreditar no segundo. E nem o oiro da esperança 

eterna levo na dobra da mortalha. Daí o terror com que vejo aproximar-se o fim [...] no 

desespero humano de saber que terminam ali, irrevogavelmente, todas as minhas 

possibilidades de salvação. (Torga 2011: 201) 

 

Ora, a ideia de salvação contida na flor-verso, se concluído este como incapaz e 

imperfeito, vê-se constrangida, pelo que o imperativo imortal questiona uma nova ideologia 

soteriológica, cujo requisito de fé, por altivez e “presunção” ou até “(in)sinceridade” (pela 

manutenção artística de um corpus uniforme, diríamos), sempre impôs entraves. Dessa forma, 

após ter sacrificado “valores nobres em altares de duvidosos deuses”, resta a sensação de 

impotência e irrealização, que abre uma possibilidade de leitura no que diz respeito à 

avaliação que o poeta fez de si próprio.  

O rito de meditação sobre o aniversário evidencia a realização desta leitura crítica de si 

enquanto ser que não se cumpriu inteiramente, pois a hipótese soteriológica avançada parece 

ter-se anulado sob a condição imperfeita ou inalcançável da palavra, irremediavelmente 

perdida no jardim matricial reconquistado ensaísticamente, possivelmente, e segundo uma 

leitura que a obra permite, só atingível por via da morte e consequente nostos.263 Digamos 

que, a seu ver, o poeta não se sente justificado,264 tal é a dispersão de si e a cruciante 

                                                           
263 Lemos esta possibilidade em entradas como a que citamos:  

 
Falava-lhe do instinto da morte, da força negativa que progressivamente aviva em nós a apetência do 
nirvana da sepultura, mesmo contra os protestos da razão. Desejo obscuro do reencontro com a 
felicidade fetal perdida, de que a posição embrionária que procuramos na cama ao adormecer seria o 
eco. E recordei, a propósito, um dos mais antigos poemas que escrevi, quando só conhecia Freud de 
nome. (Torga 2011: 239) 

 
264 Quer poética, quer profissionalmente e até mesmo socialmente:  
 

não realizei a obra que sonhava, fiquei aquém do que podia na profissão, pequei por excesso de zelo 
na amizade e por incorrigível disponibilidade no amor, sacrifiquei valores nobres em altares de 
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necessidade de perfeição. Portanto, Torga é um artista do perfeito. Esvaziado da sua condição 

divina, e quando dizemos divina,265 fazêmo-lo num sentido de dependência face à Poesia e à 

Arte, o poeta descredibiliza a sua criação, nem que seja de forma mera e estrategicamente 

ficcional266, artística, embora nos pareça verídica. Se tal produção perde o sentido 

transcendente, então, a possibilidade soteriológica esfuma-se, ou apodrece, destruindo a 

salvação, quer do verso, das flores, quer do jardineiro. 

Por outro lado, existe a ressalva de um silêncio, novamente de caráter metafísico, 

decorrente da destacada incomunicabilidade com o mundo por parte do artista. Numa 

perspetiva existencialista, trata-se da eterna visão do homem arrancado do ser e atirado 

violentamente para o mundo, pelo que o silêncio, enquanto elemento capital da solidão 

existencial, se aproxima da reflexão, do intimismo, mas também da morte. Assim, o narrador-

personagem evidencia a sua solidão existencial, o que reivindica novamente esta noção do ser 

heideggeriano, na medida em que o encontro consigo mesmo assenta na coexistência: ao ser 

cartesiano opõe-se o estar no mundo existencialista, consciente da angústia e da sede de 

absoluto. As diversas faces que habitam o poeta enquanto ser social, profissional ou artístico 

promovem este rito de escrita verdadeiramente existencialista, pois é base de reflexão sobre a 

inadequação ao mundo, em simultâneo com uma proximidade humanista, ou politico-social 

instituída pela sua obra. De facto, enquanto herói, o poeta, criador e sobretudo criação, narra 

esta tentativa de harmonização do ser intemporal, ligado à arte, com o ser temporal, residindo, 

nesse ensaio, a angústia que obsidia a obra. Em 1952, diz-se já “Numa solidão cortada por 

dois telegramas e dois postais” (Torga 2010: 150), e, em 1974, recupera o mote: “Olho à 

minha volta. A clareira é cada vez maior. […] O certo é que, de passo em passo, cheguei a 

esta íntima solidão humana, a que me resigno enquanto indivíduo, mas como artista sempre 

reneguei e renegarei” (Torga 2011: 304). Outra entrada paradigmática, a de 12 de agosto de 

1982, em Albufeira: 

                                                                                                                                                                                     

duvidosos deuses, cometi erros imperdoáveis a julgar os homens e os acontecimentos, e fui tão 
desastrado na maneira de ser, que até algumas das boas qualidades que possuía as revelei ao invés. As 
pessoas confundiram no meu temperamento modéstia com orgulho, pudor com egoísmo, franqueza 
com agressividade, desinteresse com estratégia (Torga 2011: 201) 

 
265 Uma de várias referências possíveis  à tomada dos poetas como deuses plenos de humanidade e, por isso, de 
transcendência: “Visita de um poeta [...] tratei-o como se ele fosse um deus. Um deus de pés de barro, capaz de 
mil fraquezas, mas que fazia versos. Que, pelo condão do seu verbo, despertava no semelhante envilecido 
sobressaltos de pureza que o restituíam dignificado a si” ( Torga 2011: 304).  
 
266Na qualidade de diarista, Torga avança: “este Diário [...] não é uma crónica dos meus dias, mas a parábola 
deles” (Torga 2011: 222). Não é, pois, relato de pormenorizada intimidade ou intimismo, mas a sua parábola, o 
que significa que o poeta enterlaça os fios com uma declarada meta, selecionando as cercaduras que enformam o 
paradigma que pretende veicular.  
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Tanto que dizer deste dia e a caneta nega-se a qualquer rabisco significativo. Obrigo-a 

apenas a declarar que estou cada vez mais só no mundo. Porque tudo ousei, nada calei e 

muito interroguei, tornei-me um monstro de inquietação até para os mais compreensivos. E 

mesmo aqueles que não fugiram da minha lepra de poeta é como se vivessem longe de 

mim. Nem esquecem que sou gafado, nem mo deixam esquecer. (Torga 2011: 112) 

 

À data de rememoração, ou há de estar na praia, junto ao mar, ou na serra, junto à 

montanha: no Gerês, na Nazaré, em Miramar, ou em São Martinho de Anta, Peniche, 

Malaposta, Albufeira, entre outros. Em Coimbra relata, também, a sua desilusão de Adão face 

a um “mundo prostituído” (Torga 2011: 288), certamente indiciador da passagem dos anos do 

homem e das eras da humanidade, pelo que a data de aniversário postula esta captação de uma 

realidade individual e coletiva equidistante do paraíso. Portanto, a reflexão sobre si, e sobre as 

suas realizações, postula não somente uma visão particular, mas social, sublinhando o seu 

humanismo e a pretensão de si enquanto herói-artista mítico, cuja salvação final abarca os 

demais e é decantada pelo amor e pela esperança. 

 Esta data recorrentemente ritualizada é, então, a confissão do ininteligível. Do 

ininteligível do homem, do médico, do artista. Do indivíduo e do coletivo. Da perda da 

inocência, da mortificação do mundo, da criação poética e da suposta impossibilidade 

soteriológica:  

 

Albufeira, 12 de agosto de 1976 – Este ano comemoro a data natalícia a ouvir gemer o mar 

na concha da praia. É um sussurro abafado, prenhe de sugestões, mas que nada explicita. E 

nem de propósito uma bruma sonora assim, num dia assim. Nenhuma outra imagem mais 

fiel do meu atual estado de alma: um rumor de amargura ininteligível. Para os outros, 

evidentemente. (Torga 2011: 338) 

 

 De facto, em 87, comentaria: “O Eclesiastes tem razão quando ensina que todas as 

coisas são difíceis e o homem não as pode explicar com palavras. Mas também não é possível 

em certas horas confiar apenas na eloquência do silêncio” (Torga 2011: 224).267 Dessa forma, 

sonha o renascimento, após a certeza de que “Setenta anos chegam e sobram para um homem 

se cumprir” (Torga 2011: 31), a 12 de agosto de 1978, em Vale do Lobo: 

 

Sono embalado pelo mar materno. 

E sonho que renasço 

                                                           
267 Novamente a mortificação da palavra-cinturão e o silêncio carregado de sentidos. 
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Do seu ventre salgado 

Apolíneo, inspirado, 

A cantar ao compasso 

Dos versos que me canta. (Torga 2011: 31) 

 

Os versos pertencem a «Sesta», citado parcialmente, e são posteriores à data reflexiva sobre o 

aniversário, a 13 de agosto de 1978, limando a sempre presente associação mítica do poeta à 

data. No registo datado de 1980 resigna-se, supostamente, à aceitação da morte, dando a este 

rito um halo pragmático e saudoso:  

 

Dantes a data de hoje era sempre um toque a rebate. Todo eu ficava em pânico com menos 

alguns meses de existência [...] Agora, que não posso alimentar ilusões [...] os aniversários 

parecem-me bónus da vida. Começo a sentir que parei no tempo […] quando chega este dia 

já não o bendigo nem o maldigo. (Torga 2011: 76) 

 

E dizemos supostamente, pois em 1988 ainda se felicita pelos tempos em que a data não era 

recordada e assim a “vida tinha a eternidade que eu lhe inventava” (Torga 2011: 255).   

Evidencia-se uma maior concentração no aspeto mítico à medida que passam os anos:  

 

S. Martinho de Anta, 11 de setembro de 1989 – Os mitos são verdades eternas. Quando 

aqui chego, é sempre um Anteu combalido que me sinto, a tocar a terra alentadora e a 

recuperar as forças. Não as do corpo, mas as da alma. É um gosto súbito de estar no mundo, 

uma alegria íntima e sadia do espírito, como se me fossem dadas de repente razões de vida 

que não tenho lá longe. 

Sei que é neste chão que hei de ser enterrado. Mas nem nessa certeza me abranda a 

exaltação. No diálogo com os meus antepassados, que nele jazem, ressuscito a cada 

momento, a própria obsessão da morte que trago comigo se transforma num inexprimível 

sentimento de perenidade. (Torga 2011: 282) 

 

E, a 12 de agosto do mesmo ano, ainda em casa: 

 

Olho estes montes circundantes que desde muito cedo me desafiaram a imaginação e as 

pernas. Todos subi e desci inúmeras vezes, primeiro como ganapo irrequieto, depois como 

caçador inveterado, e ultimamente como poeta rememorativo. Os horizontes que neles 

contemplei é que me balizaram a alma. E agora, que estou no fim, pergunto a mim mesmo 

o que seria tudo quanto escrevi se eles fossem outros. Nascemos num sítio. E ficamos pela 

vida fora a ver o mundo do fragão que primeiro nos serviu de mirante. (Torga 2011: 282) 
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Finalmente, em 1993, despede-se da data, primeiro no dia 12, confessando a sua 

sobrevivência, e depois, no dia 13, num almoço em Malaposta com os amigos, numa 

antecipação do adeus, acenando à infância e à memória, dizendo da vida uma sucessão de 

despedidas, desde o “aconchego do ventre materno” à “luz da consciência”. Indizível, o 

homem, mas “os poetas mostram-se sempre como são [...] por imposição da própria poesia. 

Porque irrompe das profundezas ígneas do ser, quando se manifesta traz à tona a verdade 

ainda a fumegar” (Torga 2011: 3669. Desta forma pede aos presentes a “reunião nos versos 

sibilinos para que se prolongue neles e perpetue o milagre do nosso encontro no mundo” 

(Torga 2011: 366). Humildemente ou num tom mascarado, pede a graça da recordação, não 

pela eternidade, nas suas palavras “presunção metafísica”, mas pelo tempo da “física 

precariedade” (Torga 2011: 366). 

 

 

8.2.8 Os testemunhos necrológicos 

 

Vila Nova, 3 de Dezembro de 1935 — Morreu Fernando Pessoa. Mal acabei de ler a notícia no 

jornal, fechei a porta do consultório e meti-me pelos montes a cabo. Fui chorar com os pinheiros e 

com as fragas a morte do nosso maior poeta de hoje, que Portugal viu passar num caixão para a 

eternidade sem ao menos perguntar quem era. 

Miguel Torga 

 

 A necrologia ponteia o Diário referenciando, normalmente, familiares, amigos 

próximos, políticos, cientistas, poetas, escritores, atores e várias outras personalidades. A 

citação anterior é a primeira referência à morte nestes termos, apenas precedida, um ano antes 

(recorde-se que as primeiras páginas da obra diarística são entradas esporádicas, desfasadas 

entre si) pela menção ao perecimento de um recém-nascido. Portanto, nas primeiras cinco 

páginas do Diário notamos, claramente, essa figura fulcral da sua poética. Isabel Ponce de 

Leão reflete,268 também, sobre o valor do rito da escrita necrológica nos registos diarísticos, 

concluindo que tais ritos são uma tentativa de superação da dificuldade do poeta na vivência 

da morte. O seu ritual de luto configura, desta forma, estas entradas diarísticas; a palavra 

poética é arma contra a morte, dado que “a vida ganha sentido: tenta, por ela a eternização” 

                                                           
268 Vide Leão, Isabel Vaz Ponce de (2005): “Ritos Mortuários no Diário de Miguel Torga”. In Miguel Torga e a 
Literatura Intimista. Actas do Colóquio. Coimbra: Câmara Municipal de Coimbra Departamento Cultural: 73-
79. 
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(Leão 2005: 75). A necrologia surge como uma tradição herdada da Irlanda do século VII e 

vai sendo utilizada como evocação e eternização dos finados, estabelecendo “um vínculo com 

o mundo dos vivos, algo absolutamente consentâneo com os desígnios torguianos, servindo-

se, como se sabe, da palavra com o fito na eternização” (Leão 2005: 79). A conclusão de 

Isabel Ponce de Leão dá consistência à nossa defesa, pois se valida por um lado a necessidade 

de firmar o nome dos que partiram, num preito ao passado e à individualidade dos mortos269 

(recorde-se a recordação dos familiares à volta da lareira, bem como a exaltação de Caio 

Calpúrnio ou ainda a menção a um documento para a posteridade que um certo sujeito 

escrevera na parede de uma capela270), por outro, anuncia a palavra como perpetuadora do 

homem.  

De onde virá, então, esta necessidade de compreender a vida e a face irrevogável da 

morte? Ainda que tal desígnio confronte o homem e o incite a questionar-se sobre as suas 

limitações, de onde provem esta relação inicialmente de repulsa e medo e, depois, 

crescentemente bicéfala (dada a aceitação e preparação gradual) face à morte? Cremos que, 

sem surpresa, a raiz evoca a sua infância. A poética torguiana parece ser altamente marcada 

pelas vivências infantis, pelo que, dessas vivências parecem ter saído as pautas da sua escrita, 

os moldes da sua cosmovisão, bem como, em última análise, os ritos que regeneram o poeta, e 

buscam a convivência com determinadas certezas da vida. Em A Criação do Mundo, após 

criar um ambiente substancialmente tétrico, ao citar a Encomendação das Almas, Torga 

evidencia um cariz evocatório da literatura do fantástico entrecruzando-o com a narração de 

episódios infantis, ao que se segue a descrição da noite da morte de seu avô. Muito jovem, 

assiste à tenebrosa morte de um ente querido, com quem partilhava a intimidade. Tal imagem 

dificilmente lhe terá deixado o espírito: 

 

                                                           
269 Refere Elisabete Francisco, a propósito de Teixeira de Pascoaes, que os mortos vivem pela lembrança e, mais 
adiante, afiança: “A saudade diviniza tudo, para o poeta: os mortos que amou tornam-se deuses, os lugares, 
sagrados” (Francisco 2011: 249).  
 
270 Dizia assim o verso talhado na parede, e acrescentou, em prosa, Torga: 
 

Tenho por mim um prazer 
Em dizer dez e mais um. 
No ano que vou à inspecção 
É no ano de 1941. 
 
Mas lá consegui trazer comigo este legado, que aqui entrego honradamente à posteridade, na 
obrigação em que me julgo de ajudar sempre que possa o meu semelhante. (Torga 2010: 69) 
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 A candeia, pendurada na parede, ficou à espera que lhe bufassem. Mas meu avô, em vez de 

a apagar, pôs-se a revirar os olhos e a rolar na cama. Acabou por se embrulhar na roupa 

toda e cair no chão. Bateu primeiro com a nuca na tampa da caixa que servia de mesa-de-

cabeceira, e depois ficou estendido no soalho, a babar-se. A aflição não me deixava 

compreender. Entanguido de frio em cima do enxergão, nu do umbigo para baixo, hesitava 

entre o silêncio e o alarme. Meu avô roncava e não se mexia. Percebi, finalmente, que 

estava a morrer. Desatei a berrar, aterrado. (Torga 2000: 20) 

 

 Aliás, é assim que se despede do avô, vislumbrando-o depois, “a ser medido pelo Paivoto” e 

“vestido de preto, num caixão debruado de galões amarelos, com um crucifixo de latão nas 

mãos encarquilhadas e um lenço branco a segurar-lhe o queixo à cabeça”, pois à hora do 

enterro, mandaram-no “fartar a cabra ao lameiro” (Torga 2000: 20). Haverá forma mais 

dramática de se relacionar com a morte pela primeira vez?, perguntaríamos. Miguel Torga 

experimentou-a intensamente, ainda toldado pela infantilidade e antecedida pela oração a 

Deus: 

 

Ó meu Deus imenso 

Eu quero ser vosso; 

Por isso vos rezo 

Este Padre Nosso. 

 

A vós me encomendo 

Com grande cuidado: 

A vós que no céu 

Estais santificado. (Torga 2000: 19) 

 

Não terá associado, o jovem menino, a morte ao dramatismo e à figura de Deus, desde 

tenra idade, baseado nesta “noite nítida na memória” (Torga 2000: 19)? Depois de cumprido o 

seu luto enquanto fartava a cabra no lameiro, Torga reflete, de imediato, sobre o coro da 

Maria Cavaca, num hino instintivo, carnal, mas pleno de confiança cósmica, de vida, de 

fecundação, de germinação: 

 

O diálogo, cada vez mais obsceno, ia invadindo montes e vales. Mas ninguém tapava os 

ouvidos. Pelo contrário: todos os aguçavam a fingir que não prestavam atenção. Até que a 

aldeia ficava envolta numa nuvem de poeira e de sensualidade. Passava uma rapariga no 

caminho, em frente das vinhas a rebentar, e os homens enterravam os enxadões na terra e 

relinchavam. (Torga 2000: 21) 
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Ora, o parágrafo anterior terminara, de forma concisa, a recordar a morte do avô. O 

parágrafo seguinte acicata os sentidos. Apesar de aparentemente contraditório, feita a leitura 

da obra de Torga, podemos concluir que existe um sentido de continuidade nesta organização 

do texto. De facto, a história que se segue não preconiza apenas o desenrolar da mesma. Ela 

situa-se nesse preciso instante com um intuito que se torna paradigmático ao longo da obra: 

de sentido rítmico e circular, após a morte, rejuvenesce a vida, como um ciclo inextinguível. 

Ainda que a morte possa ser aterradora, a vida mantem a sua irrevogabilidade; e, basicamente, 

a morte, em Torga, assenta nesta bipolarização decorrente da observação da natureza e 

realidade infantis, cristalizada n'A Criação do Mundo. Proust afirma a condenação do escritor 

quanto à repetição do mesmo livro. Não repetirá, Torga, sem desrespeito pela sua hercúlea 

criatividade, certos ritos cinzelados no romance autobiográfico, provindos da vivência 

infantil?271 Goethe postula: “Se a tua dor te atormenta, faz dela um poema” (apud Laso 1989: 

16), em diálogo direto com “A mágoa ateima, ateima, e quer ser arte” (Torga 2010: 278), pelo 

que Miguel Torga, enquanto artista demiúrgico e, desse modo, também criação/ personagem, 

parece confirmá-lo na sua obra. Para compreender esta questão da simultaneidade dos 

atributos de criador e de criação, torna-se fundamental compreender a escrita autobiográfica 

torguiana. Condenação de Sísifo ou “incessante recomeço do dizer”, segundo as palavras de 

Clara Rocha, a escrita autobiográfica revela “o efeito securizante da repetição, 

particularmente evidente no Diário” (Rocha 1992:26). Quanto ao romance autobiográfico, o 

herói é uma recriação pautada pela combinação entre a realidade e a imaginação, na busca de 

certos parâmetros limites, de descoberta e de projeção de uma imagem construída. Em A 

Criação do Mundo parece existir aquilo a que Philippe Lejeune (Lejeune 1994: 68) apelida de 

pacto zero, dada a indeterminação do nome da personagem, embora o prefácio augure uma 

espécie de pacto autobiográfico na medida em que Miguel Torga afirma, no final do mesmo: 

“Por mim, fiz o que pude. Homem de palavras, testemunhei com elas a imagem demorada de 

uma tenaz, paciente e dolorosa construção reflexiva feita com o material candente da própria 

vida” (Torga 2000: 8). Torga refere-se a “imagem”, “construção” e “própria vida”; o romance 

autobiográfico, enquanto obra literária de ficção, ainda que baseado na vida real, é 

transfigurado; é, pois, a construção de uma imagem da própria vida. Desse modo, as 

cercaduras inauguradas pela criação do seu mundo transitam para toda a obra subsequente, 

                                                           
271 O rito de visitação do mar, o rito venatório, a presença constante da figura do sacerdote, a ânsia de liberdade e 
a inconformidade face à prevalência da injustiça podem ler-se eficazmente e a cada passo em A Criação do 
Mundo. Dessa forma, a narrativa configura base mitológica onde se anunciam paradigmas de leitura torguianos. 
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plena de intimismo, mas invariavelmente ficcional, na desconstrução e construção da vida no 

papel. Será, pois, uma intimidade ficcionalizada272. 

Dizíamos anteriormente que nos interessavam essencialmente as entradas sentidas 

relativas à morte do Pai, da Mãe e da Irmã do diarista. De facto, em verso ou em prosa, tais 

datas revelam enorme pesar e validam a leitura mítica de apego à família e à casa. Se aquando 

da morte da figura materna se mostra incrédulo perante a desgraça que se abate, a partida do 

Pai ostenta um sentido ainda mais doloroso, já que se sente, na ausência das origens, “rês 

enfragada”, pelo que confessa:  

 

É um desamparo irremediável que sinto, uma velhice súbita que me dobra, uma solidão 

absoluta que me acobarda. […] quando alguém perguntar pelo dono da casa, ou a morte 

vier de novo, terei de aparecer à porta e dizer: Aqui estou. Acabou definitivamente a minha 

infância, e olho com terror este insólito fantasma adulto em que subitamente me 

transformei. (Torga 2010: 288) 

 

A sensação de angústia e de perda, decorrente também do silêncio físico, revela, plasmada na 

morte dos pais, o desamparo da criança que o narrador insiste em constituir-se ao longo da 

obra autobiográfica. Aliás, neste sentido, e antecipando esta realidade, na primeira entrada 

meditativa sobre o seu aniversário, o poeta afirma: “Agora, só mesmo fazendo um filho 

depressa e delegando nele.” (Torga 2010: 46), fazendo contrastar com a morte do passado ‒ o 

desamparo, a possibilidade de futuro ‒,  a fé e a esperança. Na eminência da falta de ambos, 

dar-se-ia o descalabro total.  

Finalmente, em abril de 1983, falece a Irmã do poeta e voltamos a aceder intimamente 

a um espaço psicológico tormentoso, já anunciado pela viagem de ambulância para Coimbra. 

Sublinhe-se que tal acontecimento se dá na Páscoa, o que suscita uma reflexão mais penosa. 

Se meditando sobre Teixeira de Pascoaes, igualmente à data da sua morte, afirma com 

substância a presença de um discurso metafísico sobre a morte na sua própria poética 

(referindo-se ao peso da mesma na sua vida), estas entradas afetas ao desaparecimento da 

família dialogam com tal reflexão, onde não descura a crítica literária: “ou na sua 

representação da morte, ainda de foice à nossa espera ao canto da rua, quando outros no-la 

mostravam já dentro de nós” (Torga 2010: 162).  

                                                           
272 A verdade ficcionalizada, na medida em que a ficção é a simbolização do real, assenta na mitificação dos 
símbolos, ultrapassando a barreira da realidade localizável no tempo e no espaço, projetando-a na universalidade 
do símbolo e do mito.  
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Ao conceber a vida como uma viagem ou um caminho a trilhar, este último símbolo de 

cariz presencista, Miguel Torga evidencia a preocupação existencialista heideggeriana, na 

medida em que existir é preocupar-se e o sentido desta constante agonia é a temporalidade. O 

desenraizamento da família, da casa paterna, da pátria, deste espaço topofílico, no dizer de 

Gaston Bachelard (apud Laso 1989: 60), substancia tal angústia, pois o poeta desprende-se de 

si, enquanto ser em trânsito, em busca pelo absoluto, entre o tangível e o concreto, mas 

também dos outros. Dessa forma, o seu regresso a casa, na morte, é a reunião dos entes nesse 

espaço topofílico, de amparo e proteção,273 pois antes de o homem ser atirado cruelmente ao 

mundo, é embalado no seio da casa. Ora, este rito, além de tentar a harmonização da 

consciência e aceitação da morte no poeta, bem como de reivindicar a palavra-arma contra o 

esquecimento ‒ e dizemos esquecimento propositadamente, pois que a morte é inultrapassável 

‒ enforma, ainda, a fenomenologia filosófica torguiana.  

Os contos da coletânea Bichos274 advertem-nos para uma leitura de fundo 

existencialista que pode ser interpretada até na própria construção das personagens, bichos-

gente, na perspetiva de sublinhar a desunião do homem moderno, iluminista, ou progressista, 

relativamente à terra mater e aos seus conceitos puros e autênticos. Esse conhecimento 

cósmico precede o ser, pelo que os arquétipos devem ser rememorados para maior felicidade 

do homem. Se abordarmos ainda a ideia de liberdade, num contexto sartriano, em relação com 

o livre-arbítrio, o determinismo e a responsabilidade, então vemos em «Vicente» uma prova 

irrefutável da influência/ concordância desta corrente filosófica. A interrogação ou a reflexão 

constante, é, bem ao jeito do filósofo Kierkegaard, visível na personagem que abre a obra, 

Nero.  

Desde Argos, o cão expectante, que a figura simbólica do cão tem ornamentado a 

literatura, manifestando, igualmente, presença na literatura portuguesa; o Cão das Lágrimas 

saramaguiano, Mondego, o cão de Alberto Soares ou ainda Nero revelam, na sua 

caraterização, processos de humanização que culminam com a projeção da condição humana. 

A propósito deste interessante tema, leia-se “Cão como homem. O cão e a condição humana 

                                                           
273 Vide La poétique de l’espace, de Bachelard. 
 
274 A propósito do existencialismo, Arilson Silva Oliveira e Gisele Pereira de Oliveira debruçam-se sobre esta 
corrente filosófica em Bichos. 
Vide o artigo online:  http://sgcd.assis.unesp.br/Home/PosGraduacao/Letras/SEL/anais_2010/arilsonsilva.pdf . 
Consultado a 18 de maio de 2014.  
 



232 
 

em Vergílio Ferreira” de Isabel Cristina Rodrigues,275 onde se compreende este parelelismo, 

especialmente em Signo Sinal. Citamos um dos últimos parágrafos: 

 

Na ficção de Vergílio Ferreira, o cão é efetivamente sujeito a um processo de humanização, 

adquirindo uma individualidade própria, uma pessoa, e podendo assim converter-se num 

interlocutor possível para o narrador quando todos os outros falham. Ele ameaça guiar o 

Homem até à saída desse labirinto desenhado, na cidade dos homens, pela dissolução da 

ideia de Deus, mas a verdade é que desaparece, abandonando-o na sua desorientação e 

insinuando que não há nenhuma saída possível para o labirinto dos homens sem Deus. 

(Rodrigues 2005: 219) 

 

No universo contístico torguiano encontramos Nero, retrato inspirado no modelo 

transmontano, como afirma Torga em A Criação do Mundo. Rosa Maria Goulart276 analisa o 

conto como uma “síntese da existência na tragédia da morte” (Goulart 1985: 43). A leitura do 

conto e posterior leitura do artigo sugerem-nos uma associação do cão ao homem, não apenas 

num aspeto coletivo, mas veladamente individual e, acima de tudo, artístico-literário. Com 

efeito, nem a referência a Vergílio Ferreira é circunstancial, nem a menção ao cariz 

existencialista da obra em causa. Assim, perante esta leitura simbólico-mítica da obra 

torguiana, cremos poder afirmar em «Nero» não só a síntese da existência na tragédia da 

morte, como lhe chama Goulart, mas sobretudo uma esquematização do caminho adivinhado 

pelo poeta para si próprio enquanto personagem da sua criação, nomeadamente 

autobiográfica, com as contrições que esta insinua. De facto, a noção do ser-para-a-morte 

postulado por Heidegger, bem como a solidão humana, ou o Dasein, o ser-no-mundo, 

convergem numa confissão torguiana, aliás, proferida no discurso de aniversário dos seus 

oitenta e quatro anos: “Todos sabemos, clara ou brumosamente, que nascemos sós, vivemos 

sós e morremos sós” (Torga 2011: 329), ou ainda numa menção diarística: “seja ele quem for, 

o homem nasce para morrer e morre para se eternizar na saudade ou na repulsa dos 

contemporâneos” (Torga 2011: 225). 

O conto em questão, «Nero», oferece pistas de leitura no trilho da compreensão do rito 

necrológico diarista, na medida em que Miguel Torga, enquanto projeção literária, tenta 

                                                           
275 Disponível online, em: http://revistas.ua.pt/index.php/formabreve/article/viewFile/212/183, na Revista Forma 
Breve, número 3, de 2005, da Universidade de Aveiro.  
 
276 Pode ler-se como separata da Revista Arquipélago: Goulart, Rosa Maria (1985): “Análise de um conto de 
Miguel Torga: «Nero»: a síntese da existência na tragédia da morte”. in Revista Arquipélago, Série Línguas e 
Literaturas. Açores. Vol. VII. 43-45.               
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evadir-se dessa solidão, augurando, ainda, que os outros se evadam igualmente. Deste modo, 

o ritual de luto, ou no sentimento do luto, além de lidar com a morte, com o desaparecimento 

de entes queridos/ admirados, e de os eternizar ‒ respondendo ao desejo de imortalidade 

simbólica, teoria operacionalizada por Lifton em 1964 ‒, o poeta ritualiza o acompanhamento 

dos falecidos. A solidão da morte, na hora da partida, é bem sublinhada pelo narrador de 

«Nero»: “Assim, morria sozinho, tristemente” (Torga 2000: 20), o que, narrativamente, é 

posto em contraste com posições anteriormente assumidas, como refere Rosa Maria Goulart, 

referindo-se ao vislumbre do sentido da morte “na própria carne” (Goulart 1985: 51). A 

impassibilidade com que Nero havia assistido à morte alheia, do “gato, um sem número de 

frangos e galinhas, e cada ano seu porco, sem o menor estremecimento” (Torga 2000: 21) 

revelava, na “miséria presente”, valoração negativa. Desta forma, também Torga 

genuinamente se coloca do lado dos que partem, antecipando a solidão da hora da partida.  

Sublinhemos, pois, que nem todos os referenciados merecerão tal solidariedade, o que 

nos leva a crer que também este rito assenta numa triplicidade: meros marcos históricos (a 

morte de Salazar, por exemplo), por um lado, a par de outras efemérides de ordem histórico-

social absorvidas da leitura da imprensa escrita (o flagelo do lançamento da bomba atómica, 

por exemplo, ou o 25 de abril); por outro lado, verdadeiros rituais de acompanhamento e de 

luto, no qual, certamente, incluiríamos a família e as amizades, cuja lembrança se revela mais 

sentida e emocionada, e, finalmente, num patamar mais sereno, personalidades de quem 

sofreu influência literária, cultural, intelectual, política, artística, e que merecem um 

acompanhamento ritual e memorialístico cuidado, como André Gide, Teixeira de Pascoaes, 

Einstein, Shaw, João XXIII, Buster Keaton, Hernâni Cidade, Malraux, Jean Rostand, Sartre, 

Hergé, Yourcenar, Dalí, La Passionária, entre outros, o que não significa que haja barreira à 

franca postura judicativa torguiana. Trata-se, assim, de um rito de acompanhamento e 

sobretudo de memória. Sabendo, enquanto poeta, pertencer ao seu caráter identitário o epíteto 

de “mitificador da história”, como revela à morte de Malraux, “o último grande romancista do 

mundo” (Torga 2011: 342), mitifica os heróis ou algozes da história através da arte.  

Diríamos existir, então, um ritual de luto e um ritual de constatação necrológica, 

ambos mitificações, por uma razão ou por outra. De facto, na sequência desta afirmação, 

poderíamos recordar outro ritual diarístico, dual, na medida em que observa uma postura 

passiva, de leitura (isto se a leitura fosse realmente um ato passivo), e uma ativa, 

imediatamente posterior. Referimo-nos à leitura dos periódicos e consequente análise ou 

problematização em contexto diarista, ambas rituais, dada a preocupação intervencionista de 
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Miguel Torga. Assim, os testemunhos necrológicos, na sua dimensão meramente histórico-

social, não deixam de fazer parte deste ritual de escrita atenta ao que constitui notícia.  

Com efeito, esta sensibilidade pela solidão da morte revela-se em «Nero», numa 

analepse reprovadora da impassibilidade em face ao sofrimento ou miséria alheia. Nasce, 

pois, neste texto-padrão, um modelo de atuação face à solidariedade na morte. A consciência 

de si e do outro tenta, pela culpabilização que paira sobre a recordação de Nero, pôr cobro à 

solidão postulada pelo caráter existencialista que se oculta sob a narrativa. Por outro lado, a 

ruína de corpo e da alma, a que o poeta alude no seu último poema, é já anunciada 

figuradamente no cão Nero, bem como a positiva e nostálgica valoração do passado: “Que 

ricos tempos” (Torga 2000: 17). De facto, «Nero» e Paraíso revelam, na sua estrutura interna, 

uma certa antecipação do fim, que «Requiem por mim» acaba, literariamente, por confirmar: 

 

Aproxima-se o fim. 

E tenho pena de acabar assim, 

Em vez de natureza consumada, 

Ruína humana. 

Inválido do corpo 

E tolhido da alma. 

Morto em todos os órgãos e sentidos. (Torga 2011: 383) 

 

Desta forma, A Criação do Mundo, O Paraíso e «Nero» estipulam traços diretivos na 

literatura torguiana, no que respeita a linearidade temática. Se o conto valoriza o caminho, o 

batismo, a primeira caçada, a recordação do bem perdido, a degradação física e a solidão da 

morte, defendida pelos filósofos da existência, o texto dramático recupera estes paradigmas e 

o romance autobiográfico grafa-os de forma arquitetural, ainda que espargidos pelos diversos 

dias, a que o Diário não é alheio, na retoma destes pontos de alinhavo. Assim, ao dizer-se 

“cheio de noite e de luar”, em busca da “água de Sonho”, “uma estrela no chão”, Miguel 

Torga dá início a essa peregrinação, visando-lhe um fim.  

Como podemos ver, o ritual de escrita necrológica assume, sem estranheza, esse ideal 

de imortalidade simbólica, não meramente numa perspetiva individual relativamente à relação 

com a morte, na medida em que se religa ao próximo na tentativa de fazer transcender a sua 

finitude biológica. Desse modo, há como que uma fusão dos conceitos presencistas e 

neorrealistas, uma vez que se espelha a responsabilidade individual e a responsabilidade 

social no texto ritualista. Apartidário, filosófica, política ou literariamente, Miguel Torga 
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adequa, contudo ‒ porque não lhe eram estranhas as teorias, como homem de saber e de 

intelecto ‒ , tais correntes à sua forma de ser e de estar. Dessa forma, o existencialismo, com 

origem nas filosofias da existência, enquanto humanismo, como defende Jean-Paul Sartre, é, 

igualmente, uma veia da poética torguiana. O próprio afirma: “Também eu acredito que a 

existência precede a essência” (Torga 2010: 358). E se o diarista se reclama poeta acima de 

tudo, respeitamos tal autodeterminação, sem pôr em causa o impulso metafísico do mesmo. 

A relação entre a filosofia e a arte, inicialmente hostil, depois de Dostoievski torna-se 

mais cordial; Gavilanes Laso fixa: depois do romancista russo a literatura torna-se metafísica 

e a metafísica torna-se literatura com Sören Kierkegaard. Dessa forma, a partir do século XIX 

a literatura e a filosofia mantêm relações estreitas (cf. Laso 1989: 84). Maurice Merleau-

Ponty, filósofo fenomenológico, discípulo de Husserl e Heidegger, encontra, em Péguy, a 

resposta para a suposta necessidade, para o escritor, de referências filosóficas e políticas: 

“Qualquer pessoa tem uma metafísica patente ou latente, e, se não, não existe” (apud Laso 

1989: 84).  A filosofia fenomenológica e a existencial consideram, acima de tudo, o homem 

como objeto de estudo. Na obra torguiana constata-se uma (nem sempre eficaz) tentativa de 

harmonização do racional com o metafísico, ou, se preferirmos, o sincretismo, a par de 

Heidegger, do pensar e do poetizar. A sensação de angústia metafísica, observável em Sartre, 

Beauvoir, Malraux, Camus, e a sede de absoluto patente em Melville ou Dostoievski 

inauguram novas premissas literárias. O conceito de romance metafísico pretende, dessa 

forma, o questionamento da vida, pensando o humano como um verdadeiro problema 

filosófico. Simone de Beauvoir atesta:277 

 

O romance se justifica por se tratar de um modo de comunicação irredutível. Enquanto 

filósofo, o ensaísta oferece ao leitor uma reconstrução intelectual de sua experiência; o 

romance é essa experiência tal qual se apresenta antes de qualquer elucidação que o 

romancista pretenda restituir sobre um plano imaginário. No mundo real o sentido  de um 

objeto não é um conceito amarrado ao entendimento puro; seu sentido é o objeto enquanto 

se revela a nós na relação global que sustentamos com ele e que é ação, emoção, 

sentimento. (apud Carvalho et Viana 2007: 144) 

 

Através do conto «Nero», postulador de um significado de leitura mais profundo do 

ritual de escrita necrológico diarista, acedemos de forma direta à particularização da hipótese 

                                                           
277 Pode ler-se em Perspectiva Filosófica, Vol. II – nº 28 (Jul-Dez/2007). Universidade Federal de Pernambuco.  
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existencialista e de escrita metafísica na poética torguiana. Se os poemas o revelam, como 

aponta Massaud Moisés,278 em A Literatura Portuguesa, cremos que os contos, de uma forma 

generalizada, determinadas notas e ritos diarísticos, bem como A Criação do Mundo, 

evidenciam tal sugestão. Trata-se, então, de um novo modelo literário europeu, semeado pela 

publicação de Ulysses, de James Joyce, ou pelo estudo da obra de Kafka e desenvolvido ainda 

pela contribuição do existencialismo literário de Beauvoir, Sartre, Malraux e Camus, sediado 

em Kierkegaard, Pascal, Heidegger e Jaspers. Assim, o romance clássico abria portas ao 

moderno, pensador do Homem e, explicitamente nas palavras de Vergílio Ferreira, ao 

romance-problema. Mais subtil do que a poética vergiliana, a incursão pelo existencialismo de 

Miguel Torga aborda, através das reflexões autobiográficas, muito ao jeito da obra de Simone 

de Beauvoir279, as angústias essenciais do homem. Desta forma, a literatura aborda o homem, 

problematizando a sua existência de forma criativa, pelo que subjetiva, despindo-se da 

convencional roupagem meramente intelectual. De facto, ao divergir para uma escrita 

metafísica, o autor acentua uma certa noção de missão, enquanto vate ou ser social, na medida 

em que insere o leitor numa possível dimensão, e até discussão, filosófica, elevando o real ao 

ensinamento doutrinal que a filosofia pretende. Beauvoir explicita, a propósito:  

 

É isso que constitui o valor de um bom romance. Ele permite efetuar experiências 

imaginárias tão completas, tão inquietantes quanto as experiências vividas. O leitor se 

interroga, tem dúvidas, toma partido e essa elaboração hesitante de seu pensamento é para 

ele um enriquecimento. (Carvalho et Viana 2007: 145) 

 

Cremos, desta forma, fazer compreender a poética torguiana dentro dos limites 

práticos do existencialismo literário, atendento, sempre, às vicissitudes do apartidarismo do 

poeta. A sua criação narra a (sua) vida, espelhando o humano, o que podemos constatar mais 

claramente nas obras autobiográficas, onde o individual ganha contornos universais, 

assegurando o tratamento de temas como a amizade, o amor e o ódio, a vida e a morte, o 

tempo linear e o tempo cíclico. Assim, o particular e o universal interligam-se, mesclam-se e 

repelem-se, dando lugar a encontros entre o médico e o cavador, o divino e o humano, o 

                                                           
278 Sobre a poesia metafísica lista alguns nomes da literatura portuguesa do século XX:  Fernando Pessoa, Mário 
de Sá-Carneiro, José Régio, Miguel Torga (Moisés 1999: 179). 
 
279 Mémoires d’une jeune fille rangée ou La force de l’âge, a par do romance Les Mandarins, de onde ecoam 
incidências autobiográficas, são exemplos, além de La force des choses e Une mort três douce, da autobiografia 
cujos relatos são tidos como objeto de reflexão.  
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profano e o sagrado, numa indagação constante. Portanto, Torga é também ele um escritor 

filósofo porque sabe o nome das coisas ou busca-o incessantemente.  

O ritual necrológico honra os mortos, acompanha-os na sua partida, mitificando-os, e 

prepara, igualmente, o sujeito-escrivão, numa despedida gradual, para a harmonização com a 

morte, espelhando a noção existencial do absurdo da mesma, dado o esquecimento posterior e 

a ideia de solidão inerente à condição humana. Portanto, encontramos neste ritual de morte 

uma linha individual, mas simultaneamente artística, que se prende com a linearidade ou 

antevisão da construção de uma determinada imagem e consequente narrativa,280 e, por outro 

lado, uma linha coletiva, social ou humanista, na medida em que o poeta atenta no próximo e 

prevê a sua salvação, enquanto herói-poeta. Destacamos, ainda a duplicidade das entradas, 

meros assinalares históricos ou sentidos ritos de luto, ambos mitificados.  

Apresentamos, assim, uma leitura dos símbolos e ritos torguianos, remetendo-nos 

essencialmente ao caso diarístico, atentando, dessa forma, à configuração narrativa do mesmo, 

bem como às idiossincrasias da escrita diarítica enquanto rito. No próximo capítulo será 

analisado o mito e a propensão mítica da poética torguiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
280 O poeta parece assumir em «Nero» uma atitude face à vida e ao fim da mesma, que se repete em A Criação 
do Mundo, já em Paraíso e nos versos finais de «Requiem por mim», do Diário. A ideia de ruína é constante: 
“Uma perfeita ruína! Estava podre por dentro e por fora” (cf. «Nero»); “e um homem como eu, para aqui 
inutilizado à espera que lhe acudam” (cf. O Paraíso); “e sou eu agora o Adão que nela pintei, a começar no 
jardim edénico e a acabar numa cadeira de rodas, inválido, derreado, com todo o peso da vida às costas. 
Adivinhei-me cedo” (cf. Diário); “Quisesse ou não quisesse, durasse o que durasse, tudo estava consumado” (cf. 
A Criação do Mundo) ou, para finalizar: “E tenho pena de acabar assim […] Ruína humana./ Inválido de corpo e 
tolhido da alma” (cf. «Requiem por mim», em Diário XVI).  
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Capítulo III. A infância e o Reino Maravilhoso cristalizado 

 

1. Os mitos como símbolos         

                                                                                                                                                                                                            

 As teorias de Freud estarão certas; mas o mito que fez nascer Vénus da espuma, também está. 

 

De degrau em degrau, a vida tende para o mito. E quanto mais fabulosa, mais verdadeira.  

Miguel Torga       

 

 

Este nosso trabalho toma início com a análise dos mais profundos símbolos 

torguianos, originando, paralelamente, uma revisão dos seus ritos e o acréscimo de outros. 

Guardámos, propositadamente, para o início deste capítulo a abordagem dos mitos torguianos, 

de entre os quais se efetivam símbolos também. Ora, o mito faz uso de variados símbolos, 

pois a comunicação humana assenta preliminarmente nesta linguagem. Desta forma, e, se de 

acordo com Chevalier, os mitos são “transposições dramatúrgicas destes arquétipos”,281 pelo 

que o mito “aparecerá como um teatro simbólico de lutas interiores e exteriores que o homem 

trava no caminho da sua evolução, à conquista a sua personalidade” (Chevalier 1982: 14), 

concluímos a grande relevância do estudo do mito torguiano por via desta análise simbólica. 

De facto, os mitos condensam modelos e revestem-se de estruturas, que, “animadas de  

símbolos, não permanecem estáticas” (Chevalier 1092: 14). 

Resta, ainda, distinguir, na linha de Chevalier e Jacques Lacan, a simbólica – ciência 

ou teoria dos símbolos – de simbolismo – ciência especulativa baseada na essência do 

símbolo e nas suas consequências normativas.282 De facto, Lacan argumenta que o simbólico 

é um dos três registos essenciais da psicanálise, associado ao imaginário e ao real: “o 

simbólico designa a ordem dos fenómenos dos quais a psicanálise se ocupa na medida em que 

                                                           
281 Recordemos a relativização de Chevalier face aos símbolos, tidos como esquemas eidolo-motores, e 
comparados aos arquétipos de Jung e aos fantasmas originais de Freud (cf. Chevalier 1982: 14).  
 
282 Cf. Chevalier (Chevalier 1982: 14). 
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são estruturados como uma linguagem” (apud Chevalier 1982: 14). Para Freud “a simbólica é 

o conjunto dos símbolos de significação constante que podem ser encontrados nas diversas 

produções do inconsciente” (apud Chevalier 1982: 14). Lévi-Strauss conclui: “Toda a cultura 

pode ser considerada como um conjunto de sistemas simbólicos, na primeira linha dos quais 

se situam a linguagem, as regras matrimoniais, as relações económicas, a arte, a ciência, a 

religião” (apud Chevalier 1982: 14).  

Ora, o tecido textual do poeta reveste-se de inúmeros caracteres simbólicos, revelando 

profundos significados, verdadeiramente essenciais à compreensão da poética torguiana. A 

simbólica torguiana inclui a casa como estandarte da família, união ancestral, religação às 

origens puras do mundo, e as figuras paterna e materna são, por seu turno, associadas a 

significados cuja simbólica assenta na noção da sacralidade das relações familiares, bem 

como à própria vivência do poeta, pelo que, se a figura do Pai é sinónimo de retidão, firmeza, 

harmonia e equilíbrio moral, a Mãe é consciência cósmica maternal, criadora, instintiva e 

inspiradora; quase diríamos uma síntese de clássico-romântico.  

A par destes símbolos entronizados entre si e esclarecidos mediante uma aceção 

cósmica, encontramos, pois, essa dramaturgia, como lhe chama Chevalier, esse tecido 

modelar em que assenta o mito. O dinamismo simbólico, por um lado, e o caráter durável e 

vivo do mito, por outro, conjugam-se numa articulação criativa capaz de estabelecer novas 

cercaduras relativamente às histórias modelares tradicionais. Eis o que acontece na poética do 

autor em estudo, construção apelidada, por Clara Rocha, como distorção criadora do mito 

(Rocha 1977: 153).  

Maria Helena Rocha Pereira inclui, em Novos Ensaios sobre Temas Clássicos na 

Poesia Portuguesa um estudo da poesia torguiana sob a vertente mitológica. Abordando 

Narciso, Ariane, Anteu, entre outros, recorda-nos a publicação de Maio de 1978, na Colóquio/ 

Letras, de “Os Mitos Clássicos em Miguel Torga”. A autora resume, assim, as temáticas 

perviventes nos mitos destacados:  

  

Este breve apontamento sobre os principais exemplos do tratamento dos mitos greco-latinos 

na obra de Miguel Torga será suficiente, esperamos, para mostrar como o poeta veicula, 

através deles, alguns dos seus temas e preocupações fundamentais: o valor e destino da 

poesia, o amor, a morte, o desejo de introspeção, a inquietação, a ânsia de superação. A 

frequência com que se serve das histórias de Orfeu, de Narciso, de Ícaro, é reveladora nesse 

sentido. O seu amor à terra e à natureza, a sua recusa ao divino, manifestam-se no mito de 

Anteu, na personificação de Faunos e de Pan e de outras divindades silvestres. Em todos, os 
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elementos tradicionais servem-lhe de ponto de partida, são dados aproveitados, 

remodelados ou reinventados, com a capacidade mitopoética que lhe é própria. Estão longe 

de ser um mero convencionalismo literário, ou simples fruição estética. O poeta recria-os 

como modo de exprimir ideias que lhe são caras, revestindo-as da dimensão universal do 

símbolo. (Pereira 1978: 32) 

 

De facto, a reatualização dos mitos em Miguel Torga não é, minimamente, um “mero 

convencionalismo literário”, pois esta ultrapassa a simbólica primordial dos mesmos, bem 

como a sua sugestão estética. Com efeito, os mitos bíblicos e clássicos em Miguel Torga são 

adaptados a uma realidade muito própria, a da sua criação. Se o mito confere, nas palavras de 

Mircea Eliade, “significado e valor à existência” (Eliade 2000:10), Miguel Torga procura, 

através da recriação de certos mitos, mais moldáveis e mais facilmente identificáveis com a 

sua realidade, sustentar a criação poética que fez de si mesmo personagem ficcional da sua 

criação.  

A influência clássica na obra poética de Miguel Torga: o caso particular do Diário, 

de Ana Sofia Aguilar, revela bem claramente o significado de cada mito clássico e 

consequentes constituintes na obra torguiana. A autora analisa um corpus constituído por 

doze poemas incluídos no Diário – “híbrido literário lindíssimo”, nas suas palavras (Aguilar 

2010: 4) − , cuja linha de leitura se prende com a distinção entre a luz e a sombra. A distinção 

assenta numa interessante leitura da poética mitológica torguiana, pois distingue a poesia sob 

a metáfora feminina, de luz, apolínea, e sob o espetro masculino, de sombra. Se as figuras 

femininas se revestem de combustão, as masculinas auguram a catábase na busca de si 

mesmo. Ariadne, Eurídice e Penélope configuram, pois, uma metáfora da poesia, enquanto 

Teseu, Ulisses, Orfeu, Sísifo, Ícaro e Tântalo refletem o poeta na busca dolorosa e sombria da 

primeira, da qual, simbolicamente, resulta a luz, a ascensão a um patamar intelectual e 

cosmicamente superior. O facto de a distinção assentar sobre esta bipolaridade apoia a nossa 

tese referente a uma duplicidade na criação torguiana, que os antónimos clássico e romântico, 

ou dionisíaco e apolíneo podem, de certa forma, resumir, tendo em conta as reflexões da 

década de 20 do século passado.  

Interessa, pois, compreender de que forma Torga se assenhoreia dos mitos clássicos e 

de que forma os acondiciona no seu processo criativo, relativizando o seu sentido. Facilmente 

lemos na figura de Ariadne uma clara menção à liberdade e à poesia, pois se uma é 

insubstituível, a outra consagra-se nela. Torga, conhecedor do mito de Teseu e Ariadne, opta 

por validar o caráter apolíneo da história, destacando somente a importância do fio condutor 
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da filha de Minos e de Pasifaé283 na aventura de Teseu, e não o seu abandono, pois insiste na 

imersão nas profundezas labirínticas da alma poética na tentativa de achar a saída através do 

veio luminoso da poesia. Foi desta forma que a verdade modelar mitológica encerrada no 

mito tradicional (e recorde-se que os mitos oferecem, além de diversas leituras, lapidações 

várias de acordo com a sua abordagem artística) se transformou em mito torguiano: de fio 

condutor da sábia Ariadne, a milagre de evasão e poesia. Enquanto “agente de ligação do 

regresso à luz” (Chevalier 1982: 325), Ariadne conforta o poeta quando este anseia a 

liberdade, um dos arquétipos poéticos torguianos e, por isso, sonha o milagre:  

 

Ariane é um navio. 

Tem mastros, velas e bandeira à proa, 

E chegou num dia branco, frio, 

A este rio Tejo de Lisboa. 

 

Carregado de Sonho, fundeou 

Dentro da claridade destas grades... 

Cisne de todos, que se foi, voltou 

Só para os olhos de quem tem saudades... 

Foram duas fragatas ver quem era 

Um tal milagre assim: era um navio 

Que se balança ali à minha espera 

Entre gaivotas que se dão no rio. 

 

Mas eu é que não pude ainda por meus passos 

Sair desta prisão em corpo inteiro, 

E levantar a âncora, e cair nos braços 

De Ariane, o veleiro (Torga 2010: 73).  

 

Torna-se relevante o facto de este poema ter sido datado de 1 de janeiro, pois 

configura como que um cântico de espera face à renovação que tem início.  

A prefiguração da Penélope torguiana é a da eterna mulher, a par da efabulação 

homérica, arquétipo feminino refletido em diversas entradas: 

                                                           
283 Pierre Brunnel inclui em Dictionaire des Mythes Littéraires, no verbete sobre “Ariane”, escrito por André 
Peyronie, que a figura mitológica pouco foi abordada nos textos gregos e que aparece em Roma como a imagem 
emblemática da amante abandonada, destacando três momentos do seu mito: “L'aventure d'Ariane commence 
pour nous au moment où elle s'éprend de Thésée. Mais il y a trois moments à cette aventure, Ariane est tour à 
tour: l'initiatrice du héros, l'amante abandonnée, la femme épousée par le dieu”. Deste modo, será a figura 
exemplar da mulher amorosa (Brunnel 1988: 161).   
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Coimbra, 17 de Dezembro de 1952 — Enquanto a mulher faz uma complicada camisola de 

lã, atenta e diligente no meio de uma barafunda de fios, vou eu tecendo enredos no papel. 

De todos aqueles novelos que manobra com destreza, arranca ela um agasalho de ternura e 

quentura; da lançadeira da minha pena, erguem-se violências e aventuras. 

O homem é realmente Ulisses, e a mulher Penélope. Enquanto que um enche os vazios da 

realidade com o reboco da imaginação, o outro segura o tempo nas malhas concretas da 

objectividade. (Torga 2010: 165) 

 

E ainda: 

 

Penélope 

 

Ulisses desterrado 

No mar da vida, 

Digo o teu nome e encho a solidão. 

Mas pergunto depois ao coração 

Por quanto tempo poderás ainda 

Tecer e destecer a tela da saudade... 

Vê se não desesperas 

E me esperas 

Até que eu volte, e à sombra da velhice 

Te conte, envergonhado, 

As indignas façanhas 

Que cometi 

Na pele do semideus que nunca fui 

Sê tu divina, de verdade, aí, 

Nessa ilha de esperança, 

Fiel ao nosso amor 

De humanas criaturas. 

Faz que seja bonito 

O mito 

Das minhas aventuras. (Torga 2010: 118) 

 

 A personagem homérica reveste-se, neste poema, do símbolo da eterna esperança e 

arquétipo da mulher-esposa, sensata e amorosa, o outro eu que oferece significação ao sujeito 

poético. Mais ainda, contrariamente à Penélope de Ulisses, mortal e não perfeita, a do sujeito 

poético torguiano acalenta a divindade que Circe e Calipso manifestam, por oposição ao 

“semideus” que o sujeito lírico lamenta nunca ter sido. A “esperança” e o “amor” outorgam, 
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pois, de forma emblemática, o cariz superior aos intervenientes. A figura feminina, pela sua 

faculdade criadora, ascende a um patamar privilegiado, próprio dos deuses, pois acalenta a 

vida e, consequentemente, a eternidade do homem, comparável à sempiterna existência dos 

deuses. A figuração da mulher, no obra do autor em estudo, não se limita, certamente, à 

constituição da mesma enquanto Penélope, símbolo de esperança e arquétipo da mulher-

esposa. No nosso estudo, daremos, porém, maior relevância a esta configuração, mitificada 

sob a premissa da perfeição.  

 O binómio trevas/luz, como tão bem observou Ana Sofia Aguilar, na demanda do 

poeta pela poesia, é comparável àquele outro, situado ao nível da oposição homem/mulher, e, 

consequentemente, à distinção entre razão/instinto. Expliquemo-nos: O caráter aparentemente 

antagónico da luz e da sombra, do sol e da lua, pode ser revisitado sob a perspetiva da 

sucessão das estações, revigorando as etapas de calor e de criação, de vida, por oposição às de 

repouso, de frio e de morte. Por outro lado, protagonizados pelas personagens torguianas 

arquetípicas Ulisses e Penélope, símbolos perenes de marido e mulher, de união amorosa, 

encontramos o homem e a mulher, eternos amantes e fundamentos de continuidade e 

sucessão. Sob este ponto de vista, o mito torguiano contempla o mito clássico numa leitura da 

atribuição de fidelidade ao par mitológico. No entanto, mais do que a fidelidade, o amor 

parece elevar-se a uma categoria transcendental, que compete com a imortalidade das deusas 

evocadas, símbolos do divino clássico neste poema. Na continuidade do significado deste par, 

encontramos com facilidade e evidente protagonismo o binómio mãe e pai, cujo referencial 

modelar é descrito na obra do poeta nas figuras materna e paterna do sujeito autobiográfico de 

Diário e de A Criação do Mundo, ou ainda no conto «Jesus». Arquétipos ou figurações da 

infância do poeta, os pais dão continuidade ao amor que os une através da conceção dos 

filhos. Cremos, pois, que, embora se grafem as devidas diferenças entre ambos − homem e 

mulher −, enquanto binómio  na poética torguiana é ostentada a possibilidade e a tentativa de 

conjugação dos opostos. Yvette Kace Centeno, na sua obra A arte de jardinar (do símbolo no 

texto literário), esclarece o mito andrógino como princípio concernente à antiga Idade do 

Ouro, sob a égide da perfeição. Não pretendemos a afirmação absoluta de androginia na 

poética de Miguel Torga, embora se torne evidente, à sua maneira, uma demanda clara pela 

conjugação de binómios opostos, de que o par Ulisses e Penélope são metáfora; se na entrada 

de 17 de dezembro de 1952 o destaca com alguma evidência, pois apresenta-os de forma 

indissociável (“Enquanto a mulher faz uma complicada camisola de lã, atenta e diligente no 
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meio de uma barafunda de fios, vou eu tecendo enredos no papel” (Torga 2010: 165)), no 

poema «Penélope» é a figura feminina quem dá sentido ao mito: 

 

Sê tu divina, de verdade, aí, 

Nessa ilha de esperança, 

Fiel ao nosso amor 

De humanas criaturas. 

Faz que seja bonito 

O mito 

Das minhas aventuras. (Torga 2010: 118) 

 

Duas faces da mesma esfera, o homem e a mulher complementam-se e não raras vezes 

protagonizam o mesmo trabalho: um tece as malhas das letras, o outro, as malhas da quentura. 

Se um cria docemente, enleando as malhas, o outro guerreia, fazendo uso da lançadeira,284 

permitindo a conjugação − a par da leitura clássica do mito relativo ao manto fúnebre de 

Laerte, cuja tecedura indicia os fios narrativos da inteligência do sagaz Ulisses − das figuras 

masculina e feminina. Da androginia, Centeno observa a noção perfeita de si, bem como o 

conhecimento. Através do amor, que Torga considera sagrado,285 o poeta transgride uma 

condição limitada, imperfeita e mortal, pois da união baseada nesse sentimento transcendente, 

conhece a outra metade da sua existência, repetindo a necessidade da presença do sexo 

oposto, necessidade firmada desde os princípios dos tempos, normalmente simbolizada por 

Adão e Eva, mas ainda possível na leitura do mito de Ísis e Osíris, que Musil recuperou, mais 

tarde, na conceção do seu Der Mann ohne Eigenschaften. Aliás, a arte286 nunca foi indiferente 

a estes arquétipos nem à ideia de ascensão sob o signo da união através do sentimento 

amoroso. Yvette Centeno, nos seus testemunhos, esclarece este ponto de vista, elaborando um 

                                                           
284 O símbolo é altamente ambíguo, possibilitando duas leituras: se, por um lado, a lançadeira se reveste de 
sentido bélico e masculinizante, por outro, a lançadeira evoca a tecelagem, atividade de cariz mítica feminina, 
imbuída da tradição mitológica homérica. Assim, dificilmente se distingue a tecelagem das malhas e a tecelagem 
da poesia, como dificilmente se deslinda a lançadeira da guerra ou a lançadeira da força e a lançadeira da 
harmonia. Já em «Majestade», de Nihil Sibi, a menciona: “O ceptro, a pena ‒ a lançadeira cega/ Do seu tear de 
versos” (Torga 2007: 282). 
 
285 Confessa, numa entrada de 27 de outubro de 1974: “declarei no meio da conversa que só havia três coisas 
sagradas na vida: a infância, o amor e a doença” (Torga 2011: 309).  
 
286 Jean-Michel Gliksohn, em “Literaturas e Artes”, incluído na obra Compêndio de Literatura Comparada, 
organizado por Pierre Brunel e Yves Chevrel, abre tal capítulo afirmando: “A reflexão sobre a beleza e toda a 
história da estética demonstram que se pode reduzir a literatura e as artes a princípios comuns”, salientando-a, 
porém, como um “modelo de reflexão” (Brunel 2004: 263). 
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exemplo com a obra de Mozart,287 citando as falas de Pamina e Papageno: “nada há mais 

nobre que a mulher e o homem./ Homem e mulher, mulher e homem/ atingem a divindade” 

(apud Centeno 1991: 40). De facto, o amor torna o par idêntico a Deus, ideia resgatada 

igualmente por Johann Valentin Andreae, no “Quinto Dia” do Casamento Químico de 

Christian Rosencreuz: 

 

Nada na terra é preferível 

Ao belo e nobre amor 

Para que nos torne semelhantes a Deus 

E para que tudo seja claro. (apud Centeno 1991: 40) 

 

A farsa O Paraíso, de 1949, bem carateriza esta noção de interligação entre homem e 

mulher enquanto casal. Aquando da expulsão de Adão e Eva do Casino Paraíso, à depressão e 

angústia do primeiro responde Eva com assertividade e coragem: 

 

Agora é que é preciso mostrar-lhe que não necessitamos dele para nada. Que não morremos 

de fome lá porque nos deitou ao abandono […] Conheço-te e é por isso mesmo que tenho a 

certeza de que vais triunfar. Tens o mundo aberto diante de ti, homem! Não te esqueças 

disso. E eu cá estou, também, para as aflições […] A minha coragem vem da confiança que 

tenho em ti. (Torga 2001: 283) 

 

É, pois, na figura da mulher que, tal como no poema acima transcrito, o poeta valida a 

noção de solidez e resistência no apoio ao marido; “Faz que seja bonito” são as palavras 

torguianas. A figura feminina entroniza a esperança, a resistência e o impulso de vida. E, 

professoralmente, postulam: 

 

Adão – É. Somos diferentes. 

Eva – E ainda bem. Completamo-nos. (Torga 2001: 301) 

 

Muitos são os testemunhos da noção de sagrado do amor no Diário torguiano. Tida 

como a intimidade máxima, a escrita ou a criação, enquanto tarefa sagrada, quando aberta à 

presença da mulher, prova-o: “Coimbra, 4 de Outubro de 1936 — Hoje declarei em casa de 

uns amigos que a maior prova de amor que um poeta pode dar a uma mulher é a sua 

intimidade” (Torga 2010: 26). Noutra entrada pode ler-se: “Coimbra, 6 de Dezembro de 1938 
                                                           

287 Leia-se o capítulo “Os Jardins de Mozart (Variações sobre a Árvore da Vida)”, incluído na obra supracitada.  
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— Dia de confissão geral. Isto e aquilo da minha vida, do meu temperamento, desta 

incapacidade que tenho de criar harmonia. Os meus sete pecados mortais em carne viva. ... 

Quinto — a sede de amor absoluto que me devora” (Torga 2010: 52). A par da natureza, o 

amor é sagrado: “As dobras e as cores do chão onde firmo os pés foram sempre no meu 

espírito coisas sagradas e íntimas como o amor” (Torga 2010: 141). Canta-o, também, como 

um convite: 

 

Ajuda 

 

Porque o amor é simples, 

Vale a pena colhê-lo. 

Nasce em qualquer degredo, 

Cria-se em qualquer chão. 

Anda, não tenhas medo! 

Não deixes sem amor o coração! (Torga 2010: 154) 

 

Verseja, assim, à amada e companheira, sua Penélope: 

 

Amor 

 

Dorme a vida a meu lado, mas eu velo. 

(Alguém há-de guardar este tesoiro!) 

E, como dorme, afago-lhe o cabelo, 

Que mesmo adormecido é fino e loiro. 

Só eu sinto bater-lhe o coração, 

Vejo que sonha, que sorri, que vive; 

Só eu tenho por ela esta paixão 

Como nunca hei-de ter e nunca tive. 

E logo talvez já nem reconheça 

Quem zelou esta flor do seu cansaço... 

Mas que o dia amanheça 

E cubra de poesia o seu regaço. (Torga 2010: 156) 

 

O amor, polarizado “numa lealdade sagrada”, como refere em 1947, dá-lhe o mote 

para verdadeiros hinos: 
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Bilhete 

 

Não te sei dizer mais. 

Depois de tantos versos, 

Que te baste o silêncio 

Dum poeta ardente, 

Que sempre, naturalmente, 

Foi além das palavras 

Do amor, amando. 

Que, em cada beijo, 

Selava os lábios que o nomeavam. 

Que aprendeu, a sofrer, 

Que tudo acontecia 

No acontecer. 

Que, até nas horas de evasão, sabia 

Que a verdadeira vida vive-se a viver. (Torga 2011: 307) 

 

Na despedida do último volume do Diário acalenta, novamente, a noção de 

transcendência do amor: 

 

O resultado está à vista: um estendal de dúvidas e gemidos. Mesmo assim, talvez valha a 

pena que se junte aos outros, como seu natural remate. Mais do que páginas de meditação, 

são gritos de alma irreprimíveis dum mortal que torceu mas não quebrou, que, sem poder, 

pôde até à exaustão. E se despede dos seus semelhantes sem azedume e sem 

ressentimentos, na paz de ter procurado vê-los e compreendê-los na exacta medida. E que 

confia no juízo da posteridade, que certamente lhe vai relevar os muitos defeitos e ter em 

conta as poucas mas sofridas virtudes. De alguma coisa me hão-de valer as cicatrizes de 

defensor incansável do amor, da verdade e da liberdade, a tríade bendita que justifica a 

passagem de qualquer homem por este mundo. (Torga 2011:383) 

 

Yvette Centeno postula: 

 

 Só o amor reúne os corpos e as almas, só o amor opera a unificação, e só ele eternamente 

transforma em alegria profunda o nosso sofrimento. Sofrimento que é o resultante da 

Queda, do corte e separação impostos, violando a unidade natural em que no paraíso Adão 

e Eva viveram. (Centeno 1991: 41) 
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A temática do amor, verdadeiramente entranhada nos símbolos e mitos abordados ao 

longo da poética torguiana, normalmente limitada nos estudos torguianos, efetiva, desta 

forma, a sua profunda relevância neste contexto. Por outro lado, além de evidenciar com 

clareza símbolos já estudados no decorrer deste trabalho, e referimo-nos, pois, às figuras 

materna e paterna, bem como ao simbólico ato sexual, de união reprodutiva, pleno de sentido 

místico e mítico, cósmico, ontológico, a temática amorosa reassume grandeza quando em 

relação com a questão religiosa/existencial da origem do mal do homem, firmada na queda do 

mesmo. Abolido que foi do jardim matricial, o homem torguiano encontra no amor a 

possibilidade de restabelecimento de um estado superior e harmonioso. Por esta razão, o 

natural é tão exaustivamente recriado por Miguel Torga, em especial a região de onde era 

oriundo; além de um apego telúrico efetivo, além de uma noção estética, trata-se do apego à 

origem de que se viu, na infância, afastado. Como tal, o natural incita à leitura, filtragem e, 

finalmente, à prefiguração poética de uma visão naturalista e simultaneamente sagrada, ou até 

na esteira do divino, do amor: o amor primitivo e criador mencionado por Bernard Gorceix 

nas notas ao poema de Johann Valentin Andrae anteriormente citado, e resumido, desta 

forma, por Centeno: “a força geradora da natureza, o movimento que leva a divindade, 

primeiro princípio criador, a expandir-se e a multiplicar-se nas esferas e nas formas de todos 

os possíveis” (Centeno 1991: 41). 

Recordamos «Vindima», de Contos da Montanha, cuja data de publicação é de 1941, e 

a dedicatória à sua esposa Andrée, como o contista inscreve simplesmente na obra. No conto 

em questão, Lúcia e Vitorino vivem o seu amor de forma natural e esplendorosa, tendo como 

envolvente o cenário magnificente do Douro vindimado, num “noivado ao luar, com a terra 

empapada de doçura a servir de lençol” (Torga 2000: 104). O trabalho braçal, descrito como 

um rito e não como uma obrigação infeliz de cariz mandatório, remete para a teoria elidiana 

da sacralização do mesmo, dada a sua importância real da cerimónia dedicada ao trabalho 

agrícola:  

 

E os cestos acogulados, que desciam a escadaria de xisto aos ombros dos fiéis devotos, 

numa fila indiana, sonora e ritual – a dádiva desse amantíssimo Senhor, que só pedia 

contentamento em troca dos seu frutos. Dir-se-ia que tudo naquele paraíso suspenso se 

movimentava lúdica e religiosamente. Nenhuma mágoa, nenhum ódio, nenhuma 

desconfiança no futuro. Alegre, a alma de cada romeiro entregava-se pressurosamente ao 

esquecimento coletivo que alijara do mundo as misérias e os desenganos. E só quando um 

dos fios da meada emperrava, e havia um solavanco no ritmo do cerimonial, é que se via 
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que uma vontade prática subjazia ali, vigilante e profana. Ainda o Vitorino não acabara de 

sair da sua contemplação, já o Seara, o feitor lhe berrava aos ouvidos […] Não havia 

tristeza que entrasse naquelas almas. (Torga 2000: 106) 

 

 De facto, o conto, a par do romance Vindima, desmonta com clareza a perceção de 

Roland Betsch quando afirma que “No vinho estão a verdade, a vida e a morte. No vinho 

estão a aurora e o crepúsculo, a juventude e a transitoriedade. No vinho está o movimento 

pendular do tempo. No vinho espelha-se a vida”.288 Na paisagem duriense da colheita 

vinícola, Miguel Torga faz refletir, efetivamente, todos estes pólos contrários: a vida, a morte, 

início e fim, eternidade e efemeridade. A vida, aliada ao peso constante do tempo, é transcrita 

para a vindima torguiana. O amor, campo temático estudado pela análise de Maria Olinda 

Rodrigues Santana, Graça Maria Almeida e Rute Fonseca, em “O vocabulário da vindima em 

duas obras de Miguel Torga, através dos vocábulos e expressões de um conto e do romance 

torguianos” («A Vindima» e Vindima) evidenciam com clareza a relevância da inclusão de tal 

temática como uma das mais profundas e importantes, ainda que, não tão expressamente 

abordadas. De facto, o amor é representado pelas figuras altamente simbólicas do homem e da 

mulher, do pai e da mãe, Ulisses e Penélope, como uma figuração da totalidade unificada pelo 

sentimento ascensional e matriz de vida, a par dos retratos míticos de Adão e Eva ou Ísis e 

Osíris. Trata-se de uma menção à origem, à pureza, ao estado quase andrógino, de união 

natural do par. O trabalho em questão, desenvolvido pelas investigadoras da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, lista os campos temáticos relevantes em ambas as obras, 

destacando o de amor/paixão/erotismo, classes sociais, corpo humano, diversão, dureza do 

trabalho/escravidão, infelicidade aliada à pobreza, natureza, religião/superstição e vindima. 

Destacamos, pois, a oposição residente no próprio trabalho agrícola, a vindima; se, por um 

lado, este surge associado à escravidão e às condições de pobreza e de infelicidade, ele é 

baluarte de um qualquer rito natural e sagrado. A vindima deixa apenas de ser uma celebração 

quando o profano se impõe através de personagens como o feitor Seara e o Sr. Berkeley, 

indissociáveis de campos temáticos como a dureza do trabalho/escravidão e a infelicidade 

aliada à pobreza. Até esse momento, impera a dureza associada a um rito sacro como a 

citação anterior prova, e um halo propício à união amorosa entre os casais, num momento 

                                                           
288 Citado por Maria Olinda Rodrigues Santana, no artigo O vocabulário da vindima em duas obras de Miguel 
Torga, sobre a transmissão de uma “realidade ancestral, veiculado a partir de um vocabulário específico, peculiar 
à região do Douro”, em http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/9727.pdf. Consultado em 23 de dezembro de 
2013. 
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propenso à morte da natureza parida que se reinicia através do ciclo gerador do homem e da 

mulher: “Não havia tristeza que entrasse naquelas almas. Principalmente na de Lúcia, cada 

vez mais agradecida ao céu pela sua redenção terrena” (Torga 2000: 106).  

A natureza influencia, implicitamente, uma chamada da Grande-Mãe; Matilde e o 

Avelino, apadrinhados pelo Ti Tafona, constituem outro par significativo, cujo enlace sexual 

representa a união natural, o “amor primitivo e criador” (apud Centeno 1991: 35). Nesse 

sentido é que se entende Mariana como a expressão máxima da Terra-Mãe, desprovida que é 

de qualquer sentimento profundo pelos homens com quem se deita; diferente é a relação de 

Matilde com Avelino, ou de Lúcia e Vitorino, uniões despoletadas pela natureza de cariz 

primitivo do homem de que o sexo é figurativo, mas nunca despojado de significação e 

propósito de metamorfose. De facto, a união do corpo e da alma opera, através da 

contemplação pela qual se pauta Vitorino, a redenção testemunhada na figura de Lúcia. No 

caso de Mariana,289 apenas uma fase se desenrola e comunga da necessidade básica e 

primitiva da semeadura da terra; é, portanto, uma ânsia de reprodução, limitada por essa 

função fisiológica. Mariana já não é uma mulher, é a Terra sempre pronta a receber a seiva 

criadora. Contrariamente, Lúcia e Matilde encarnam um dos opostos concernentes à união e 

consequente transformação do par. Na impossibilidade de ser amada e constituir um par 

autêntico, Maria Lionça290 é descrita como a “expressão humana dum sofrimento levado aos 

confins do possível” (Torga 2000: 49), pois o Ruivo, “em que(m) a aldeia pusera tantas 

esperanças” (Torga 2000: 49), não era o merecido companheiro. Partindo para o Brasil e 

deixando Maria Lionça com o filho Pedro nos braços, Lourenço Ruivo quebrou o encanto do 

que poderia ter sido uma dádiva. No entanto, Maria Lionça, como mulher e mãe, eterna pietá, 

“sentava-se ao lume a fiar, pondo na regularidade do fio a estremada regularidade da sua 

vida” (Torga 2000: 50), personificando a grandeza e a perseverança da mulher, sempre 

convicta e esperançosa do regresso quer do filho, quer do marido.  

Lídia,291 outra personagem dos contos montanheses torguianos, denuncia claramente a 

irresponsabilidade na profanação de um sentimento puro e sagrado, prometendo-se quer a 

Lúcio, quer a Verdeal, e assentindo os galanteios de Vitorino e de Teodoro. A morte dos 

primeiros seria o culminar deste sacrilégio, excomungando Lídia pelo sucedido, que, ainda 

                                                           
289 Conto incluído em Bichos. 
 
290 Conto integrado em Contos da Montanha.  
 
291 Conto igualmente inscrito em Contos da Montanha.  
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alheada de uma realidade que a transcende, tentava “compreender a violência daquela queixa” 

(Torga 2000: 58). Porém, por sua vez, contemplados com o milagre do amor, Júlia e o 

Rebel292 da Mantelinha acedem a um estado superior, protagonizado, no conto “Um Filho” 

pela descrição do “alto da Mantelinha”, de onde “o mundo parece tudo menos um vale de 

lágrimas” por contraste evidente a Provezende, “nos fundegos da Ribeira aonde o ar chega por 

favor” (Torga 2000: 69). De facto, da casa de ambos refulge, mais do que a simplicidade, a 

ternura, prefigurando uma sublimação da pureza que Rebel representa,293 bem como uma 

reprodução de um espaço utópico, ou paradisíaco:  

 

Levada nas asas da imaginação, chegou leve de preocupações à porta do ninho, e, com 

cinco réis e um prego, fez tal barulho, que daí a dias o casebre solitário da Mantelinha 

parecia o Palácio da Ilusão. E o Rebel, ao meio-dia, depois de regressar das lombas e comer 

o caldo, debruçava-se à janela, punha os olhos no craveiro a estalar de cravos e nas dez 

léguas à volta cobertinhas de sonho, e dizia à mulher: 

− Nem há riqueza como a nossa, ó Júlia! 

E não havia mesmo. A Mantelinha era já de si um paraíso; mas agora a Júlia cozinhava, 

varria a casa, ameigava os cordeiros, e aqueles cerros de pedra ressumavam ternura. 

Depois, nem de propósito, a Primavera pegava-se a tudo. (Torga 2000: 71) 

 

O modelo utópico imbui-se de ingenuidade, inocência e de uma candura própria de um 

jardim das delícias, cujos habitantes ressumam amor; de facto, a Primavera apoia esta 

situação ideal, primando pela promessa de criação: 

 

Vai ser um céu aberto de criação. 

− Pois eu também… 

− O quê?! 

Era o que lhe dizia. A Mantelinha ia ter que contar. O Rebel já não pôde dormir. Um filho! 

Um filho seu, ali, no alto das fragas, a saltar como um cabrito. (Torga 2000: 71) 

 

                                                           
292 Conto de Contos da Montanha.  
 
293 Recordemos a “simplicidade com que Rebel um dia desceu do monte, falou à filha do Jaime, a pediu em 
casamento, e com ela e a maluquice se foi”, partindo para a Mantelinha, de onde “de lá, vê tudo em redor coberto 
de neve pura, mesmo que seja pastor e tenha o gado na loja morto com fome, acaba por acreditar que a terra foi 
gerada só para ser possível uma brancura assim” (Torga 2000: 69). 
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Em clara oposição, recordamos o romance de Arlindo e Matilde,294 erguido sobre a 

fanfarronice e as loas artificiosas do primeiro e a ingenuidade da última. Quando a papalva 

finalmente caiu nas juras e nas promessas, como descreve o narrador, “viu-se o resultado” e, 

como tratamento corretivo, os irmãos de Matilde, cujo nome, “ao cabo de algum tempo […] 

simbolizava apenas a façanha mais atrevida e gloriosa do farçola de Vale de Mendiz”, 

fizeram-no entrar na aldeia natal “numa manta, capado” (Torga 2000: 84). Além da desonra à 

donzela, o conto manifesta uma leitura mais significativa, de cruel castigo pelo ato profano, 

pois desprovido de significado legítimo. Não está em causa o ato sexual, mas o desvalido 

ludíbrio da donzela e do seu amor.  

Em «Fronteira», o desentendimento legal entre Robalo e Isabel é tão-somente 

ultrapassado pela geração de um filho, nascido na véspera de Natal, promessa ainda incerta, 

demarcada pela “presença da rapariga […] como um enigma sagrado diante dos olhos dele” 

(Torga 2000: 194). Isabel, contrariamente a Matilde, não representa a mulher crédula, mas a 

naturalidade dos amores. Ainda que de costas voltadas, cada um no seu ofício, um a tentar 

atravessar o ribeiro e o outro a guardá-lo, o sentimento materializa-se e metamorfoseia-se, 

originando frutos, pelo que Robalo cede a Fronteira: “E aí começam ambos a trabalhar, ele em 

armas de fogo, que vai buscar a Vigo, e ele em cortes de seda, que esconde debaixo da 

camisa, enrolados à cinta, de tal maneira que já ninguém sabe ao certo quando atravessa o 

ribeiro grávida a valer ou prenha de mercadoria” (Torga 2000: 194).  

Já os protagonistas de «Destinos», de Novos Contos da Montanha, parecem desafiar 

esta lógica dada a timidez do mancebo. É a primavera e as cerejas a despontar que os unem. 

De uma forma geral, são sempre os instintos os agitadores primários das relações, como se à 

Grande-Mãe obedecessem: 

 

Era bonita como só ela. Delgada, maneirinha, branca, e de olhos esverdeados, fazia um 

homem mudar de cor. 

 – Olha que aceito! 

 – E eu que estimo… 

Tinha já no chapéu algumas cerejas colhidas, reluzentes, a dizer comei-me. 

– Não teimes muito… 

– Valha-me Deus!… 

A rapariga atravessou então o valado, entrou na leira e chegou-se, risonha. 

– Segura lá na abada… 

                                                           
294 Texto incluído em Contos da Montanha («A paga»). 
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Encandearam os olhos um no outro, ela de avental aberto, ele de rosto afogueado, deram 

sinal, e a dádiva desceu, generosa e doce. 

Vista de cima, a Natália ainda cegava mais a gente. O queixo erguido dava-lhe um ar de 

criança grande; os seios, repuxados, pareciam outeiros de virgindade; e o resto do corpo, 

fino, limpo, tinha uma pureza de coisa inteira e guardada. 

– Terão bicho? 

– Têm agora bicho! Ia-te mesmo dar cerejas com bicho! 

Sem querer, a resposta saíra-lhe expressiva de mais. O coração agitou-se um pouco, o 

instinto, acordado, estremeceu, e os olhos, culpados, fugiram-lhe do rosto da moça e 

fixaram-se sonhadoramente no céu. 

 – Bota cá mais meia dúzia. Já que comecei… 

 À medida que se enfarruscava de sumo, a Natália ia-se tornando também num fruto que 

apetecia colher. Mas recusou-se a vê-la com pensamentos desejosos e atrevidos. 

− Segura lá esta pinhoca… 

Era um lindo ramo que fora buscar à coroa quase inacessível da árvore. As cerejas, libertas 

da sombra protectora das folhas, tinham-se dado inteiramente ao sol, deixando-se 

amadurecer por igual, num abandono quente e ditoso. 

– Que lindo! 

– É para que saibas… 

Concentraram a atenção um no outro, e de tal modo ficaram fascinados, que se ela não dá 

um grito de aviso, com a oferta vinha o doador também ao chão. 

– Cautela! 

– Não há perigo. 

No enlevo em que ficara, o desgraçado até se esqueceu do sítio onde estava. 

– Queres mais? 

– Não, bem hajas… 

Pôs-se logo a descer, um pouco atarantado por lhe faltarem já as palavras que lhe havia de 

dizer cá na terra. Ela é que entretanto se escapulira. 

− Adeus!… 

O namoro, contudo, tinha começado. (Torga 2000: 211) 

 

 O conto exalta os amores, castos, de uma forma belíssima, pelo que o desenlace do 

romance se torna verdadeiramente penoso. Talvez porque o mancebo não tenha tido coragem 

para uma abordagem menos idealizada e mais física, com receio de um eventual desrespeito 

face à mulher – “O coração agitou-se um pouco, o instinto, acordado, estremeceu, e os olhos, 

culpados, fugiram-lhe do rosto da moça e fixaram-se sonhadoramente no céu” (Torga 2000: 

210) − , a relação estagne, pois a esfera da idealização nunca suplanta o contacto físico no 

texto torguiano. Trata-se, antes, da valorização de ambos: do instinto, de um amor ritualmente 
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físico, e de uma exaltação interior, de amor e de respeito mútuo, numa entronização do físico 

e do espiritual.295 A vassalagem que o mancebo presta a Natália reside num campo meramente 

espiritual, pelo que é sempre a vastidão do enlevo, do sonho, do abstrato que o comanda: 

 

Era sempre a Natália a começar, como no dia das cerejas. Por mais que fizesse, nunca ele se 

atreveria a dar o primeiro passo. Só quando a rapariga quebrava o silêncio é que o coitado 

se abria num contentamento sem medida, tonto e novo como um cabrito. Mas nunca 

passava de coisas vagas e enternecidas. As palavras concretas magoavam-lhe a boca. 

(Torga 2000: 211)  

 

Este amour courtois granjeia muito pouca importância na poética de Miguel Torga, 

efetivando uma duplicidade do relacionamento entre homem e mulher. A total submissão do 

namorado à dama evidencia-se, a par do seu anulamento enquanto ser sexual, pela não 

inclusão do seu nome no conto. Ele é “Coiso” (Torga 2000: 210), desprovido do galanteio 

enamorado e da palavra concreta. Em Torga, porém, postula-se uma teoria diferente, pois 

Psique e Eros não se confrontam, pelo contrário: envolvem-se, a par das figuras mitológicas, 

anunciando um amor puro, completo, totalizante, em que o sujeito e sua alma, o seu profundo 

espiritual, encontra, também no outro, conhecimento. 

Veja-se, a propósito de Eros, a dissertação de Ana Paula Ferrão: O Pulsar de Eros na 

Criação Poética de Miguel Torga: Um Paradigma da Celebração da Vida, cujo cerne 

referencia a erosfania (expressão utilizada) e o humanismo feliz no modo criativo do poeta. A 

autora associa o erotismo à criação poética (a “Erosfania do poema” (Ferrão 2004: 24)), 

delimitando igualmente o amor como um baluarte da sua poética: 

 

Creio que os textos do poeta Miguel Torga constituem uma celebração contínua, um elogio 

à vida, por vezes mais explícita, outras vezes mais subtil, de uma tensão erótica que anima 

o universo. O autor constitui-se, efetivamente, como o fazedor de uma poética para a 

celebração da vida, regida pela batuta de Eros. (Ferrão 2010: 61) 

 

                                                           
295 Maria do Carmo Azeredo Lopes descreve, em “Facetas da sensualidade e do amor na poesia de Miguel 
Torga”, trabalho inscrito na obra congregadora das comunicações apresentadas no II Congresso Internacional 
sobre Miguel Torga e editadas em dois volumes: “a visão do amor é mais complexa. Com este amor de uma 
sensibilidade instintiva coexiste o amor idealizado. Mais uma vez os pólos contrários dão a esta temática uma 
dimensão humana mais profunda e comovente” (Leão 2007: 133). Vide A minha verdadeira imagem está nos 
livros que escrevi, sob a coordenação de Isabel Ponce de Leão. Isabel Maria Fidalgo, na mesma coletânea, 
defende a mulher “telúrica aliada à espiritual” ao referir-se à mulher mais adequada à “sua viagem como 
metáfora da vida” (Leão 2007: 282). 
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O estudo em questão recorda Platão e o seu Banquete, distinguindo as diversas teorias 

dos presentes no jantar de Agatão relativamente a Eros, ainda sob a esfera da criação literária. 

No nosso trabalho estenderíamos as observações originais ao tratamento implícito sobre o 

amor na poética torguiana. Assim, se, Aristófanes, e citamos as palavras concisas de Ana 

Paula Ferrão, considera que “a felicidade humana culminaria na descoberta dos amores que a 

cada um de nós estão destinados e, consequentemente, no regresso à sua natureza original” 

(Ferrão 2010: 68), Sócrates, segundo as palavras da autora, carateriza 

 

Eros como um “daimon”, sublinhando que o género demoníaco é mediador entre a natureza 

divina e a humana, daí advindo o seu papel de intérprete e mensageiro dos homens junto 

dos deuses e vice-versa, unificando o universo em si mesmo. Associa o amor ao bem que é 

desejado. Por sua vez, o bem supremo estaria em conseguir gerar na beleza a do corpo e a 

do espírito. Elege como verdadeiro caminho amoroso aquele que se obtém por patamares, 

indo do particular para o geral, do mortal para o imortal, visando a beleza em si mesma. 

Sublinha também a articulação do amor com a aspiração à imortalidade, o que é provado 

com a particular afeição que cada um atribui ao que concebe. (Ferrão 2010: 68) 

 

 A questão do regresso à natureza original e da aspiração à imortalidade através do 

amor oferecem-se à nossa atenção pelo já exposto ao longo do nosso trabalho. Se o momento 

da criação poética é designado sob este conceito de erosfania, podemos concluir que, no que 

se refere ao amor enquanto temática, e a todos os conceitos imediatamente decorrentes, a 

simbólica torguiana baseia-se numa integração do erosfânico instintivo com a razão e 

conhecimento da psique. Trata-se da evolução ou amadurecimento do sentimento, perpetuado 

através de categorias distintas, assentes, primariamente, sobre o primado do êxtase, 

normalmente associado ao ciclo criativo natural. Recordemos «Destinos» ou «A Vindima», 

sob o signo natural. Aliás, a natureza é, por vezes, também uma personagem única que 

presencia o enamoramento dos amantes, influenciando, inclusivamente, o relacionamento. De 

facto, Psique suplanta Afrodite, pois evolui e metamorfoseia-se, alcançando um estado 

transcendente, imortal. Assim, o amor constitui via possível de transformação, numa 

perspetiva de união entre o homem e a mulher. Isabel Maria Fidalgo Mateus explica-o:  

 

a mulher ser [é] abordada em paralelo com o eu num romance de artista que corresponde à 

totalidade da viagem da sua vida. O crescimento físico e intelectual de ambos vai-se 

construindo numa dependência direta das experiências do eu, que resulta na liberdade final 

dos dois. (Leão 2007: 283) 
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Novamente, e como Goethe, na carta a Madame von Stein, a relação com a Terra-Mãe 

e a sacralidade do amor postulado por Andreae: 

 

Woher sind wir geboren? 

Aus Lieb'. 

Wie wären wir verloren?  

Ohn' Lieb'. 

 

Donde nascemos? 

Do amor. 

Como nos perderíamos? 

Sem amor. (apud Centeno 1991: 42) 

 

 A inclusão do jardim, ou do paraíso, de uma paisagem edénica sob a impressão lírica 

da reminiscência no texto torguiano, revelando a melancolia do espaço primordial onde 

homem e mulher viviam graças ao amor, implica esta leitura do amor como arquétipo 

sagrado, evidenciando, igualmente, um caráter algo andrógino na medida em que a união dos 

opostos produz a transformação. Será o instinto e a razão, a sombra e a luz, o masculino e o 

feminino.  

No poema «Jardim da Lembrança», Miguel Torga evoca indícios claros dessa 

sacralização do amor, pois o jardim, já de si altamente significativo e simbólico, oferece-se 

como topoi atemporal e certamente mágico, regaço do par: 

 

Jardim da Lembrança 

 

No jardim da lembrança, 

Onde cultivo as flores 

Da perpétua e alada primavera, 

Nem a terra se cansa, 

Nem desmaiam as cores, 

Nem o pólen dos sonhos desperta. 

 

Tudo ali permanece 

Fiel ao devotado jardineiro, 

Que na distância tece 

O halo que merece 

Cada rosa acordada no canteiro, 
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Quando o dia das rosas amanhece. 

 

Horto da infância entre areais adultos, 

Há nele ainda a sombra de dois vultos 

Que debruam de amor a pequena extensão 

Desse mundo florido 

Onde sempre feliz, tenho vivido, 

Graças à graça da imaginação. (Torga 2007: 460) 

 

 “A pequena extensão”, como o sujeito lírico carateriza o jardim, refulge secretismo, 

como se de um microcosmo da criação primordial se tratasse. Os elementos, humanos, 

vegetais e naturais, protagonizam a descrição do espaço, onde as “flores da perpétua e alada 

primavera” são cultivadas pelo próprio sujeito.  

Num interessantíssimo capítulo designado “A arte de jardinar”, Yvette Centeno − 

abrindo com uma epígrafe de Gustav Meyrink: “Transformar a selva em jardim, eis a missão 

de que estamos incumbidos” − , esclarece-nos sobre a união do homem e da mulher numa 

perspetiva simbólica, abordando, nesse sentido, o significado do jardim e dos seus 

componentes. Ao validar a teoria dos opostos e da sua união, recorre a Jung que esclarece a 

valorização do enlace físico como o unio oppositorum num “sentido mais elevado” (Centeno 

1997: 66). De facto, tanto Goethe como Valentin Andreae preconizam, nas suas obras, o ideal 

de renascimento, sendo uma aspiração à ascensão, à inteireza, cujas forças instintivas, 

indispensáveis, são associadas ao feminino. De facto, ao longo do labor evolutivo, são 

essenciais a “mortificação, assassinato, putrefação, combustão, incineração e calcinação” 

(Centeno 1991: 67). A par da criação poética, síntese última de uma série de ajustamentos, a 

vida, quando em dependência do amor, atinge a perfeição em sucessivas aproximações. De 

acordo com a autora, “a morte da matéria, sua putrefação e sublimação, são indispensáveis 

para que se obtenha a vida regenerada do novo Jardim do Éden” (ibidem). O jardim, nesta 

perspetiva, representa, segundo Jung, o Em-si, o Eu superior a que o sujeito aspira, e é o 

centro, o centro da alma, conjugando elementos como a árvore ou a fonte, e onde “se anulam 

tempo e espaço, as medidas do ser. E o ser torna-se outro” (ibidem). A par do Emblema da 

Atalanta Fugiens consagrado ao roseiral dos filósofos, numa alusão gráfica ao nascimento do 

“filho dos filósofos” evidenciando o andrógino, isto é, um ser cuja maturação/perfeição surge 

representada pela coroa e pelas asas, o texto torguiano parece buscar igualmente esse halo de 

perfeição e metamorfose. A “sombra de dois vultos/ Que debruam de amor a pequena 
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extensão/ Desse mundo florido/ Onde sempre feliz, tenho vivido” evidencia a maturação 

daquilo a que podemos chamar a Obra alquímica e que postula o percurso percorrido na busca 

da chave que abra caminho para o “roseiral dos filósofos” (Centeno 1991: 65). Esta Obra 

“realiza-se quando se cria a igualdade nos elementos” (ibidem). Os vultos amorosos indiciam 

que a Obra, por via do amor, terá aberto a porta do jardim; de facto, Centeno, ao descrever 

uma obra do século XV, a Miscellanea d'Alchimia comprime a imagem de Eva, de cujo crânio 

brota uma árvore, e Adão, de cujo sexo se forma a árvore da vida, concluindo, pois, o 

seguinte: “A Obra é masculina e feminina, é andrógina. Do complemento dos opostos, e só 

dele, nascerá a perfeição” (Centeno 19991: 70). Os pares amorosos torguianos, incluindo o 

par de traços autobiográficos do seu Diário e de A Criação do Mundo, patentes, aliás, no 

poema acima transcrito, não declararão com vitalidade tal demanda?  

O inconsciente não deixa de ser pertinente nesta linha de leitura, pois uma vez exposta, 

a pulsão inconsciente torna-se inteligível, como refere Centeno, integrando o conhecimento. 

Desta forma, a própria poesia de catábase, de procura dolorosa, legitima a consciencialização 

das pulsões mais profundas, sublimando a metamorfose.  

O poema «Jardim da Lembrança», além de validar a relevância da memória e da 

imaginação na poética torguiana, efetiva a recriação de um espaço primordial, o do jardim 

cósmico, à feição dos locais mágicos perpetuados pela mitologia e literatura: o jardim das 

Hespérides e a ilha de Avalon, ambas ilhas de pomares, e o jardim de Midas, jardim de rosas, 

símbolo achado igualmente no poema que temos vindo a comentar. Com efeito, as flores da 

perpétua primavera são rosas, cuidadosamente mantidas pelo jardineiro. A rosa e o jardineiro 

− símbolos maiores, pois se a rosa dispensa a vida,296 o jardineiro é o criador ou a própria 

representação da Obra de transformação do sujeito − , figuram no poema como revelações da 

consideração de um espaço espiritual, de alquimia. Porém, que ouro espiritual buscará Miguel 

Torga através da imaginação e da lembrança? Apenas a rememoração ritual de um jardim de 

delícias, sagrado e infantil, uma idade edénica de inocência e bondade do Homem, ou o 

conhecimento de Deus? A divinização do amor no caminho do conhecimento supremo, 

possibilitado também pela poesia permitiria somente a ascese filosófica e espiritual ou tal 

metamorfose capacita igualmente uma transformação religiosa? Neste caso, de que cariz? 

Interessante é ainda a questão temporal torguiana, na perspetiva ritual, na medida em 

que esta liberta o homem da linearidade. De facto, nesse jardim, “Nem a terra se cansa,/ nem 

                                                           
296 De acordo com o Rosarium Philosophorum, dat rosa mel apibus (leia-se Centeno na obra citada). Recorde-se 
ainda Roman de la Rose ou a Divina Comédia, obras que garantem o valor simbólico da rosa.  



260 
 

desmaiam as cores, / Nem o pólen dos sonhos desespera” (Torga 2007: 460), numa postulação 

evidente do presente condensador do passado e do futuro, do atemporal: “perpétua primavera” 

(Torga 2007: 460). Centeno exemplifica, sobre a questão temporal, com o romance de Gustav 

Meyrink, O Anjo da Janela do Ocidente: na tentativa de resistir à atração da maléfica Assja, o 

herói deverá “não apenas entender o presente, mas sobretudo reviver o passado apurando a 

consciência dos erros cometidos e buscando uma salvação atemporal” (Centeno 1991: 73). 

Abordámos, já, a tendência torguiana de religação ao passado ancestral das origens familiares, 

mas igualmente culturais e humanas e cremos, pois, que também neste ponto encontramos 

similitudes entre a salvação atemporal protagonizada pelo herói do romance de Meyrink e a 

redenção espiritual torguiana no que respeita ao tempo e às revelações ancestrais. Através das 

mesmas, o sujeito controla o instinto, sem que seja banido (recorde-se o embrenhar do poeta 

pelos montes durante o rito cinegético) e cultiva a alma, a árvore da vida, transformando-se 

também ele em “secreto artesão da vida eterna” (Centeno 1991: 73). De facto, assim que o 

herói do romance citado por Centeno descobre o andrógino radioso, ele “chega a um ponto 

culminante do conhecimento de si próprio no passado, no presente e no futuro”. Além disso: 

“a árvore da visão tem a seus pés uma fonte de prata onde se refletem até ao infinito as 

gerações de filhos, e de filhos dos filhos, do herói. A sua água é a Água da Vida” (Centeno 

1991: 74).  

Em Miguel Torga, o jardim é imaginado, e, como tal, interior, inalterável, antigo e 

belo, devendo, por essa razão, ser cultivado para se manter, pois encerra a vida, grandemente 

evidenciada pela simbólica da rosa e da primavera, ostentando, pois, um paralelo com as 

palavras de Yvette Centeno sobre o romance de Meyrink. E, se o jardineiro é o homem, o 

jardim é a mulher, pelo que, a ideia de androginia ou de união plena entre os opostos está na 

base da ideia de perfeição, integrando, ainda, a “força criadora” de ambos enquanto pai e mãe 

(Centeno 1991: 75). 

O jardim torguiano evoca, ainda, a criação magistral de Lewis Carrol, Alice no País 

das Maravilhas, na medida em que a descoberta de um jardim por Alice instaura diversas 

metamorfoses, o leitmotiv “quem és tu?”, bem como a mudança simbólica de cor das rosas 

brancas tingidas de vermelho. A par de Alice, o sujeito poético torguiano aprende a lógica do 

sonho, dos opostos conciliados, bem como da queda, ou a descida pelo poço, a transformação 

e o acesso ao inconsciente, como tão bem esclarece Centeno a propósito de Alice. O jardim, 

na medida em que convida à entrada e à manutenção do mesmo, assume-se como crescimento 
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e maturidade; evoca, pois, a transmutação do eu em outro,297 ou, pelo menos, num eu mais 

desperto. Desta forma, é natural que o jardim torguiano assente na imaginação, na arte de 

jardinar as palavras, a poesia, pois evoca a palavra poética na perspetiva de conhecimento, 

possibilitado pela união dos opostos. Octavio Paz, na sua obra, refere-se à otredad como a 

busca de reencontro com o perdido, pelo que o homem se une à mulher no sentido de 

completar a sua unidade extraviada. De facto, ao explicar a poesia da modernidade como 

rutura e crítica face à sociedade burguesa, Octavio Paz estabelece, igualmente, essa rutura 

entre o tempo e a sua linearidade, pelo que o poeta se encontra em conflito entre a razão 

crítica e a consciência poética. Por outro lado, a palavra poética reveste-se, na obra do 

ensaísta-poeta, do sentido de metamorfose, sentido esse que vemos a cada achamento da 

palavra na poética torguiana, na medida em que através dela o poeta alcança um estádio 

superior. A poesia é a sua obra, o seu jardim de metamorfose e transcendência, um ato “pelo 

qual vamos mais além de nós mesmos, para o sermos plenamente” (Paz 1982: 218). Assim, a 

a mulher para Torga é, antes de mais, janela para o absoluto,298 cumprindo uma parte 

constitutiva do grande todo perfeito. Octavio Paz entende o amor e a poesia como resposta 

possível aos enigmas da pluralidade do ser consciente e da brevidade da existência: 

 

El hombre está habitado por silencio y vacío. 

¿Como saciar esta hambre, 

Cómo acallar este silencio y poblar su vacío? 

¿Cómo escapar a mi imagen? 

Sólo en mi semejante me transciendo, 

Sólo su sangre da fe de outra existência. (Paz 1949: 19) 

 

Pelo exposto, consideramos evidente a sacralidade do amor sob a simbólica torguiana, 

da qual Ulisses e Penélope míticos exercem a figuração máxima. Perguntávamos, porém, qual 

o cariz da busca do poeta. De acordo com Centeno, a alquimia, enquanto transformação de 

uma matéria imperfeita numa matéria perfeita, é a libertação de “uma substância pura de uma 

substância impura” (Centeno 1991: 107). A autora esclarece-nos ainda, citando Camões, que 

através desta metamorfose, “transforma-se o amador na cousa amada”, ou, já num plano não 

secular, “transforma-se o homem na própria divindade” (Centeno 1991: 107); a mulher surge 

numa posição destacada em tal obra, pois trata-se da “projeção de um oposto a integrar nessa 

                                                           
297 De acordo com Octavio Paz, o homem realiza-se ou completa-se quando se torna outro (Paz 1982: 219). 
 
298 Veja-se a noção de amor em Novalis e André Breton.  
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união superior a que se aspira. É a força transformadora, ela mesma transformada” (Centeno 

1991: 107). Enquanto criação literária, dado o batismo mítico que inaugurou com a passagem 

de testemunho a Miguel Torga, e enquanto criador, o poeta parece investir e capitalizar os 

ritos e os mitos de forma a alcançar um patamar sagrado, pretensamente divino. O amor 

clarifica, então, uma transformação na alma do sujeito amador, não raras vezes associado à 

natureza procriadora. Atente-se neste poema: 

 

Segundo Poema da Primavera 

 

A vida é generosa, quando quer. 

Se gosta de quem passa, 

Manda que o vento, lírico, estremeça 

E lhe peneire pétalas nos ombros. 

 

Cobre-os do amor que voa e que fecunda... 

 

Semeados de rosas desfolhadas, 

O coração do homem, fraga dura, 

Transforma-se na terra das lavradas 

Onde cresce ternura. (Torga 2010: 356) 

 

Novamente nos desperta a atenção a referência às rosas, símbolo da dádiva vivífica, de 

transformação, a par do retorno de Lúcio à forma original: 

 

Então eu, tremendo-me e saltando-me o coração com contínuas pulsações, tomei com ávida 

boca e anelante devorei com ansiedade a coroa que fulgurava, tecida de frescas rosas. Não 

me enganou a celestial promessa; a deforme e brutal figura imediatamente me deixou. 

(apud Centeno 1991: 80) 

 

As rosas, enquanto instrumento de salvação, no anteriormente transcrito poema 

torguiano, protagonizam o papel do amor que, semeando as rosas desfolhadas, salva o coração 

do homem, “fraga dura” e o transforma “na terra das lavradas/ Onde cresce ternura” (Torga 

2012: 356). A primavera e a natureza no seu estado belo e primordial despoleta a capacidade 

de o homem, enquanto ser inconscientemente primitivo, natural, atentar no amor e, com ele, 

desenvolver a sua metamorfose, cujas sementes (atente-se nas “lavradas”) são frutos de uma 

união de “ternura” (ibidem).  
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Recordação 

 

Nestes dias assim, 

Doentes e cansados, 

Gosto de passear contigo no jardim 

Daqueles dois namorados... 

 

Vejo outra vez a vida 

Debruçada na fonte 

A sentir-se florida 

E a pedir horizonte. (Torga 2010: 126) 

 

A referência aos elementos naturais manifesta-se sempre que o sujeito poético aborda 

o sentimento amoroso; se no poema anterior a primavera proclama o apelo lírico ao coração 

dos homens através da visão, neste poema a valorização do jardim (sublinhe-se a repetição do 

vocábulo, bem como a simbólica do mesmo, atestando os vários símbolos interligados entre 

si), a vida e a floração destacam a envolvente natural indispensável à rememoração e 

consequente eternização de um momento pretérito. A fonte, outro elemento de crucial 

relevância nos jardins literários, evoca a água da vida, cujo sentido se prende claramente com 

a descendência e a continuidade do homem. Por outro lado, a água indigita o amorfo, é 

figuração do mar enquanto inconsciente humano, pelo que aparentemente indomável. O 

mergulho e a descida nas águas turvas e revoltas metaforizam a poesia de catábase ou a 

descoberta das profundezas, como um espeleólogo apostado na descoberta das cavernas 

virgens. Assim, imergir significa, afinal, ascender, metamorfosear-se, o que é possível, 

igualmente, através do amor sincero, espiritual e sexual, pois são ambos partes de uma mesma 

verdade e de um sentimento consumado. Aliás, se atentarmos na evolução das relações 

descritas em A Criação do Mundo, concluímos com facilidade que a mulher ostenta diversas 

caraterizações e fases, como também descreve Isabel Maria Fidalgo, destacando a mulher 

carnal ou sensual no início da viagem torguiana, correspondente à “primeira fase da vida do 

protagonista-artista” (Leão 2007: 265), a mulher enquanto “entidade de transição da mulher” 

carnal, um novo modelo e, finalmente, a “mulher companheira de viagem” (Leão 2007: 275). 

De facto, o poeta enquanto criação-criador, justifica claramente a evolução do sentido da 

mulher:  
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O longo percurso sentimental, que culminara em Alice, não passara de uma via-sacra de 

equívocos. […] Propunham-se e propunham-me apenas uma existência horizontal, rasa, 

doméstica, de ramerrão e procriação. […] Era o homem comum ou o médico, com uma 

situação social definida, que as interessava. O poeta vinha por acréscimo, para umas como 

um atributo estimável, para outras como uma deformidade perdoável. Ora a humanidade de 

Jeanne parecia-me doutra medida. Uma medida mais larga e civilizada. […] Seria, pois, a 

meu lado uma companheira de viagem, dona também da sua personalidade e do seu 

destino. (Torga 2010: 221) 

 

Ora, como nos é fácil compreender, o narrador autobiográfico clarifica a mulher-

esposa como companheira de viagem,299 que, independentemente das suas idiossincrasias, é 

quem partilha o seu caminho, bem como a feitura dos seus versos, como tivemos já 

oportunidade de mencionar. De facto, Andrée/Jeanne viria a ser esposa quer na vida real, quer 

na obra ficcionada, atestando a espiritualidade do amor, bem como o seu telurismo ou, para 

melhor entendermos, o corpóreo ou natural. A autora conclui: 

 

O crescimento físico e intelectual de ambos vai-se construindo numa dependência direta 

das experiências do eu, que resulta na liberdade final dos dois. Em A Criação do Mundo, 

embora sempre condicionados pela escrita de primeira pessoa do narrador autobiográfico, 

tempos pelo menos no sexto dia uma mulher que embora seja ainda uma entidade fictícia se 

identifica com Miguel Torga/ Adolfo Rocha, assumindo por esse motivo estatuto social 

idêntico ao do Autor […] Ela é a mulher intemporal (Leão 2007: 283). 

 

O Cântico dos Cânticos300 e as Cantigas de Amigo postulam uma envolvente natural 

primordial, tal como os versos torguianos, que se ornamentam, geralmente, com o real 

                                                           
299 A mulher-esposa, pode ser, à luz dos estudos de Lakoff e Johnson, vista como um símbolo na construção 
mítica da metáfora da vida como uma viagem, sendo retratada como a companheira de viagem.  
 
300 Pode ler-se:  
 

Tu és bela, minha querida, 
Tu és formosa! 
Por detrás do teu véu 
Os teus olhos são como pombas, 
Os teus cabelo são como um rebanho de cabras 
Descendo impetuosas pela montanha de Galaad, 
Os teus dentes são como um rebanho de ovelhas tosquiadas 
Que sobem do banho; 
[…] 
Os teus lábios são como um fio púrpura, 
E graciosa é a tua boca. 
A tua face é como um pedaço de romã 
Debaixo do teu véu. (Cânt 4:1-3) 
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observável, e não com o exótico, numa linha cesariana,301 embora a conceção de Cesário 

Verde sobre a mulher postule um caráter diverso da torguiana. Se os olhos da mulher são 

pombas e ela é o lírio dos vales e a rosa de Saron, e se o amado é semelhante ao gamo, em 

Torga a caraterização dos amantes ou do estado de espírito de ambos é, igualmente, espelho 

do natural:  

 

Idílio 

 

Lírica, a tarde cai 

Com secura nas folhas; 

Lírica, a minha vista vai 

A olhar o que tu olhas… 

 

Oliveira de sonho 

A ver nascer a lua… 

Liricamente ponho  

A minha mão na tua. (Torga 2007: 101) 

 

Em «Voz», poema mais libidinoso, porém, de caráter puro e engrandecido, o sujeito 

poético efetiva a caraterização liricamente natural da mulher. Tal como no livro bíblico, em 

que além do elemento água, os elementos vegetais (nardo, cedro, lírio, macieira, fruto doce, 

uvas, maçãs, flores, videira) e astrais302 são alentados, neste poema os olhos da amada são o 

firmamento e os junquilhos as flores do rosto: 

 

Voz 

 

Era o céu que sorria nos seus olhos, 

Eram junquilhos trémulos aos molhos, 

As flores do rosto que eu beijava. 

                                                                                                                                                                                     

 
301 Recordemos a quadra de «Num bairro moderno»:  
 

 As azeitonas, que nos dão o azeite,  
 Negras e unidas, entre verdes folhos,  
 São tranças dum cabelo que se ajeite;  
 E os nabos - ossos nus, da cor do leite,  
 E os cachos de uvas - os rosários de olhos. (Verde 1926: 55). 

 
302 Yvette Centeno esclarece o aspeto astral dando o exemplo da aurora enquanto “símbolo de conjunção de 
contrários ao reunir o Sol e a Lua, anunciando a união do macho com a fêmea, o todo primordial” (Centeno 
1991: 108).  
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Fresca e gratuita como um hino à lua, 

Nua, 

Era um mundo de paz que se entregava. 

 

Oh! Perfume da Vida! – gritei eu. 

Oh! Seara de trigo por abrir, 

Quem te fez todo o pão da minha fome? 

 

Mas os seus braços, longos e contentes, 

Só me responderam, quentes: 

‒ Come. (Torga 2007: 156) 

 

Trata-se da consagração da perfeição, da união entre os opostos, a “conjunção 

consumada entre cervos e cervas” como assim descreve Centeno acerca da união dos amantes 

numa cantiga de amigo (Centeno 1991: 109).  

O poema «Amor», incluído em Libertação, de 1944, elucida-nos sobre a queda (“E 

abraçam-se de novo, já sem asas./ Homens apenas.” (Torga 2007: 189)), pelo que também 

sobre a morte de um estado alcançado pelo encontro físico dos amantes.303 Citemo-lo 

parcialmente: 

 

A jovem deusa passa 

Com véus discretos sobre a virgindade; 

Olha e não olha, como a mocidade; 

E um jovem deus pressente aquela graça. 

 

Depois, a vide do desejo enlaça 

Numa só volta a dupla divindade; 

E os jovens deuses abrem-se à verdade, 

Sedentos de beber na mesma taça. (Torga 2007: 189)
304

 

 

A união física, preconizada pelo desejo de “beber na mesma taça”, num cerimonial de 

partilha metaforizado pela “vide do desejo” que os enlaça “numa só volta” (Torga 2007: 189), 

indigita a espiritualização amorosa, pois, como defende Yvette Centeno: “Na origem de toda 

a espiritualização amorosa do masculino e do feminino está o corpo” (Centeno 1991: 111). De 
                                                           

303 Centeno descreve a morte como uma metamorfose, a união física consumada ou não. (Cf. 1991: 110). 
 
304 Poema de Libertação, editado em 1944.  
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facto, a apologia da vida telúrica e terrena manifestada nos versos torguianos revela 

claramente tal diluimento do amor espiritual e do amor físico, pois ele é, sempre, “viril 

amor”.305  Em «Apólogo», também parte integrante da coletânea Libertação, e por isso 

manifestamente simbólico, o sujeito poético revalida a relevância do ato sexual, alicerçando o 

despontar da humanidade num rito natural, sagrado, no entanto, fértil e voluptuoso, 

destacando o cariz irredutível e eventualmente insurreto (atente-se no sarcástico “pecado”, 

sublinhando a desobediência a um qualquer ser criador transcendental e de outro mundo 

apenas sugerido pelos intervenientes e pela maçã; recordemos que se trata de uma Libertação 

e já não de uma Lamentação, onde a figura do Senhor é perentória): 

 

Apólogo 

 

Então, serena e sã, 

Junto do seu Adão, 

A Eva da maçã 

Se deitará no chão. 

 

E ao sol da manhã, 

Como um fértil torrão, 

Se abrirá temporã 

À volúpia do grão. 

 

E nascerá de si, 

Humanizada leiva, 

O pecado, que ali, 

 

Por ela ser mulher, 

Há-de manter a seiva 

De tudo o que vier. (Torga 2007: 205) 

 

Atentemos na claridade do “sol da manhã”, pois tudo o que é luminoso indicia 

espiritualidade e origem, aspetos firmados pela inclusão poética de vocábulos indiciadores do 

mesmo: fértil, temporã, nascerá, seiva (Torga 2010: 205). No entanto, esta espiritualidade 

não é desmaterializante, pois o corpo é templo sagrado, inexpugnável neste rito. Com efeito, é 

a claridade astral a semente de toda a redenção, glosa cantada em Odes, no poema «Ao Sol». 

                                                           
305 Cf. «Doutrina», poema inscrito em Penas do Purgatório. 
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A lua, por seu lado, é-nos apresentada de forma desencantada, quer em «À Lua», quer em 

«Descante»:  

 

Descante 

 

A lua fria no céu 

Lembra um sexo de mulher 

Morta e despida no leito… 

Uma mulher que morreu 

No desespero de ter 

Um homem quente e perfeito. (Torga 2007: 253) 

 

 Conceção inequívoca do par sagrado, é na comunhão amorosa que homem e mulher 

evidenciam existência plena. O poeta revalida a mensagem: “Não deixes sem amor o 

coração”, no poema «Ajuda», datado de 2 de outubro de 1945. O poema «Alquimia», entrada 

diarística datada de 21 de setembro de 1947, circunscreve o que temos defendido: 

 

Arrefece. 

A fogueira do sol vai-se apagando 

Na casca das maçãs que amadurece. 

Vai a vida passando. 

 

Mas havendo uma Eva 

Que no inverno, depois, venha tentar 

O homem, 

O sol e a vida podem-se encontrar  

Nas maçãs que se comem. (Torga 2007: 344) 

 

O jardim fechado, paradisíaco, augura sempre a continuidade baseada na luminosa, 

sensual e viril união de Adão e Eva; trata-se, pois, da alquimia que o título pressupõe. Na 

senda de uma ascensão espiritual protagonizada pelo corpo, o poeta elucida a relevância do 

par e ainda da metamorfose, convencionada também pela fecundação: 

 

Aleluia na terra! 

Acrescentou-se  

A criação. 

A candeia apagou-se 
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Dentro de um clarão. 

[…] 

Virgens dormentes onde pousa agora 

A força que as aquece e as anima. 

 

Um amante com asas, 

Ou a fúria do vento. 

O pólen, nem o tinha o pensamento, 

Nem saía das brasas 

Do desejo […]. (Torga 2007: 315)
306

 

 

Terminamos com a citação de «Cântico de Amor Carnal», destacando a noção da 

morte sob o gume do punhal dispensador de vida e de metamorfose: 

 

Cântico de Amor Carnal 

 

Quando te deres inteiramente, sim. 

Terás então a chave do mistério. 

Verás um passo da ressurreição 

Dentro de ti, homem sem divindade. 

Na força efémera do teu coração 

Há-de pulsar a própria eternidade. 

 

Morto de amor, no espasmo, 

Virás depois à tona acrescentado. 

O corpo, no clarão, purificado; 

O espírito coberto doutro manto! 

Um, encantado, 

Outro a sair do encanto! 

 

Só quem sobe à montanha toca o céu! 

Na terra chã ninguém se transfigura! 

Cada beijo é um punhal que te procura, 

Cada entrega é uma morte. 

Vai, na tua candura, 

Ao encontro do gume que te corte. (Torga 2007: 307) 

 

                                                           
306 Excertos do poema «À Fecundação», incluso em Nihil Sibi, de 1948.  
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Não deixa de comportar relevância, pelo facto de escrevermos estas últimas páginas 

sob o signo de Yvette Centeno, a constante menção a jardim nos poemas amorosos 

torguianos. Com efeito, o jardim alquímico, como assim a autora os apelida, é raiz da flor e a 

“flor é o alimento, o jardim onde ela se esconde é o paraíso da Vida” (Ceteno 1991: 7). Ao 

longo desta análise encabeçada pela figura mítica de Ulisses e Penélope consolidámos o nosso 

entendimento sobre o amor em Torga, reverdecendo tal temática na sua poética por constituir 

profundo sentido e profunda simbólica. O jardim onde os amantes figuram com regularidade 

entroniza o sentido do sagrado do sentimento amoroso, pois remete o par para um estado 

substancialmente espiritual e ascético. Por essa razão, o sujeito poético torguiano apela à 

continuidade nesse espaço: “Dá-me outra vez as mãos […] Continuemos/ Enamorados no 

jardim despido” (Torga 2007: 357),307 pois “Nem tudo na vida é lei de vida ou lei de morte./ 

Há limbos onde o homem desconhece/ Esse dilema hostil./É quando ama, ou sonha, ou faz 

poemas” (Torga 2007: 95). É, então, através da memória que o sujeito poético evoca 

momentos do passado: 

 

Evocação 

Havia sol na praia desse tempo... 

O mar era tão jovem como nós... 

Num toldo de gaivotas, 

Despiam-se e vestiam-se os desejos... 

No teu corpo e no meu, cristalizado, 

Brilhava sem pecado 

O sal dos nossos beijos... 

 

Um barco vislumbrado na lonjura 

Negava-se ao destino de ter cais; 

A brisa regressava dos pinhais 

A cheirar a resina; 

E a música das ondas, em surdina, 

Quase sentimental, 

Ressoava no búzio do areal... 

 

Depois, vinha o aceno dos penedos... 

Templos de imolação, 

Ardia neles o resto da fogueira... 

                                                           
307 Poema «Noivado», inscrito no Diário, e datado de 15 de fevereiro de 1949.  
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E o fumo que subia do brasido 

Tornava mais etérea a claridade 

Que nimbava de mítico sentido 

Cada parcela de realidade. (Torga 2007: 233) 

 

Tal lembrança amorosa ostenta um tempo outro, a juventude, a espiritualidade do 

amor sem pecado, a claridade e o “mítico sentido” (Torga 2007: 233), anunciando um espaço 

primordial, neste caso banhado pelo mar, indício de dissolução da matéria, e a luz, 

proporcionada pelas referências a sol, ao brilho, arder, fogueira, etérea, nimbar e claridade. 

Neste caso, os aromas florais dão lugar aos aromas marítimos e essencialmente vegetais: “A 

brisa regressava dos pinhais/ A cheirar a resina” (Torga 2007: 233). O amor é sempre, pois, 

uma beatitude, evocando, não raras vezes, o ato primordial da criação, perspetiva na qual a 

mulher enceta vida. Diz-nos Centeno, sobre a mulher: “a união com a mulher é um processo 

vital nesta alquimia […] o que a faz é o amor. O amor é, por excelência, a força que reúne os 

contrários” (Centeno 1991: 118). Quando tal situação não toma lugar, dá-se o “desconcerto”, 

tópico igualmente presente na poética camoniana, pois “não está consumada a união do fogo e 

da água, a união dos amantes, dos contrários” (Centeno 1991: 119).  

Por outro lado, a rememoração alcança um tempo sagrado, pois “a alquimia do amor é 

regeneradora” (Centeno 1992: 123). Tal como Guillaume de Poitiers avança (“Quero guardar 

[a minha dama] para me refrescar o coração e renovar o meu corpo, de modo que não possa 

envelhecer” (apud Centeno 1911: 123), Miguel Torga pretende a preservação da memória: 

“físico, espiritual, através do amor que se transforma sonha-se a eternidade” (ibidem): 

 

Transfiguração 

 

Tens agora outro rosto, outra beleza: 

Um rosto que é preciso imaginar, 

E uma beleza mais furtiva ainda... 

Assim te modelaram, caprichosas, 

As sombras da lonjura, 

Mãos irreais que tornam irreal 

O barro que nos foge da retina. 

Barro que em ti passou de luz carnal 

A bruma feminina... 

 

Mas nesse novo encanto 



272 
 

Te conjuro 

Que permaneças. 

Distante e preservada na distância. 

Olímpica recusa, disfarçada 

De terrena promessa 

Feita aos olhos tentados e descrentes. 

Nenhum mito regressa... 

Todas as deusas são mulheres ausentes. (Torga 2007: 238) 

 

Ou, ainda: 

 

Vénus Envelhecida 

 

Arrefeceu a cor dos teus cabelos. 

O tempo tudo apaga e desfigura... 

Que palha triga, sensual, madura, 

O loiro resplendor que rememoro! 

Chove ou sou eu que choro 

Desiludido? 

Como era quente o oiro da seara! 

Ah, deusa sem tiara, 

Mito desvanecido. (Torga 2007: 241) 

 

E, sucintamente: 

 

Transfiguração 

 

O sol e o mar deram à tua pele 

O tom do bronze, a cor da eternidade. 

E agora, nos meus olhos de poeta, 

És uma deusa eterna a passear 

Na praia iluminada. 

Imaginada 

Num poema despido, 

Desafias o tempo, olímpica e sagrada, 

Humana só na sombra de o teres sido. (Torga 20007: 371) 
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O poema é altamente sugestivo. Aliás, quanto mais curto, mais pleno de leitura 

simbólica. Estes nove versos contêm a transfiguração da mulher, certamente desenvolvida 

num longo período de tempo, cujo sentido se lê nos primeiros dois versos. Contudo, o sol e o 

mar, além de configurarem uma leitura imediata e pragmática da realidade veraneante − 

repare-se que ao poema é aposto o local, Albufeira, em agosto − , evocam ainda uma 

simbólica308 associada ao masculino (sol) e ao feminino (mar), pela capacidade racional de o 

primeiro se encontrar na turbulência instintiva do segundo, como efetiva Centeno, remetendo-

se a Serge Hutin: “O sol é símbolo do princípio masculino; o mar tal como a lua, simboliza a 

polaridade feminina” (apud Centeno 1991: 123). Portanto, a transcendência da mulher foi 

sendo auferida ao longo do tempo, por constante união com o princípio masculino, ganhando, 

finalmente, “o tom do bronze, a cor da eternidade” (Torga 2007:371). Como tal, o elemento 

feminino, por via do sentimento amoroso, é agora “deusa eterna a passear” e “imaginada/ 

Num poema despido” (ibidem), onde se nota a relevância da memória e da imaginação, 

vertidos para o verso do poema, de onde a deusa eternizada “desafia(s) o tempo, olímpica e 

sagrada”, tendo alcançado um estado superior de entendimento, pois se “humana”, “só na 

sombra de o ter[es] sido” (ibidem).  

Se a memória falha na conjugação da imagem do paraíso alcançado, então o sujeito 

poético verseja angústia e inquietação: 

 

Tão baço o teu retrato 

No álbum da lembrança! 

Que vaga semelhança 

Entre a imagem que vejo 

E a dor que sinto. (Torga 2007: 384)
309

 

 

Assim, é o esforço que se revalida na tentativa de colmatar o tempo: 

 

Sim, a vida não presta. 

Mas foi bonita a festa 

Da mocidade. 

                                                           
308 Max Bilen evidencia o poder da metáfora enquanto sugestão da metamorfose. De facto, sugere ainda que nos 
textos míticos, tal como acontece nos textos literários, as imagens não são simbólicas, mas antes reais, 
sublinhando, então, a atitude mítica na elaboração da literatura (apud Brunel 1992: 864). 
 
309 Versos de «Arquivo», datado de 20 de junho de 1978, no Diário.  
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O corpo são, a alma sã, e todos os sentidos 

Na sua virgindade 

Castamente despidos. (Torga 2007: 401) 

 

Desse modo, a comunhão entre os opostos não incorre em pecado, pois anuncia uma 

união espiritual, quase desmaterializada à medida que a criação poética do autor em estudo se 

aproxima do fim: 

 

Evocação 

 

Recordar... 

Com saudades, lembrar 

Os dias de sol claro 

E alma clara, 

Que passaram. 

Ver-te bonita como então eras, 

Sempre igual nas diversas primaveras que floriam 

À volta do teu pudico sorriso. 

Memorar o perdido paraíso 

Onde nunca pecámos, 

Nem instintivamente, 

Nem seduzidos pela serpente, 

Na cândida inocência de aprendizes, 

E, castos, nos danámos, a sonhar 

E a recitar 

Poemas de poetas infelizes. (Torga 2007: 440) 

 

Sublinhemos novamente a referência à claridade, aos “dias de sol claro/ E alma clara” 

(Torga 2007: 440), e a inocência gradualmente capacitada ao longo dos poemas que temos 

destacado, num processo progressivo ascendente, como se o primordial, do jardim edénico, se 

impusesse. A recordação, em falha sucessiva, despoleta interrogações, cujo sentido viabiliza 

bem claramente a ascensão dos opostos em comunhão pelo amor: “Que me ficou daquelas 

horas cheias/ Dum sentimento/ Que era sangue a ferver nas minhas veias/ e doirava de sol 

cada momento?” (Torga 2007: 445). Destaquemos novamente a inclusão do elemento solar a 

protagonizar a iluminação, a claridade de espírito e consequente metamorfose alquímica, a par 

da poesia.  
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 O seu jardim celestial secará com o cessar da imaginação do poeta, pelo que existe a 

necessidade de o salvaguardar por via da palavra. Em poemas vários, a figura feminina, musa, 

e a poesia parecem assemelhar-se na conquista da eternidade, como pressupõem os últimos 

versos de «Oferenda»: 

 

Cumpro o que prometi: 

Dou-te o melhor que tenho, versos. 

Não queiras mais. 

O resto 

É o lastro reles da minha humanidade. 

As doenças do corpo, 

As misérias da alma 

E o medo da morte, 

Sujas negruras de que me envergonho. 

Tudo, porém, é limpo e luminoso 

Quando o sol radioso 

Da poesia 

Me visita. 

E são esses instantes que deponho 

No teu altar. 

Instantes em que sonho 

Que és a deusa capaz de me salvar. (Torga 2007: 49) 

 

A análise do mito em Miguel Torga sugere profunda relevância, pois este ultrapassa o 

mero exotismo literário, convencionando o que, em nosso entender, materializa realmente a 

poética torguiana como o resultado de uma verdadeira atitude mítico-poética. Max Bilen, 

sobre a atitude mítico-poética, em Companion to Literary Myths, Heroes and Archetypes, 

postula:  

 

The difficulty of defining a myth is equalled only by that of any attempt to define literature 

[…] However, here, the contrasts are more numerous than the similarities. The narrative of 

a novel is more or less fictional, whereas the narrative of a myth demands to be accepted as 

true. (apud Brunel 1993: 861) 

 

Desta leitura, cremos constatar com firmeza o ato constante de sublimação da arte por 

via do mito. De facto, a criação literária torguiana, ficcionada, tende, na generalidade, para a 
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mitificação da mesma, dos intervenientes, dos espaços e tempos, bem como, em larga escala, 

do criador. Com efeito, o próprio poeta afirma: “De degrau em degrau, a vida tende para o 

mito. E quanto mais fabulosa, mais verdadeira” (Torga 2010: 121). Esta afirmação toma ainda 

maior relevância quando posta em diálogo com outra confissão torguiana, “quanto mais 

imaginado, mais verdadeiro”,310 a recordar Novalis, para quem a  poesia não é definível e se 

aproxima do sagrado: “Das Poetische ist das echt absolut Reelle. Je poetischer je wahrer. 

Dies ist der Kern meiner Philosophie”, ou seja: “o poético é o autêntico real absoluto. Quanto 

mais poético mais verdadeiro. É esse o cerne da minha filosofia” (cf. Fragmente). 

  Por outro lado Max Bilen acrescenta:  

 

a poem is untranslatable, whereas a mythical narrative can be translated into any language 

(Lévi-Strauss); literary texts are structured in section, whereas a mythical narrative is a 

collection of symbols and can even be reduced to a permanente structure; literary narratives 

refer to an historical moment, whereas mythical narratives presupose a form of time that is 

reversible since reversibility is a feature of sacred time [….] literary narratives fulfil a 

profane, socio-historical function, whereas mythical narratives serve a sacred, socio-

religious purpose (M. M. Münch) […] in constrast to the literary narrative, the mythical 

narrative often has an initiatory and transcendente character. (apud Brunel 1993: 861) 

 

 Embora Torga não descure as cercaduras que balizam a literatura, toda a sua obra 

parece, assumir uma tendência mítica, de fundação religiosa e sagrada. O Diário oferece-se 

como registo individual, social, histórico e artístico de uma realidade alojável em qualquer 

tempo e espaço, independentemente dos acontecimentos afetos às datas impressas no mesmo. 

Os contos são permeáveis a uma leitura atemporal, dado o teor doutrinário que os assiste e os 

poemas, por seu lado, evocam um cariz adagiário, suscetível de leitura transversal.  

 Os próprios mitos a que o poeta recorre são cinzelados com o intuito de dar forma a 

um mito maior e identitário. Desta forma se compreendem as referências polidas a Narciso e a 

Jesus Cristo; se o primeiro sugere o olhar unívoco do poeta sobre si mesmo, debruçando-se tal 

e qual a figura clássica sobre as águas refletoras, o segundo mito indicia a relação do poeta 

com os outros. Com efeito, ambos se relacionam e podem identificar duas vias no que diz 

respeito ao contexto literário torguiano: a tendência presencista e a veia neorrealista.  

 

 

                                                           
310 Numa entrevista a propósito de Maria Lionça, Torga refere-se à criação literária.  
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2. A narrativa mítica torguiana 

 

Este Trás-os-Montes da minha alma! Atravessa-se o Marão, e entra-se logo no paraíso! 

 

Não há mais felicidade possível para quem perde a pureza da infância. Por mais dura e desamparada 

que ela seja, a virgindade dos seus olhos e da sua alma toca as coisas de uma luz que procuramos em vão pela 

vida fora.  

 

Como lhe poderia eu explicar que toda a minha vida tem sido uma luta desesperada para aceitar e 

justificar o meu nascimento para cá 

das portas edénicas?  

Miguel Torga 

 

 

Mircea Eliade esclarece, ao longo de toda a sua obra, o cariz sagrado do mito e da 

narrativa mitológica. Interessa-nos, pois, distinguir a narrativa mítica da narrativa ficcional, 

literária. Como foi já objeto de exploração, através da citação de Max Bilen, a narrativa mítica 

não se faz representar enquanto ficção, pois exige crença na verdade que postula, por 

contraste com a narrativa literária, que, pela sua ficcionalidade311, propõe ao sujeito uma 

história cuja função é, para M. M. Münch, citado por Max Bilen, sócio-histórica, de feição 

profana.312 Das narrativas míticas, deste modo, é ansiado que desvendem uma condição que 

se situa para lá da existência finita à qual o homem se encontra sujeito. Aliás, Bilen descreve:  

 

Death, the confines of space and time, and the division and fragmentation of the world are 

everyday trials that prevent human beings from fulfilling the urge for independence that all 

have within them. The fundamental human sense of dissatisfaction has less to do with an 

actual lack of something than with a feeling of nostalgia for a state now unknown to 

mankind, but of which it has a strange intimation. (apud Brunel 1992: 862) 

 

Trata-se da urgência da liberdade absoluta, do desprendimento do tempo e do espaço, 

cujo peso tem sido, ao longo da história, subjugado pela narração dos mitos e pela criação 

artística, como esclarece Bilen ainda no mesmo trabalho. A atemporalidade, a unidade, a 

universalidade e a liberdade são aceções-chave neste campo, pelo que a atitude mítico-poética 

                                                           
311 Conceito tão difícil de definir, tal como literariedade. 
 
312 Pode ler-se em Companion to Literary Myths, Heroes and Archetypes. 
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não será mais do que um estado mental ou espiritual que permite aos sujeitos, sejam poetas, 

sejam artistas em geral, usar a sua imaginação no sentido de alcançar uma metamorfose de 

condição que os permita libertarem-se de todas as forças controladoras e viver num tempo que 

se torne reversível313. Assim, Miguel Torga evoca o seu papel de criador na perspetiva de 

libertação de um tempo e de um espaço funestos, profanos. Mais ainda, parece-nos, a sua 

poética pretende o derradeiro caráter ontológico, chamemos-lhe, do mito: a crença numa 

narrativa verdadeira, sagrada, de revelação do inefável e do puro, cuja leitura, uma partilha 

ritual, permite, tal como permitiu no momento da sua feitura ao poeta, a ascensão do sujeito 

leitor, dado o retorno à linguagem primária, primitiva, primordial e consequente 

transcendência da condição humana. De acordo com Max Bilen, que nos propõe igualmente 

esta perspetiva da arte e da atitude poética − na realidade mítico-poética − , trata-se, pois de 

um espaço de comunicação interpessoal.  

Como num mito, o texto torguiano lida igualmente com ritos de passagem e motivos 

de cariz mítico. Bilen cita Rimbaud e o poema Aube para explicitar a entronização do sol, do 

batismo, do absoluto, a nostalgia do paraíso ou das origens e a degradação. De uma forma 

assaz sintética poderíamos traçar igualmente uma conclusão no que concerne tal noção de 

perda e consequente degradação do homem. Falamos de O Paraíso, uma farsa dada a lume no 

ano de 1949, cujo prólogo abre com a singular citação: “E o senhor Deus o lançou fora do 

Paraíso de delícias” (Torga 2001: 251).  

Nesta farsa, o primeiro ato reclama uma rutura entre as personagens de Adão e Eva e o 

chefe do Casino Paraíso, o que origina solidão e desespero, dada a imposição de uma nova 

realidade, ainda que os protagonistas validem a sua recém-formada condição através do amor, 

reminiscência eventual do estado anterior. Os atos seguintes, porém, protagonizam uma 

gradual degradação de ambos e dos que os rodeiam, numa nostalgia do paraíso constante, que 

culminará com a morte irrevogável, criminosa, e unicamente atribuível ao Homem.  

 Max Bilen reporta ainda uma carta de Mallarmé endereçada a Cazalis, na qual são 

elucidativas as referências à segregação, à morte e à eternidade enquanto períodos de 

gestação, ainda à metamorfose e à reversibilidade do tempo, bem como à universalização da 

experiência. Desta carta Bilen conclui, a par da leitura da obra, serem recorrentes os temas 

míticos, tal como os diversos estádios evolutivos. Pois bem, a poética de Miguel Torga 

reporta, igualmente, recorrências várias à relevância da temática mítica na perspetiva autoral, 

validando tal atitude mítica na sua criação artística como uma experiência e não somente uma 

                                                           
313 Tradução nossa das palavras de Bilen (Brunel 1992: 862). 
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projeção. A 11 de Março de 1951, numa resposta endereçada a um inquérito do Journal des 

Poètes, Torga destaca o poeta enquanto criatura modelar e salvífica, justificando a sua 

«Identificação» com Cristo:  

 

 Só quando insubmissos, e por isso dignos do seu nome, os poetas serão capazes de cumprir 

a sua missão divinatória por conta de todo o sofrimento humano. Somente da fortaleza da 

sua independência poderão oferecer à angústia universal a chave de um futuro melhor, 

construído sobre a denúncia dos crimes e das injustiças de que são testemunhas. O seu 

desejo de serem exemplares será a única arma do seu combate e a única esperança do seu 

triunfo. Corvos fugidos da arca onde navegava o medo e a passividade, terão de enfrentar a 

fúria do dilúvio e descobrir o rochedo onde não cheguem as vagas de nenhuma tirania. 

Antes de trair, os poetas têm obrigação de sucumbir. Só assim poderão espalhar a boa-nova 

de uma verdade em perpétua renovação, pólen imponderável e alado que atravessa as 

fronteiras sem passaporte e fecunda do mesmo sonho todos os corações. (Torga 2010: 111) 

 

À desvalida descrença na humanidade dada a degradação existencial, o poeta 

contrapõe com o alto nome da Poesia, fiel depositária da esperança de retorno a um qualquer 

tempo de pureza residente nos mais profundos anseios do homem despedaçado. Mais ainda, a 

Poesia, renovada e virginal, deve abraçar “não apenas um indivíduo ou uma classe, mas o 

Homem”, “a Poesia deve salvar para a terra, à clara e alegre luz da beleza. Porque só a beleza 

nos arranca à solidão e nos une na mesma comunhão fraternal” (Torga 2010: 112). O poema, 

a par da narrativa mítica, ostenta a história do Homem: 

 

É num poema que, em último recurso, se condensa a história de cada homem, e, por 

alargamento, a história de todos os homens. É numa Odisseia que se eterniza a inquietação 

de Ulisses e toda a nossa universal e mortal inquietação. É num Inferno de rimas que ardem 

todos os Bonifácios e todas as nossas degradações. E é num pacto de versos que acabam 

todos os Faustos e toda a nossa sabedoria. (Torga 2010: 118) 

 

Como tal, o poeta, enquanto criador dessa realidade comprovável, compreende e 

assume a sacralidade da sua custosa posição: “Pois que se trata da própria vida 

consubstanciada, o criador olha os seus versos com a sagrada reverência de quem fez um 

milagre” (Torga 2010: 147). 

  Da epopeia, “poesia dos alvores da humanidade”, o poeta di-la-ia “sagrada, mítica, 

religiosa” (Torga 2010: 218), confirmando o caráter veementemente mítico da narrativa 

ficcional. A feitura e leitura literária permitem a salvação da imperfeição, consequência 
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melindrosa do desgaste humano, da metamorfose sofrida; assim, o verso catalisa sempre o 

resgatar da condição primordial, da perfeição harmoniosa arquetípica e essencial. O poema é, 

então, verdadeiro relato cosmogónico. Para Miguel Torga o mito, “o nada que é tudo”  

(Pessoa 2006: 19) pessoano, é indubitavelmente encerrado num poema, num conto, numa 

autobiografia, enfim, na palavra. A sua obra, na desmedida busca pela palavra perdida, 

condensa este caráter mítico, modelar e salvífico, de pureza essencial, de explicação dos 

primórdios e, essencialmente, de regresso a um paraíso perdido.  

Efetivamente, são diversas as realizações ilustradas no Diário; à entrada diarística de 

mais um aniversário, Miguel Torga confessa-se “sempre a chorar o paraíso perdido, na 

crescente convicção de que só nele sugara a seiva específica da minha humanidade, fora 

verdadeiramente limpo, caminhara ao compasso do metrónomo cósmico, aprendera o que de 

fundamental sabia” (Torga 2011: 185). Referindo-se, naturalmente, à aldeia materna, o poeta 

eleva-a, além do aspeto pragmático da afirmação, à reminiscência de um outro paraíso, 

universal e espiritual. Com efeito, o Douro há de ser cristalizado na sua obra, como uma 

decantação do binómio espácio-temporal da sua infância. Mais ainda, tal cristalização tomar-

se-á mitificação, assim que tal local se destacar enquanto morada humana perfeita e 

primordial, raiz da salvação e da purificação, do desenlaçar do imperfeito e consequente 

projeção/ criação de uma experiência representada figurativamente pelo deus-homem, pelos 

heróis e pelos poetas, num rito refletor das aspirações humanas à liberdade e ao desejo de 

recriação.  

 A 18 de março de 1948,  o poeta, evocando Teixeira de Pascoaes, retornaria à temática 

mítica: 

 

Não há mais felicidade possível para quem perde a pureza da infância. Por mais dura e 

desamparada que ela seja, a virgindade dos seus olhos e da sua alma toca as coisas de uma 

luz que procuramos em vão pela vida fora. 

Se há na angústia humana uma eterna sede de “regresso ao paraíso”, e Teixeira de Pascoaes 

cantou-a num livro chamado assim, ela não pode ser senão a esperança de um reencontro 

com a candura infantil que no passado morou em nós. (Torga 2010: 320) 

 

 Em Miguel Torga, como já foi dito, a infância protagoniza uma importante figuração, 

pois enforma a imagem paradisíaca torguiana, como é, de resto, delimitado nos dias iniciais 

de A Criação do Mundo, e facilmente traduzível nos contos, no romance ou nos poemas. A 

“eterna sede de regresso ao paraíso” (Torga 2010: 320) consagra-se na farsa de 1949, com 
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Adão, “símbolo expiatório da nossa condição degradada e degredada” (Torga 2001: 251). A 

farsa abre com a descrição do Paraíso, peculiar edifício de um grande casino, de onde se 

adivinha “extraordinário fulgor” (Torga 2001: 255), acentuando-se tal noção através da 

exclamação de Cacatua: “O Paraíso! Tu não vês?!” (Torga 2001: 256). Cacatua, Gorila e 

outros que compõem o “grupo carnavalesco nas mais variadas fantasias zoomórficas” (Torga 

2001: 255) povoam o Primeiro Ato, aludindo a um estado animal, salvagem, e, como tal, 

genuíno, ainda irrepreensível. Independentemente das suas caraterísticas e defeitos, os bichos 

aqui representados, a par dos bichos da coletânea com o mesmo nome, prefiguram o estado 

incorrupto do ser. Aliás, Gorila, a certa altura, avança:  

 

Oiçam: pensem primeiro. O que não é visto não é desejado. Até agora temos vivido felizes 

cá na nossa condição. Não será uma dor de alma arriscar tudo por um simples capricho? 

Reparem: nunca tínhamos discutido. E já começamos para aqui às turras por causa da 

maldita tentação. (Torga 2001: 262) 

 

E, mais adiante: “Quando um de nós se desgraçar, desgraçamo-nos todos” (Torga 2001: 262). 

De facto, esta fala dialoga abertamente com as palavras do autor no prólogo, quando o 

referente é Adão: “símbolo expiatório da nossa condição” (Torga 2001: 251). Mas, como o 

Paraíso é “para gente, não é para animais” (Torga 2001: 264), é vedada a entrada ao grupo 

zoomórfico. Cenário preparado para a expulsão e primeira aparição de Adão e Eva:  

 

O porteiro entra dentro do casino e volta pouco depois com um casal de jovens seguros pelo 

cachaço, ele de smoking e ela de vestido de noite, muito decotado. O rapaz traz na mão 

uma flauta; a rapariga uma maçã já meia roída. O porteiro chega com eles ao cimo da 

escadaria e atira-os com força pelos degraus abaixo. (Torga 2001: 270) 

 

O tom cómico, o absurdo e a caricatura, integrantes deste subgénero dramático, revelam-se 

imediatamente, embora percam gradualmente a vivacidade e a narrativa culmine com a morte, 

estado, aliás, não reconvertível já avisado por Gorila. Eva é-nos apresentada fazendo-se 

acompanhar pela famigerada maçã, “meia roída” e Adão “traz na mão uma flauta” (Torga 

2001: 270). A Bíblia Sagrada referencia o fruto,314 mas não inscreve nos seus textos qualquer 

relato de um instrumento nas mãos de Adão. O que significará, então, a inclusão deste 

                                                           
314 Pode ler-se: “A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspeto e muito 
apropriado para abrir a inteligência, apanhou um, comeu, e apresentou também ao marido, que comeu 
igualmente” (Gen 3:6).  
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instrumento? Mero adorno cómico? Não cremos. Não seria torguiano se a adição de um 

determinado objeto manifestasse sentido nulo. Se a maçã representa o fruto da “ciência do 

bem e do mal” (Gen 2:17), consequência da tentação e aspiração ao conhecimento, o que 

poderá simbolizar a flauta? A primeira associação recorda-nos a flauta de Tamino, dourada, 

mágica, prolongamento da presença da Rainha da Noite, cujo sentido se prende com o desejo 

e o instinto. Certamente que o «Génesis» nos aviva a lição magistral: primeiro a vida e só 

depois a sublimação, como refere Yvette Centeno, na obra já citada. Portanto, trata-se de 

jardins das delícias disfarçados, pois, na realidade, evocam a tentação, a par do jardim onde 

Pamina dorme quando Monostatos declara a sua atração: 

 

Alles fülht der Liebe Freunden, 

Schnäbelt, tändelt, herz und küsst; 

Und ich soll die Liebe meiden, 

Weil ein Schwarzer hässlich ist 

Ist mir denn kein Herz gegeben? (apud Centeno 1991: 44) 

 

Além de Tamino, a flauta de Adão torguiano recorda-nos, ainda, Pã, o “pastor” 

mitológico, natural, cuja flauta foi feita com o bambu em que a ninfa Sínrix se transformou, 

salva pelas náiades do rio Ladon. Retrato do natural e do instinto, Pã maneja a sua flauta 

como Orfeu a sua lira, quedando os deuses e as feras e apaixonando as donzelas como Pítis. 

Na sua flauta de sete tubos são representadas as sete notas da harmonia universal, e a sua 

natureza é sempre natural, inteligente e criadora. Assim, se Pã acentua a fecundidade, Tamino 

evoca a transformação da natureza em instinto sublimado.  

Adão, nesta farsa, comportará o símbolo da flauta sob que sentido? Adão, no Paraíso, 

era músico, preconizando, deste modo, alguma despreocupação e doçura face à vida. Vendo-

se, porém, expulso, Adão deixa de se fazer acompanhar pela flauta do Paraíso. Com efeito, 

algumas referências iniciais são feitas à sua condição de músico, à malfadada necessidade de 

mudar de profissão, para apenas, no Segundo Ato, ser relembrada por Eva, quando esclarece 

ao Amigo Lúcio, personificação do conselheiro luciferino, por clara oposição a Gabriel315, o 

estado lastimoso em que vive Adão: “Agora, volta e meia, larga por esses campos e vales, e 

ninguém lhe põe mais a vista em cima. Parece que até lhe custa ter morada certa. Ou isso, ou 

então aquele fadário da flauta, longe de tudo e de todos” (Torga 2001: 335). O fadário é 

                                                           
315 Curioso apadrinhamento dos filhos de Adão e Eva: Caim é afilhado de Lúcio e Abel de Gabriel. 
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explicado, depois, pelo “sentimento de culpa que se lhe meteu na cabeça” (Torga 2001: 335). 

De facto, entre o primeiro ato e o que se lhe sucede distinguimos dois tempos separados por 

longo período, pois do casamento de Adão e Eva há filhos crescidos e Cacatua, Rita, e o 

Gorila, Faustino, são empregados dos primeiros, numa repetição igualmente servil e 

medieval, quando comparada com a relação entre Adão e Eva e o patrão de Paraíso. Faustino, 

desiludido (“Lembrar-me que o conheci pobre e desgraçado, corrido, sem um buraco onde se 

meter, que o agasalhei, e que agora sou um farrapo nas mãos dele”), aponta o dedo à 

civilização e à tentação de Rita:  

 

As alturas em que então punhas as virtudes das pessoas civilizadas! Tudo nelas eram 

delicadezas e cortesias. Suspiravas por deixar a vida que levávamos e fazer parte da 

comandita. Satisfizeram-te a vontade. E a senhoria que te deram foi ser criada de servir. 

Varres e esfregas de manha à noite que é um regalo. (Torga 2001: 321) 

 

 Rita e Faustino, como vemos, foram civilizados, ou domesticados, imersos numa 

comandita (vocábulo utilizado) existencial degradada, e, como tal, degradados que foram, 

também, despojando-se da sua condição carnavalesca, zoomórfica. Graças à convivência com 

a queda, que na farsa indicia não somente a expulsão de Paraíso, mas ainda a própria ação do 

Homem, simbolicamente representada pelos atos de Adão e Eva enquanto pais da 

humanidade, Cacatua e Gorila humanizam-se e esta humanização, nesta farsa, não preconiza 

teor positivo. Ora, o Homem é tão aclamado por Miguel Torga que a sua ação é 

profundamente posta em causa, precisamente pela esperança do poeta na humanidade. A 

aspiração a um estado superior surge como contraste ao Homem que saiu das mãos de Deus, 

afinal imperfeito. De cunho assaz depreciativo, o poeta havia já lamentado tal situação:  

 

E não te peço perdão de ser assim… 

Sou tal e qual como vim 

Do teu celeste jardim 

Para as selvas brutais da Natureza… 

Não tenho culpa de a Obra 

Cair, por causa da Cobra, 

Das tuas mãos sem firmeza. 

 

Não tenho culpa de nada. 

Tivesses a mão fechada 
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Ou aberta doutra maneira… (Torga 2007: 59)
316

 

 

Ainda, em «Notícia»: 

 

O verme também vivia… 

O Sol, de todos, como diz a Lei, 

Aquecia-lhe o corpo musculado; 

Mas a roda passou…, era de ferro… 

O caminho bastava…, aproveitado… 

Mas Deus, que guiava a roda, 

Vinha bêbedo e malvado. 

 

Tinham-lhe dito que a Vida 

Pouco era, 

De tão grotesca e pequena; 

Só não havia outro sonho 

Que tanto valesse a pena!... 

Andava e contava os passos 

Para saber a distância 

Que nos separa do céu… 

Mas a roda passou…, era de ferro… 

E Deus que guiava a roda 

Nem o viu. (Torga 2007: 77) 

 

 Assim, Adão, consciente da sua condição, fará uso da flauta como um poeta faz uso da 

poesia e um artista da sua arte. Orfeu nos Infernos, a sua lira enternece Hades e Perséfone, 

enaltecendo o valor altíssimo da arte, conceção perfeitamente expressa por Mattia Preti na sua 

obra Orpheus and Eurydice from Pluto and Proserpina in the under far,317 de 1635, em cujo 

centro resplandece, neste caso, o violino do pai dos poetas.  

A arte é, então, verdadeira ligação ao divino, ao paraíso, pelo que a flauta evoca o 

contacto de Adão com o tempo sagrado anterior às “selvas brutais da natureza” (Torga 2007: 

59), ao “celeste jardim” (Torga 2007: 59). Reminiscência do sagrado, a música permite a 

evasão de Adão do tempo comum, profano, por vales e montes, só, na busca da lembrança de 

                                                           
316 Citação das últimas estrofes do poema «Terceira Lamentação», de O Outro Livro de Job, de 1936.  

317 Obra pertencente à coleção de Kunsthaus de Zürich.  
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um éden perdido. No entanto, dada a irreversibilidade da sua condição, Adão desencanta-se, 

rebela-se, consciente dessa realidade (cf. Torga 2011: 370). O casamento, outrora sagrado, 

fora destituído desse caráter unitário dos contrários, graças ao “abismo sem fundo” em que 

Adão afirma viver. Mais ainda, a descendência dessa união precipita a morte enquanto castigo 

pelo caráter humano e manifestamente defeituoso do Primeiro Homem. Mas lá iremos. 

Voltemos, então, à questão da dissolução do sentido da união dos opostos. Se no primeiro ato, 

vendo-se sós, Adão e Eva preconizam um par sagrado, no decorrer da farsa, Eva esclarece 

uma outra faceta decorrente da melancolia adâmica do paraíso. Caraterizada, a par do Amigo 

Providencial, Lúcio, como a personificação da tentação, Eva esclarece, afinal, a conceção 

perfeita do casamento: “O casamento só é sagrado se tiver a naturalidade daqueles campos 

semeados, que nem o lavrador suja, nem eles sujam o lavrador” (Torga 2001: 341). E, mais 

tarde, agride Adão: “Já me calei demais. Foi o meu erro. Guardei-te um respeito que não 

merecias. Fiz de ti uma divindade, um mito, quando não passavas de um falhado! Um boneco 

de barro que nunca foi capaz de se desprender das mãos do oleiro” (Torga 2001: 445). Não 

podemos deixar de registar alguma crítica do autor ao Homem que, defronte da sua liberdade, 

optou por voltar a face para a imagem do passado perfeito do paraíso. Diante da terra, o 

Homem pretendia ainda o éden, incauto e ignorante da perfeição desta. A fala explicita 

contradição: à melancolia da perfeição edénica opõe-se a vida terrestre desaproveitada por 

Adão. Incapaz de reinar como um Deus sobre a terra, destruiu-a na sua maldade, vaidade e 

soberba. Não devemos olvidar os factos históricos retratados quer no diário quer no romance 

autobiográfico, os quais, certamente, terão influenciado a visão pessimista do Homem e dos 

seus piores defeitos. 

É, também, durante esse diálogo, que Lúcio confessa ensinar a Caim “as leis da vida 

revoltada”: “Abro-lhe os olhos para a riqueza infinita da realidade física. Rasgo-lhe os 

horizontes da vontade […]. Ensino-lhe o orgulho de abrir caminho ao próprio curso da 

história” (ibidem). Portanto, constatamos como que duas formações na farsa em questão: a 

fação de Caim e a fação de Abel. De facto, a peça ruma em direção aos jovens, ainda que não 

tenham intervenção direta durante a mesma. A par do «Génesis», metaforiza-se a preferência 

do Pai por um dos seus filhos. Se no texto bíblico Deus aceita com “agrado [para] a sua 

oblação318, mas não olhou para Caim nem para os seus dons” (Gen 4,4-5), no texto torguiano 

Adão repete o erro, dando prevalência a Abel: “Não teime mais. Vou realmente dispor tudo a 

favor do Abel” (Torga 2001: 435).  

                                                           
318 A de Abel.  
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 A fação de Caim inclui Eva, Lúcio e Faustino, enquanto Abel é predileto de Adão, 

Gabriel e Rita. Caim bíblico simboliza, normalmente, a responsabilidade humana. É ele quem 

harmoniza a terra de Deus e o fruto do trabalho do Homem, pelo que a sua oferenda ao 

Senhor nunca terá sido total, pois o semeador atribuía ao seu suor parte dos resultados 

obtidos. A par do primogénito do mito bíblico, Caim torguiano, sob o signo de Lúcio, não 

aceita o mistério da predestinação que distingue eleitos de rejeitados e, por essa razão, acaba 

por precipitar a hora da morte, como esclarece Chevalier. Desta forma, “o homem, segundo 

Caim, não enfrenta mais de Deus senão a sua ausência. Mas tem agora para enfrentar a sua 

própria presença de homem” (Chevalier 1992: 143). Será, digamos, um precursor dos 

primeiros existencialistas. Caim reivindica a sua parte na obra da Criação, a par de Prometeus 

da tradição grega, e, para o fazer, legitima-se através da precipitação da morte, instaurando-se, 

eternamente, sob o signo da mesma. A rebeldia pela justiça assenta, tragicamente, num ato 

vil, que subjugará o Homem para sempre à degradação. Causadora desta, a existência de um 

Paraíso e a consequente expulsão do mesmo. Assim, a farsa expõe a vantagem do Homem 

livre, tal como aquilo que tal liberdade acarreta, bem como os benefícios da Homem edénico e 

suas desvantagens. Nesse sentido, e nas palavras de Adão, Caim representa o reconhecimento 

do castigo e Abel precisamente o inverso, pelo que Lúcio constata: “É a sua última esperança 

de voltar ao paraíso, confesse” (Torga 2001: 395). A dignidade do Homem não tem 

significado para Adão, que se sujeita ao desprezo face ao absurdo da vida:  

 

ADÃO 

[…] Estamos todos perdidos. Acontece é que há muitos que o não sabem ou fingem que 

não sabem… 

AMIGO 

Pelos vistos, a começar pelo meu afilhado, pelo seu filho Caim… 

 

ADÃO 

Esse mais do que ninguém… 

 

AMIGO 

Prefere o outro, o Abel? 

 

ADÃO 

(movimentando as cartas) 

Ah, sim… Entre os dois… 
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AMIGO 

Só porque não faz nada, nem deixa fazer… Só porque nada cultiva nem produz? Numa 

palavra: só porque não violenta a terra, como o irmão? Posso? (muda uma carta) 

 

ADÃO 

Só porque não é escravo dela. 

[…] 

 

AMIGO 

O Caim labuta de sol a sol e acrescenta a grandeza da família. Cria um mundo novo. 

 

ADÃO 

(jogando) 

O Caim vai cumprindo a penitência, reconheço. E até a cumpre bem, honra lhe seja. Mas 

Deus me livre de viver nesse mundo novo que ele vai criar. Quem cá ficar verá. Creia: o 

único que está no bom caminho é o Abel. Passar pela vida em estado de graça… Não mexer 

uma palha, e que tudo nos seja dado por acréscimo… (Torga 2001: 395) 

 

Independentemente dos amigos que o cerquem, Gabriel, o Sereno, ou Lúcio, Amigo 

Providencial, Adão assume a sua derrota e o pessimismo de ter deixado o Casino Paraíso, 

incapaz de se governar como Caim revela saber: 

 

É que já nessa altura eu sabia que para mim nunca mais haveria paz nem salvação possível. 

Que era o fim. Que tudo o que viesse depois só vinha por acréscimo. Que o problema não 

estava em regressar mas em ter saído. Regressar não adiantava coisíssima nenhuma. Lá 

dentro, depois de ter estado cá fora, seria tão infeliz como neste momento. Não fui feito 

para um mundo de alternativas. Não sou jogador. (Torga 2001: 407) 

 

De facto, quem lhe vai jogando as cartas enquanto dialoga, são os companheiros acima 

mencionados. Incapaz de assumir a sua responsabilidade, abandona-se ao peso do destino e da 

saudade, certo da sua degradação e da degradação do mundo em que vive e para a qual 

colabora. Basicamente, Deus foi culpado ao moldar erroneamente o barro da sua criação e a 

sua criação falhou ao tentar instituir um mundo à sua medida, incerto entre Deus, figurado por 

Gabriel, o Anjo, e pelo Diabo, personificado em Lúcio, Lúcifer, o Caído. Afigura-se, desse 

modo, providencial a assunção de um novo mundo, com raízes profundamente humanas, 

incompatíveis com Deus e com o partido do Diabo, porém revitalizadas. Trata-se da 

reconstrução do verdadeiro paraíso, dada a melancolia sentida face ao Jardim primeiro, de 
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aparente pureza e perfeição. Por almejar tão insaciavelmente o Paraíso, o Homem perde-se, 

anulando a sua veia terrosa, pelo que há uma necessidade evidente de refazer o éden na terra.  

Claramente traduzível por meio do mito das quatro idades do homem, o teor da farsa é 

repetido numa entrada peculiar do Diário, dando conta de uma história real metaforizada 

literariamente: 

 

Coimbra, 4 de Maio de 1943 — Parecia uma recapitulação da história da humanidade. 

Primeiro, o paraíso terrestre: o filho são, alegre, fino que nem um coral, a saltar como um 

cabrito à frente da filarmónica, nos dias de festa. A seguir, a expulsão: uma meningite, 

muitos dias entre a vida e a morte, um letargo de desesperar as pedras, orações, promessas, 

e o doutor no derradeiro instante a salvar a situação com um tubo de sulfamidas e algumas 

injecções de soro. Daí por diante, a idade moderna, sem tirar nem pôr: o pequeno vivo mas 

surdo, a gritar a toda a gente que falasse mais alto, que falasse mais alto, e ontem, depois de 

ter verificado com a música a tocar que nunca mais a poderia ouvir, a atirar-se desesperado 

a um poço. (Torga 2010: 192) 

 

 Mais adiante, referindo-se às pinturas rupestres, o poeta clarifica o papel da arte na 

conceção humana da intemporalidade através da beleza, evidenciando sempre o Homem 

como o rebelado edénico e doloroso filho da selva terrestre:  

 

Primeiro e gigantesco painel da verdadeira criação da vida — não Deus a tocar Adão com o 

seu dedo divino, mas Adão a descrever os espinhos da luta fora do Paraíso —, começa aqui 

o caminho da grande peregrinação do génio através da terra: consciência dramática do 

nosso destino de permanentes caçadores nas selvas da natureza, e lúdico dom de revelar em 

formas maravilhosas essa consciência. (Torga 2010: 84) 

  

 A farsa, de 1949, traduz bem concretamente a flutuação filosófica do poeta. 

Inicialmente rebelde, provocante, luciferino e combatente,319 Miguel Torga sofre uma 

suavização gradual concernente a tais atributos. Se a criação poética dos alvores culpabiliza 

inteiramente Deus pela degradação humana, em meados dos anos trinta, após a mitificação de 

si próprio enquanto artista, a sua obra parece dar lugar à consciencialização da 

responsabilidade do Homem. Trata-se da questão sempre atual do livre-arbítrio e liberdade, 

                                                           
319 Veja-se, pois, a produção poética delimitada pelas datas de 1928 e a década de 40, fases ousadas em que se 
pode ainda distinguir a criação literária pré-mitificação e a pós-mitificação onomástica, menos satanista e 
violenta − O satanismo confesso advém claramente da veia presencista –, porém, ainda acutilante no que 
respeita a Deus.     
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cujos vértices se alimentam nessoutro conceito por vezes olvidado, a responsabilidade. Desse 

modo, em poemas como «De profundis» ou «Livro de Horas» e «Prece», o sujeito poético 

assume-se enquanto criatura imperfeita, e, na tentativa de se libertar dos seus pecados, lançar-

se-á ao céu, o que culmina com a descida aos infernos. Trata-se do complexo de Hades, que, 

segundo Isabel Ponce de Leão, retrata a geração presencista, dada a tentativa de equilíbrio 

entre a noção do artista enquanto super-homem e, simultaneamente, a consciência da miséria 

humana, a qual integra igualmente, para seu pessimismo. A ascese e a queda, o céu e a terra, o 

humano e o divino encontram-se normalmente em desacordo, porém são passíveis de 

nivelamento pelos poetas da Presença. Assim, a farsa tematiza o erro de Deus, a queda 

degradante do Homem após expulsão do Paraíso e do seu estado natural e puro, mas 

essencialmente o erro do Homem na incapacidade de governo de si, da sua liberdade e da sua 

recém-adquirida liberdade. Termina com uma fala de Lúcio o texto em questão: 

 

Um desfecho desagradável que nenhum dos protagonistas da peça certamente previa. Cada 

qual a representar obstinadamente o seu papel, seria quase absurdo esperar que medissem 

as consequências de certos gestos. E vê-se agora que era humanamente impossível que a 

farsa tivesse outro remate. O homem fabrica sem querer as suas próprias fatalidades. (Torga 

2001: 447) 

 

Na génese desta dificuldade em gerir o livre-arbítrio, a queda, o abandono do criador.  

A rutura instalada entre o poeta e Deus leva-o à evasão, à necessidade de busca de um novo 

refúgio. Contudo, e apesar de a terra lhe parecer o paraíso mais humanamente aprazível, é, 

também, lugar de degradação do selvagem, de corrupção do puro, representados, na peça, pela 

sociedade. Desta forma, urge a (re)criação de um novo paraíso, à sua medida. Interessante 

será, neste contexto, conhecer o trabalho de Paul Ricoeur, cujo postulado defende que a 

Queda, ou, se preferirmos, a noção da distinção do bem e do mal, bem como a imersão no 

tempo profano da história e a separação progressiva relativamente ao Criador, coincide com a 

afirmação da identidade humana, e, consequentemente, com o despontar da responsabilidade 

e da própria consciência ética. Trata-se da ambiguidade relativa à falta que abre a entrada em 

cena do Homem.  

 Abordámos já a atitude mítico-poética enquanto fator de estabelecimento de um estado 

permissivo à imaginação, cujo resultado desencadeia uma metamorfose de condição; tal 

metamorfose assiste a possibilidade de libertação do artista e a instauração de um tempo 

reversível. A poesia, enquanto texto literário, evidencia com firmeza a hipótese de 
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metamorfose, quer do autor, quer do leitor. Trata-se de um estado, que, a par das narrativas 

míticas cosmogónicas, por exemplo, permite a vivência do produto da aspiração e desejo 

humanos: a abolição do tempo e a recuperação da situação paradisíaca primordial. Tal como 

foi já referido, Mircea Eliade aborda a questão da leitura como uma partilha de tal 

comportamento mítico, como via de evasão do mundo real, entre o escritor e o leitor. 

 A farsa O Paraíso, a par de criações versificadas torguianas, evidencia a difícil 

libertação do Homem face ao criador, dada a degradação do mesmo em contacto com a 

natureza selvática. Porém, “e apesar de tudo, sou ainda o Homem” (Torga 2007: 365). “Ao 

cabo de misérias e tormentos”, é ainda a imagem do Homem “que flutua/ na podridão dos 

charcos luarentos” (Torga 2007: 365).320 Assim sendo, e ainda que a abjeção possa demarcar 

a condição social humana, o Homem “não morreu”, e a sua imagem mantém-se nos charcos 

podres, mas luminosos. Tais versos evidenciam bem a natureza defeituosa do Homem, mas a 

ânsia da luz ascendente. De facto, o poema «Inventário» clarifica a dualidade de Adão: se 

portador de “misérias e tormentos”, é também templo da “grande maravilha/ Que se mostra 

no mundo”, e ainda “negro abismo que tem lá no fundo/ Um regato a correr:/ Uma risca de 

céu e de frescura” (Torga 2007: 365). Como nos é possível verificar, os campos semânticos 

regulam-se dialeticamente, dado que ao pessimismo de contornos negros e negativos se opõe 

o otimismo claro, rejuvenescido: “Apesar de tudo, sou ainda o Homem”, “Ao cabo de 

misérias e tormentos” por oposição à “minha imagem que flutua/ Na podridão dos charcos 

luarentos”, pois é “grande maravilha”, apesar do “negro abismo”, que “tem lá no fundo/ Um 

regato a correr”, e tal riacho é “uma risca de céu”, metáfora do anseio de ascese e 

metamorfose. O Homem defeituoso, deformado, “corpo e alma da degradação”, fruto do que 

“a argila deu”, apresenta-se, porém, inteiro, consubstanciando as limitações e as virtudes: 

 

Não! Não me queiram na cova que não tenho, 

Porque vivo, e respiro, e acredito! 

Sou eu que canto ainda e que palpito 

No meu canto! 

Sou eu que na pureza do meu grito 

Me levanto! (Torga 2007: 366) 

 

 O remate do poema «Inventário» constitui a mensagem do primeiro poema de Cântico 

do Homem. Afastando-se do teor acusativo ao poder divino e do tolhimento dos defeitos 

                                                           
320 Extraído de «Inventário», primeiro poema de Cântico do Homem, de 1950.  
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humanos, o sujeito lírico propõe-se inteiro e esperançado na aceitação da sua condição 

humana. A poética torguiana dos anos quarenta, como afirmámos já, preconiza este ideal de 

renascimento natural, metáfora da metamorfose humana, de aperfeiçoamento gradual. 

Nascido terroso, prevê as dificuldades da travessia e por essa razão Penas do Purgatório 

ostentará, futuramente, a relevância do Poeta, «Ave da Esperança» (Torga 2007: 33), e da 

Poesia como salvação do Homem, num combate singular contra a angústia e as 

“raízes/Daninhas”321 (Torga 2007: 46), campo em que monda a esperança, pois crê na 

“perfeição”, crê nos “homens!/ Um novo dia, que oportunidade!/ O próprio tempo volta à 

mocidade/ Em cada primavera”, e o poeta, “feiticeiro”, “acode/ A todo o coração que se 

debate aflito” (Torga 2007: 55).322 Por essa razão, o poeta oscila entre a dualidade da mesma: 

 

Luto por todos e por também por mim, 

Mas assim: 

Desprendido da própria perdição. 

 

É o espírito da terra que eu defendo, 

Numa cega constância  

De namorado: 

Esta causa perdida em cada instância, 

E sempre a transitar de tempo e de julgado. (Torga 2007: 63)
323

 

 

Como nos é possível verificar, a aceitação do Homem na sua integridade e a 

consequente esperança referida pelo poeta enraíza-se fortemente na consciência das 

limitações do mesmo, tidas como “fragilidade/ De criatura”.324 Ora, tal fragilidade de criatura 

consubstanciaria a pujança do criador.  

                                                           
321 Referência ao poema «Lavoura», da coletânea citada. 
 
322 Versos transcritos de «Identidade», integrando Penas do Purgatório. 
 
323 Versos de «Mensagem», poema incluso em Penas do Purgatório.  
 
324 Citado de «Começo», segundo poema de Cântico do Homem, em diálogo intertextual com O Paraíso:  
 

Magoei os pés no chão onde nasci. 
Cilícios de raivosa hostilidade 
Abriram golpes na fragilidade 
De criatura 
Que não pude deixar de ser um dia. 
Como lágrimas de pasmo e de amargura 
Paguei à terra o pão que lhe pedia. 
 
Comprei a consciência de que sou 
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Dizíamos, no capítulo anterior, que o regresso do poeta do Brasil e a consequente 

frequência da universidade promoveram o renascimento de Adolfo Rocha enquanto Miguel 

Torga, dado o batismo de ordem mítica e fundadora. O ano de tal mitificação demarca como 

que duas criações distintas: a que antecede Miguel Torga e perfaz uma espécie de preparação 

para o surgimento do alterónimo (cf. o trabalho de Maria da Assunção M. Monteiro), de 

procura de um ponto situacional e de uma identidade, e a que se sucede A Terceira Voz e abre 

com a obra O Outro Livro de Job, seguida por  A Criação do Mundo.  

Vimos afirmando, ao longo deste nosso trabalho, a importância do romance 

autobiográfico, sublinhando-lhe o caráter fundacional e mítico. Pois bem, situemo-nos; até ao 

momento dissemo-la já: heterocosmo, arquétipo quimérico, génese do cosmos literário, 

narração autobiográfica ficcional, porque literária, mas ainda mitificação do autor enquanto 

Poeta e portanto, potestade, criador − trata-se da eu-mitificação, como defende Maria da 

Assunção Monteiro − , e finalmente origem dos símbolos ou síntese da obra que entretanto 

decorre da mesma, simbólica e literariamente. Ora, muito sumariamente, afiançamos, pois, 

que o romance autobiográfico se estabelece como paradigma matricial da sua obra poética, 

pois nela se encontra a preconização de determinados limites, símbolos, lógicas e temáticas. 

Como foi já observado aquando da análise simbólica, prefiguram reflexos da narração 

cosmogónica literária torguiana as temáticas e os símbolos revisitados nos contos, no diário, 

no romance, nos textos dramáticos: o respeito venerando das figuras materna e paterna, da 

família, a questão da finitude e da execrabilidade do tempo, associada ao episódio da morte 

do avô, o telurismo e a aceitação da ordem natural, cujo ensinamento salda o renascimento e, 

consequentemente, a possibilidade de transcender a morte, o tempo e a figura divina. A 

sacralidade de atos naturais: o amor, a relação entre homem e mulher e a cópula são uma 

constante decalcada dessa paisagem mitificada. 

Na verdade, mais do que o local de nascença, Miguel Torga celebra e cristaliza um 

topos e um locus relativos à sua idade de ouro, à idade da inocência, da pureza: a sua infância. 
                                                                                                                                                                                     

Homem de trocas com a natureza. 
Fera sentada à mesa 
Depois de ter escoado o coração 
Na incerteza 
De comer o suor que semeou, 
Varejou, 
E, dobrada de lírica tristeza, 
Carregou. (Torga 2007:367) 
 

Neste poema o sujeito é Caim, a segunda geração e, por isso, um tempo novo para o Homem, maculado, mas 
perseverante e digno, com os “pés assentes no chão” (cf. em O Paraíso) verdadeiramente: “O Caim labuta de sol 
a sol e acrescenta a grandeza da família. Cria um mundo novo” (Torga 2007: 396). O autor parece aceitar Caim 
como afirmação da identidade maldita da criatura humana, a par de Baudelaire. 



293 
 

É a infância e todos os seus respeitantes que a paisagem pincelada literariamente recria.325 São 

os referentes familiares, os referentes paisagísticos, os referentes naturais, religiosos e 

humanos que compõem tal matriz. De facto, além da noção de beleza, há uma noção de 

pertença ou, melhor, de vivência idílica, pois a noção estética lê-se em outros locais assaz 

estimados como o Alentejo, a paisagem marítima, o Gerês, a terra de Vera Cruz, e outros 

pontos geográficos descritos no Diário. Dessa forma, e como foi já esclarecido, o regresso a 

casa assenta primordialmente num rito de comunhão com um tempo mítico, do qual o 

romance autobiográfico narra as cercaduras, tal como os mitos cosmogónicos, relembrados 

como suspensão do diacrónico. Trata-se do desejo de retorno ao cosmos puro, pelo que a 

narrativa assume contornos mitificados. Na verdade, a narrativa sugere um Douro mitificado 

em função de uma imagem cristalizada da infância que Miguel Torga mantém enquanto 

poeta. Tal mitificação preserva uma verdade modelar semelhante à das narrações 

cosmogónicas. Destacamos, deste modo, duas palavras-chave: infância e sagrado. 

O Paraíso, enquanto obra, firma, sumariamente, a constatação da origem do mal do 

Homem, a expulsão e consequente dificuldade do Homem se fixar em algum lugar, lidando 

consigo próprio, com a sua liberdade e responsabilidade, com Deus e com o Diabo. A farsa 

compacta, brevemente, as longas etapas descritas em A Criação do Mundo na medida em que, 

gradualmente, se alcançam novos estádios: o Paraíso, a Expulsão/ Queda, o sofrimento na 

adaptação à natureza selvática e consequente degradação social, e, finalmente, a morte. O 

poeta parece resumir na Queda o drama existencial, pelo que se debate quanto à terceira fase, 

de adaptação, uma vez que os restantes se revelam intransponíveis, augurando a possibilidade 

de recriação do Paraíso nessa adaptação edenicamente nostálgica. Desse modo, a terra, 

outrora indomável, torna-se uma aliada do filho de Adão, e prefigura o local onde o Homem 

deve esforçar-se por ser livre, responsável, justo, sagrado e feliz. Debate-se, então, Torga, 

entre o desespero e a esperança, especialmente porque é Poeta, é Cristo, e a sua missão deve 

isso ao Mundo.  

A Criação do Mundo estabelece a narrativa fundacional, cosmogónica, de Miguel 

Torga. Não terá sido debalde a sua criteriosa seleção da criação poética anterior à sua 

                                                           
325 No documentário Escrever, Escrever, Viver, aponta António Lobo Antunes:  
 

a gente esgota uma infância e inventa outra, como dizia o Fellini. Às vezes pergunto-me o que há de 
autobiográfico nos livros... No século XIX, havia um crítico que dizia que todos os livros são 
autobiográficos, sobretudo As viagens de Gulliver, porque a gente não inventa nada… A imaginação 
não é mais do que a forma como trabalhamos os materiais da memória, como os arranjamos… 
inventamos, misturamos, roubamos coisas, o nariz, um gesto, um olhar, etc (Transcrito das 
confidências do escritor).  
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mitificação enquanto autor, nem a mitificação do espaço duriense e do tempo infantil. De 

facto, ambos se relacionam com a noção de sagrado associado à conceção fundacional do 

Mundo. Se os mitos torguianos assentam numa reconfiguração, então o livro do Génesis 

torguiano regista a romagem deste Adão desde o seu paraíso infantil, distorcendo a noção do 

sagrado e do profano. O mito de cosmogonia, de valor terapêutico e enquanto exemplar de 

criação, quando recordado por meio do rito, e, neste caso, o rito pode ser tanto a ação de 

escrever, como a de ler, como ainda de imaginar ou recordar,326 instala o tempo reversível e 

puro. A atitude literária torguiana é totalmente ontológica e profundamente mítica, pois baliza 

um eterno presente que preside a uma existência temporal permanente, certamente difundida a 

partir da primeira existência humana entretanto perdida. Através da literatura, Torga 

rememora o passado e a experiência primordial infantil. Será uma forma de reatualizar os 

primórdios ritualmente. Perdido que foi o seu paraíso e o seu estado puro, embrenhando-se no 

mundo, o poeta recrimina essa expulsão ou queda, cuja consequência se prende com a 

fraqueza da condição humana: o caminhar para a morte, a degradação, a miséria. No entanto, 

por que razão fazer do caminho uma via-sacra? Porque não flori-la de “flores de cuco e lírios 

silvestres” (Torga 2000: 22)?327 Engalanando-a, a travessia torna-se suportável através do 

“amor, da verdade e da liberdade, a tríade bendita que justifica a passagem de qualquer 

homem por este mundo” (Torga 2011: 383). 

A questão memorialística associada à narrativa autobiográfica segundo o 

entendimento de Raquel Terezinha Rodrigues328 é interessante, pois a autora remete tal 

condição para a noção literária de esquecimento clássico, proeminente em A Odisseia, 

referindo-se, nomeadamente, ao medo do esquecimento revelado por Ulisses. Ulisses teme, 

mais do que os seus inimigos divinos, naturais e humanos, olvidar o regresso, o nostos. De 

acordo com Clara Rocha, citada também por Raquel Terezinha, a escrita autobiográfica pode 

ser entendida como uma forma de salvação individual, já que ao homem moderno falta deus, 

uma tribo e um lugar com que se possa identificar (Rodrigues 2009: 26). Além do exposto, a 

                                                           
326 A memória, segundo Chevalier, cerca-se de função soteriológica. 

327 Retirado de A Criação do Mundo: 
 

A Via-Sacra era uma borga. No caminho da igreja, a Maria da Purificação ia à frente a ler o breviário. 
Enquanto todo o acompanhamento se ajoelhava, batia no peito e beijava o chão, apanhávamos nós 
pelos barrancos flores de cuco e lírios silvestres. Não sei porquê, a primavera sabia-nos melhor assim, 
usufruída rebeldemente nas barbas dos adultos penitentes. (Torga 2000: 22) 

 
328 Confira-se Rodrigues, Raquel Terezinha (2009): Miguel Torga: em busca do paraíso perdido. Universidade 
de São Paulo.  
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autora referencia ainda a figura de Zeus que, na sua opinião, é símbolo maior da paternidade 

dos deuses, dada a sua rebeldia contra Saturno e consequente reinado. Além disso, o facto de 

ter-se casado com Mnemósine, a Memória, fá-la sublinhar a representação do poder criador e 

preservador, na linha de Schüler, definindo a importância da união como a propensão para o 

conhecimento do mundo através da memória (Rodrigues 2009: 108). 

O texto memorialístico serve, deste modo, um propósito real, não somente de narração 

real ou ficcionada, mas especialmente de explicação do sujeito autobiografado e do outro. A 

recordação, a memória e a imaginação, palavras-chave no conceito da autobiografia, 

mesclam-se na narrativa torguiana em questão, prefigurando um todo alegórico. À atitude 

mítico-poética face ao tempo, soma-se a mesma atitude face ao espaço. É a infância e o seu 

jardim que destacamos do primeiro dia, tido como romance de formação329, no entender de 

Isabel Maria Fidalgo Mateus.  

O prefácio do autor à tradução francesa de A Criação do Mundo de 1984 clarifica a 

noção de mundo. Criados individualmente, de acordo com o que a mente e a sensibilidade de 

cada um consentem, “há tantos mundos como criaturas” (Torga 2000: 7). O leitor acede, deste 

modo, a um mundo altamente recriado de acordo com a sensibilidade artística do autor. Trata-

se, pois, da autointerpretação e da relação que o autor mantém com o seu próprio mundo, de 

que fala Clara Rocha na sua obra dedicada ao estudo de A Criação do Mundo, O espaço 

autobiográfico em Miguel Torga. O estudo reflete sobre os Seis dias d' A Criação, 

distinguindo, igualmente, o Primeiro como uma “evocação nostálgica de Agarez” (Rocha 

1977: 190), associado à idade de ouro, ao paraíso perdido, dada a comunhão existente entre o 

homem, pleno de inocência ainda original, e a natureza. Clara Rocha sintetiza com 

transparência a passagem do protagonista da ignorância à maturidade, da primeira idade, a do 

ouro, à última, à do ferro, antevendo-se, desse modo, a degradação disfórica prevalecente do 

mito das quatro idades. Mais ainda, formalmente, acrescenta a transformação de um discurso 

de focalização interna num discurso articulado segundo a focalização omnisciente, destacando 

a descoberta individual e a verosimilhança do discurso limitado à personagem no primeiro 

caso e, seguidamente, a manifestação da superioridade cognitiva da maturidade do sujeito.   

Ainda Clara Crabbé Rocha, no seu artigo em Sou um homem de granito: Miguel Torga 

e o seu compromisso, “A paz possível é não ter nenhuma”, traça, sumariamente, a origem do 

agonismo torguiano (termo utilizado): “o da presença da morte e o do próprio nascimento” 

                                                           
329 A autora estende a designação igualmente ao Segundo Dia d' A Criação do Mundo. Leia-se o seu trabalho: A 
Viagem de Miguel Torga.  
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(Fernandes coord 1992:91), esclarecendo o primeiro trauma aquando da morte do avô e o 

segundo trauma aquando do próprio nascimento do autor, justificando-o com a referência ao 

poema «Romance», poema de O Outro Livro de Job, onde se evidencia a trágica “perda da 

paz, do silêncio e da inocência” (1992: 91): “Foi a inocência perdida/ E a minha voz 

acordada” (Torga 2007: 49), ao qual acrescentaríamos os versos centrais de «Assunção», de 

1991: 

 

Nasci magoado, 

Morro a gemer. 

No intervalo, 

Rouxinol nocturno 

A cantar 

Ao luar 

O pasmo do princípio 

E o terror do fim (Torga 2011: 316). 

 

A perda da inocência configura, assim, um pertinaz paradigma de leitura da obra 

torguiana. Mircea Eliade refere, acerca do homem religioso, tido, normalmente, como o 

sujeito integrante das tribos afastadas do bulício ocidental, bem como do homem pré-

moderno, − que, contudo, cremos não se limitar a tais casos−, a necessidade basilar de 

reconciliação com o tempo primevo, sagrado e edénico, por meio das recitações 

cosmogónicas e outros ritos diversificados. Freud, por sua vez, esclarece que o homem 

moderno, afastado que se encontra da mitologia das origens, associa os primórdios e a 

respetiva perfeição e inocência, à primeira infância, pois desconhece e nega o tempo cíclico. 

Portanto, o paraíso arcaico enforma-se na primeira infância (do pré-natal ao desmame). A 

anamnese, a recordação, que evoca o “começo do tempo e comunga do não-tempo, o eterno 

presente que precedeu a permanência temporal baseada na primeira existência humana” 

(Eliade 2000: 42), assenta numa função soteriológica da memória. É ela quem, por acesso ao 

illud tempus, seja ao mito, para o homem arcaico elidiano, seja ao mundo das ideias platónico, 

ou ainda à infância através da psicanálise freudiana, alcança a salvação do homem dada a 

angústia da queda do paraíso. Aliás, Mircea Eliade reflete sobre a memória como o 

“conhecimento por excelência” (Eliade 2000: 78), referenciando o Dighanikaya, escritura 

budista que afirma que os deuses cuja memória lhes falta, caem do céu, por contraste àqueles 

que nunca se olvidam: “imutáveis, eternos” (Eliade 2000: 101). Relacionamos, então, o 
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anteriormente esclarecido aquando da referência à união de Zeus com Mnémosyne. A mãe 

das musas é omnisciente e, sob a sua influência, o poeta “inspira-se diretamente na ciência 

dos primórdios” (ibidem). O passado não situa apenas o sujeito; de facto, ele atinge a fundura 

do ser, a realidade de onde o cosmos se formou. O olvidado pertence ao domínio da morte, do 

Letes, dos defuntos que perdem nele a sua memória.  

Na poética torguiana destacamos, neste capítulo, a infância, o jardim duriense e a 

memória. Independentemente dos movimentos e períodos literários, a queda alimenta a 

literatura, bem como a filosofia, desde tempos imemoriais. A condição humana pensada quer 

por artistas, quer por filósofos, assenta basilarmente sobre a perda da inocência primordial, a 

travessia humana, a saudade ou a nostalgia de um tempo outro. Charles Baudelaire, o poeta 

maldito, havia já, de uma forma assaz destrutiva, secularizado a ruína. De facto, um estudo 

recente, de Eduardo Nassif, testemunha-o enquanto não somente o primeiro poeta da 

modernidade, mas ainda como um reconciliador do mito e da história, ainda que a tensão se 

faça sentir. Afirma Nassif: “O mito em Baudelaire funciona como expressão do eterno retorno 

da queda, da separação e do exílio” (Nassif 2013: 16). E, num parágrafo, sintetiza: 

 

ao que nos parece, o contacto de Baudelaire com o mito –  e mais especificamente com o 

mito da Queda – ocorre num grau de profundidade maior  que  o  da  simples  retomada  

intertextual.  Nossa hipótese é a de que o mito, enquanto categoria geral do pensamento, 

oferece a Baudelaire a referência sagrada, o ideal ao mesmo tempo almejado e inatingível 

que  impulsiona  a atividade  poética  moderna; e enquanto mito da  expulsão  do  Paraíso,  

da  separação  e  do  progressivo  distanciamento em  relação  a  Deus,  o  mito  da  Queda,  

especificamente,  eleva-se  à  condição  de  centro irradiador da visão de mundo e da 

poética baudelairianas, tão marcadas pela dicotomia spleen e ideal, pela tensão entre a sede 

de infinito e a consciência humana da limitação. (Nassif 2013: 18) 

 

 Ressalvadas as devidas diferenças entre ambos, Baudelaire e Torga experimentam um 

dissabor semelhante face à irreversibilidade temporal. Nassif esclarece:  

 

Assim como Nerval, Baudelaire canta a nostalgia de um universo irremediavelmente 

perdido, mas diferentemente dos poetas românticos, o faz de maneira racional e consciente. 

A nosso ver, sua obra encena, de forma programada, a condição do poeta encarcerado neste 

monde ennuyé, lutando heroicamente para extrair o Belo do circunstancial, para lembrar 

uma fórmula do Pintor da vida moderna. Em outras palavras, a poesia de Baudelaire se 

realiza metapoeticamente no espaço apertado que se mantém entre a memória da origem 
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mítica do poeta e o reconhecimento da impossibilidade de transcender a história profana. 

(Nassif 2013: 31) 

 

O autor, a par da nossa linha de pensamento, adianta que Baudelaire, enquanto poeta, 

se assume um Cristo, numa reencenação poética da Queda: 

 

A reencenação poética do mito da Queda realizada por Baudelaire tem seu primeiro 

episódio na encarnação do Poeta no tempo da história moderna. Associado à figura 

romântica do gênio, cuja vocação profética coincide com a inadaptação social, o poeta 

baudelairiano é enviado por forças supremas a este mundo entediado, onde sofrerá,  como  

Cristo,  toda a sorte  de  injúrias e violências. (Nassif 2013: 31) 

 

Certamente que se trata de um mesmo paradigma poético, dadas as diferenças entre 

Torga e Baudelaire, nomeadamente o anti-iluminismo e a misoginia deste. De frisar, ainda, a 

questão do verbo divino e da palavra humana, que, de acordo com Eduardo Nassif, citando os 

trabalhos de Ricoeur e Benjamin, esclarece: 

 

A relação de correspondência entre a língua dos homens e a língua de Deus se estabelece, 

mesmo antes do evento da Queda, nos limites de uma hierarquia bastante clara. Como 

vimos, a palavra humana jamais coincidiu com o verbo criador de Deus. A posição 

intermediária ocupada pelo homem em relação ao Criador e ao resto da criação é um fato  

que  independe  do pecado  original.  Isso é válido tanto para Walter Benjamin quanto para  

Paul  Ricœur  e  Baudelaire,  conforme  vimos  tentando demonstrar. Diante dessas 

afirmações, uma questão, entretanto, permanece sem resposta: que efeito o  evento  do  

pecado  original  produz  sobre  a  condição  essencialmente  ambígua  do homem? Para 

Benjamin, o resultado imediato da expulsão do Paraíso é a perda da perfeição do 

conhecimento, que antes se expressava na concordância entre o nome e a essência do ser  

nomeado,  e  a  fragmentação  da  língua  adâmica  nas  línguas  históricas,  plurais  e 

particulares. (Nassif 2013: 165) 

 

 Abordámos já a questão da palavra perdida, sublinhando, entretanto, a contraditória 

necessidade torguiana de silêncio pré-criação, numa ânsia manifesta da calmaria ante-vida, 

encerrado sob o círculo embrionário materno. Walter Benjamim esclarece: 

 

A língua paradisíaca do homem deve necessariamente ter sido a do conhecimento perfeito, 

ao passo que mais tarde [após a Queda] todo o conhecimento se diferencia, ainda uma vez, 
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ao infinito na multiplicidade da linguagem, e devia se diferenciar, num nível inferior, 

enquanto criação no nome de modo geral (Benjamin 2011: 66). 

 

 E, ainda: 

 

o pecado original é a hora de nascimento da  palavra humana, aquela em que o nome não 

vivia mais intacto, aquela palavra que  abandonou  a  língua  que  nomeia,  a língua que  

conhece, pode-se dizer: abandonou a sua própria magia imanente para reivindicar 

expressamente seu caráter mágico, de certo modo, do exterior. (Benjamin 2011: 67) 

 

A palavra perdida, essencial, mantém a sua origem divina, porém, parece nem sempre 

revelar a sua propensão criadora, a não ser na pena do poeta, formalizando paraísos 

igualmente perdidos.  

Mas se em Baudelaire o trajeto é descendente, em direção ao abismo, Miguel Torga 

projeta a sua poética com base num contraponto esperançado. A queda baudelairiana é 

irreversível e traduz a cisão absoluta entre a condição humana e os arquétipos primordiais, 

conferindo, porém, ao Homem, a consciência do mal. A queda torguiana antevê a 

possibilidade de um novo mundo, nem sempre perfeito, mas em vias de aperfeiçoamento, 

porém em manifesto sentimento nostálgico pelo momento edénico anterior. A queda poética 

encenada pelo primeiro resvala sempre para a imutável constatação do Mal, inclusivamente o 

Belo330, ao passo que a do segundo, ainda consciente da amargura que a condição mortal 

humana desperta, granjeia um enorme esforço apolíneo. Se Baudelaire se vê, e citamos 

Nassif, “obrigado a abandonar toda e qualquer esperança positiva, isto é, baseada na crença 

em uma história da salvação que caminharia inexoravelmente no rumo da redenção humana” 

(Nassif 2013: 224), Torga pugna sempre pela redenção.  

Em Baudelaire,  

 

                                                           
330 Pode ler-se: 

Encontrei uma definição de Belo – do que é Belo para mim. É algo simultaneamente ardente e triste, 
um pouco vago, que deixa sempre lugar para a conjectura. Se o quiserem,  procurarei aplicar  o  meu  
conceito  a  um  objeto  sensível  –  um  rosto  de mulher, por exemplo, o objeto mais capaz de nos 
interessar no dia-a-dia.  Uma cabeça bela e sedutora, isto é,  uma  cabeça  de  mulher,  é  algo  que  
nos  conduz  ao  mesmo  tempo  –  embora  de maneira  confusa – a sensações mistas de tristeza e  de 
volúpia; que comporta em si tanto uma impressão de melancolia, lassidão ou mesmo  de  saciedade,  
como  a  sua  impressão  contrária  –  ou seja,  um  grande  desejo  de  viver,  ou  entusiasmo,  a  que  
de qualquer modo se associa um constante fluxo de amargura, feita de privação e de desespero. O 
mistério e o sentimento de pena também são caracteres  da  Beleza (apud Nassif 2013: 221). 
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o  mito  de  Adão  é  arrancado  de  seu  contexto  teológico,  liberado  de  sua prisão  

sistemática,  para  se  transformar  no  mito  da  maldição  eternizada,  ou  seja,  num 

símbolo da cisão irreversível entre os tempos profano e sagrado, num paradoxo que faz jus 

à ambiguidade inerente ao pensamento de Baudelaire. (Nassif 2013: 229) 

 

Em Torga, o mito adâmico postula uma evidente rutura com o estado latente, pueril, 

inocente e perfeito, e, embora o trajeto humano discorra da falta primária − maculado, 

portanto − , viabiliza-se o sonho da recuperação edénica por via de uma série de ritos 

ascéticos com base na memória e na imaginação. Tal mito é igualmente símbolo da cisão 

entre o tempo sagrado e profano, pelo que a insistência na procura da palavra perdida e o 

eterno retorno ao ritual instaurador do illud tempus formalizam essa simbólica. No entanto, 

Torga ultrapassa o sentimento disfórico e angustiante baudelairiano, na medida em que a 

maldição se torna uma sagrada marca distintiva da transcendência terrena. O Homem 

sacraliza-se na medida em que molda a sua natureza, especialmente o poeta, cuja 

superioridade alenta a recriação do seu mundo. A antropologia da ambiguidade de Ricoeur, 

centrada na destinação do Homem para o Bem, e, simultaneamente, na inclinação para o Mal, 

encontraria, em Torga, uma forma de atenuação, fazendo da esperança luminária.  

Baudelaire acentua a questão adâmica, o mito da queda, e a poética de Teixeira de 

Pascoas protagonizará, entretanto, a noção da criação anormal devido à obra divina 

imperfeita. A poética torguiana reflete igualmente sobre estes tópicos, elucidando-nos nesta 

visitação ao longo percurso literário modernista.331 Conceito difuso, como lhe chama Carlos 

Reis, “pela sua abrangência cronológica, pela sua dispersão geocultural e até pelas suas 

contradições internas” (Reis 1999: 453), o Modernismo, no seu sentido estético, reflete 

“repugnância da escala de valores da classe média e expressou a sua repugnância através dos 

mais diversos meios, desde a rebelião, a anarquia e a tendência apocalíptica ao auto-exílio 

aristocrático”, citando M. Calinescu (Reis 1999: 455). Deste contexto decorre o sentido de 

modernidade, de onde brotará o Modernismo literário, autenticado por Baudelaire, Rimbaud e 

Mallarmé. Trata-se, pois, da crise do sujeito que o Modernismo europeu virá a sublinhar nos 

anos 20 a 40 do século XX e que perpassa em temáticas de evidente euforia whitmaniana, de 

tédio à maneira pessoana332 de tendência para o suicídio, desenlace, segundo Reis, “de um 

                                                           
331 Distinguimos vincadamente o literário, já que Fernando Guimarães esclarece bem as diferenças entre a 
modernidade filosófica, referente aos séculos XVII e XVIII, e a modernidade literária, do século XX (cf. O 
Modernismo Português e a sua Poética). 
 
332 Cf.: “Não sou nada. Nunca serei nada”, em «Tabacaria». 
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esforço de auto-conhecimento” (Reis 1999: 465), denunciando a crise do eu “projetada em 

tópicos como a máscara” (Reis 1999: 465). Evidencia-se, então, a procura do outro em si 

mesmo, numa poética não raras vezes labiríntica e multifacetada, de que Fernando Pessoa é 

exemplo maior. O Modernismo imbui-se, então, de uma multiplicação de ismos, para 

utilizarmos uma expressão do autor de O Conhecimento da Literatura, incluindo o 

Interseccionismo, o Sensacionismo, o Cubismo e o Futurismo, entre outros. De facto, o 

poema «Chuva Oblíqua» retrata exemplarmente a imagem de dualidade existencial do sujeito 

poético. É a paisagem real, presente, e o porto sonhado e ausente, a interação e simultaneidade 

de fragmentos reais e imaginados ou recordados. A confusão dos elementos relativos ao 

sujeito são fragmentos do mesmo, retalhos reais, vivenciados, atuais e frações sonhadas, ainda 

buscadas num passado longínquo:333 

 

O maestro sacode a batuta, 

E lânguida e triste a música rompe… 

Lembra-me a minha infância, aquele dia 

Em que eu brincava ao pé de um muro de quintal 

Atirando-lhe com uma bola que tinha dum lado 

O deslizar dum cão verde, e do outro lado 

Um cavalo azul a correr com um jockey amarelo… 

 

Prossegue a música, e eis na minha infância 

De repente entre mim e o maestro, muro branco, 

Vai e vem a bola, ora um cão verde, 

Ora um cavalo azul com um jockey amarelo. (Pessoa 2006: 217) 

 

 Evideincia-se, assim, a relevância dada pelo poeta à infância,334 lugar rememorado 

com frequência e, especialmente neste poema, a interação de espaços múltiplos, bem como a 

simultaneidade de sensações e estados dinâmicos. Não se trata somente do real e do sonhado, 

do momento presente e de um tempo outro, ilusório, do domínio da evasão, mas ainda, 

decorrente desse estado de interseccionismo, da remetedura para o universo pueril, recordado 

ou imaginado, cuja reminiscência, real ou sonhada, já construída sobre conceções idealizadas, 

                                                                                                                                                                                     

 
333 “Momentos de irrecuperável beatitude”, como refere Rui Miguel de Azevedo Rodrigues em Fernando Pessoa 
e a infância, disponível online em Casa da Leitura (Gulbenkian). 
 
334 Leia-se, a propósito, Rui Miguel de Azevedo Rodrigues, e o seu trabalho intitulado Fernando Pessoa e a 
infância, disponível em Casa da Leitura (Gulbenkian).  
(Disponível em http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_fpessoa_a.pdf ). 
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é, também, dual, dada a imagem conivente com a dinâmica do poema da bola de duas cores e 

do “vai e vem” da mesma. 

A fragmentação psicológica pessoana vale-se com frequência da infância, 

evidenciando uma autognose imemorial, e a crise profunda antiga do sujeito. Em Miguel 

Torga, porém, a infância é una, não há lugar ao desmembramento: trata-se de um estado 

holístico, perfeito, ainda que poeticamente recriada (recorde-se: “A minha fidelidade à 

infância que não tive é que me ajuda a suportar esta concreta existência adulta. Tiro dela a 

poesia que lhe imagino, e cubro o quotidiano de agora com esse véu transfigurador” (Torga 

2010: 251)). O papel da infância serve ao poeta para evidenciar uma fragmentação outra, 

assente em dois estados, o da criança e o do homem, como salienta «Guerra Civil»:  

 

É contra mim que luto. 

Não tenho outro inimigo. 

O que penso, 

O que sinto, 

O que digo 

E o que faço, 

É que pede castigo 

E desespera a lança no meu braço. 

 

Absurda aliança 

De criança 

E adulto, 

O que sou é um insulto 

Ao que não sou; 

E combato esse vulto 

Que à traição me invadiu e me ocupou. 

 

Infeliz com loucura e sem loucura, 

Peço à vida outra vida, outra aventura, 

Outro incerto destino. 

Não me dou por vencido, 

Nem convencido, 

E agrido em mim o homem e o menino. (Torga 2007: 131) 

 

Encontramos, com clareza,  distinção entre dois tempos, o atual e o recuado, nunca 

varrido pelo esquecimento, dado o verdadeiro poder do homem-criador, do poeta: a palavra 
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(“felizmente há os versos, último esconderijo da pureza./ porque o destino são os versos e os 

pombos que cruzam/ o céu em círculos que sempre regressam”335).  

Trata-se da consciência face à historicidade do homem moderno e a respetiva 

ansiedade perante a morte e o nada que desencadeia. Perdido religiosamente, o homem da 

modernidade e do Modernismo vê-se esvaziado, pelo que são evidentes as criações de 

paraísos poéticos ou filosóficos. Se Baudelaire se diverte com os seus paraísos artificiais, 

Teixeira de Pascoes336 evoca um renascimento humano revelado pela saudade, uma terceira 

criação cósmica, um novo reino espiritual.337 

Portanto, quando Teixeira de Pascoaes viabiliza a conciliação espiritual e material 

através da observação do natural, através da janela de casa de onde contempla o exterior, 

recorda a infância, o paraíso perdido, como advoga Armindo Mesquita (Mesquita 2001: 31). 

Nesta perspetiva lemos, ainda: “A saudade da infância equivale a uma saudade religiosa. É o 

desejo do poeta viver no mundo decente, puro, tal como saiu das mãos do criador” (Mesquita 

2001: 29). A janela sobre a qual se debruça a observar o exterior funcionará como um 

pensatório338 voltado assim para o interior e não para o exterior como a janela poderia 

metaforizar. De facto, a janela será, além de recordação, um símbolo da consciência, um 

pouco a par da viagem torguiana, alcançadora da autorreflexão. Mircea Eliade cita, a 

propósito da viagem, uma história hassídica, que Heinrich Zimmer “desenterrou de 

Klassidischen Bücher de Martin Buber”, a viagem do rabino Eisik, pertinente na 

demonstração da tese que “só após uma viagem piedosa […] a nossa procura poderá revelar-

                                                           
335 Citado de “vejo na minha caligrafia as escadas do meu destino”, da coletânea A Criança em Ruínas, de José 
Luís Peixoto (Peixoto 2012: 31). 
 
336 Massaud Moisés, nos anos 60, di-lo (Teixeira de Pascoaes) “alheado das novas inquietações, que fizeram o 
Modernismo” e mais adiante afirma: “Sua poesia, que pouca ou nenhuma influência exerceu, dada a inflexão 
anacrónica, porquanto continha um recuo no tempo e uma fuga aos compromissos da cultura e da sociedade” 
(Veja-se em Moisés, Massaud (2006): A Literatura Portuguesa. São Paulo: Cultrix.), ao passo que novas 
investigações, nomeadamente de António Cândido Franco, procuram desfazer precisamente a ideia de 
anacronismo, aproximando a sua poética ao surrealismo de André Breton e à rutura teatral de Antonin Artaud. 
(Veja-se António Cândido Franco e Teixeira de Pascoaes - O Outro Modernismo). Leia-se ainda Francisco, 
Elisabete (2011): “Teixeira de Pascoaes: um espiritualismo cívico ou laico ou a tradição como recomposição 
espiritual”. In: Lusitania Sacra 24 (julho a dezembro): 243-251, onde postula: “Intelectuais como Afonso Lopes 
Vieira, Jaime Cortesão, António Correia de Oliveira ou uma segunda geração de modernistas como José Gomes 
Ferreira e Florbela Espanca, devem -lhe muito do seu saudosismo. Não menos o deve Fernando Pessoa. Há ainda 
uma certa continuidade da religiosidade de Pascoaes nos surrealistas, tendência que voltará a ressurgir em 
Augustina Bessa-Luís” (Francisco 2011: 244). 
 
337 Cf. Armindo Mesquita (Mesquita 2001: 15).  
 
338 Referência a um termo literário pertencente à saga Harry Potter, tratando-se de uma bacia de pedra mágica 
que serve para rever lembranças.  
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se-nos” (apud Mircea Eliade 2000: 63).339 Neste contexto, a curta viagem desde a observação 

do natural, exterior e real, até à recordação, interior e projetada pela imaginação, comporta um 

cariz religioso, cuja origem reside igualmente num jardim infantil. Tal como na poética 

torguiana, o local torna-se assaz importante na instituição do rito de elevação, ou de ascese, 

pois ao relembrar, através da imagem refletida do natural, o poeta reatualiza, ou procura 

reatualizar, o paraíso perdido. A saudade desse tempo projetado pela janela potencia em larga 

escala a instauração de um novo reino, completamente sarado das imperfeições das duas 

primeiras cosmogonias. Na verdade, Pascoaes antevê, através de um “evolucionismo criador”, 

a perfeição, já que o homem competirá diretamente com o divino no sentido de a criatura 

superar o criador (Mesquita 2001: 47), afirmação que oferece grande relevância quando posta 

em diálogo com a poética torguiana. Em Miguel Torga, embora não por uma questão 

saudosista, mas essencialmente identitária e ontológica, as janelas abertas sobre a infância 

reproduzem o reencontro com a paz paradisíaca, topos harmonioso, onde não havia lugar para 

a dúvida e para a interrogação. O homem, já humanamente divinizado, dá forma à natureza 

através das mãos de Caim. Poeticamente, o sujeito alarga o seu poder por via da palavra 

criadora. 

Neste sentido, podemos distinguir, para efeitos simbólicos, a figura de Adão e Eva 

pré-ruptura e Adão e Eva pós-expulsão; no primeiro nível a perfeição é a conotação mais 

precisa, e no segundo nível anunciado a degradação será a leitura provável. Por outro lado, 

destaca-se a figura emblemática de Caim na poética torguiana, especialmente no sentido pós-

queda do primeiro homem, dada a sua honestidade em reclamar o fruto do seu trabalho, bem 

como ao abraçar a terrífica condição maculada e limitada do seu ser.  

Mas que jardim edénico é este e que provas sustentam a sua existência? O prefácio do 

autor à tradução francesa de 1984 esclarece a criação ficcional do poeta: “Todos nós criamos 

                                                           
339 Citamos a história: 
 

Esse piedoso rabino, Eisik de Cracóvia, teve um sonho que lhe mandava que fosse a Praga: aí, sob a 
grande ponte que leva ao castelo real, descobriria um tesouro escondido. O sonho repetiu-se três 
vezes, e o rabino decidiu-se a partir. Chegado a Praga, encontrou a ponte, mas guardada por 
sentinelas; Eisik não ousou investigar. Girando sempre pelos arredores, atraiu a atenção do capitão 
dos guardas; este perguntou-lhe amavelmente se perdera alguma coisa. Com ingenuidade, o rabino 
contou-lhe o seu sonho. O oficial explodiu em gargalhadas: «Realmente, homenzinho!», disse-lhe ele, 
«tu usaste os teus sapatos para percorrer todo este caminho simplesmente por causa de um sonho? 
Que pessoa, de posse da sua razão, acreditaria num sonho?» O próprio oficial ouvira uma voz em 
sonhos: «Falava-me de Cracóvia, ordenando-me que fosse lá e procurasse um grande tesouro na casa 
de um rabino cujo nome era Eisik, filho de Jekel. O tesouro devia ser descoberto num recanto 
poeirento, onde estava enterrado por detrás do fogão.» Mas o oficial não tinha qualquer fé nas vozes 
escutadas em sonhos: era uma pessoa de juízo. O rabino inclinou-se profundamente, agradeceu-lhe e 
apressou-se a regressar a Cracóvia. Cavou no canto abandonado da casa e descobriu o tesouro que pôs 
fim à sua miséria. (Eliade 2000: 63) 
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o mundo à nossa medida” (Torga 2000: 7). Mais do que um fundamento pragmático atinente à 

construção da nossa vida, a declaração sublinha a condição, além de verídica, ficcionalizada 

da narrativa. Trata-se do esforço de “self-fabrication” de que fala Michel Leiris, citado por 

Clara Rocha (Rocha 1977: 78). Na medida em que os textos de teor autobiográfico refletem 

uma autointerpretação,340 as linhas que sustentam o romance autobiográfico torguiano 

constituem traços orientadores fundados nos elementos que o poeta entendeu como 

simbólicos. A par da afirmação de José Jorge Letria, “Quando viajo para a infância/ é sempre 

no sentido do futuro/ que me encaminho” (apud Leão 2007: 159 ) a infância é lugar dos 

primeiros valores, das primeiras aprendizagens, que pela inocência, valorizada ainda por ser 

tão curta, projeta no sujeito os contornos morais e civilizacionais tidos como ideais. 

Recordemos, pois, as próprias palavras de Miguel Torga quando se lamenta: 

 

Não adiem a nova primavera. 

Olhem que ramos tristes, os meus braços! 

Trinta anos a fio, e só dez anos 

De rosas de inocência e de perfume! (Torga 2007: 395)
341

  

 

De facto, e como tem sido aqui discutido, o papel da criança enquanto símbolo 

participa do sentido de metamorfose, de renovação, e redenção. Desta forma, e de acordo com 

Nietzsche, em Assim falava Zaratustra, no jogo dos criadores a criança será a etapa final de 

uma longa metamorfose: “a criança é inocência e esquecimento, um novo começar, um 

brinquedo, uma roda que gira por si própria” (Nietzsche 2004: 41). Esta citação não poderia 

ser mais oportuna e sintetizadora, dada a leitura desse estado como um tempo efabulado ou da 

ordem do imaginado, da evasão e da pureza, e, no entanto, de salvífica roda, eterno recomeço. 

Desta forma, A Criação do Mundo, enquanto rito de escrita, atende a esta formalização, pois 

é-lhe implícita a ordem do cosmos advinda do período pueril. Por outro lado, tal rito permite, 

além de um resgatar desse sentimento de pureza e de ordenação moral do cosmos, uma 

projeção no futuro, uma idealização idílica ou utópica, de feições eternas.  

Existe, pois, uma operação de idealização da infância dada a influência do tempo 

sobre ela, inscrevendo-a como narrativa ficcional, sendo, dessa forma, projetada de acordo 
                                                           

340 Leia-se Jean Starobinski, citado por Maria Madalena Teixeira da Silva, num rico e esclarecedor artigo sobre o 
sentido da infância na poesia de Miguel Torga já aqui devidamente citado por constituir importante testemunho 
científico: “toute autobiographie – se limitât-elle à une puré narration – est une auto-interprétation” (Leão 2007: 
164). 
 
341 Versos de «Súplica», poema incluído em Cântico do Homem, de 1950.  
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com as cercaduras poéticas pretendidas. Da verdade que ressalta dos fragmentos relembrados, 

a manta é tecida com a efabulação que direciona a história de infância para o mito, de 

contornos sagrados:  

 

Lamego, 26 de Setembro de 1954 — A minha fidelidade à infância que não tive é que me 

ajuda a suportar esta concreta existência adulta. Tiro dela a poesia que lhe imagino, e cubro 

o quotidiano de agora com esse véu transfigurador. Inverto praticamente o tempo. Relego o 

presente da imaginação, e acendo no seu lugar a chama ideal do passado. E consigo, assim, 

brincar e ser feliz nos lugares onde nunca o fui realmente, e por onde passo de vez em 

quando numa espécie de respigo da vida. (Torga 2010: 251) 

 

Sublinhando o mito da esfinge, remete-nos para o paradigma da degradação já 

esclarecido aquando da explanação sobre a farsa O Paraíso: 

 

Coimbra, 1 de Junho de 1989. 

 

A Esfinge 

 

Sei a resposta inútil 

Que também vou dar: 

O enigma sou eu. 

A criança, o adulto e o ancião 

Que, sucessivamente, 

Sem perder as feições de cada um, 

Atónito, fui sendo pela vida fora. 

Sempre a sonhar-me, candidamente, 

Eterno e necessário 

À cósmica harmonia, 

E dia a dia 

Mais triste e consciente 

Que de modo nenhum o monstro desumano 

Me pouparia, 

Quando chegasse a hora 

Do nosso encontro. 

Quem se decifra 

Dita a própria sentença. 

No caminho de Tebas principia a morte. (Torga 2011: 274) 
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Por outro lado, o próprio autor reconhece o testemunho da sua “construção reflexiva 

feita com o material candente da própria vida” (Torga 2000: 8). A “sensibilidade” confere-lhe 

a possibilidade de criar um novo mundo, à medida do espelho e das diversas imagens que este 

sugere ao autor. A reflexão, subjetiva, especialmente aquela a que à longínqua infância diz 

respeito, molda a representação do mundo de acordo com a cosmovisão que lhe é subjacente. 

A esta distância, a cosmovisão é já, também, uma construção do idealizado, cujas raízes 

bebem da vivência pueril em São Martinho de Anta do jovem Adolfo.   

Com efeito, tudo se coaduna com a (re)criação que Adolfo Correia da Rocha 

sustentou, ao trazer a lume Miguel Torga, em 1934. Mitificado, o homem no espírito do 

poeta, e corporizado o espírito em forma de obra, Miguel Torga narra assim o começo:  

 

Tem lêndeas… Tem lêndeas… Tem lêndeas… 

E logo minha Mãe: 

− Ouves, rapaz? 

− Ouço, sim senhora. (Torga 2000: 13) 

 

Esta dissertação sobre o caráter mítico da poética torguiana abre a possibilidade de 

uma leitura ao jeito da filosofia hermenêutica de Gilbert Durand, ou seja, da mitocrítica. 

Segundo Anabela Branco de Oliveira, “a mitocrítica apresenta um outro olhar sobre o mito, 

uma outra forma de o pesquisar, uma outra forma de leitura da obra literária”.342 Sem 

descartar, enquanto fonte teórica, outras teorias que fundamentam a perspetiva mítica 

contemporânea, nomeadamente as teorias funcionalistas343 e as teorias estruturalistas, pela 

relevância que as primeiras encontram na eficiência do ritual e pela distinção das grandes 

unidades constitutivas, os mitemas, defendidos pelas últimas, consideramos existir, entre a 

perspetiva simbolista e o presente trabalho, uma maior proximidade ou cumplicidade.  

 Creuzer, Schelling, Freud, Jung, Otto, Eliade, Ricoueur, entre outros,  

 

                                                           
342 Cf. “Uma proposta de mitocrítica. O labirinto da frase em L’emploi du temps de Michel Butor”. Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vila Real: 1996. 
 
343 De facto, o empenhamento social e a noção de distopia, enquanto incitamentos à escrita envolvida, engagé, 
que também carateriza a obra torguiana, quando postos em relação com a noção de mito (e leia-se  
automitificação do poeta e mitificação da própria criação), levantam a possibilidade de uma leitura funcionalista 
na medida em que o mito salvaguarda regras, promove a coesão social e moraliza. O próprio leitor, ao explorar o 
mito, pode, na perspetiva da receção, entender o mito como uma orientação. Esta leitura não inviabiliza,claro, a 
simbolização do real e a consequente ficcionalização da verdade, elevada à categoria universal, por via do 
símbolo.  



308 
 

admitem o símbolo, tautegónico, que se afirma a si próprio implicando a intervenção de 

reações fundamentais [...] trata-se de um outro tipo de linguagem, coletiva, mais emotiva e 

rica, exprimindo o que não pode ser expresso diretamente no falar corrente. Os mitos 

dirigem-se, pois, não apenas ao entendimento, mas, também, à fantasia e à realidade. 

(Grimal 1992: 9)344 

 

 Cassirer afirmaria o mito como uma “forma que cria significado”, e “uma não perfeita 

distinção entre símbolo e objeto do símbolo” (apud Grimal 1992: 9). Já Freud e Jung 

enveredam por uma orientação psicanalítica; o primeiro di-lo, do ponto de vista filogenético, 

o sonho de um povo ou de sentido coletivo, e o segundo, recorrendo aos arquétipos, distingue 

um inconsciente individual e um coletivo, imutável e universal, ou seja, uma estrutura mental 

de que a mitologia constitui a materialização (Grimal 1992: 11).  

 Roger Caillois sublinha o facto de o mito se concretizar sempre num ritual e Mircea 

Eliade, de filiação simbolista e comparativista, perspetivas enriquecidas pela psicanálise de 

Jung e pela fenomenologia de Husserl, defende o mito como a base de um sistema 

hermenéutico e de função religiosa, desenvolvendo temas como a cosmogonia, a repetição 

dos gestos arquétipos pelo herói, e a pretensão da configuração do eterno presente, em que 

converge fatalmente o passado e o futuro.  

   Gilbert Durand propõe, por sua vez, a análise do imaginário: “O pensamento humano 

move-se dentro de quadros míticos e, inconscientemente ou não, esses quadros estão 

presentes nas manifestações do Imaginário. É o mito que, na realidade existencial das culturas 

e da vida dos homens distribui o papel da história” (apud Grimal 1992: 15). Será o mesmo 

autor que distinguirá a mitocrítica da mitanálise, defendendo a primeira como uma “proposta 

de leitura da obra literária” e a segunda como “análise científica dos mitos para retirar sentido 

psicológico mas também sociológico”, apontando a mitodologia como a possibilidade de 

compreender a realidade última (apud Grimal 1992: 15).  

 Desta forma, e certos da existência de um núcleo mítico ou de certos mitos que atuam 

por detrás da narrativa torguiana, propomo-nos estruturar este desenvolvimento de mais um 

sentido do texto. Com efeito, enunciam-se de textura mítica os seguintes elementos 

simbólicos: o incipit (de A Criação do Mundo, especialmente, ou de Diário), a ordenação da 

narrativa, a viagem, a iniciação, a criança divinizada e a constante rememoração de 

                                                           
344 Ao longo da evolução do sentido do mito, Schelling plasma o termo tautegoria como manifesta oposição do 
mito enquanto mera alegoria ou representação fantasiosa. Assim, seria um relato simbólico das origens, 
conhecido através da sensibilidade.  
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mitologemas clássicos, judaico-cristãos e pagãos. Assim, e notando bem o facto de todas as 

mitologias se estabelecerem em torno da antítese sagrado e profano, e de manterem uma 

estrutura fechada,345 avançamos ainda, como perceção do sentido mítico da narrativa 

torguiana, as referências constantes do narrador criador/criação relativamente à sua ordenação 

enquanto Deus da sua creatio, bem como a identificação de um espaço único e sagrado, u-

topos espiritual. Trata-se, portanto, do jardim material, constituído pela referência geográfica 

duriense, e do jardim espiritual, possibilitado pelos versos ou pela palavra, também ela um 

local sem paredes. Verificamos, pois, as cercanias de uma cosmogonia, ou seja, a delimitação 

das origens de contornos irrevogavalmente míticos, patentes na narrativa torguiana, uma 

reescrita dos primeiros dias da criação, onde homem e deus parecem confluir, dada a 

transgressão do herói. 

 Deste modo, esboçaremos a nossa proposta por meio do estabelecimento de gráficos 

explicativos: 

 

Tabela 2: Mitos e mitemas da poética torguiana 

Mitologema – mito atuante na base 

da narrativa/ poética 

Mitema –  unidade de sentido Evidências 

Mito edénico origem, jardim, lar, vida Rito de peregrinação a casa/ 
mitificação de um paraíso 

Criança arquetipal inocência, pureza, futuro Ritual de escrita natalício, ritos de 
fecundação e símbolos primavera e 

criança 

Mito da queda e das quatro idades expulsão, perda, consciência, 
responsabilidade, degradação e ruína 

Rituais de escrita necrológicos e de 
aniversário 

Mito de Ulisses e de Jonas viagem, busca, percursos iniciáticos ou 
ritos de passagem, rio 

Rito de viagem 

Mitos de Job 
Lázaro 
Ícaro 
Sísifo 

Prometeu 

 
 

transgressão, rebeldia, triunfo do 
Homem, ascese, recomeço, desafio, 

ressurreição 

 
 

Rito de escrita 

Mito de Narciso e de Cristo auto-mortificação, autognose, salvação, 
humanismo, identidade e humanidade 

(o eu e os outros) 

Rituais de escrita afetos à consulta, ao 
aniversário e à necrologia (o individual 

é universal) 

Mito do labirinto  viagem/ percurso, autognose, Ariadne, 
Ícaro, escrita 

Ritos de viagem e de escrita labiríntica 
como conhecimento do eu. 

Mito de Orfeu ou da catábase Orfeu, poeta, inferno, Eurídice, busca, 
profundeza de si 

Ritual de escrita de catábase 

Mito dionisíaco ou de Perséfone346 vida, ciclicidade, fecundidade, eterno Símbolo festivo da primavera, da seiva 

                                                           
345 Ironicamente, tanto o romance autobiográfico como o diário revelam tal estrutura.  
 
346 Dionísio tende a ser lido como a face impetuosa ou arrebatada do Homem, segundo uma visão dialética, 
especialmente desenvolvida por Nietzsche em A Origem da Tragédia, sublinhando a relevância da 
transcendência extática dionisíaca, a par do culto apolíneo, e firmando-o como símbolo de transmutação. 
Kerényi considerou-o filho de Ariadne/ Perséfone, reiterando a importância da loucura saudável e da simbólica 
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retorno, natureza, primavera, colheitas, 
jardim, caça, Panóias 

e do círculo; rito venatório 

Mito amoroso de Ulisses e Penélope  Amor, vida, salvação, eros e psiché, 
jardim, complementaridade 

Símbolos família e parto e recriação de 
um jardim edénico  

Kleos imortalidade, transcendência, flor-
verso 

Rito de escrita  

Nostos regresso, mar, morte, origem, lar, 
eterno retorno 

Rito de contemplação marítima e 
evocação do regresso à origem a cada 

ensaio de retorno ao jardim  

 

 

 Sublinhe-se que, mais do que meros atributos estilísticos, os mitos em questão 

resultam de uma reatualização por parte do poeta, ou de uma distorção, no dizer de Clara 

Rocha, firmando, dessa forma, o mito “novo”, como esclarece Anabela Branco de Oliveira na 

sua Proposta de Mitocrítica anteriormente citada:  

 

A literatura reveste o mito de múltiplas recriações [...] Através da criação literária, opera-se 

uma metamorfose e nasce um outro mito que oscila entre o sobrenatural e a criatividade, 

entre a oralidade mensageira do coletivo e o processo de escrita do individual. O escritor 

recria-o: de símbolo de uma origem passa a significação de uma criação literária e torna-se 

produtor de um texto. A mitocrítica interpreta o novo texto, o mito novo. Define a sua 

autenticidade. (Oliveira 1996: 9) 

 

 Certos desta autenticidade, distinguimos os mitemas em comum e os mitemas 

inaugurais, lendo o texto torguiano como uma “mitologia unificada” (Oliveira 1996: 10), 

convocatória da versão mítica arquetípica e a versão torguiana, tal como sugere Northrop 

Frye: 

 

C’est ainsi que les mythes s’organisent en un canon regroupant toutes ces histoires, canon 

que i’on appelle mythologie. Toute comme des unites géographiques diverses se fondent 

pour former une unite politique plus grande, les dieux d’un lieu donné tendent à s’identifier 

aux dieux correspondants d’un autre lieu, ce qui contribute à accélérer la croissance d’une 

mythologie unifiée. (Frye 1971: 490) 

  

 Se a mitocrítica constitui uma ferramenta de análise literária, ela revela os mitos ou as 

estruturas míticas que se encontram na base da construção da imagem social do artista. De 

facto, alguns mitemas acima descritos repetem símbolos anteriormente explorados, pois é da 

sua repetição que podemos concluir a existência do mito na poética torguiana. Na imaginação 
                                                                                                                                                                                     

natural, cíclica, que lhe é inerente. Neste aspeto, Perséfone e Dionísio apresentam-se sob o epíteto da 
imortalidade e da festa da vida.  



311 
 

criadora do artista prevalece a função simbolizadora, pelo que esta perspetiva analisa 

símbolos, ritos, mitemas e mitologemas, desvendando um novo sentido de texto.  

 Assim, estes mitos, além de imiscuirem o poeta criador/ criação num segmento 

espácio-temporal sagrado, visam a potencialização do mito do artista, símbolo de 

transcendência, pois ele é um predestinado, com um destino excecional, dado o 

enriquecimento coletivo produzido através da sua arte, ascese individual. De facto, de entre as 

conclusões oferecidas por este levantamento dos mitos e das máscaras envolvidas − motivo 

recorrente nas estruturas míticas  −, podemos distinguir, inicialmente, a relevância do 

percurso construtivo da identidade artística do autor, cujo início se dá com a auto-mitificação 

pelo (re)batismo, momento ritual inaugural, como já mencionámos neste trabalho. Assim, a 

noção de poeta-herói, ou até anti-herói, manifestada através de máscaras variadíssimas como 

Cristo, Job, Moisés ou Prometeu, profetas de si mesmos, atesta a construção da identidade do 

artista, pois o seu sofrimento individual pode ser garante de salvação coletiva. Neste sentido, 

o mito torguiano atinge proporções ímpares, não somente de fixação de uma estrutura de 

desenvolvimento artístico-literário, − defesa de traços essenciais à vida como o amor, a 

naturalidade do ciclo da vida, a verdade ou a liberdade, enquanto paradigmas temáticos de 

leitura −, mas, inserido num contexto menos imediato, relativo à própria existência do autor 

criador/criação. E é nesta medida que a obra do poeta, nomeadamente  a poesia e a 

autobiografia, é a de um Narciso, mas também a de um Cristo, em cuja obra se cumpre e em 

cujo mito se eterniza. Com efeito, e se, com Durand, a obra resiste ao tempo quando se 

mitifica, também o artista resiste, consubstanciado nela e no mito que criou. As noções de 

tempo e de esquecimento, que temos vindo a sublinhar, personificadas pelo imediatismo do 

símbolo da morte, mas mais temidas no texto torguiano, revelam-se, assim, essenciais na 

leitura do poeta, especialmente no substrato mitocrítico que prevê a resistência ao profano (o 

tempo é profano).  

 Neste sentido, o artista é um herói, não só porque visa o bem da coletividade, mas 

porque transita entre mundos, pois, afinal, é “a união das forças celestes e terrestres” 

(Chevalier 1982: 488). Mediante este convite de Chevalier, é-nos possível concluir e defender 

a coexistência do transcendente, ou espiritual, e imanente, material, na poética torguiana. 

 Sob a forma gráfica torna-se clara a leitura mítica do percurso experienciado pelo 

narrador mitológico: 
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Paraíso  

Amor 

ascético 

Kleos 

flor-verso 

inspirada 

A festa 

dionisíaca do 

natural 

Labirinto e 

catábase: 

palavra ascética 

Errância/ 
peregrinação  

Queda 

Nostos 

Gráfico 1: Sumário dos mitos essenciais, mitemas e suas interdependências 
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3. A jardinagem de paraísos como ascese ao absoluto  

 

 

O futuro é o meu reino, e eu caminho! 

Miguel Torga 

 

Porque no princípio da literatura está o mito e também no fim.  

Jorge Luís Borges 

 

Os jardins paradisíacos descritos na literatura ostentam normalmente um ideal de 

beleza exultante e simbólica. O Génesis bíblico congrega o jardim edénico, onde Deus coloca 

o homem que tinha criado, bem como “toda a espécie de árvores, de aspeto agradável, e de 

frutos bons para comer; e a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e 

do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim” (Gen 2:8-10). O Aggañña-sutra, texto do 

budismo pali, esclarece que no passado “nós éramos seres criados de espírito, oriundos do 

espírito, alimentávamo-nos de êxtase, planávamos, luminosos, nos ares, no meio de uma 

imperecível beleza” (apud Centeno 1991: 15). Na Epopeia de Gilgamesh, descreve-se 

igualmente o jardim, um terço de toda a cidade; os dois terços restantes são a cidade e o 

campo, onde se pode encontrar uma planta mágica, crescendo sob a água, com espinhos como 

a rosa, e “capaz de devolver a um homem a juventude perdida” (Centeno 1991: 17). O próprio 

Gilgamesh a nomeia “Os velhos voltam a ser novos”. Elixir da vida, é esta flor que devolve 

ao homem o estado perdido, associado ao tempo pós-Queda, tempo que o Banquete platónico 

associa ao abandono de um estado primordial: “Fragmenta-se o andrógino primordial, cai-se 

no desejo e na busca do outro que é a metade que falta, aspira-se à completude do círculo, da 

espiritualidade integrada”, como refere Yvette Centeno (Centeno 1991: 18). Aliás, Platão 

refere-se a esta ideia de perfeição e de jardim edénico em Crítias, descrevendo o mito da 

Atlântida, a “velha cidade maternal” (citado de Centeno 1991: 18). A montanha onde Clito 

reside é protegida por uma série de muralhas de água e de terra, na terra crescem plantas 

alimentícias e do solo extraem-se preciosidades; contudo tal estado ver-se-á, afinal, 

completamente deteriorado e o homem cai na indecência, como adivinha Banquete, já que a 

obra citada foi deixada inacabada. O conceito de ilha e de montanha, de árvore e de jardim 

converge para o sentido de símbolo. Estes símbolos são normalmente explorados e enformam 

esse idealizado topos literário. Para Anselmo Caetano Munho's de Avreu Gusmão e Castello 

Branco, em Ennoea, ou Alicação do Entendiemnto sobre a Pedra Filosofal, do século das 
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Luzes, a Cidade Morgana investe-se, igualmente, de traços primordiais, como, a título 

exemplificativo, o arquétipo feminino do Uno primordial, o ventre simbólico. A cidade, 

enquanto equivalente do Jardim do Éden, é descrita como um maravilhoso jardim onde as 

flores se encontram eternamente viçosas, e cujas árvores de fruto aludem à metamorfose 

alquímica. Duas prodigiosas e admiráveis árvores compõem a caraterização: “porque huma 

tinha o Tronco, ramos, e folhas de Prata, e os fructos erão como açucenas; e a o outra tinha os 

fructos de púrpura, e as folhas, ramos, e tronco de fino Ouro” (apud Centeno 1991: 20).347  

Na mitologia torguiana acedemos a um espaço primordial aninhado no cimo do 

território nacional, “como os ninhos ficam no cimo das árvores para que a distância os torne 

mais impossíveis e apetecidos” (Torga 2001: 29).348 Sublinhamos o caráter ascendente desta 

imagem, caiada de uma forte simbólica transcendental: “E quem namora ninhos cá de baixo, 

se realmente é capaz e não tem medo das alturas, depois de trepar e atingir a crista do sonho, 

contempla a própria bem-aventurança” (Torga 2011: 29). Por outro lado, as descrições no seu 

Diário alentam a leitura edénica desse local, cuja matriz349 se encontra no livro cosmogónico, 

por assim dizer, A Criação, pois revelam sempre um território geográfico povoado de 

memórias e de um halo espiritual: “S. Martinho de Anta, 17 de Abril de 1938 — Este Trás-os-

Montes da minha alma! Atravessa-se o Marão, e entra-se logo no paraíso!” (Torga 2010: 44). 

                                                           
347 Aludimos ao facto de Tolkien, criador da cosmogonia da Terra Média, mencionar, igualmente, a existência de 
duas árvores, uma dourada e outra prateada. Parte integrante da mitologia tolkiena, nas Terras Imortais, cresciam 
Laurelin, a dourada, e Telperion, a prateada de folhas verdes.   
 
348 Extraído de Portugal, nomeadamente do texto “Um Reino Maravilhoso (Trás-os-Montes)”.  
 
349

 A morte do avô, amplamente recordada já neste nosso trabalho, ressumando das primeiras páginas do 
romance, afeta toda a poética, e é lapidarmente esclarecido numa entrada do Diário, datada já de 14 de setembro 
de 1992: 

 
Parar o tempo! Deter a correria frenética das horas! Bem o tentaram e tentam ainda os sentidos em 
momentos de ocasional repouso, ou o espírito em permanente agonia, desde que, uma noite, sozinho, 
ainda sem idade para compreender o andamento do mundo, desamparado e perplexo, assisti à morte 
de meu Avô, e fiquei sempre inseguro do dia de amanhã, convencido de que os deuses tinham 
morrido também, e mais nenhum permitiria milagres iguais ao do relato bíblico. Que agora, no auge 
de cada combate, anoitecia, e se perdiam sistematicamente todas as batalhas. O mundo transformou-
se diabolicamente a meus olhos numa absurda relojoaria de pêndulos obstinados e ponteiros 
implacáveis a espicaçar-nos a inquietação. Até no pórtico das catedrais erguidas em louvor da 
eternidade havia anjos de mostrador em punho, a chamar-nos à realidade do transitório. (Torga 2011: 
352) 

 

Também a lição voluptuosa da natureza em festa é retirada dos coros da Maria Cavaca, que “cheirava a pólen e 
acicatava apenas os instintos” (Torga 2000: 21). O Natal, a matança do porco, o Entrudo e a Via Sacra que 
antecedia a “aleluia da Páscoa” são igualmente matrizes que perpassam o registo diarístico (Torga 2000: 22).  
Inclusivamente, advém também d'A Criação, o gosto que evidencia pelo cinema: “Mas a evidência das imagens 
sobrepunha-se à significação das palavras […] Histórias lidas, ao pé de histórias que se viam!” (Torga 2000: 39). 
A menção não é meramente elucidativa relativamente a preferências pessoais. Na verdade, parece-nos que a 
representação que o poeta fará da palavra se prende sistemática e intimamente com a noção da imagem. 
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“Excesso da natureza”, panorama prodigioso de “volumes, cores e modulações que 

nenhum escultor, pintor ou músico podem traduzir”, o jardim mitificado é “Um universo 

virginal, como se tivesse acabado de nascer, e já eterno pela harmonia, pela serenidade, pelo 

silêncio que nem o rio se atreve a quebrar, ora a sumir-se furtivo por detrás dos montes, ora 

pasmado lá no fundo a reflectir o seu próprio assombro”, celebrando “Um poema geológico” 

a essa edénica e primordial “beleza absoluta” (Torga 2011: 346).  

 O paraíso torguiano descreve-se com grande facilidade: balizada pelo Marão e pelo 

Douro, figura São Martinho de Anta, caraterizada pela estrutura humana, vegetal e espiritual. 

Neste sentido, a verdade primordial inscreve-se sempre sob a forma original das fragas 

nativas: “Em nenhum livro encontrara lição igual à que soletrara na dureza destas fragas, onde 

a verdade, a beleza e a esperança pareciam ter as raízes.” (Torga 2011: 185). A verticalidade 

do poeta advém, sobretudo, do telurismo, enquanto verdadeira influência do solo nativo no 

caráter e personalidade dos habitantes. Tudo o mais é saudade religiosa:  

 

O pouco que sou devo-o às fragas. Foi a pisá-las que aprendi a conhecer a dureza do mundo 

e a admirar o ímpeto que se não resigna à lisa sonolência duma paz interior espalmada. A 

inquietação da terra vê-se nos montes. Sem eles, quem daria aos homens o permanente 

exemplo da sublevação natural que há no espírito da própria vida? (Torga 2010: 197). 

 

Desta forma, a estrutura montanhesa é modelo para a sua escrita, dada a pureza que se associa 

ao  halo genesíaco da mesma: “S. Martinho de Anta, 6 de Abril de 1955 — Conseguir na 

prosa a dignidade e a força descarnada destas fragas, e nos versos a pureza e a largueza dos 

horizontes que delas se descortinam, é o instintivo propósito da minha ambição de artista.” 

(Torga 2010: 262). 

Portanto, A Criação do Mundo infeta o Diário com a matriz:  é “a escola” que, “ao 

fundo do povo, tinha mimosas à roda” (Torga 2000: 13), cuja floração é evocada, mais tarde, 

pelo diarista, numa perspetiva de florir a lembrança, mas de a deixar como ensinamento para 

os vindouros, tal qual os mitos:  

 

S. Martinho de Anta, 25 de Dezembro de 1976 — A velha escola do senhor Botelho 

finalmente reconstruída e actualizada. Mais sol, mais higiene, menos gramática e menos 

palmatoadas. Mas faltavam no terreiro à volta as mimosas da minha meninice. E passei a 

tarde de ferro e pá na mão a plantá-las. Não estarei cá para as ver crescidas como as de 

outrora. Deixá-lo. 

O meu propósito não era reflorir o passado, mas florir o futuro. (Torga 2011: 343) 
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É o Eirô, transplantado para o Diário inúmeras vezes, e relembrado aquando das suas 

visitas: “Agora, senhor dessa sabedoria, ou mais ciente da força e significado dos símbolos, 

basta-me ver a escola à entrada do povo, o cemitério à saída, o negrilho no Eirô, a azálea 

amarela no jardim, e fico satisfeito. O resto seria gula” (Torga 2011: 289).350 E ainda “a copa 

do negrilho” (Torga 2000: 13), cantada depois, a 26 de abril de 1954, no poema que o 

glorifica. Com efeito, a noção mítica referente à formalização física da árvore da vida e de 

axis mundi é-nos dada precisamente através da imagem do negrilho: “S. Martinho de Anta, 3 

de Abril de 1988 — Despeço-me da casa paterna, do jardim, do negrilho e das fragas. Das 

únicas riquezas que gostei verdadeiramente de possuir no mundo, e de que sou avaro. Que 

não tive de ganhar, mas de merecer” (Torga 2011: 244). Aliás, quando regressa e é anfitrião, 

resume desta forma a visita simbólica:  

 

S. Martinho de Anta, 25 de Abril de 1954 — Fui mostrando: A escola... A casa das Pintas... 

o negrilho... 

De repente perdi-me no tempo, apontei para uns garotos que brincavam no largo, e sai-me 

esta da boca: 

— E os meus antigos companheiros... 

O hóspede oscilou. Mas não me descompus: 

                 — Eu cresci e eles ficaram assim. (Torga 2010: 227) 

 

O mesmo sucede com a apresentação da esposa à família e à aldeia: “S. Martinho de 

Anta, 21 de Setembro de 1940 — Aqui estou. Vim mostrar a mulher aos velhos, à Senhora da 

Azinheira e ao negrilho. Gostaram todos” (Torga 2010: 89).  

 O Brasil, é, por sua vez, uma tentativa de extensão do próprio São Martinho, da 

cristalização da infância, do paraíso que, como o próprio esclarece, ainda se encontra numa 

fase remota e original, a selva que Adão deve desbravar para transformar em jardim: “É um 

fraco, esta paixão pelo telúrico. Mas tenho-a, e a tua terra351 é o telúrico em corpo inteiro” 

(Torga 2000: 199). Nesta declaração destaca-se o telurismo universal torguiano: um telurismo 

que não se limita, de forma nenhuma, a uma região, mas que parte da mesma352 na tentativa 

de abarcar o total de uma forma cósmica. Assim, face a Trás-os-Montes, o que se destaca 
                                                           

350
 O Eirô representa, também, a observação social: “S. Martinho de Anta, 14 de Setembro de 1989 — Política 

ao nível de freguesia, com as mesmas misérias da outra. Os homens públicos são todos iguais. No Terreiro do 
Paço ou no Eirô” (Torga 2011: 282)). 
351 Carta a Ribeiro Couto, inscrita em Ensaios e Discursos.  
 
352 Torga reflete-o, afirmando que São Martinho não é o lugar onde, mas de onde.  
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maioritariamente não é um telurismo regional, mas uma saudade de teor religioso, 

incontornavelmente relacionada com a infância e com a noção de paraíso. Na apresentação da 

terra onde estava a sua felicidade,353 o narrador refere: “Quanto à paisagem, acabara por 

desistir de a fixar. As serras, os rios e as florestas eram de tal maneira que não cabiam dentro 

dos olhos” (Torga 2000: 79). De facto, tamanha foi a surpresa aos olhos do sujeito, que 

menciona, novamente, linhas depois, aquando da chegada à fazenda do tio: 

 

A avaliar pelo que via, o Brasil, o Brasil que me ia enriquecer como a toda a gente, 

era uma casa enorme suspensa numa lomba por meia dúzia de esteiros de madeira, celeiros 

e cocheira ao lado, um terreno enorme em frente, moinho, chiqueiro e vacaria em baixo, ao 

pé do ribeiro, laranjeiras carregadas no pomar, à direta, e arvoredo cerrado a toda a volta. 

Mas a visão alargou-se, pouco depois. Havia ainda quilómetros e quilómetros de 

cafezais, encostas plantadas de cana do açúcar, várzeas cobertas de arrozais, extensões 

enormes de mata virgem (porque o que eu vira eram simples capoeirões), montes e montes 

cobertos de capim, onde pastavam grandes manadas de gado, o engenho, a usina, o 

alambique, um rio do tamanho do Corgo – e pretos e pretas a torto e a direito. 

A seguir meu tio, que me mostrava a fazenda, ia vendo, ouvindo e fixando nomes. 

Inhame, mandioca, quiabo, manga, abacaxi, jacarandá, tucano, araponga… Nada do que 

aprendera e Agarez servia ali. Nem os ninhos eram iguais. Alguns, suspensos das árvores, 

pareciam lampiões pendurados. Os pássaros cantavam doutra maneira, os frutos tinham 

outro gosto, e, onde menos se esperava, havia cobras disfarçadas, enormes, bonitas, sempre 

de cabeça no ar, à espera (Torga 2000: 82). 

 

A, aparente, simples descrição desta nova realidade enforma um novo jardim, porém 

povoado da mesma maravilha natural: são as serras ao alto, os rios imensos, a vegetação 

colorida e frutífera e a fauna condizente com a excentricidade da região. A cobra, enorme e 

bonita lança a hipótese do jardim coberto de tentações tangíveis, cada vez mais apetecíveis ao 

inexperiente garoto. Trata-se da inocência que vai perdendo, legitimamente, em alguns casos, 

no que diz respeito, especialmente, ao conhecimento de si enquanto ser pensante e ser 

sexuado. Os dois pólos não se contrariam: na verdade, completam-se.  

A fazenda comporta, ainda, o fantástico, que o narrador descreve na figura terrível e 

injusta da tia, que vinha de Roalde, terra de bruxas, bem como nas histórias da médium da 

fazenda, através da qual a tia recebia as notícias do mundo de lá, “era um cabra chamado 

Geraldino que se transformava em lobisomem; era a Paulina, mula de padre, que comia 

                                                           
353 Cf. Miguel Torga (Torga 2000: 81). 
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crianças; era o tal negro da erisipela a saber mais do que todos os médicos juntos; e era, 

sobretudo a Inês a receber dentro dela o mundo inteiro falecido” (Torga 2000: 85). Vemos, 

pois, que, apesar da extravagância paisagística, a narração, de focalização interna, vai 

anunciando elementos externos à personagem romanceada, cuja natureza é significativamente 

negativa ou dúbia, e que, neste segundo dia creacional, se leem na recorrência ao fantástico.  

Mas a noção do natural, de liberdade, de respeito e de embrenhamento do mais íntimo 

do sujeito com tal visão, permanece:  

 

Curioso de tudo e sensível à qualidade de cada coisa, fora dessas horas infelizes 

considerava aquele Brasil um deslumbramento. Era um tatu que à minha vista fez um 

buraco com as patas e se enterrou no seio da terra num abrir e fechar de olhos; eram pacas 

bonitas e rápidas a atravessar as veredas como relâmpagos; eram tucanos de bicos 

assombrosos, que pareciam talefes. Era uma terra nova nuns olhos novos. Quando a cancela 

do terreiro me batia atrás das costas, então é que a vida começava. Os macacos baloiçavam-

se nos cipós, as preguiças dormitavam nas embaúbas, um abacaxi maduro enchia o ar de 

perfume… E aquele pedaço de Minas parecia um recanto do paraíso. (Torga 2000: 91) 

 

Ideal concêntrico, a aldeia infantil reporta a noção de centro e de circularidade, como 

num outro qualquer paraíso literário: “a Atlântida é redonda porque o círculo é símbolo da 

perfeição divina” (Centeno 1991: 18). Também a ilha e a montanha definem o espaço 

espiritual onde se processa a ascensão ao espaço ilimitado de Deus ou do Paraíso. Mircea 

Eliade esclarece a noção de axis mundi, o omphalos sagrado, tão reverberante em Torga na 

imagem da montanha ou do Negrilho, símbolo da árvore da vida, e, certamente, do paraíso 

ficcionalizado: 

 

S. Martinho de Anta, 23 de Dezembro de 1950 — Cá estou de novo plantado no centro da 

minha paisagem, como uma macieira no centro da sua leira. Dum lado a escadaria que leva 

ao Doiro, e do outro o icebergue do Marão. O ar fresco da neve corta-me o rosto, e pelas 

raízes entra-me a seiva duma terra que é fecunda desde o dia da criação. E, contudo, não 

tenho nada de novo que dizer, não me ocorre uma frase que seja um fruto desta levedação. 

A paisagem, da mesma maneira que a quadra que passa, é ritual. E tudo o que é ritual só é 

formulável uma vez. (Torga 2010: 91) 

 

Sublinhe-se a menção à fecundidade associada à pureza do primeiro dia, anunciando 

uma leitura cosmogónica dessa paisagem, bem como a noção modelar do mito, dada a sua 

formulação inicial e consequentes recriações. A beatitude das origens permanece inalterada, 
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permitindo uma “repetição consciente de gestos paradigmáticos” (Eliade 1984: 19). A busca 

da palavra perdida, verdadeiramente associada à naturalidade e pureza da paisagem determina 

essa necessidade religiosa de evocação dos primórdios. Mais do que uma questão de 

precisão354, a palavra carrega a possibilidade criativa. Ao digladiar-se com o poema, Torga 

purifica a instauração de uma ilha paradisíaca, de um tempo que não discerne passado ou 

futuro, mas que os mescla num presente satisfatório e completo.  

A ideia de claridade implica a iluminação metamórfica, a passagem do imperfeito para 

o perfeito, transformação unicamente viabilizada através da palavra: “É então que chega a vez 

da poesia, pois apenas ela é capaz de ir aos confins da compreensão e da expressão” (Torga 

2011: 158), ou, ainda: “O Homem que as religiões salvaram para o céu nas catacumbas e no 

martírio, e que a Poesia deve salvar para a terra, à clara e alegre luz da beleza” (Torga 2010: 

112) e, finalmente: “O poema — essa prestidigitação que desata o nó cego de todos os 

mistérios” (Torga 2011: 158). Tal noção de claridade é inteiramente permeável à descrição da 

realidade natal: 

 

Mas esse instantâneo trágico da face esquerda do Marão, como que batido à luz dum 

relâmpago que se prolongasse, apenas coroou de singularidade o que dentro de mim é 

constante deslumbramento agradecido. Fascinação de artista rendido à beleza viril de uma 

paisagem onde sempre me apetece parir ou morrer, e gratidão somática por ter nascido nela. 

A terra tem um senão: a mudez. E o poeta é um homem de perguntas. Desde que me 

conheço que me dilacera o cilício de a interrogar sem esperança. Ora o chão transmontano 

fala-me pela boca de meu pai. Na sua dignidade de cavador cumprido, de príncipe que 

depôs a enxada sem abdicar dela, o velho como que atingiu o recolhimento sábio e tutelar 

necessário aos oráculos do cósmico. Num rifão, num gesto, numa atitude, responde-me às 

perguntas mais perturbadoras, e é o próprio telúrico que me responde. A serena confiança 

que irradia, a paz com que espera a morte, a força com que nivela os homens no estalão 

natural, a exemplaridade polarizadora da sua inteireza, iluminam-me o entendimento e 

fazem-me compreender as courelas que lavrou e as pedras que os seus pés calcaram. Por 

isso, depois de cada visita que faço ao duro berço que me viu nascer, parece que tenho 

vendas nos olhos e só vejo por dentro. A vida fica baça à minha volta, e todo eu me 

concentro na demorada contemplação da íntima claridade. (Torga 2010: 271) 

 

                                                           
354 Precisão que lemos no labor constante do texto e muito diretamente em observações torguianas: “A pedra-de-
toque de uma arte é a sua precisão. O conforto intelectual que Ezra Pound me deu há pouco, quando li esta 
afirmação num dos seus ensaios! Foi como se ele, com a sua autoridade de mestre de poesia, me tivesse passado 
um atestado de bom comportamento” (Torga 2011: 90). 
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O espírito da matéria torna-se percetível àquele que se predispuser a ouvi-lo. A 

interioridade com que a reflexão se faz enaltece as razões dos seus regressos rituais:  

 

S. Martinho de Anta, 22 de Novembro de 1959 — Paro um momento no meio das encostas 

a tomar fôlego, e ponho-me logo a magicar na significação destas visitas, que obedecem 

sempre ao mesmo ritual: à vinda, do alto do Marão, cumprimento, apenas topográfica e 

sentimentalmente, a Senhora da Azinheira; à ida, recebo em Sabrosa, das mãos vizinhas de 

Fernão de Magalhães, passaporte para todas as inquietações; no intervalo, inventario as 

fragas nativas. Três tempos, com três sentidos escalonados: o do céu perdido, o do ninho 

limitado e o da terra inteira abraçada. (Torga 2010:360) 

 

Tal regresso, é, aliás, mote de um dos seus poemas mais emblemáticos, cujas unidades 

de leitura validam a interligação da natureza geográfica natal à infância e à noção paradisíaca 

da vida: 

 

S. Martinho de Anta, Natal de 1951. 

 

Regresso 

 

Regresso às fragas de onde me roubaram. 

Ah! minha serra, minha dura infância! 

Como os rijos carvalhos me acenaram, 

Mal eu surgi, cansado, na distância! 

Cantava cada fonte à sua porta: 

O poeta voltou! 

Atrás ia ficando a terra morta 

Dos versos que o desterro esfarelou. 

Depois o céu abriu-se num sorriso, 

E eu deitei-me no colo dos penedos 

A contar aventuras e segredos 

Aos deuses do meu velho paraíso. (Torga 2010: 129) 

 

Essa noção do seu regresso ritual relaciona-se, evidentemente, com a representação da 

partida, que Miguel Torga, no seu registo diarístico, garante ter sido, afinal, uma mais-valia 

para o entendimento da relevância da casa paterna na consubstanciação do seu jardim 

primordial, sagrado, matriz: 
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S. Martinho de Anta, 1 de Outubro de 1953 — No fundo, foi bom eu ter abandonado a casa 

paterna quase ao nascer. Fiquei sempre a ver as palhas do ninho como penas de aconchego. 

Não houve tempo para a mínima erosão. Envolvidas numa redoma de saudade que nunca 

foi quebrada, as impressões infantis guardam toda a pureza dum amanhecer sem ocaso. 

Intemporal e mítica, a paisagem geográfica é nos meus sentidos uma perpétua miragem; 

quanto à outra, à humana, tais virtudes lhe descubro, que parece que só junto dela sou 

gente. As raras horas de céptica objectividade são guinadas passageiras. É na exaltação e na 

confiança que o corpo e o espírito respiram aqui. E cada visita que faço a este chão amado 

lembra mais uma peregrinação de sonâmbulo do que um contacto acordado. É como se 

viesse ao cimo de uma serra cumprir uma promessa, e andasse de joelhos à volta da ermida 

a cercá-la de intangibilidade, sem olhos para reparar nas imperfeições do orago. (Torga 

2010: 215) 

Podemos ainda ler neste excerto o mesmo sentido de autenticidade: 

 

S. Martinho de Anta, 20 de Setembro de 1982 — Sempre que venho, mal entro na terra, 

tenho a impressão de que mudo por dentro. Esqueço repentinamente quanto aprendi desde 

que fui obrigado a correr mundo, e relembro ao mesmo tempo tudo o que sabia antes. É 

como se o mais autêntico de mim estivesse aqui à espera de mim. (Torga 2011: 114) 

 

De facto, dos cumes que visita resulta a tentativa de solidificação da palavra que busca 

com grande resiliência: “S. Martinho de Anta, 26 de Dezembro de 1953 — Poupar o 

coração... para fazer versos. Mas haverá um verso que valha o panorama que se abrange do 

alto de S. Domingos? E farei eu versos quando deixar de subir ao cume dos montes?” (Torga 

2010: 223). 

 O tempo desse jardim torguiano consagra o presente, que, por anulação do passado e 

do futuro, num paradigma cronológico, os une enquanto constâncias de um presente sagrado e 

atemporal, do tempo cósmico circular. Trata-se do não-tempo esclarecido por Eliade: “ao 

chegar-se ao começo do tempo atinge-se o não-tempo, o eterno presente que precedeu a 

experiência temporal fundada pela “Queda na existência humana” (Eliade 2000: 76). Torga 

reflete-o nesta entrada do Diário: 

 

S. Martinho de Anta, 5 de Setembro de 1975 — A linguagem concreta do povo! Converso 

com esta gente e tenho sempre a impressão de que estão a fazer a vida em cada palavra. 

Nenhuma abstracção, nenhum devaneio, nenhuma superfluidade. Tudo o que contam 

parece que palpita. Acontece na ocasião, virginalmente, agora. Mesmo o passado se torna 

presente, se o evocam. Dir-se-ia que na boca deles os verbos só têm um tempo: o que 

decorre. (Torga 2011: 328) 
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Ou, ainda mais particularmente, sobre a casa paterna: “S. Martinho de Anta, 15 de 

Setembro de 1979 — A casa nativa. O retiro sagrado da memória. A eternidade paralisada” 

(Torga 2011: 63). A casa surge assim como símbolo do mito criado em torno do regresso 

ritual à infância por via da visitação à casa nativa e consequente ascensão ao primordial.  

Mas o que traduz a noção de jardim celeste é precisamente a vocação de Torga para a 

jardinagem, quer de versos, quer de flores: 

 

Martinho de Anta, 15 de Abril de 1981 — Flores. Herdei do Velho esta paixão. E são elas 

que em parte me trazem aqui todas as Primaveras, para as contemplar, às vezes durante 

apenas algumas horas. Gosto de lhes admirar, além da pureza imaculada, a pontualidade 

com que desabrocham e a constância que mantêm na cor e no perfume. O reino animal é 

vário e, por isso inquietante. Mas o vegetal é invariável e, portanto, pacificador. E quando 

se desfaz em pétalas, como é o caso, mais calmante ainda. Porque não tem inteligência, 

nem instintos, nem sequer gesticula, o que diz é da ordem do inefável. E é precisamente a 

evidência de uma vida bela e gratuita, sem sofrimen to e sem queixas, que me seduz. A 

comungá-la, como que gozo férias da minha. (Torga 2011: 90) 

 

 Arte que ganha relevância gradualmente, adverte-nos para a representação da figura do 

jardineiro na literatura, cujas primeiras manifestações ocorrem na Alemanha do século XVI 

nos tratados de alquimia. Yvette Centeno Esclarece-nos: “aqui [nas primeiras representações 

do jardineiro] o jardim é uma espécie de laboratório da alma. E o trabalho com a pá, a 

jardinagem, é a Obra de transformação do adepto, pela qual o próprio universo, e Deus, 

acabarão transformados (redimidos)” (Centeno 1991: 72). 

 A arte da flor, assumida entretanto como um rito, ganha um sentido interessante ao 

longo das últimas décadas do Diário. Mais exaustiva, a jardinagem revela não somente a 

ligação com a terra telúrica e o ventre materno e cósmico, nem apenas a proximidade com os 

antepassados, mas uma busca maior, espiritual, de um jardim idílico, material. Vertidos que 

são posteriormente em verso, estes jardins pretendem a anulação da consciência do 

cronológico, no sentido de alcançar “uma plenitude unificadora”, como refere Centeno ao 

referir-se a Le Jardin Exalté, de Henri Michaux, que, independentemente do desencadeador 

da descoberta, evoca “o jardim da revelação e do deslumbramento diante do pulsar da própria 

vida” (Centeno 1991: 82). Leiamos, pois, algumas citações: 

 

S. Martinho de Anta, 23 de Dezembro de 1982 — Cá estou mais uma vez cingido à minha 

natureza profunda. Vestido como qualquer camponês e a sentir-me bem dentro desta pele 
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terrosa, cavo o quintal, arranco silvas, podo roseiras, racho lenha. E converso com gente do 

meu agro que me vem visitar ou consultar, gente que nunca me leu, nem faz ideia do que é 

ser poeta, que fala de trivialidades e quer ouvir respostas triviais. Alimento com todo o meu 

ser essas conversas intermináveis, feitas de tudo e de nada, e quando elas acabam retomo a 

enxada de boa consciência, na paz de quem compreendeu e foi compreendido. Sabe bem 

compartilhar da condição comum. Lá em baixo sou uma ficção entre ficções; aqui sou uma 

criatura entre criaturas. (Torga 2011: 118) 

 

S. Martinho de Anta, 30 de Março de 1988. 

 

Preservação 

 

Fiéis, as minhas flores, 

Azáleas, rododendros, pionias, 

Quiseram que estes dias 

De treva e de paixão 

Fossem alegres como a natureza. 

De maneira discreta, 

Abriram na tristeza 

Do meu coração 

Com tal beleza, 

Que a pura gratidão 

Manda o poeta 

Preservá-las assim, 

Festivas 

E votivas, 

Num mais perene e mágico jardim. (Torga 2011: 243) 

 

Jardins que se versificam pela mão do poeta jardineiro, são passíveis de exaltar a 

beleza e a alegria natural no coração do sujeito poético, adotando um sentido cada vez mais 

profundo à medida que o poeta se aproxima do fim, já que a morte parece trazer-lhe a 

perenidade e o paraíso perdido à nascença, e ritualmente emulado durante a vida, 

literariamente, miticamente: 

 

S. Martinho de Anta, 30 de Abril de 1990 — Sentado no pátio da casa à sombra do 

noveleiro, coroado de flores e rodeado de silêncio. Plantei mais um rododendro que 

comprei à vinda num horto do caminho, arranquei um lilás excessivo, podei algumas 

roseiras, e gozo agora a paz do entardecer, desobrigado dos doentes, que me não largam 
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sempre que venho, e da enxada que me lembra as silvas teimosas que desde o amanhecer 

combati. Amanhã regressarei. Este paraíso ainda não é meu duradoiramente. É dos meus 

antepassados, que nele moram em cada canto da casa e do quintal. É por eles que acendo a 

lareira, alimento devotamente o lume votivo, renovo os canteiros, planto e semeio. Desde 

há muito que sei que sou o usufrutuário de uma herança sagrada, que só merecerei se nunca 

me esquecer que S. Martinho é um berço onde tenho de nascer todas as horas e morrer um 

dia. (Torga 2010: 293) 

 

Interessante a constatação da multiplicidade de nascimentos, a “todas as horas” e a 

noção da morte confinada a um só dia. Mítico, o deus criador é passível de renascimento 

através dos seus rituais validadores da cosmogonia e teogonia torguiana; no entanto, homem 

que assume a sua condição de mortal, de Adão saudoso e degradado e de Caim laborioso e 

cavador − aliás, cercaduras simbólicas da postura desesperançada e da veia confiante, o 

humanismo apolíneo torguiano −, assume a sua extinção material. 

Fonte de conhecimento do eu, a natureza e o conhecimento que dela se recolhe, como 

para Ralph Waldo Emerson355, em Torga permite uma ligação com o universo. A par de 

Emerson, também Thoreau evidencia a devoção pelo seu lugar natal: “ele investe toda a sua 

energia criativa a divulgar os campos, as serras, as águas da sua região, convertendo-os num 

território imaginativo de interesse universal” (apud Leão 2007: 309). Dessa forma, Concord é 

ponto de partida para “contemplação do próprio mundo” (apud Leão 2007: 310), a par de São 

Martinho para Torga: “Nascemos num sítio. E ficamos pela vida fora a ver o mundo do fragão 

que primeiro nos serviu de mirante” (Torga 2011: 282). De facto, muito nos diz tal afirmação, 

não apenas a nível social ou psicológico, mas essencialmente a nível religioso. Os padrões 

míticos com que baliza o Diário, destacada obra neste estudo, nascem da paisagem natal do 

poeta e, consequentemente, da cosmogonia mítica criada em seu redor no romance 

autobiográfico. Por outro lado, ao mitificar-se, desenvolve como que uma teogonia sobre a 

sua figura de Deus Poeta: “De potestade a potestade” (Torga 2011: 248), pois o homem é 

também divino na sua resiliência e “inconformação humana”. A sua luta, que tem início ainda 

na juventude, determina: 

 

Coimbra, 1 de Dezembro de 1948 — A minha luta é para encontrar o centro, o núcleo de 

toda uma infinidade de justificações, que superficialmente parecem satisfazer-me e são, 

                                                           
355 Leia-se o trabalho de Isabel Maria Fernandes Alves, em “Um modo de olhar o Novo Mundo: uma 
aproximação à poética da paisagem em Miguel Torga”, em A minha verdadeira imagem está nos livros que 
escrevi.  
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afinal, folhas caducas do meu tronco. Determinar, numa palavra, que causa última me 

conduz, que força polariza os meus actos. Mas estou longe dessa descoberta. Eliminei o 

divino, porque era divino e eu sou humano; superei o pecado, porque viver sem pecado era 

um absurdo moral; e consegui perceber que a vida não é trágica por estar balizada pelo 

nascimento e pela morte, que são condições de existência e não condenações dela. Contudo, 

nada resolvi. Continua a escapar-me das mãos a sombra de um fantasma paradoxal. Uma 

sombra que é uma pura alucinação dos sentidos, que sabem que apenas o real lhes merece 

crédito, e, sobretudo, da razão, que sabe que a única consciência do mundo é ela própria, 

princípio e fim de si mesma. (Torga 2010: 339) 

 

A busca da palavra essencial que determine claramente o que polariza os seus atos e 

que, ao longo do percurso, o faz eliminar o divino, dada a sua humanidade, e compreender a 

morte, aparentemente, como uma condição existencial, torna-se obsessiva. Nessa senda, é à 

paisagem natural que recorre, à “estrada larga” ao jeito de Walt Whitman:  

 

S. Martinho de Anta, 15 de Setembro de 1987 — Tantas páginas e tantos poemas que aqui 

tenho escrito, e morro na convicção de que nada disse de significativo da minha ligação à 

terra onde nasci e de onde nunca verdadeiramente saí. Tudo o que fui lá longe, apenas 

serviu para me afundar mais as raízes. E é da seiva que elas sugaram e sugam no húmus 

original que não sei falar. Ou perco-me em mil circunlóquios, sem encontrar a expressão 

exacta de uma identificação que sempre assumi obscuramente. Precisava de uma frase, de 

uma palavra, de uma interjeição que fossem como que um abre-te Sésamo. Que, num 

relâmpago, me deixassem ver claramente a razão causal da minha condição. Que me 

dissessem, de uma vez para sempre, o que sou, como sou e porque sou. (Torga 2011: 228) 

 

Desta forma, exulta quando o seu paradigma mítico enforma a mágica concreta do 

real:  

 

Alto de Espinho, Marão, 21 de Março de 1989 — Uma placa à entrada de Trás-os-Montes 

com um excerto de Um Reino Maravilhoso. E gosto de ser o porteiro do meu mundo. De o 

franquear às visitas em duas palavras de passe, na legítima ufania de quem, magicamente, 

abre um Sésamo. (Torga 2011: 272) 

 

A intimidade mítica que o relaciona com a paisagem duriense e maronesa advém, 

portanto, do sentimento religioso de perda e de reencontro, de respeito por todos os seres 

acarinhados pelo sol, e da noção do espanto que a natureza providencia ao homem, a lição do 

amanhecer: “Mas que maravilhoso ser seria aquele que pudesse entender a beleza perfeita 
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duma flor, e fosse capaz de se pôr em espírito numa brancura assim, gratuita e perfumada” 

(Torga 2010: 116). E, ainda: 

 

a vida é uma coisa imensa, que não cabe numa teoria, num poema, num dogma, nem 

mesmo no desespero inteiro dum homem. 

A vida é o que eu estou a ver: uma manhã majestosa e nua sobre estes montes cobertos de 

neve e de sol, uma manta de panasco onde uma ovelha acabou de parir um cordeiro, e duas 

crianças — um rapaz e uma rapariga — silenciosas, pasmadas, a olhar o milagre ainda a 

fumegar. (Torga 2010: 116) 

 

Nutre, portanto, pela paisagem, essencialmente aquela onde brincou e fez as primeiras 

descobertas sobre a vida, um incondicional amor, que, poeticamente, lhe prolonga a vida: 

 

Coimbra, 30 de Janeiro de 1991. 

 

Cordial 

 

Não pares, coração! 

Temos ainda muito que lutar. 

Que seria dos montes e dos rios 

Da nossa infância 

Sem o amor palpitante que lhes demos 

A vida inteira? 

Que seria dos homens desesperados, 

Desamparados 

Do conforto das tuas pulsações 

E da cadência surda dos meus versos? 

Não pares! 

Continua a bater teimosamente, 

Enquanto eu, 

Também cansado 

Mas inconformado, 

Engano a morte a namorar os dias 

Neste deslumbramento, 

Confiado 

Em não sei que poético advento 

Dum futuro inspirado. (Torga 2011: 314) 
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À medida que A Criação se desenvolve, acedemos a um mundo que deixa, na 

realidade, de ser um jardim, para assumir as proporções de uma selva, pelo que surge a 

necessidade de Caim agir sobre o caráter selvático através da boa-nova da poesia, cuja matriz 

recorda o espaço primordial das origens. Desta forma, os ritos procuram a evocação da 

palavra perdida, perfeita, na tentativa de instaurar o paraíso recriado ficcionalmente, mas 

miticamente, através do labor do poeta. Existe, portanto, uma ação sobre a selva que é preciso 

fazer reverberar com esperança e valentia. A mesma noção se declara na poética de Pascoaes, 

ao delimitar um reino espiritual novo implementado através da intervenção do homem e de 

um deus “revelado pela saudade” (Mesquita 2001: 15). Na verdade, a partir de “O Terceiro 

dia” compreendemos, imediatamente, o desencanto que se assume gradualmente, através da 

leitura dos primeiros parágrafos: 

 

A cidade, agora, tinha outra realidade. O ingénuo rapazinho que a vira em espanto e 

desespero à chegada do Arlanza, morrera. O carro que desta vez me levava 

vertiginosamente pela Avenida do Mangue, movimentava as coisas mas não as tornava 

siderais […] Nem a baía da Guanabara, no dia seguinte, conseguiu fazer transbordar a taça. 

[…] O informe começava a ter linhas, cores e volumes. A imensa concha azul, que grandes 

e pequenas ilhas salpicavam de verdura, e a teoria de montes à volta, que lembravam 

gigantes tornados Narcisos à beira das águas, só como certezas físicas se prestavam aos 

devaneios da imaginação. O mundo pedia-me lucidez antes de cada deslumbramento 

(Torga 2000: 148).  

 

É que o mundo, de forma proporcionalmente inversa à ação do poeta, muda, para “mor 

espanto” (cf. Luís Vaz de Camões), enquanto este se esforça por semear a boa nova de um 

desbravamento da selva, embora ela insista em progredir e fazer crescer as suas ervas 

daninhas, em tudo adversas às rosas que o jardineiro pretende podar. Como se regredisse, ao 

invés de jardinar o éden recebido das mãos de Caim ‒ o fundador do paraíso terrestre ‒ , a 

humanidade faz-se cercar da selva original, caótica, ainda num estado de pré-instauração da 

vida: ainda transbordante de pré-silêncio concetivo. No entanto, a operacionalização desta 

mudança não acontece apenas exteriormente, mas é conivente com a própria paisagem 

interior, mais lúcida e maturada, do sujeito narrativo.  

É com reveladora nitidez que se conjetura um novo ser, cujo desenvolvimento cultural 

e intelectual parecem, de alguma forma, afetar a sua naturalidade originária. Trata-se da difícil 

manutenção do homem natural e do homem intelectual, cuja maior descrição é o ritual de 
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caça, onde existe uma evidente dispersão consentida por parte do homem pensante que, 

contudo, não deixa de desembocar em qualquer reflexão final. A vida objetivara-se.  

No início da viagem à Europa, lemos, n' «O Quarto dia»:  

 

Envolvida em neblina, Castela despertava ainda. E o seu amplo corpo deitado, que a estrada 

marcava como o vergão dum látego, tinha palpitações subtis por debaixo do manto de 

orvalho. As cores do arco-íris tentavam reluzir no cinzento maciço. O vermelho e o core 

dos pequenos cultivos, o verde aguado das lameiras, o amarelo ferrugento de algum velho 

restolho. Negrilhos sonolentos, choupos nodosos, azinheiras torturadas iam povoando 

precariamente o decampado, que o céu baixo e carrancudo cobria de apreensão, e o sol 

iluminava progressivamente sem alegrar. Corvos aziagos saltitavam nos montados. Postes 

telegráficos em cruz, numa sucessão obsessiva, imprimiam nos olhos a imagem dum 

calvário infinito. (Torga 2000: 14) 

 

A Natureza toma formas humanas, fazendo-se igualmente personagem cuja descrição 

direta evidencia a Espanha bélica, envolta em guerra civil. Tomamos, pois, a evolução das 

descrições da paisagem natural como um reflexo da perda da inocência do sujeito, como 

evidente noção da degradação do homem e, indubitavelmente, da humanidade. Assim, se o 

corpo vai definhando, o espírito procura refúgio na poesia, esplendorosa, porém, consciente 

da queda e da falha humana. É observável, ao longo da obra torguiana, a noção crescente de 

ruína à medida que os anos passam, degradação essa colmatada pela palavra poética, a única 

divindade, talvez, no ver do poeta. Os parágrafos finais do romance autobiográfico explicitam 

com clareza tal afirmação, objetivando, ainda, a descrença nas suas próprias palavras: 

 

De tanto que dissera, o que ficara dito? Algo de medular se quedara irredutivelmente calado 

para além e para aquém do amálgama de ideias, perplexidades, protestos, revoltas, paixões, 

que formavam como que uma crosta de obstinação à volta dum magma de angústia. Algo 

que era o mistério da minha própria identidade e que nunca se deixara revelar nem no 

silêncio nem no eco das palavras […] E, afinal, chegava ao termo da viagem na mais 

profunda escuridão. Em vez da transparência almejada, deparava com a negrura de um 

enigma […] Sem mais direito ao amor e à inspiração, despojado de ambições e a redoirar a 

esperança à sobreposse, nem a lição de Agarez, a cavar por descargo de consciência a 

costeira maninha das courelas, me podia valer. […] Sim, a vida ia continuar. Outros dias 

viriam cheios de sol, de flores e de frutos. Mas não seriam meus. (Torga 2000: 331) 
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 O romance autobiográfico insinua o fim da vida do homem, graças “ao espetáculo 

degradante de um mundo massificado e agressivo, que confundia a liberdade com o seu 

desejo irresponsável de permissividade e impunidade, incapaz de reconhecer na arte qualquer 

significação perene e sagrada” (Torga 2000: 329).356 E, por essa razão, teme “a decadência, 

não temia[e] a morte. Deixar de escrever, deixar de amar, deixar de caçar é que seria a 

suprema desgraça” (Torga 2000: 322). Esta afirmação é deveras relevante, especialmente 

quando a poética torguiana tem sido olhada sob o espectro da morte, espectro esse que, a certa 

altura, a nosso ver, se revela, se depura e se mostra realmente: o tempo e a ruína, e o 

desmemoriamento posterior. Por outro lado, a exemplificação dos ritos e paradigmas 

essenciais são recordados: a escrita, a caça e o amor.  

Etapa que antecede a final (relembremos que o romance termina ao sexto dia, pois no 

sétimo o criador descansa), é ela firmada pelo desencanto, quer com o homem, como lemos 

na citação seguinte, “quanto mais parecia debelada, mais a opressão se enraizava no corpo 

social e mais sólida e subtilmente se implantava nele. E olhava sem antolhos os horizontes 

promissores da democracia. Cada vez se tornavam menos nítidos no meu desespero” (Torga 

2000: 329), quer, com Deus: “Os permanentes acenos de Deus nunca atendidos, os sonhos 

maiores nunca plasmados, os sentimentos mais íntimos nunca correspondidos” (Torga 2000: 

329). Gradualmente, o poeta volta-se do universal para o particular, questionando-se: 

 

Era belo pensar que tempos viriam em que a cultura desceria naturalmente à praça pública, 

passando primeiro pelo interior amadurecido de cada consciência. Que a simples sugestão 

de um aforismo fosse capaz de organizar em torno de si toda a constelação dos valores que 

estruturam qualquer comunidade adulta e lhe outorgam uma fisionomia autónoma no 

concerto das nações. Mas até lá?  

O meu tempo estava realmente cumprido […] Mas já nada mais podia acrescentar ao 

mundo que paciente e tenazmente criara senão a implacável consciência de lhe sentir em 

todas as direções a trágica mudez. De tanto que dissera o que ficara dito? (Torga 2000: 330) 

 

                                                           
356 O próprio poeta esclarece que, de entre as suas obras, A Criação evidencia dolorosamente, uma tonalidade 
apocalíptica:  
 

Carvoeiro, 26 Julho de 1982 — O dia inteiro a rever com a tradutora a versão francesa de A Criação 
do Mundo. Vamos lá ver que simpatia alheia será capaz de despertar um livro atormentado logo de 
raiz, que foi progressivamente aumentando de pânico à medida que se ia aproximando do fim, até 
rematar num desengano crispado, sem o repouso dum sétimo dia feliz. Com outras obras não 
aconteceu o mesmo. Mas esta foi o tempo que lhe determinou o ritmo e o percurso. E o tempo era 
apocalíptico, fora e dentro de mim. (Torga 2011: 110) 
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Mas o parágrafo final, apesar de consciente da dolorosa e derradeira etapa, de 

decadência e velhice,357 avança uma premissa válida e esperançada, metaforizada pelo 

recorrer aos “dias cheios de sol, de flores e de frutos” (Torga 2000: 331), tonificando a 

inacabável circularidade da vida. O aspeto natural serve aqui de prefiguração de um ambiente 

paradisíaco. Na verdade, o homem cumpre-se − mesmo que ainda restem muitas 

interrogações sobre si − , a vida desgasta-se, e o mundo corre aflito, mergulhado em miséria; 

porém, a célula da esperança ainda subsiste, quer naturalmente, através das flores e dos frutos, 

quer intelectual e culturalmente, através da arte, “perene e sagrada” (Torga 2000: 329). 

Portanto, o material e o espiritual comportam verdadeiramente a fórmula de vida paradisíaca, 

e a arte é caminho evidente nesse estado de ascese ou elevação moral, social e cultural.  

Não seria a primeira vez que um poeta profetizaria tal renascer humano através da 

consciência da arte, neste caso concreto, da literatura. Maria Luísa Soares esclarece, em 

Profetismo e Espiritualidade – de Camões a Pascoaes, que, no que diz respeito à profecia 

literária, “o que a visão e a palavra dos profetas revelam não é o futuro. É o Absoluto.” 

(Soares 2007: 12). Quando Torga se refere ao dia de amanhã, das novas flores e dos novos 

frutos, a noção de futuridade está incontornavelmente implícita, porém, essa ideia de um novo 

amanhecer comporta, igualmente, uma relação intrincada com a figura do paraíso terrestre, 

adornada pela arte e pelo saber moral, pelo que, o futuro se inscreve num plano revelatório, 

associado a Deus, ao Absoluto. Maria Luísa Soares assegura: “o dizer destes poetas-profetas 

não é obrigatoriamente um predizer: é antes a revelação do Eterno, do que ultrapassa os 

condicionamentos de espaço e de tempo” (Soares 2007: 12).  

 A figura divina, que, pela sua divindade e caráter extra-humano, tantas tormentas faz 

recair sobre o sujeito poético da criação torguiana, é basilar. Arriscaríamos avançar que ela é a 

raiz mais profunda da sua poética, originando as temáticas intrincadas e perfeitamente 

relacionáveis entre si, não dando espaço a lugares estanques. Telurismo, drama da criação, 

desespero humanista, as linhas de leitura apontam sempre na mesma direção: o Absoluto, e o 

conflito com Deus. A infância, enquanto lugar do sagrado puro, lança-se, então, na 

consubstanciação das temáticas torguianas, pois ela estipula a matriz genealógica torguiana, a 

sua conceção mitológica e a sua criação literária. Os símbolos e os ritos, elevados à 

preconização de intervenientes do mito, cercam o poeta da perspetiva de imortalidade, pois o 

illo tempore e a narrativa mitológica permitem a abordagem de um tempo primordial, 

matricial, cosmicamente genuíno, que se reveste de sucessivas repetições, ou reatualizações, 

                                                           
357 Cf. Torga em A Criação do Mundo (Torga 2000: 322).  
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de forma a ser recordado como um mito eternamente rememorado. O Reino Maravilhoso é, 

então, uma tentativa de resgate do Paraíso. Umberto Eco refere, acerca das utopias ou dos 

espaços imaginários: 

 

Often the object of a desire, when desire is transformed into hope, becomes more real than 

reality itself. Out of a hope in a possible future, many people are prepared to make 

enormous sacrifices, and maybe even die, led on by prophets, visionaries, charismatic 

preachers, and spellbinders who fire the minds of their followers with the vision of a future 

heaven on Earth (or elsewhere)358 

 

 Acrescenta ainda: 

 

The possible world of narrative is the only universe in which we can be absolutely certain 

about something, and it gives us a very strong sense of truth. The credulous believe that El 

Dorado and Lemuria exist or existed somewhere or other, and skeptics are convinced that 

they never existed, but we all know that it is undeniably certain that Superman is Clark 

Kent and that Dr. Watson was never Nero Wolfe’s right-hand man, while it is equally 

certain that Anna Karenina died under a train and that she never married Prince Charming.   

 

3.1 Nihil Sibi ‒ “O poeta é uma fonte/ Nada reserva para a sua sede” 

 

 A narrativa funciona, então, como um modo de alijar a mentira e o engano, permitindo 

a religação à revelação do Absoluto através da palavra decorrente da criação do mundo.  

Outros paraísos filosóficos foram igualmente criados ficcionalmente. A narrativa de 

Teixeira de Pascoaes, a par de outras profecias visionárias, quer em sentido político, quer 

religioso, quer social, foca-se, normalmente, no papel do Homem e na sua relação com o 

sagrado. Criando espaços jardinados, cuja simbólica é evidentemente associada à noção de 

paraíso perdido, ou simplesmente reinos sob a organização de uma nova ordem sobre a terra, 

os poetas sempre profetizaram um novo amanhecer. Luís Vaz de Camões fá-lo em Os 

Lusíadas, através do estabelecimento seja do “a-histórico império da ilha dos amores, seja ele 

o histórico "Quinto Império" político, comandado por D. Sebastião” (Soares 2007: 17). Padre 

António Vieira prevê realizações divinas que culminam com o Fim dos Tempos e a 

“instauração de uma era gloriosa de paz” (Soares 2007: 31). Para Fernando Pessoa, a 
                                                           

358 (Citado de um artigo digitalmente publicado em: 
http://www.brainpickings.org/index.php/2014/02/17/legendary-lands-umberto-eco/ . Página visitada a 24 de 
fevereiro de 2014). 
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purificação da Cidade dos Homens, na senda de Santo Agostinho, defendida também por 

Dante e Paulo Osório, é uma das vertentes da noção do Quinto Império. A ideia de 

regeneração do povo português depende inteiramente do sujeito individual, do poeta: 

“Emissário de um rei desconhecido/ eu cumpro informes instruções de além” (apud Soares 

2007: 56). Também Garrett ostenta em «Sonho Profético» a noção de decadência e de 

regeneração. Alexandre Herculano, igualmente consciente da perda da grandeza nacional, faz 

conviver a noção de decadentismo com a de reforma.  

Portanto, os jardins torguianos mantêm, a par de uma sede de absoluto pessoal e 

íntima, uma tendência social de regeneração do povo e consequentemente do mundo, através 

da voz do poeta e da verdade poética que ressume dos seus versos: 

 

Aos Poetas  

 

Somos nós  

As humanas cigarras! 

[…] 

 

E vos digo e conjuro que canteis! 

Que sejais menestréis 

Duma gesta de amor universal! 

Duma epopeia que não tenha reis, 

Mas homens de tamanho natural! 

 

Homens de toda a terra sem fronteiras! 

De todos os feitios e maneiras, 

Da cor que o sol lhes deus à flor da pele! 

Crias de Adão e Eva verdadeiras! 

Homens da torre de Babel! 

 

Homens do dia-a-dia 

Que levantem paredes de ilusão! 

Homens de pés no chão, 

Que se calcem de sonho e de poesia 

Pela graça infantil da vossa mão. (Torga 2007: 230) 

 

Ou, ainda em «Ao Fogo»: 
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Chama da inspiração, que me devoras, 

Alarga o teu abraço ao mundo inteiro! 

Reduz o pesadelo destas horas 

A um braseiro 

De amor! 

Funde no teu calor 

A montanha de gelo e de tristeza 

Que nos oprime o corpo e o coração. 

E que a grande fogueira da beleza 

Seja o sol duma nova redenção. (Torga 2007: 234) 

 

A sua missão, “pregar a boa nova humana/ A salvação terna neste mundo” (Torga 

2007: 294) encontra similitudes com a noção pessoana de poeta vate, ou profeta de uma nova 

ordem. Desse modo, o «Apelo à Poesia» é uma constante: 

 

Porque não vens, alarga-se a incerteza. 

Quanto tempo teremos de agonia? 

A eternidade inteira, 

Ou somente este dia? 

[…] 

Luz fechada nas pétalas da noite, 

Abre a rosa imortal do teu sorriso! 

Ou não merecemos nós, mais uma vez, 

O paraíso? (Torga 2010: 101)
359

  

 

O poeta luta «Contra a Degradação», ciente da sua posição: 

 

Mais fecundo jardim de inspiração  

É o teu irmão 

Desamparado, 

Que o teu canto podia 

Trazer à nova luz, transfigurado. (Torga 2007: 317) 

 

Ainda na mesma coletânea, Nihil Sibi,360 Miguel Torga alenta a figura do poeta-

Messias, apostado na regeneração da humanidade, através do poema «Cântico Fraterno»: 

                                                           
359 Poema datado de 3 de fevereiro de 1951, no Diário.  
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Chamo por ti. 

Chamo por ti, com versos fraternais. 

Nunca te vi, 

Mas nascemos os dois dos mesmos pais. 

 

Chamo em nome da vida, que me ordena 

Que te diga a verdade; 

É o meu lenço que acena, 

Mas o cais é de toda a humanidade. 

 

Deixa as sombras e vem! 

És homem como eu sou, hás-de gostar 

De pisar com desdém 

A herança que não podes renovar. 

O passado é o passado – já morreu.  

Grande é o futuro, por nascer. 

Nenhum fruto maduro prometeu 

O que a semente pode prometer. 

 

Do que foi embebedas a lembrança, 

Do que há-de ser, estremeces! 

Vindo, voltas a ser criança; 

Mas aí, apodreces. 

 

Chamo por ti de manso, 

Numa ordeira canção; 

É uma ponte de sonho que te lanço… 

Passa por ela, irmão! (Torga 2007: 318) 

 

Quando, em 1965, edita Poemas Ibéricos ‒ época em que Portugal e Espanha se 

encontravam sob a mão da ditatura militar ‒ é nas mãos de Sancho que deposita a esperança 

de salvação da Ibéria, península irmanada de dois povos, e, por conseguinte, da humanidade. 

“Ai, no si muera!” tem um valor altamente metafórico, cujo destinatário, neste poema, é a 

Donzela Dulcineia, a Ibéria romantizada. Dividida em quatro partes e iniciada com «Ibéria», 

prólogo inteiramente identificativo da dedicatória e do assunto, a coletânea narra, a jeito 

                                                                                                                                                                                     
360 O título da coletânea reverencia a noção da solidariedade e altruísmo torguiano. Clara Rocha refere, a título 
de curiosidade, a origem do nome do livro de poesia, relacionada com uma fonte com tal inscrição, forma assaz 
poética na comunicação da oferenda total da água alimentícia e salvífica.  
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epopeico, a história de duas nações irmanadas, cuja raiz é comum, pelo que a «Histórica 

Trágico-Telúrica» é, inevitavelmente, uma imisção. Segue-se a «História Trágico-Marítima 

e Heróis», onde são referenciados portugueses e espanhóis, terminando com «O Pesadelo», 

cujo tema se relaciona com a contemporaneidade do poeta. São apenas três os poemas que 

compõem a última parte: «Pesadelo de D. Quixote», «Não passarão» e «Exortação a 

Sancho», fecho da obra. Sancho Pança, na obra original, exorta D. Quixote à fidelidade à 

vida, pois ele é o das coisas reais, pelo que é na sua figura que Torga deposita a 

possibilidade de transformação. O pesadelo quixotesco torguiano esclarece a dama: 

“Acorda, Sancho, é ela nossa dama!” (Torga 2007: 295). Aquilo que D. Quixote evoca 

etereamente, num sonho, é o que Sancho poderá fazer acordar: “Venha o Sancho da lança e 

do arado” (Torga 2007: 297), numa clara referência aos primeiros tempos de solidez ibérica. 

A Ibéria é apresentada como donzela “Que reflete o céu lavado/ Nos olhos confiados” 

(ibidem). Simbolicamente versejado sob a forma de três poemas, número assaz delator, 

conta, no meio, com «Não passarão», que instiga, igualmente, à resistência. Mais do que um 

cântico à unidade e à beleza ibérica, o que Poemas Ibéricos preconiza é um verdadeiro 

narrar de feições internas epopeicas, cuja função profética se materializa através da 

mensagem do poeta, a par da inclusão de heróis como Viriato e intelectuais como Séneca, da 

época unificada e antiquíssima ibérica, Bartolomeu Dias, Fernão de Magalhães, Vasco da 

Gama, Cortés, Loyola, e profetas como Camões, Cervantes, Unamuno e Pessoa, e ainda 

García Lorca, Picasso, Herculano ou Goya, sendo realizável nas mãos dos Sanchos tangíveis 

que acompanham os Quixotes intangíveis. Sublinhe-se a união do espiritual e do material, 

novamente. Da Ibéria, «Terra», “antena da Europa”, onde coube “o velho Mundo e o Novo” 

(Torga 2007: 245), Torga alcançará, porventura, a humanidade, pois que, a par de «António 

Vieira»,  

 

No Quinto Império que sonhou, sonhava 

O homem lusitano 

À medida do mundo. 

E foi ele o primeiro. 

Original 

No ser universal. (Torga 2007: 285) 

 

Destacamos, ainda, a figura de Dulcineia, Ibéria mistificada, em vários versos. Em 

«Unamuno», D. Miguel, como o sujeito poético evoca, é  
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Amante duma outra Dulcineia, 

Ilusória, também, 

(Pátria, mãe, 

Ideia 

E namorada), 

Era seu defensor quando ninguém  

Lhe defendia a honra ameaçada 

 

Chamado pelo aceno da miragem, 

Deixava o Escorial onde vicia, 

E subia, subia. (Torga 2007: 288) 

 

Em «Exortação a Sancho», a terra é “sonhada”, sendo, pois, a mesma do 

primeiríssimo poema: “Carregada de sol e de pinhais”, numa idealização urdida sobre a 

premissa da iluminação espiritual e nobreza vegetal, e desse modo, primordial, voltada para 

o anseio marítimo que o pinhal de D. Dinis metaforiza (Torga 2007: 245).361 «Viriato» o 

“pastor de ovelhas, simples criatura” elucida-nos sobre os tempos prefaciais, pois “No 

princípio era o Verbo e a sua fome” (Torga 2007: 263). A descrição do cenário é igualmente 

idílica: 

 

A pintar de infinito a sua tela, 

O rebanho que eu tinha era a brancura 

Dessa inocência original, singela. 

 

No impreciso azul é que eu morava, 

Emigrado feliz da minha ausência. 

Longe do berço quente que pisava, 

Realizava a humana transcendência. (Torga 2007: 263) 

 

As utopias sugeridas prendem-se com um sentido futuro, numa profecia que recorda 

o passado glorioso e também o passado da irresponsabilidade. Leves críticas à insatisfação 

perante «O Achado», pois “Traziam todo o anseio que os levou,/ E que nenhuma Índia 

satisfez” (Torga 2007: 260) e ainda à nobreza, “Por isso a Índia há de acabar em fumo/ 

Nesses dourados paços de Lisboa” (Torga 2007: 275), recordam Luís Vaz de Camões, 

especialmente nas reflexões do poeta relativamente à ambição do ouro, causa de traição, 

                                                           
361 Verso de «Ibéria» (Torga 2007: 245).  
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corrupção e tirania, patentes ao longo da sua epopeia. Em «Picasso», as pinturas são 

restituições da matéria “Às suas formas simples, virginais/ Formas da infância que se não 

perdeu” (Torga 2007: 290), clamando pela revitalização moral da sociedade através da arte, 

cuja veracidade, beleza e simplicidade se deve à infância virginal. Assim, o artista é um 

vidente do futuro, e, consequentemente, do Absoluto, como esclarece Maria Luísa Soares, e 

como o próprio poeta insinua em «Fernando Pessoa»: 

 

Oculto no seu corpo e no seu nome 

(Aranha que negava a própria teia 

Que tecia), 

Poeta da Poesia 

Sibilina e cauta, 

Foi o vidente filho universal 

Dum futuro-presente Portugal, 

Outra vez trovador e argonauta. (Torga 2007: 291) 

 

E ainda, em «Frederico García Lorca»: 

 

Uma luz que é o oceano da verdade 

Abre-se onde os teus versos vão abrindo… 

A eternidade, 

Na pureza da sua claridade, 

Sobre o teu nome, universal, caindo. (Torga 2007: 293) 

  

Assim, o “eu do profeta transbordado é o exemplário e o espelho onde se projeta o eu 

essencial da humanidade” (Soares 2007: 13). Neste sentido, o sujeito poético de «Exortação 

a Sancho» prevê: 

 

Senhor meu, Sancho Pança enlouquecido, 

Servo vencido 

Na terra sonhada, 

Tem a coragem da verdade nua; 

Olha esta Ibéria que te foi roubada, 

E que só terá paz quando for tua. 

 

Ergue a fronte dobrada 

E começa a façanha prometida! 



338 
 

Cumpre o voto da nova arremetida, 

Feito aos pés de quem foi 

O destemido herói 

Da batalha de ser fiel à vida! 

 

Nega-te a ser passiva testemunha 

Do amor cobiçoso  

Que os falsos namorados 

Fazem crer impoluto e arrebatado 

Àquela que reflete o céu lavado 

Nos olhos confiados. 

 

Venha o teu grito de transfigurado: 

Ai, no seu muera!... E a Donzela acorda 

E renega o idílio traiçoeiro. 

Venha o Sancho da lança e do arado, 

E a Dulcineia terá, vivo a seu lado, 

O senhor D. Quixote verdadeiro. (Torga 2007: 297) 

 

Torna-se inegável o tom preditivo e exaltador da honra da Dulcineia Ibérica neste 

poema. O arremesso, que elege Sancho −  o do povo e o do real − , a acometer contra os 

“falsos namorados”, evoca uma tonalidade profética que faz de Miguel Torga “um espírito 

de nacionalidade” (apud Soares 2007: 518), no dizer de Pascoaes. Ultrapassando o espírito 

de nacionalidade, Torga eleva o espírito de humanismo e decência à Ibéria e dessa jangada 

de pedra, ao mundo.  

A ideia de regeneração social é, como vemos, uma importantíssima linha de leitura na 

poética torguiana, estandarte da atenção prestada ao homem e ao mundo. De facto, ao receber 

o Prémio Figura do Ano, dos correspondentes da imprensa estrangeira, esclarece o papel do 

poeta na sociedade, como aedo fundamentador da razão de ser das nações, amansador de 

feras, e testemunha do bem e do apocalipse: “Nenhum acontecimento significativo sucedido 

ao longo de quase um século me deixou indiferente e sem um comentário alertador. Fui uma 

espécie de homem da telegrafia no barco acossado pelas ondas enfurecidas da realidade 

coetânea a lançar SOSs de aflição” (Torga 2011: 347). A projeção de uma realidade 

aperfeiçoada é constantemente relembrada: “O futuro é o meu reino, e eu caminho!” (Torga 

2010: 246), no poema «Promissão». 
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São, portanto, também os jardins que viabilizam uma regeneração social do país e ‒ 

porque o homem é universal, do mundo. Para Fernando Pessoa, o patriotismo é o princípio 

indispensável ao aperfeiçoamento do Homem; para Miguel Torga tal noção radica na leitura 

universal do individual: 

 

Pátria 

 

Flor desenhada no jardim suspenso 

Que gravita no céu, 

É uma pinta de terra colorida; 

Uma rosa de eterna despedida 

Que só vive da vida 

De cada devotado jardineiro. 

Se desmaia no mapa, ressequida, 

Tem de ser mais regada no canteiro. (Torga 2010: 40)  

 

 

3.2 O Narciso e o Cristo 

 

Being consulted as to whether the child would live a long life, to a ripe old age, the seer with prophetic vision 

replied “If he does not discover himself”  

Ovídio 

 

 

 A ideia da descoberta e de autoconhecimento perpassa a obra torguiana, coadunando-

se com o conceito base da poesia modernista, o qual daria lugar a um culto do sujeito, 

acentuando a retórica do eu, “manifestada por uma mórbida atitude autocontemplativa” (Vaz 

1996: 45). De facto, e ainda segundo Maria Isabel Vaz Ponce de Leão, a “retórica do eu 

demonstra fundamentalmente um culto exacerbado da personalidade individualista, assumida, 

de resto, pelos teorizadores presencistas” (Vaz 1996: 47). Embora a poesia torguiana e, de um 

modo geral, a poética torguiana, encontre similitudes com tal atitude, é certo que, a par de 

Adolfo Casais Rocha, Miguel Torga pensava o outro, concetualizando uma arte universalista 

através do “abandono da contemplação do eu para se poder olhar para os outros e intervir” 

(Vaz 1996: 47).  
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 O desalento e a atitude reflexiva patentes na poesia presencista são passíveis de leitura 

em Torga, quer pela consciencialização do imperfeito da vida, quer pela consequente noção 

do sagrado e do perfeito afetos à Poesia/ Literatura, “totalizando o infinito e o eterno, o 

acabado que se reatualiza a cada leitura como um mito” (Vaz 1996: 101). Ora, precisamente a 

possibilidade de cada leitura permitir a reatualização do acabado esclarece a conceção mítica 

literária torguiana. Por outro lado, o facto de, a par de João Gaspar Simões –  cujas palavras 

“a obra mais individual é também a mais universal” (apud Vaz 1996: 39) , proclamadas no 

número cinco da revista Presença, convictamente celebratórias, na linha de Gide, de que o 

ponto de partida para o universalismo reside certamente no individualismo −, Miguel Torga 

olhar o artista romanticamente, evidencia a profundidade do mito torguiano narcísico.  

 O mito de Narciso362 tem sido apresentado, literariamente, sob diversas leituras; seja 

pela morte por amor na obra medieval The Lai de Narcissus,363 ou pelo perigo que o amor-

próprio confere, como Narcisse ou l'île de Vénus (1769), a narrativa mitológica tem-se 

diversificado no que respeita a sua interpretação. Na poética gideana, a figura de Narciso 

tornou-se francamente significante, pois é introduzido o mito de Adão, mito caro também a 

Miguel Torga, na medida em que o seu paraíso ficcional e os seus símbolos literários o revêm 

como o eterno símbolo masculino, a par de Ulisses. Yves-Alain Favre, a propósito de Narciso, 

apelida-o “the primitive androgyen”, cujo sentido é bem válido no contexto que temos 

inaugurado. Ao partir um ramo da árvore Yggdrasil, provando o seu próprio poder, Adão 

desintegra-se e a harmonia é destruída, pelo que o Homem, para sempre condenado ao 

incompleto e ao imperfeito, nunca deixará de procurar o paraíso em vão. Neste sentido, 

Narciso é símbolo do poeta cuja obra é a água, o cristal que reflete o paraíso. A sua admiração 

de si mesmo não passa, pois, de uma imagem e Narciso não pode amar uma imagem, pois 

qualquer movimento a destrói. Assim, mesmo olhando para si, a contemplação incita à 

atenção em seu redor, pois Narciso não poderá preferir-se ao mundo real. Neste contexto, a 

figura de Jesus Cristo impõe-se, abrindo caminho ao ser superior que ainda Narciso, o poeta, 

configura, mas plenamente consciente do que o rodeia.  

 Mais ainda, a figura de Narciso gideano impele uma outra questão de grande 

importância na poética torguiana e que se prende com o tempo. Na narrativa gideana, Adão é 

espetador de um paraíso perfeito, de um estado harmonioso e interminável, pelo que o seu 
                                                           

362 Na perspetiva de aprofundar o conhecimento sobre Narciso, remetemos para o estudo de Niclas Johansson: In 
Memory of Narcissus: Aspects of the  Late-Modern Subject in the Narcissus Theme 1890–1930.  
 
363 Echo é, então, a princesa Danäe que se deixa desfalecer assim que toma conhecimento da morte do 
indiferente Narcissus. 
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pecado, ao quebrar o ramo da árvore, origina o começo do tempo, associado, dessa forma, ao 

imperfeito e à temporalidade. A salvação evoca, deste modo, a suspensão do tempo, embora 

sempre se repita o erro crasso da preferência do sujeito por si próprio, ou o narcisismo. Ao 

poeta reserva-se-lhe, deste modo, a tarefa de suspender o tempo, através da obra.  

 A queda do homem do jardim primordial é certamente relevante, ainda que o mito 

cristão se enraíze na perda da inocência através da desobediência às ordens de Deus e o mito 

proposto por Torga apele à colheita da maçã as vezes necessárias até à proclamação do 

Homem como uma divindade terrestre. Trata-se, pois, da incompreensão, por parte do poeta, 

relativamente à negação contumaz de eternidade e de perfeição do criador à criatura. Mais 

ainda, além da proibição, o poeta acentua o caráter vingador do criador bíblico tradicional, 

metaforizado pela ameaça constante do fogo purificador do pecado. Por esta razão, a sua 

criação assenta num pilar essencial ao homem ficcional torguiano, na justiça. As palavras do 

poeta enquanto contista não condenam ou julgam diretamente, pelo contrário, o poeta deixa 

que o leitor reflita e distinga o bem do mal, conferindo-lhe, o que, no seu entender, Deus, 

enquanto jardineiro, não facultou à sua criação: livre arbítrio. A sua imposição no jardim das 

delícias criou expetativas que levariam Adão e Eva a colher o fruto da sabedoria; pelo 

contrário, o criador torguiano nada nega e nada promete às flores do seu jardim. Elas são 

livres na escolha do seu caminho.  

 Desta forma, poderíamos afirmar que, tanto o mito de Narciso, como o mito da queda 

de Adão e Eva abrem caminho ao símbolo, na medida em que ambos configuram um sentido 

específico na poética torguiana. A arte, neste contexto, evidencia um cariz soteriológico na 

medida em que, cinzelada e liberta das impurezas, a obra final prefigura a imagem da 

perfeição e, eventualmente, do paraíso, jardim eterno e primoroso. Sem dúvida que esta 

perceção se relaciona claramente com a Presença e com a manifestação da poesia como obra 

de arte que busca a perfeição, não só pela consideração de uma das peças, mas inteiramente, 

como o conjunto de todas as peças. De facto, tal propriedade holística conduz à circularidade 

e à harmonia da circularidade.  

 Por outro lado, e após leitura enriquecedora do trabalho desenvolvido em Do Espírito 

da Utopia: Lugares Utópicos e Eutópicos: Tempos Proféticos Nas Culturas Literárias 

Portuguesa e Inglesa, por José Eduardo Reis, não poderíamos deixar, numa linha de 

perfetibilidade a que a referida tese convida, de estabelecer, nesta conclusão, certos pontos de 

proximidade entre a poética torguiana profética e as ilações retiradas da leitura da primeira. 

As primeiras considerações do autor apontam-nos um caminho: “regressar ao aqui e agora, 
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regressar a casa, parece ser o fim último de todo o impulso utópico que, com nostalgia ou 

esperança, vagueia por diferentes continentes ideais, segundo diferentes meios de expressão” 

(Reis 2007: 5). Ao longo da tese, e especialmente no último capítulo, José Eduardo Reis 

sublinha a relevância do eterno presente da utopia, primeiro ponto de contacto que se oferece 

à análise. Por outro lado, os paradigmas do utopismo, matizados quer pela fonte clássica 

helénica-latina, quer pela judaico-cristã, alertam-nos para a delimitação, na poética torguiana, 

de uma disposição ou propensão utópica, no dizer de Friztie Manuel (apud Reis 2007: 927), 

passível de modelagem de dois registos, consistentes com a faceta de Narciso ‒ numa 

perspetiva intimista ou pessoal, particular, e portanto, da ordem da criação do jardim 

eutópico, e sob o rosto de Cristo ‒ numa perspetiva humanista ou social, geral, e, assim, 

voltada para a criação do jardim utópico. A primeira jardinagem, de feições evidentemente 

míticas e religiosas, prende-se com a ideia de passado revigorado e transposto para o eterno 

presente por via do rito, na medida em que decanta a profanidade do cronológico e acede ao 

paraíso primordial de infância. De facto, e a par de Robert Pogue Harrison, existe uma clara 

relação entre a Queda ou a queda na História e a dedicação aos jardins: “It is because we are 

thrown into history that we must cultivate our garden” (cf em Gardens. An essay on the 

Human Condition). A segunda fórmula, por sua vez, incide sobre um tempo futuro e, por essa 

razão, profeticamente, é de cariz messiânico, sem que, porém, se abandone a ideia de hic et 

nunc e de presente intemporal, reatualizável. Portanto, “lugar da felicidade” (particular) e 

lugar da “sociedade ideal” (universal) (cf Reis 2007: 28), os jardins torguianos conjugam-se 

na medida em que o poeta ostenta a motivação pessoal, a sua perda edénica, como impulso 

utópico (cf Reis 2007: 74), apontando, de uma forma generalizada na sua criação artística, a 

justiça, a liberdade, a fraternidade e a profunda noção da essencialidade de renovação no 

íntimo do caráter humano, no interior de cada um. Se Miguel Torga não apresenta uma obra 

com os contornos formais exatos para ser uma narrativa definida como pertencente ao género 

utópico, a não ser, talvez, pelo modelo que desenvolveu, teoricamente, ao longo do Diário e 

da obra poética ‒ Vindima, especialmente, estabelece, até, noções de distopia364 social, na 

medida em que opõe a pureza de certas personagens, ou o paraíso onde decorre a ação, à 

estrutura patronal desumana, verificando-se a colisão de dois mundos antitéticos ‒, 

destacando, nesta, Poemas Ibéricos, há, contudo, laivos de uma delimitação ideológica na 

                                                           
364 A insurgência e a rebeldia torguianas, ao longo de toda a obra, podem ser vistas como uma resposta ao real 
distópico. 
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construção de um novo mundo, onde a experiência mítica pessoal é base, num sentido 

metafórico de regresso ao Puro e ao Bem.  

De facto, a criação torguiana é um eterno perpetuar da busca, de forma a que a acalmia 

possibilitada pelo alcance do verso não imerja o poeta numa abnegação adversa à rebeldia, 

que se lhe apresenta como um espicaçar criador e de que o empenhamento social é resultado. 

Simultaneamente, impõe-se um equilíbrio entre a esperança e o desespero, para que o poeta 

não sucumba quer a um, quer a outro: nem à expetativa  idealista, nem à dissolução 

exasperada, ambas anuladoras do desígnio criador. A distopia, assim, é alavanca criativa, na 

medida em que o real age sobre a criação. 

A rememoração, ou a retrospetiva, associada à figura de Abel, no que este tem de 

nostálgico relativamente ao Paraíso, bem como ao ideal do regime da vida campestre, pastoril, 

e a profecia, associada a Caim, no que este representa de impulso social na construção da 

(primeira) cidade do homem, debatem-se entre a eutopia e a utopia, verdadeiras metáforas da 

dualidade torguiana no cuidado dos jardins literários, a par de Narciso ou de Cristo. 

Assim, os jardins, quer reais, quer imaginários, são fulcrais para o canto do poeta: 

 

S. Martinho de Anta, 12 de Maio de 1979 — O jardim em festa. Azáleas, glicínias, 

rododendros, lírios, lilases, rosas, peónias. Um oásis de cor e de perfume plantado por mim 

e cavado por mim, que, mais dia menos dia, vai ficar ao abandono, comido de silvas e de 

urtigas. É triste, mas é necessário. 

Tem de chegar a vez a todos. É preciso deixar o campo livre a outro poeta que venha 

inventar de novo a natureza e cantá-la também, convencido de que está a cantar a 

eternidade das coisas e dele. (Torga 2011: 55) 

 

Ou ainda: 

 

S. Martinho de Anta, 26 de Março de 1988 — Aqui estou a tonificar a esperança. Aqui, 

onde tudo a legitima, porque os próprios mortos continuam vivos em cada palavra e em 

cada gesto dos sobreviventes. Planto dálias, podo e estrumo o jardim. Sonho o futuro 

florido, em vez de me ensimesmar no presente lúgubre, titanizado num desespero estéril. 

Sei que só ele parece curial em certas ocasiões, mas quero chegar ao fim conciliado comigo 

e com a natureza, poeta, de cara levantada, sem me render, como sempre vivi. 

Alma até Almeida, diz o povo. E o povo é um livro aberto, ele que conhece a vida como 

ninguém e nunca desanima, mesmo nos piores momentos. Por isso, quando me sinto 

debilitado, meto-me a caminho, a repeti-lo mentalmente no meu tom: alma até S. Martinho 

de Anta! E o resto se verá... (Torga 2011: 243) 
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Em 1950, tematizava já o jardim, a flor e a primavera como sucedâneos provisórios ou 

construções mitificadas do paraíso: 

 

Fastio Lírico 

 

Flores. 

Lilases roxos que perfumam tudo. 

Mas não é de lilases que eu preciso, 

Nem de perfume. 

O que a alma me pede, 

Nem se cheira, 

Nem se vê, 

Nem se dá nos canteiros... 

 

Não. 

Se me querem valer, 

Tragam-me a primavera 

Como era 

Antes de o jardineiro a corromper (Torga 2010: 50) 

 

 O jardineiro, nesta composição, associa-se à degeneração, pelo que, cremos, esta visão 

acusa Deus pela imperfeição do homem, feito segundo a sua medida, embora este seja 

igualmente culpado pela sua degradação.  

 Ainda que o partido de Satã tenha parecido aliciante inicialmente, tanto este como o de 

Deus, a par da conceção pascoalina, são quase igualados em O Paraíso através da figura de 

Lúcio e de Gabriel. De facto, Pascoal refere: “O céu e o Inferno são dois cárceres, um negro e 

o outro azul” ou, ainda: “Conheço o Mal e o Bem: são dois irmãos” (apud Soares 2007: 197). 

Confirmemos as palavras de Torga na farsa acima mencionada:  

 

Olhe, compadre, isto está no fim, e não vale a pena andarmos mais com arcas encoiradas. A 

culpa de tudo é mesmo sua. Sua e do Gabriel. Um a puxar para a direita, outro a puxar para 

a esquerda, deram-me cabo da vida. Se me não têm aparecido naquela maldita noite talvez 

corresse tudo doutra maneira. (Torga 2001: 430) 

 

Olhe, maldita a hora em que nos apareceu! O senhor e o Lúcio. (À voz de Lúcio, o Sereno 

desaparece) Dois fanáticos! Um a vender catecismos e outro a vender cartilhas, só serviram 
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para nos desgraçar. Tanto torceram e distorceram, que acabaram por tornar irreconciliáveis 

duas naturezas que se podiam completar (Torga 2001: 443) 

 

 Com efeito, o homem encontra-se só perante a sua humanidade, e, ramificado pela sua 

dualidade tipicamente presencista, ora pela sua melancolia pelo paraíso, ora pela sua 

impetuosidade antropológica (Adão fragilizado e Caim imponente), investe na criação utópica 

de um paraíso terrestre, capaz de lidar com o sentimento contraditório face à sua condição 

mortal e à sua herança divina. Sacraliza, desse modo, o natural e o humano, na sua 

imperfeição, isto é, encarando o mal e o bem como componentes inseparáveis, ainda que 

busque a ascensão (a sua e a dos demais) por forma a realizar o Paraíso/ regeneração de si/do 

Homem.  

A própria personagem poética, criação mitificada, evidencia laivos de Adão, e por 

extensão Abel, e laivos de Caim. Alter egos contraditórios, desmistificam, numa primeira via, 

a degradação física e, numa segunda leitura, a esperança a par da impetuosidade: 

“Pacientemente, tentei explicar-lhe que, muito embora não trouxesse o sol na lapela, era, 

contudo, um homem de esperança” (Torga 2011: 33). Ou, então: 

 

Coimbra, 2 de Fevereiro de 1991 — O Paraíso vai ser posto em cena. A ironia do destino! 

Escrevi a peça na juventude, à beira-mar, são e escorreito, e sou eu agora o Adão que nela 

pintei, a começar no jardim edénico e a acabar numa cadeira de rodas, inválido, derreado, 

com todo o peso da vida às costas. Adivinhei-me cedo. (Torga 2011: 314) 

 

 A necessidade de crença num renascimento natural, cósmico, é apenas vencido quando 

posto em evidência com a degradação e a sua incredulidade religiosa, que confessa com 

amargura, especialmente nos últimos volumes diarísticos:  

 

S. Martinho de Anta, 15 de Abril de 1979 — Ser incréu custa muito! É dia de Páscoa. O 

gosto que eu teria de beijar também o Senhor, se acreditasse! Assim, olho a fé dos outros 

em aleluia, e fico nesta tristeza agnóstica que faz da vida uma agónica aventura sem 

esperança de ressurreição. (Torga 2011: 53)  

  

 A sua longa viagem de reatualização de mitos, de si, e da sua utopia ilusória, parece 

desfazer-se à medida que avança para a desembocadura:  
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Coimbra, 2 de Março de 1992 — Transferência de hospital, agora para uma unidade de 

cuidados intensivos. Vejo o coração pulsar num ecrã, engulo carradas de comprimidos, e 

deixo correr as horas melancolicamente, resignado a este fim inglório que sempre temi, 

enquanto alimentava a secreta esperança de que fosse de plenitude, arejado e altivo no cimo 

de uma serra, esgotado atrás das perdizes. Mas estava guardado para isto. Para esta 

expiação de me ver, sentir e pensar em negativo, sem a perspectiva de qualquer grata 

surpresa do dia de amanhã, e a memorar frustrações. (Torga 2011: 399) 

 

Deste modo, os ritos e os mitos que criou parecem, a certa altura, ter dificuldade em 

amainar o poeta na sua faceta adâmica, pondo em causa a via de Caim. A questão religiosa 

permanecerá irresolvível? A certeza de eternidade prende-se, então, com a Poesia, alta, 

sincera e verdadeira. A única perfeição possível, por oposição à deformidade.  

Se compreendemos já a relevância da jardinagem criativa e mítica, bem como o peso 

da infância e da figura pueril na poética torguiana, então podemos concluir sem dificuldades a 

relação entra ambas e a palavra. De facto, é através da mesma que se consolida o acesso ao 

jardim paradisíaco imaginado, e é, certamente, através dela que o poeta busca a perfeição 

associada ao Absoluto e ao Eterno.  

A circularidade, a questão do labor limae e a relação com o sentimento de perfeição 

presencista na esteira nos jardins versificados evidenciam uma clara relevância. Por via do 

mito, e da própria palavra, congregadora do mito, Torga procura o conhecimento/ ascese a 

deus, ou ao sagrado, à divindade, em última análise, dada a nostalgia do Paraíso. Impelido 

pela sua noção de sagrado, cria uma divindade superadora de Deus e do Homem: 

 

Exercício Espiritual 

 

Horas finais da vida, 

Quantas, é que não sei. 

Mas, as que forem, sejam de poesia. 

Nimbadas pela graça 

Do claro entendimento 

E da pura emoção. 

Horas de exaltação 

Serena. 

De tal modo pensadas e sentidas 

Que, depois de vividas, 

Nada mais valha a pena. (Torga 2011: 173) 
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4. Da intuição criativa à flor-verso  

 

Neste subcapítulo, debruçar-nos-emos sobre o estudo da criação, a sua combustão e 

roupagem, sob o ponto de vista do poeta.  

 

 4.1 Os paradigmas criativos torguianos 

 

 

E depois talvez venha 

O anjo da visita e do poema, 

E traga o lume e a lenha 

 

Canto antes de dar por isso 

 

É um regozijo íntimo, fundo, como se me encontrasse bafejado por uma graça particular que não 

tivesse merecido, nem pedido, nem recebido de ninguém 

Miguel Torga 

 

 

O paradigma de criação literária ou da aparição da escrita em Miguel Torga tem sido 

estudado por via da temática da metapoesia e do drama da criação poética, mas não sob a 

perspetiva do fascínio da epifania poética. Ana Paula Ferrão, numa dissertação de mestrado 

muito interessante, qualifica a criação poética torguiana como uma erosfania, aludindo ainda à 

epifania e ao trabalho posterior, como um jogo de espera e um estado de permanente 

excitação. Trata-se, pois, de um humanismo feliz, sempre intercalado pelo desespero, também 

de ordem humanista, como refere a autora, citando as expressões de Eduardo Lourenço.365 

Numa leitura onde pretende salientar o erótico, a autora associa a arte poética à plenitude do 

sentir e à celebração da vida. Assim, o ato criativo, segundo Ana Paula Ferrão, é de forte 

feição erótica, sublinhando Eros como paradigma da celebração da vida, o que, a nosso ver, 

poderá desembocar num sentido algo restritivo da poesia torguiana; ao caráter telúrico, 

animal, sensual, tangível, apomos a sua face completiva, metafísica, da ordem do espiritual, 

proporcionando um sentido harmonioso e total, o círculo conciliatório. 

                                                           
365 Vide O desespero humanista de Miguel Torga e o das novas gerações. 
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Será na entrada diarística datada de 8 de Fevereiro de 1977, em Coimbra, que Miguel 

Torga evidenciará mais claramente o paradigma da criação poética epifânica. “Numa espécie 

de terror sagrado”, recebe a “evidência do milagre”: “a alegria da criação!” (Torga 2011: 

344). Num tempo em que os estudos literários têm vindo a esforçar-se herculeamente por 

garantir a sua cientificidade,366 alguns estudiosos367 sonegaram a noção de inspiração, 

especialmente a de traços platónicos, atribuindo ao ato de criação apenas o trabalho oficinal e 

técnico. Cremos que, ainda que salvaguardando a metáfora, os poetas têm uma palavra a dizer 

sobre os instantes da criação poética.  

Desde sempre se questiona a natureza do estado de exaltação criativa, bem como a 

origem da mesma; se exterior ‒ no caso da inspiração divina, ou da Musa, o divinus inspiratus 

ou divine afflatus, de Homero, Platão, Aristóteles e dos renascentistas ‒ aceite até ao século 

XVIII, ou interior, altura em que a laicização da noção de inspiração desemboca no trabalho 

individual do artista. Com Freud, a teoria vê no inconsciente a fonte da atividade criativa, ou 

uma nobre forma de alienação, como refere Jean Fretet, de que Mallarmé, Rimbaud ou Proust 

são exemplo. Por outro lado, Kant, em Crítica da Faculdade do Juízo, evoca o génio criativo 

como uma certa disposição do espírito, uma bênção inata da imaginação. Edmund Burke, em 

A Philosophical Enquiry Into the Origins of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, e 

William Wordsworth entendem a imaginação e a experiência do sublime como barreira à 

percepção da destruição, pelo que a poesia, lugar verdadeiro do sublime, transcende os 

sentidos. Blake, Shelley, Coleridge, por sua vez, acedem, por via da inspiração, a um estado 

criativo de realidades imaginárias, elevatórias, sublinhando a relevância da imaginação. Esta 

torna-se divina, e o poeta, deus. Interessantemente, Coleridge distingue dois tipos de poesia: a 

poesia de talento e a poesia de génio, distinguindo, ainda, dois tipos de imaginação, a primária 

e a secundária: a primeira capaz de intermediar a sensação, a perceção e o pensamento, e a 

                                                           
366 Neste domínio, não somos do partido de Lévi-Strauss quando afirma que as Ciências Humanas serão tanto 
mais ciências quanto menos humanas, mas de Gilbert Durand, ao defender “O nosso papel de práticos do texto 
ou das ciências do homem, tão desacreditado por prometeus agonizantes, inverte de certo modo a fábula da 
cigarra e da formiga. Nós pregamos pelas cigarras. O nosso papel é interpretar melhor as obras de cultura para 
«tocar» melhor o papel  englobante por excelência, o papel da nossa condição que é a condição humana”, em 
Mito e Sociedade: a Mitanálise e a Sociologia das Profundezas.  
 
367 Esta corrente é apoiada também pela postura de alguns poetas face à inspiração. Vasco Graça Moura afirma 
“Não acredito na inspiração. Vejo na escrita poética fundamentalmente um exercício técnico, uma aplicação de 
capacidades oficinais.” Por outro lado, acrescenta, ainda, quando lhe é perguntado se tem algum ritual de escrita: 
“Nenhuma espécie de ritual. Escrevo quando me apetece fazê-lo, em qualquer sítio e a qualquer hora, sem que o 
que se passa à minha volta me perturbe.” (Em entrevista ao Jornal Expresso/Atual,de 26 de maio de 2012). David 
Mourão-Ferreira, por sua vez, negou, igualmente, enquanto poeta e professor, a dita imediatez da inspiração, 
bem como o aproveitamento da poesia para fins utilitaristas, contrariamente ao neorrealismo.  
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última incapaz de atingir a unidade pretendida. Por outro lado, os poetas românticos viam na 

natureza a primeira perceção do cosmos e a imaginação como a faculdade por excelência do 

poeta. Keats, aliás, encontrava na realidade imaginada o último e verdadeiro real, recordando 

a frase célebre de Novalis: “Die Welt muss romantisiert werden” (cf. Fragmente) ou o 

pensamento de Torga: “quanto mais imaginado, mais verdadeiro” (em entrevista à televisão 

brasileira).         

Miguel Torga, enquanto vate, nunca descura a musa, o que não significa, de forma 

alguma, a negação de um trabalho oficinal posterior, de burilamento constante, aliás 

manifesto na prosa e nas constantes alterações às edições de certos textos, essencialmente os 

contos. António Arnaut, numa conferência a propósito do poeta, na Casa-Museu Miguel 

Torga em Coimbra, referiu-se, em tom rememorativo e lépido, aos debates com Torga sobre 

as constantes depurações à palavra e consequente reedição da obra, bem como à inevitável 

discussão sobre o poder e o limite do poder autoral sobre a mesma. Estender-se-ia, pois, uma 

longa dissertação, que aqui não terá lugar, sobre a intencionalidade do autor e a falácia 

intencional, ou seja, a noção de pertença da obra, se atualmente ainda se poderá colocar a 

questão nestes termos. O triângulo obra/ autor/ leitor é ainda tema ardiloso, em constante 

discussão, tal como o objeto de estudo literário; um texto manifestará certamente o autor, mas 

nunca deixará de espelhar as diversas arestas do leitor, pelo que a abordagem crítica pouco 

beneficiará de uma leitura meramente ao jeito de Gadamer ou unicamente à sombra de Hirsch.  

A entrada acima mencionada merece, então, citação integral: 

 

Coimbra, 8 de Fevereiro de 1977 — Nunca a tinha sentido tão viva como hoje, esta alegria 

da criação! Talvez porque estou a ficar velho e sei objectivamente que dou os derradeiros 

frutos de poeta. 

Foi durante a noite que escrevi o poema. Acordei inquieto, estremunhado, fiquei numa 

sonolência lúcida e, aos borbotões, os versos, na imprevisibilidade do minério arrancado às 

trevas da mina, começaram a surgir à tona do silêncio, alguns já estremados, puros, outros 

ainda agarrados ao cascalho. Depois, a razão clarificadora acudiu à inspiração tumultuosa, 

britou, peneirou, lavou, ordenou, e as pepitas ficaram articuladas de tal maneira que 

acabaram por formar um todo coeso, harmonioso e autónomo. Um texto na sua plenitude 

existencial, inexpugnável como um dia de sol. Excitado pela evidência do milagre, que eu 

próprio mal podia compreender, não consegui mais pegar no sono. Pus-me a recitar cada 

estrofe, primeiro numa espécie de terror sagrado, a experimentar a segurança do ritmo, a 

verificar a verdade das rimas, a avaliar a flagrância das imagens. Por fim, confiado, a 

abaná-las rijamente, e a concluir, desvanecido, que tinham as raízes seguras. E assim tenho 
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passado o dia com elas no ouvido, numa exaltação secreta, estranhamente optimista, menos 

vulnerável aos empurrões da multidão, feliz sem o dar a entender. É um regozijo íntimo, 

fundo, como se me encontrasse bafejado por uma graça particular que não tivesse 

merecido, nem pedido, nem recebido de ninguém. (Torga 2011: 344) 

 

A entrada revela, de forma magnificente, a alegria da criação, apontando, claramente, na 

direção da epifania e da presença da tremenda majestas indiciada pelo “terror sagrado” e 

pelos vocábulos milagre, exaltação, regozijo, graça, aos quais se acrescentam expressivos 

adjetivos como secreta, otimista, íntimo e particular, revelando, desse modo, um estado de 

graça luminoso e impetuoso, intrínseco e privado, cuja aparição é instantânea e não 

expectável (Torga 2011: 344). Será, portanto, uma emboscada criativa lançada ao poeta 

atento, que, na sua “sonolência lúcida”, escuta os versos límpidos ou ainda arestados e 

maculados. Sophia de Mello Breyner Andresen entende o poeta como um escutador e 

Fernando Pessoa diz-se recetáculo de um poema divino, afirmando com clareza essa atenção à 

fala das coisas que ressoa da interioridade do poeta. Leiamos as reflexões da poetisa: 

 

Fernando Pessoa dizia: «Aconteceu-me um poema.» A minha maneira de escrever 

fundamental é muito próxima deste «acontecer». O poema aparece feito, emerge, dado (ou 

como se fosse dado). Como um ditado que escuto e noto. 

É possível que esta maneira esteja em parte ligada ao facto de, na minha infância, muito 

antes de eu saber ler, me terem ensinado a decorar poemas. Encontrei a poesia antes de 

saber que havia literatura. Pensava que os poemas não eram escritos por ninguém, que 

existiam em si mesmos, por si mesmos, que eram como que um elemento do natural, que 

estavam suspensos, imanentes. E que bastaria estar muito quieta, calada e atenta para os 

ouvir. 

Desse encontro inicial ficou em mim a noção de que fazer versos é estar atento e de que o 

poeta é um escutador. É difícil descrever o fazer de um poema. Há sempre uma parte que 

não consigo distinguir, uma parte que se passa na zona onde eu não vejo. 

Sei que o poema aparece, emerge e é escutado num equilíbrio especial da atenção, numa 

tensão especial da concentração. O meu esforço é para conseguir ouvir o «poema todo» e 

não apenas um fragmento. Para ouvir o «poema todo» é necessário que a atenção não se 

quebre ou atenue e que eu própria não intervenha. É preciso que eu deixe o poema dizer-se. 

Sei que quando o poema se quebra, como um fio no ar, o meu trabalho, a minha aplicação 

não conseguem continuá-lo. (Andersen 2011)368 

 

                                                           
368 Citado da página oficial da página da Biblioteca Nacional de Portugal dedicada à poetisa, disponível em 
http://purl.pt/19841/1/index.html .  
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Vergílio Ferreira, em contexto igualmente diarístico, levanta a questão:  

 

A dificuldade está em sentir. Começo a sentir pouco. Um romance (como um poema: ‒ 

Mallarmé) escreve-se com «palavras». Mas antes delas, com o impulso a que existam. Só 

em raros instantes. Um raio de sol, um aroma ‒ mesmo um fado de Coimbra… Então, 

subitamente, abre em mim a alegria de me comover. […] Teimar. E lá de vez em quando, o 

sentir original renasce. O que consegui até hoje em arte foi isso: estar possuído de uma 

emoção original. Não a de fora, que nos realiza em convívio emotivo quando é preciso. A 

outra, a do limiar do sentir. «Escrever bem», para  mim é isso. «Inspiração?» Não sei. 

Talvez não bem. Outra coisa mais fugidia e miraculosa. Vibrar numa ressonância 

impercetível e plena. E achar o fino sinal distintivo do que me emociona  (Ferreira 2012: 

22) 

 

Esta reflexão prende-se com a noção do impulso de escrita, interior, original, profundo e 

emotivo: inspiração?, talvez não bem: “outra coisa mais fugidia e miraculosa” que o diarista-

romancista desconhece e que trata por emoção, revelando, contudo, um estado impulsivo na 

origem das palavras: “estar possuído de uma emoção original”. O valor da palavra é altamente 

relevante e profundo para Vergílio Ferreira, a par do que sucede com o autor em estudo. 

Aliás, ambos partilham, na escrita do diário, uma preocupação da ordem do intelecto, da 

cultura, da literatura e da própria metaliteratura feita metalinguística. Assim, e como um ato 

poético é um ato de fala, a própria busca torguiana pela palavra, a essencial, a chave, a 

criadora, identificação e conclusão, ostenta uma teorização sobre a linguagem. Com efeito, o 

conhecer através da poesia é nomear através da palavra, pelo que é estreita a relação entre a 

linguagem, congregada na palavra/ verso, e o pensamento. E a palavra é, em suma, 

identificação da condição do eu, pelo que a sua busca é a busca de si mesmo: “Corro o mundo 

à procura dum poema/ Que perdi não sei quando, nem sei onde” (Torga 2010: 211), ou, mais 

prementemente: “Precisava de uma frase, de uma palavra, de uma interjeição que fossem 

como que um abre-te Sésamo. Que, num relâmpago, me deixassem ver claramente a razão 

causal da minha condição. Que me dissessem, de uma vez para sempre, o que sou, como sou e 

porque sou” (Torga 2011: 228). 

Portanto, quando Torga se refere à criação, neste caso em particular, assente num 

padrão de aparição involuntária da escrita, que denominaremos como o paradigma da criação 

poética epifânica, solidifica a manifestação inesperada da musa e do verbo. Trata-se, não 

somente de inspiração, mas de uma inspiração súbita e imprevista, repentina e envolvida 

numa aura quase mística, certamente espiritual, digladiando-se harmoniosamente entre a 
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lucidez e uma sonolência ou um entorpecimento que dirige a ação: “Acordei inquieto, 

estremunhado, fiquei numa sonolência lúcida e, aos borbotões, os versos, na imprevisibilidade 

do minério arrancado às trevas da mina, começaram a surgir à tona do silêncio” (Torga 2011: 

344). Os céticos relativamente ao dom inspiracional leem na citação mera referência 

intertextual à musa segredeira dos clássicos, metáfora simples para um trabalho oficinal; 

contudo, também os clássicos distinguem, ainda estremunhados pela presença de uma voz que 

diriam vinda do céu, quando ela se encontrava já no interior das suas (in)consciências, a 

criação prática da criação artística; um tanoeiro ou um marceneiro manifestam o 

conhecimento de uma atividade intencionalmente técnica e prática, por oposição à atividade 

poética, literária, verdadeiramente artística, que não nega a feição técnica, mas, seguramente, 

implica uma razão intuitiva que distingue as atividades mencionadas.  

Jacques Maritain explica o nascimento daquilo a que chama intuição poética num 

inconsciente ao qual o poeta não é indiferente. Portanto, o poeta deixa-se conduzir pela voz 

nascida de um inconsciente profundo, posteriormente alcançadora das camadas cônscias do 

mesmo. O autor reclama, pois, a importância desta intuição na criação artística, dizendo-a a 

luz mais preciosa e a regra primária da virtude criativa do artista. A par de Bergson,369 o poeta 

deixa-se seduzir, consciente, pela voz que o domina: “sur le rebord de l’inconscient” (apud 

Rothenberg 1976: 105). 

De facto, a intuição criativa é o apostolado de Maritain, e a arte é tida como habitante 

da alma ‒ uma certa perfeição da mesma ‒ , pelo que o estado enérgico, de formação vital, o 

“inner demon” (Maritain 1953), é, nas suas palavras: “an ennoblement in the very kingdom of 

human nature and human dignity” (Maritain 1953). O seu trabalho sobre a intuição criativa 

atesta o caráter transcendente da arte e do artista:  

 

Art is a virtue – not a moral. Art is a virtue in the larger and more phylosophical sense the 

ancients gave to this world: a habitus or state of possession, an inner strenght developed in 

man, which perfects him with regard to his ways of acting, and makes him undeviating in a 

given activity (Maritain 1953) 

 

Por outro lado, a arte, intuitiva, nunca deixa de pertencer ao domínio do intelectual, “as the 

odor of the rose pertains to the rose or spark to fire”; no entanto, a razão intuitiva é anterior à 

razão lógica: “any discovery which really reveals a new aspect of being is born in a flash of 

                                                           
369 Veja-se Rothemberg, Albert (1976): The creativity question. Durham, NC: Duke University Press. 
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intuitivity before being discursively tested and justified. But when it comes to poetry, the part 

of intuitive reason becomes absolutely predominant” (Maritain 1953). Segundo o autor, a arte 

clama uma origem emotiva, no âmbito da intuição, a atividade primordial do intelecto, a qual, 

desinteressada, face a conceitos e exercícios lógicos, se exercita em conexão vital com a 

imaginação e a emoção, a tal de que fala Vergílio Ferreira.370  

 A criação poética epifânica torguiana promulga, de uma forma geral, uma forma 

criativa diferente da normalmente associada à criação poética deste vate, dramática.  De facto, 

falamos de modelos distintos: se ao habitual paradigma do drama da criação literária se 

associa uma condição adversa à plenitude do verso e da sua feitura, ansiados num clima 

dramático e de prospeção constante, onde a metáfora labiríntica e mineral se faz impor, este 

padrão de escrita súbita, de aparição do verbo, ainda que não se desobrigue da mineração e da 

lapidação, é assaz fulgurante e feliz, adornada por um ânimo contrastivo com o estado de 

espírito do sujeito lírico do exemplário dito dramático que certos poemas refletem. Trata-se, 

portanto, de dois modelos de escrita diversos. Ao paradigma inicialmente proposto, da 

criação poética epifânica, acrescenta-se uma nova forma criativa padrão: a criação por via da 

preparação ritualista, de catábase e busca, que denominaremos como a criação de prospeção 

evocativa.  

 Desta forma, constituem poemas de visitação, epifânicos, composições 

metapoéticas371 como «À Poesia» (Odes), «Poesia» (Nihil Sibi), «Manacial» (Câmara 

Ardente), ou «Destino» (Câmara Ardente), entre aqueles cuja referência à vinda da musa não 

é feita, criações fora do alcance metapoético, portanto. Se a poesia o visita mesmo quando o 

poeta diz preferir ser “neutro como um rapaz/ Que come e bebe a cada hora/ Sem saber o que 

faz” (Torga 2007: 213), obrigando-o a uma reverência totalizante, pois o sujeito poético sabe 

que é pertença do reino da poesia: “Sei que sou todo vosso,/ Ritmos, imagens, emoções!” 

(Torga 2007: 213), então ela brota sem aviso:  

 

                                                           
370 Albert Einstein, homem da ciência, postula: “The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a 
faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift”. In 
http://www.brainpickings.org/index.php/2012/01/11/intuition-vs-rationality/. A distinção entre intelecto e 
intuição é, aliás, apanágio da distinção entre a civilização ocidental e oriental.  
 
371 Neste capítulo temos tomado como referência apenas poemas metaliterários, embora outros poemas, como é o 
caso pertinente de «São Leonardo de Galafura» tenham sido fruto da criação sob o paradigma epifânico, como o 
poeta explica no Diário: “Ordonho, 2 de Outubro de 1961 — […] Nem escolhi enquadramento. Antes que se 
arrependesse, travei a espingarda e disparei a imaginação ao calhar, do sítio onde estava” (Torga 2011: 50). 
Desenrolava-se-lhe, assim, um poema.  
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Vou de comboio… 

Vou 

Mecanizado e duro como sou 

Neste dia: 

E mesmo assim tu vens e me visitas! (Torga 2007: 212) 

 

Portanto, são mensagens incorruptíveis as que lhe chegam “Pelos fios do luar”, pois “há um 

ouvido acordado” (Torga 2007: 285).372 Evidencia-se uma inegável relevância dada pelo 

poeta às faculdades da audição e da visão, na dádiva do mote à perceção essencial do real que 

se vem fundir no verso. É com atenção e zelo que o mesmo escuta o que brota da “espectral 

telegrafia”, “etéreos sons, melodia”, cuja linguagem, o “morse de imagens”,  o poeta se 

encarrega de decifrar quando “É dia no outro mundo/ Dos versos” (Torga 2007: 285). A noite, 

de forma romântica, surge associada à descoberta e à iluminação, momento propício à 

revelação da musa. É durante a noite que a fogueira, metáfora replicada nos versos torguianos, 

lança as centelhas das “reais […] paisagens/ Da Poesia” (Torga 2007: 285). E, verdadeiro 

«Manancial», “abre caminho e vem/ À tona do silêncio conformado”, pois “Rasga-se 

inesperadamente a chã dum monte,/ E começa uma fonte/ A sussurrar” (Torga 2007: 181). A 

noção de vassalagem repete-se em «Destino», onde o sujeito poético é cativo como um 

pássaro, e acorda com “a ária da vida nos ouvidos”: “Acordo sem amarras nos sentidos”, pois 

“Nada pôde vencer a lealdade/ Que juraram à deusa aventureira” (Torga 2007: 203). O 

homem nasceu já poeta, e deve o tributo constante sempre que a deusa o exige.  

Ora, a este paradigma epifânico, defendido pelo próprio poeta em entradas diarísticas 

metaliterárias variadas373 ‒  

                                                           
372 Citações de «Poesia».  
 
373 O poeta refere-se com facilidade ao vocábulo e ao conceito de inspiração. Em 1942 reflete: “ficava-me a 
pensar se a intensidade emotiva que sentia agora viria na verdade daquelas páginas amarelecidas, ou ressuscitava 
apenas em mim, cavalheirescamente fiel à hora passada da inspiração” (Torga 2010: 151). No ano seguinte, 
diante do mar, na Nazaré, confessa: “mas, uma vez mais, foge-me a inspiração” (Torga 2010: 186). Em 1947 
entristece-se perante a sua prostração: “Não tenho inspiração, nem vontade de criar” (Torga 2010: 307). E sobre 
a solidão do poeta, esclarece: “A pedagogia ensina técnica e boas maneiras, mas não consegue levar ninguém a 
ter inspiração. E quando um poeta está inspirado também não lhe servem de nada as regras e os modelos, porque 
um poeta inspirado é pior do que o diabo à solta” (Torga 201: 357). Em 1949 reinvidica, enaltenendo a sua 
condição: 
 

Inspiração 
Ou não, 
Dá-me o que já é meu. 
Entrega-me a canção 
Que te dei a guardar. 
Ou cuidarás que é teu 
O lume da fogueira 
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Coimbra, 5 de Dezembro de 1975 — Negam pura e simplesmente a inspiração, esse estado 

de graça e de febre em que as palavras saem da pena fluentes e certas como as ditadas por 

um profeta em hora de arrebatamento. Mas então o que foi aquilo que ainda há pouco me 

aconteceu? Aquela tensão, aquele pânico, aquele transe em que me encontrei subitamente, 

aquele ritmo estranho do sangue a bater-me no coração e nas têmporas, aquela harmonia 

em que todo fiquei, que até os passos que dava na rua pareciam tempos de um metrónomo? 

Versos que nenhum esforço, tenacidade e obstinação conseguiriam arrancar das trevas, 

nasciam espontaneamente dentro de mim, evidentes como coisas naturais e surpreendentes 

como milagres. 

Talvez que se trate apenas de um momentâneo terramoto psíquico. 

Seja. Resta saber se num espírito incapaz desse estremecimento sísmico poderá haver 

criatividade. Se um artesanato esforçado, por mais habilidoso, conseguirá iluminar qualquer 

página de uma luz que se assemelhe, na expectativa do leitor, ao clarão de um relâmpago 

(Torga 2011: 331).  

 

 ‒ associamos a inspiração, a epifania, a instantaneidade e a espontaneidade, ao segundo 

paradigma conjungimos igualmente a inspiração, ainda que numa dimensão dessencadeadora 

diversa, e ainda a evocação, a preparação ritual, a prospeção, a intencionalidade e a 

morosidade. Portanto, enquanto o primeiro paradigma é uma aparição, a manifestação súbita 

das coisas e do ser, projetadas no verbo, o segundo modelo enforma uma antecipação ritual, 

uma emulação de um estado tensional criativo. O paradigma da criação de prospeção 

evocativa é, então, comparável a um rito de espera, consubstanciado pela palavra-passe, ou 

palavra evocadora de uma realidade, sentido ou perceção já vivenciados, numa espécie de 

fingimento/ revivência ou memória poéticos essenciais à criação posterior (e daí o 

acompanhamento do caderno de registos que o poeta e amigos sempre mencionam) e ainda 

pela busca ascética alcançada por via dos ritos, sejam eles físicos ou metafísicos, reais ou de 

escrita, na senda de ascese a um estado total, de inspiração e de graça, portanto. 

 Na citação seguinte, já recordada, evidencia-se com exatidão essa premissa evocadora 

de uma realidade passada:  

                                                                                                                                                                                     

Que acendi? 
Eu já era poeta 
Quando te conheci. (Torga 2010: 23)  

 
Em 1950, a «Reinvidicação» passa a «Invocação» humilde: “Agora ou nunca, Musa!/ Depois de morto, não […] 
É do lado de fora/ Do caixão/ Que te peço uma hora/ De inspiração!” São extensas as citações possíveis, bem 
como a sinonímia expressiva afeta a inspiração: “tensão humana” (Torga 2010: 220), “alucinação” (Torga 2010: 
158), “Anunciação” (Torga 2010: 217), “fogo da criação” (Torga 2010: 178), “pânico” e “transe” (Torga 2011: 
330). Até ao volume final de Diário é possível a constante menção a este estado de criação tensional: em 1990, 
os galos matinais ainda lhe desafiam a inspiração, e em 1993 declara aos jovens visitantes a paciente espera pela 
graça e surpresa da inspiração.  
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Mal a caçada acabou, pus-me a procurar no dicionário da memória uma palavra onde 

pudesse caber a Serra do Roboredo, que calcorreei o dia inteiro. Queria guardar nela as 

emoções que senti, para as ter à disposição quando novamente me apetecessem algumas 

horas de violência e dispersão. (Torga 2011: 168) 

 

Ou, noutra entrada expressiva:  

 

Gostava de escrever hoje um belo poema, forte, quente, luminoso, escarolado, em louvor da 

vida. É que, sem saber porquê, respondi há bocado com palavras dum optimismo 

impressionante a um moço poeta que me exibia a sua decadência precoce. E doía-me a 

garganta nessa altura! Mas fui-lhe dizendo que qual morte ou qual cabaça! Vida! Vida 

conquistada em luta, como a do rebento do milho que empurra,empurra, e consegue 

levantar o torrão e ver o sol. — Qual morte, homem de Deus! Você já viu por acaso um 

pinheiro suicidar-se! 

Gostava de escrever isto num belo poema. (Torga 2007: 21) 

 

 Além da palavra evocadora, alcança-se o estado tensional criador por via do rito, na 

senda da inspiração, da ascese a esse estado superior possibilitado pelo aparecimento da 

palavra. Com base nas composições metapoéticas que confirmam a preparação ritual ‒ tendo 

início com os ritos físicos já mencionados, também eles anteriores aos rituais de escrita 

diarísticos, como analisámos ‒ na senda da escrita, encontramos diferentes estados de espera. 

De ordem diversa, configuram posturas autónomas relativamente à inspiração, esse desejado 

estado maior de perceção fulminante ‒ a nomeação na senda da apreensão do mundo, ou o 

desejo de instauração de qualquer forma de existência através da palavra, numa premissa 

heideggeriana. De facto, poemas como «Descida aos Infernos» ou «Prospeção», integrados 

em Orfeu Rebelde, normalmente associados à temática do drama da criação poética, 

clarificam uma das formas de estar perante a preparação para a iluminação criativa. Nesta 

primeira fase de escrita, a da inspiração, oferecida ou procurada, já que a segunda evidencia o 

labor oficinal, distinguimos cinco modelos de predisposição do poeta face à criação. 

Destacamos inicialmente a catábase, associada grandemente ao drama da criação, a 

invocação, a expetação, ou o estado de sentinela, o percurso labiríntico e, finalmente, a 

fragilidade da criação e insatisfação da musa. Os poemas conseguidos através da criação de 

prospeção evocativa de catábase adejam, normalmente, em torno da prospeção do ouro 

alquímico, poético e identitário, no interior do sujeito poético. Miguel Torga recorre à 
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metáfora da mineração e da descida aos infernos, à interioridade, nesse sentido. Trata-se da 

busca de si através da palavra. De facto, como poeta da autognose, Miguel Torga revela nos 

poemas de catábase, originados, tendencialmente, por essa tentativa de emulação do estado de 

intuição criativa, a necessidade efetiva de busca identitária. Descendo às funduras de si, “terra 

singela” (Torga 2007: 143), “poço” (Torga 2007: 109) ou “reino tenebroso” (Torga 2007: 

109), o poeta procura-se através da palavra, pois é da sua própria profundidade que brota a 

poesia: “Escrever é um acto ontológico” (Torga 2011: 335).  

Por seu lado, a invocação, enquanto categoria da criação de prospeção evocativa, 

reporta-se à Kyrie, ao cântico invocativo e veemente da musa: 

 

Agora ou nunca, Musa! 

Depois de morto, não 

Quando não tiver sede, 

De que me serve a infusa cheia de água? 

[…] É do lado de fora 

Do caixão 

Que te peço uma hora 

De inspiração! (Torga 2007: 434)374 

 

A nível vocabular sublinha-se o efeito vocativo dos versos, e a questão retórica “Porque não 

vens?”, sucede-se em «Apelo à Poesia» e em «Apelo», evidenciando estados de “agonia”, 

“pesadelo”, “impotência” (Torga 2007: 447-479), levando o sujeito poético a questionar o seu 

merecimento: “Ou não merecemos nós, mais uma vez,/ O paraíso?” (Torga 2007: 448). 

Paraíso, ou “luz secreta que nos alumia”, a poesia é alcançada pelo poeta, “Vadio rouxinol 

encarcerado” através da presença da Musa, à qual exorta: “Musa, faz-me cantar!/ Fura-me os 

olhos, se preciso for.” (Torga 2007: 461). Veja-se, ainda, «Imploração», onde o sujeito 

invocado é o Senhor: “Um poema, Senhor!/ Um nenúfar aberto neste lodo!” (Torga 2007: 30).  

 Uma nova categoria prende-se com a expetação ou o estado de sentinela, de onde se 

depreende, contrariamente ao ato de chamamento anterior, uma disposição nimbada de maior 

paciência, numa atitude quase de resignação face ao tempo. O poeta é, pois, vidente a 

adivinhar a hora certa da presença divina, ou doente, aguardando penitentemente o milagre, 

como revela o poema «Prenúncio», datado de 10 de novembro de 1952, em Diário. Soldado 

vigilante, nunca abandona o seu posto: “E fico eu, poeta,/ Com ar de quem namora/ A Musa 

                                                           
374 Poema «Invocação», em Diário, datado de 15 de julho de 1950.  
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demorada,/ De sentinela à porta do silêncio” (Torga 2007: 45). Evidenciando os limites 

impostos pela sua condição, em «Exame», de 1958, declara a profunda relevância da 

inspiração: 

 

Só em raros momentos 

De inspiração 

Eu consigo o milagre dum poema 

 

[…] Mas é desse limite que me ufano: 

Ser humano 

E poeta. 

Humildemente, 

[…] Aguardo o transe, a hora desmedida: 

E é o próprio rosto universal da vida que se ilumina, 

Quando o primeiro verso me fulmina. (Torga 2007: 119) 

 

 Labiríntico, o seu percurso na delgada orla da expressão, explicitanto um quarto estado 

de preparação criativa, traçado ao longo de um percurso inextricável:  

 

Agonia  

 

Há quatro horas que pareço um bicho 

Dentro da exígua jaula da expressão. 

Morro num pesadelo, e grito, grito, 

Sem conseguir dizer que estou aflito! 

É como se sonhase esta aflição. (Torga 2007: 469)  

 

«Frustração» revela, igualmente, tal dificuldade no achamento da palavra perdida, pois é um 

“Poema que as palavras me recusam/ […] flor ausente/ Do meu jardim!/ Quase te sei, e não te 

sei cantar!/ é como se tivesse uma semente/ Dentro de mim,/ E o corpo a não deixasse 

germinar” (Torga 2007: 116). A «Mudez» instaurada pela perda ou pela queda revalidam 

tanto o mito labiríntico como o mito de catábase: “todo o santo dia me rasguei/ à procura não 

sei/ De que palavra, síntese ou imagem! Desço dentro e mim, olho a paisagem,/ Analiso o que 

sou, penso o que vejo, / E sempre o mesmo trágico desejo/ De dar expressão ao que foi dito!” 

(Torga 2007: 117). Ilusão consciente, a «Arte Poética» preconiza um jogo inextricável, onde o 
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percurso é tão importante como o seu fim. Dédalo em perseguição da Ariadne-poesia prófuga, 

o sujeito poético “tacteio[a] no vazio/ Da expressão” (Torga 2007: 415):  

 

 

Fecho os olhos e avanço. 

E começa o poema. 

Rodeiam-me os fantasmas  

Fugidios 

Dos versos que persigo. 

A regra é caminhar 

E chegar sem saber. 

De tal modo é cruzada 

A encruzilhada 

Onde o milagre pode acontecer. (Torga 2007: 415)375 

 

 Finalmente, apresentamos a última categoria relativa ao modo como o poeta vive a 

prospeção evocativa, ou o estado de emulação da tensão criativa, lido em poemas 

metapoéticos, de que «Maceração» é exemplo maior. Esta categoria contrasta com as 

anteriores na medida em que o poeta não se sente perdido ou penitente, sentinela ou 

escafandrista, antes insatisfeito perante a imerecida dádiva desfigurada. Trata-se da 

fragilidade do poema e, consequentemente, da insatisfação da musa: 

 

Pisa os meus versos, Musa insatisfeita! 

Nenhum deles te merece. 

São frutos acres que não apetece 

Comer. 

Falta-lhe génio, o sol que amadurece 

O que sabe nascer. 

 

Cospe de tédio e nojo 

Em cada imagem que te desfigura 

[…] E corta-me de vez as asas que me deste. 

Mandaste-me voar; 

E eu tinha um corpo inteiro a recusar 

Esse ímpeto celeste. (Torga 2007: 49)376 

                                                           
375 Primeira estrofe de «Arte Poética», integrante do texto diarístico, datado de 1 de março de 1984.  
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 Negando o ímpeto divino que a poesia oferece ao sacerdote da palavra, o sujeito lírico 

escusa-se da transcendência e da imortalidade, renegando-a e anulando-se enquanto poeta, 

dada a fraqueza dos versos. Neste sentido, podemos deixar-nos concluir que Miguel Torga 

nunca se terá sentido totalmente justificado, pelo que a salvação pela via da palavra, se 

eternamente fugidia, pode não ter sido totalmente eficaz para o poeta. 

 Perante o exposto, concluímos a relevância dos ritos ascéticos na base da escrita 

prospetiva de si, e da poesia, enquanto pilares de um jardim puro, exigente e constante, no 

aperfeiçoamento da flor-verso. Além deste paradigma de criação, a escrita epifânica resulta de 

um estado instantâneo, em que as palavras se colhem, abruptas, do jardim. Apesar das 

divergências em que assentam estes dois modelos de criação, ambos dependem da inspiração, 

embora o segundo caso seja uma sublimação dessa condição, e o primeiro uma busca desse 

estado, por vezes pela via do jogo da palavra, cuja lapidação é mais intensa. Deste modo, os 

próprios rituais de escrita, metafísica, decorrentes dos rituais físicos (caça, romagens e 

peregrinações, por exemplo) se encontram na antecâmara da inspiração torguiana, do estado 

de tensão suficientemente largo que alcance a ascese total, coroada de versos, pois o autor é, 

sobretudo, um poeta: “O poeta e o artista podem morar juntos na mesma casa, mas o poeta há-

de sempre ser o senhor. É uma aristocracia de origem divina ao lado de uma nobreza feita a 

custo.” (Torga 2010: 51) Sem menosprezar a prosa e a distinção dos géneros decorrentes, as 

camisas-de-força (cf. Diário) que tanto depreciou, cremos que é por via do poema ou da flor-

verso, ‒ ou mesmo, por vezes, em prosa poética ‒ que o poeta poda as rosas do seu jardim, 

metáfora para a salvação do homem, dada a luminosidade do mesmo.  

Natureza salvífica, processo alquímico, o jardim-verso pretende a obtenção da 

beatitude e da imortalidade, o alcance do estado da unidade primordial. Trata-se da 

jardinagem de uma condição de cariz soteriológico, cuja imperfeição inviabiliza a salvação 

almejada. Neste sentido, é demonstrável a contradição entre a noção de salvação/ Kleos por 

via do mito e dos ritos que convergem no sentido do poetar enquanto máxima redentora e o 

sentimento de ilegitimidade que ecoa, tristemente, das confissões desesperadas de um poeta 

que busca ainda a palavra suprema.  

 Na jardinagem desse espaço primordial poético encontramos dois momentos, o de 

inspiração, como base da criação, e, posteriormente, o labor limae,377 condição essencial ao 

                                                                                                                                                                                     
376 Versos de «Maceração», in Penas do Purgatório, de 1954.  
 
377 Refere, numa nota diarística:  
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apuramento do verso. Jacques Maritain distingue, também, quanto à experiência poética, duas 

fases: a de sístole e a de diástole. A primeira fase é imbuída de uma energia dormente, de uma 

quietude que a segunda fase, de diástole, arrebata: “through which everything is given in 

easiness and happy extension” (Maritain 1953: sem paginação). Esta fase de diástole, no 

seguimento da calmaria, revalida a noção de inspiração, que, e explicita, após o 

desenvolvimento daquilo a que chama mau romantismo, se tornou um conceito depreciativo 

normalmente associado ao facilitismo ou mero libertar de emoções e paixões, raiados de 

palavras superficiais e sentimentalismo. Na tentativa de colmatar o erro, postula que nada é 

mais necessário à poesia e ao talento que a inspiração, pois que nada é mais intrínseco e 

natural: “the most perfect poets are madman using unfailing reason” (Maritain 1953: sem 

paginação). O facto de os poetas estarem conscientes da sua condição, fá-los viver em 

dispersão ou divisão torturante, pois estão condenados a unir a evasão e a racionalidade, de 

onde provem a instuição criadora e onde se lapida o verso. Portanto, movidos pela inspiração 

e ativamente conscientes, os poetas vivem em solidão e insegurança, que Byron chora: “To 

feel me in the solitude of kings, without the power that makes them bear a crown” (apud 

Maritain 1953: sem paginação). Esta racionalidade, preconizada grandemente pelo labor 

limae, acentua o caráter ritual da escrita na poética torguiana. Atitude narcísica ou 

perfecionista, não contraria a visão modernista relativa à arte lida no poetar torguiano, 

nomeadamente no que diz respeito à valorização da arte como absoluto. Assim, o labor limae 

é, sobretudo, perseguição do absoluto, da perfeição, na possibilidade (re)criadora do mundo.  

 Maritain acrescenta ainda que a inspiração ou a intuição criativa, e criadora, apesar de 

natural, não é contínua e surge, frequentemente, disfarçada; nascida da felicidade ou da 

desgraça, pode forçar-se no poeta apenas como uma pontada de consciência, obrigando-o a 

lutar com as deficiências da expressão, deficiências essas que Torga tão claramente explicita. 

Por outro lado, Maritain problematiza ainda a impercetibilidade da voz criativa (recordemos 

as palavras de Sophia), quando especialmente profunda e firme, bem como a conquista da 

inspiração por via de um trabalho intenso e ingrato, como cavar no solo árido (tradução 

nossa) (cf. Creative Intuition). Esta impercetibilidade também Torga a denuncia: “Ao 

amanhecer, quando relia, estremunhado, a solfa rabiscada em papéis soltos espalhados à volta 

                                                                                                                                                                                     

Coimbra, 4 de Janeiro de 1988 — Horas a fio a escrever. Ou, melhor: a remendar textos velhos. Sou 
assim: tenho de deixar a prosa e os versos em repouso durante algum tempo para que assentem e 
possa então ver-lhes claramente os aleijões. Hoje dei conta de muitos e corrigi os que pude. Os outros 
ficaram à espera. Lá chegará a sua vez. Em matéria literária, o meu desespero nunca desespera. 
(Torga 2011: 236) 
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da cama, tinha a impressão de que os versos eram confissões sonâmbulas — segredos do mais 

íntimo do inconsciente, revelados pela primeira vez à consciência.” (Torga 2011: 266) e, 

justificando as horas rituais de busca ascética, trabalho moroso e nem sempre compensador: 

“Ontem, depois de trabalhar inutilmente três horas no tal romance, desci lá abaixo, ao mar” 

(Torga 2010: 86). Finalmente, conclui: o poema deriva da inspiração dualmente: num 

primeiro sentido associado à intuição poética, e, num segundo sentido, relativo ao trabalho do 

intelecto e da imaginação.  

 Desta forma, Maritain coroa todo o momento de criação sob a auréola da inspiração, 

comparando-a ao poder de um rio, não apenas no brotar da fonte, mas no fluxo da água: “no 

instant in the making of the work should escape it” (Maritain 1953: sem paginação). Numa 

entrada sublime, a justificar os intervalos largos, na sua perspetiva, entre as notas diarísticas, o 

poeta revalida esta propriedade da escrita, carecedora de um estado suficientemente intuitivo e 

criativo para a criação: “nunca escrevi uma linha sem ser mandatado. Como homem de letras 

fui sempre um possesso” (Torga 2011: 256).  

 A febre, a iluminação, o fogo, evocam, deste modo, substanciais denominações da 

clareza inspiradora, um arrebate da intimidade do poeta em comunhão com a vida que o 

cerca; por outro lado, britar, peneirar, lavar, são metáforas do trabalho posterior. Desta 

forma, notamos, novamente, a atuação do círculo conciliador.  

 Desta dissertação sobre os paradigmas de escrita, pautados pela inspiração e pelo 

labor limae, epifânicos ou de prospeção ritualizada, concluímos a raíz totalizante das 

temáticas torguianas, normalmente tidas e analisadas como assuntos estanques e 

singularizados. De feição fortemente religiosa, cuja palavra-chave é Deus (será esta a que 

Torga ainda busca?), as temáticas normalmente dadas como afetas à análise da sua obra, 

especialmente à poesia, dão conta da ponderação sobre a criação poética, não raras vezes  

símile de intranquilidade, do telurismo, do conflito religioso, reveladora de uma oposição 

humano/ divino, da qual reflete o desespero humanista, e a morte como tema obsessivo. Isabel 

Ponce de Leão relembra, ainda, o ser poético em conflito consigo e com o social, bem como a 

temática amorosa, que “não sendo obsessiva”, não é “negligenciada em alguns belísismos 

poemas” (Leão 2007: 52). Ora, no nosso entender, a temática amorosa é assaz relevante na 

poética torguiana, pois partilha, a par da poesia, o caráter salvífico e soteriológico postulado 

pelo poeta. Por outro lado, estas temáticas encontram na questão religiosa a sua origem, 

perfazendo um jardim mítico onde convive um humanismo feliz e um desespero humanista 

que é preciso conjugar e pacificar por via da palavra conciliadora, perfeita. Desta forma, a 
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contradição torguiana não divide, mas intensifica uma busca de apaziguamento, oferecendo a 

sensação de plenitude a que Jacinto do Prado Coelho se refere.378 Assim, nascida da palavra e 

do jardim perdidos, de um abandono divino e de um desencontro de si, a criação torguiana dá 

azo a um desespero agoniante e a uma luminária esperançada, ambas vertidas na jardinagem 

de um verso florido, mas espinhoso, de que o paradigma de prospeção evocativa é maior 

exemplo, ou de um jardim versificado, em que o paradigma criativo epifânico e o amor como 

salvação figuram. Assim, quando se fala em desespero humanista, a temática deve abarcar 

tudo o que é da esfera da angústia, como seja a questão religiosa e os modelos de prospeção 

rituais, dramáticos, ou simplesmente de zelo, na ânsia da salvação. Por outro lado, o 

humanismo feliz, onde pactua a temática da criação epifânica (pretendemos demonstrar que a 

criação não é sempre um drama e um desencanto, mas sobretudo sensação de realização e 

salvação) com o ideal mítico-telúrico, a par da temática amorosa, enquanto verdadeiros 

jardins paradisíacos, postos em causa quando a criação é infeliz, ou quando a palavra deus se 

intensifica. Assim, de génese religiosa, tudo se retrai à condição mítica da poética torguiana, 

numa pacificação do apolíneo e do dionisíaco, do clássico e do romântico: um jardim mítico, 

florido, versificado, oscilante entre o humanismo feliz e o desespero humanista, e entre o eu 

da jardinagem eutópica e o nós/ outros da jardinagem utópica. Portanto, não se trata de temas 

estanques, mas de entrelaçares temáticos, arestas de um mesmo todo. A dispersão temática, 

isto é, a questão religiosa, o desespero humanista, a criação poética e o telúrico, embora o 

telurismo seja mais mítico que telúrico (e quando dizemos mítico dizemos também pueril), 

encontram-se sob uma estrutura que lhes serve de base e é, por essa razão, superior. Para 

entendimento da poética nunca devem ser separados; com efeito, que sentido faz pensar num 

desespero humanista sem que se desfolhe a palavra Deus e o conflito religioso? Ou, por outro 

lado, que sentido faz mencionar a busca pela palavra perdida, sob um pretexto de mudez 

criativa, sem recordar o paraíso perdido e a expulsão paradisíaca? E, ainda, que sentido, senão 

religioso, na base de um amor nutrido pela terra natal, já que o telurismo se lê em variados 

pontos geográficos? Que contradições senão a de um desesperado, em busca do absoluto e da 

salvação, esperançado, não raras vezes, na substituição de Deus pela Poesia? Haja pretensão 

para ler e entender Miguel Torga como um todo, ou talvez nunca se compreenda, tarefa pela 

qual o poeta sempre se bateu. 

 

                                                           
378 Vide “Casticismo e humanidade em Miguel Torga.” In Ao contrário de Penélope.  
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4.2 Kleos de Aquiles – a flor-verso é uma espada da glória da imortalidade 

 

Só no ouvido dos versos, 

[…] Uma rima perdura 

A dizer com brancura 

Que um Poeta não morre. 

 

Filosofia, religião e poesia — três pessoas distintas de uma santíssima trindade una e perfeita. Somente 

qual das três descerá um dia à terra para padecer por nós e nos salvar? 

Miguel Torga 

 

 

Só a arte fica, e por essa razão se vê, pois permanece, defende Fernando Pessoa. 

Miguel Torga revalida a questão do Kleos poético na inteireza da sua obra. A ideia de fama e 

glória encontram na tradição clássica o berço, ainda que associadas a uma realidade bélica 

que tão bem se evidencia nos poemas homéricos, manifestando-se, por exemplo, na 

personagem Aquiles. Ora, já Pêro de Andrade Caminha estabelece, a título de exemplo, a 

poesia como meio de aperfeiçoamento e de elevação do espírito, na captação do bem e do 

puro. Mas além de outras particularidades afiançadas por Vanda Anastácio, em Visões de 

Glória (Uma introdução à poesia de Pêro de Andrade Caminha), de 1998, a reflexão sobre a 

poesia e o papel do poeta, defende, problematiza a possibilidade de sobrevivência ao tempo:  

 

apesar de afirmar frequentemente a falta de méritos que lhe permitam alcançar a fama, para 

Pêro Vaz de Caminha, o trabalho de aperfeiçoamento moral e espiritual que a poesia 

constitui visa um objetivo explicitamente mencionado, perseguido, apresentado como um 

desejo legítimo e universal: a obtenção da imortalidade, que é apresentada como a única 

compensação para a miséria e transitoriedade da vida e do mundo (Anastácio 1998: 84)  

 

Já Cícero, em Pro A. Licinio Archia poeta oratio destaca o tema da fama, do renome e da 

glória enquanto legítimo desejo inerente a todo ser humano: “trahimur omnes studio landis et 

optimus quisque máxime gloria ducitor”379 (apud Anastácio 1998: 85). Anos volvidos, e 

Robet Jay Lifton380 desenvolve um estudo psicológico que defende precisamente o desejo de 

                                                           
379 Tradução de Maria Isabel Rebelo Gonçalves, em Cícero, em defesa do poeta Árquias: “todos somos 
instigados pelo desejo de glória e são os melhores que ela mais atrai” (apud Anastácio 1998: 84). 
 
380 Veja-se “On Death and the Continuity of Life: A New” Paradigm” em History of Childhood Quarterly, 1974, 
Vol. 1, No. 4 (Spring, 1974) e The Broken Connection: On Death and the Continuity of Life, de 1979. 
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imortalidade simbólica. A consciência de finitude alerta, segundo o autor, o sujeito, de forma 

universal, para um sentido de continuidade. Perante a morte, o homem confronta e transcende 

os seus medos, através da crença em determinados modos de imortalidade simbólica. Estes 

modos conectam o sujeito ao passado e ao presente, religando-o aos perecidos e aos que o 

sobrevivem e recordam as suas contribuições (cf. Lifton, em The Broken Connection: On 

Death and the Continuity of Life, de 1979). Quanto a esta questão, parece clara a 

reminiscência torguiana face aos antepassados e aos locais memoriais ritualmente visitados, 

como a casa de infância e Panóias revalidam. Por outro lado, Lifton esclarece que tal busca no 

sentido de imortalidade simbólica oferece sentido à nossa existência. A conectividade/ 

eternidade simbólica assenta em cinco possibilidades: a biológica ou bio-social, a criativa, a 

religiosa, a natural e a de transcendência experimental.  

A questão biológica surge, na poética torguiana, representada pelo mito de Penélope e 

Ulisses, isto é, na temática da vivência amorosa redentora, por via do sentimento equilibrado 

e congregador do espiritual e do corporal, de que a descendência é reflexo. Assim, a via 

biológica, ou social ‒ na medida em que as nossas ligações inter-humanas, enquanto 

expressão de identidade coletiva, são, igualmente, segundo o autor, parte deste modo de 

imortalidade simbólica ‒, estão visivelmente patentes na obra do diarista, pois, além do amor, 

a sua preocupação social, política e humanista, alerta-o nesse sentido.  

O segundo modo evidencia profunda relevância e clareza no estudo desta obra, pois o 

ato criativo permite a permanência do seu criador além da barreira mortal. Lifton defende, 

além da criação artística, a descoberta científica e a investigação (dada a possibilidade de 

continuidade das mesmas) como expressões da imortalidade criativa, a par das relações inter-

pessoais onde os laços de um ato comunicativo são tão perenes e profundos como as relações 

entre pais e filhos, terapeuta e doente, professor e aluno.  

 O terceiro modo interessa-nos sobremaneira, pois relaciona-se com a principal ideia de 

salvação em Torga, originadora das demais na tentativa de colmatar a manifesta 

impossibilidade redentora oferecida pela religião que tanto almejou, mas nunca abraçou. 

Trata-se do modo religioso ou teológico. Unamuno esclarece que toda a religião provém 

historicamente do culto aos mortos, isto é, da imortalidade, revalidando a importância e a 

dificuldade que o homem atribui à aceitação da sua finitude. Neste ponto, gostaríamos de 

sublinhar que o sentido da morte em Torga, além da despedida da maravilha sobre a terra, 

será (além da degradação do eu) o desmemoriamento por parte do outro, a noção de 

ofuscamento e anulação de uma vida através do esquecimento, como se ela se dissolvesse 
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igualmente. Este modo de imortalidade simbólica manifesta-se através do poder religioso ou 

da espiritualidade, já que todas as religiões postulam o alcance de uma vida além-morte. 

Torga afirma, a cada passo, a agonia da sua incredulidade: 

 

S. Martinho de Anta, 15 de Abril de 1979 — Ser incréu custa muito! É dia de Páscoa. O 

gosto que eu teria de beijar também o Senhor, se acreditasse! Assim, olho a fé dos outros 

em aleluia, e fico nesta tristeza agnóstica que faz da vida uma agónica aventura sem 

esperança de ressurreição. (Torga 2011: 53)  

 

A escatologia prometida pela religião, e neste caso concreto pela fé católica, incita no poeta 

um forte sentido de auto-contemplação e de vazio, de irrealização pessoal, dada a sua 

descrença. Deste modo, e incapaz de realizar a sua própria salvação por via religiosa, tenta a 

via da criatividade, a qual, de valor tão exponencial na sua vida, ganha contornos religiosos, 

dados os ritos que mantém na esteira da ascese que a poesia lhe permite, um êxtase compável 

ao fervor de uma oração religiosa. Portanto, em Miguel Torga existe uma justaposição de dois 

dos modos de imortalidade simbólica, o do criativo e do religioso. De facto, além de sagrada, 

a escrita converge num sentido divino e divinatório. A última questão, porém, é se, a par de 

Deus, Torga se desilude com a poesia, não com a Poesia, mas com a sua criação artística  (e 

consigo, deus substituto, pois que é um com a sua poesia), o que o fará questionar a sua 

capacidade soteriológica e, consequentemente, a escatologia por via da criação. Claro que 

quando levantamos estas questões finais, sobre o regresso a Deus ou a impossibilidade total 

da mesma, bem como a (des)crença na sua poesia, nos referimos sempre, e em exclusivo, ao 

poeta-criação exalado da obra intimista e autobiográfica, mesmo que tudo nos leve a crer na 

sinceridade desta agonia face à problemática religiosa. Contudo, e por mais autobiográfica 

que seja, a obra é sempre sujeita ao poder imaginativo do autor, pelo que, com António Lobo 

Antunes:  

 

Cada vez mais me é claro que o que escrevo não são romances no sentido da palavra. Não 

me interessa a intriga, a história ou as personagens! Há um tempo atacaram-me dizendo que 

não tinha personagens. Esse é o maior elogio que me fazem... Queria que fosse uma viagem 

ao coração. É como dizerem que o livro é autobiográfico – seja lá o que isso queira dizer. O 

que interessava era fazer o melhor que podia e desembaraçar-me dele, porque é um objecto 

independente de mim e que não me pertence. Na vida, é muito difícil separar o que é 

invenção do que é memória (apud Cunha 2013: 135). 

 



367 
 

A confissão elucida-nos relativamente à dificuldade em definir concretamente o género das 

obras, nomeadamente as de escrita intimista e autobiográfica, cujas expressões manipulam, já, 

o sentido e o horizonte de expetativas do leitor. Romance? Se a vida de um poeta se antelê no 

texto? Romance autobiográfico ou diário-romance? O próprio poeta, a propósito, no prefácio 

a A Criação do Mundo, levanta o véu da dúvida: 

 

 Plasmado finalmente em prosa ‒ crónica, romance, memorial, testamento ‒ tu dirás, depois 

da última página voltada, se valeu a pena ser visitado. Por mim, fiz o que pude. Homem de 

palavras, testemunhei com elas a imagem demorada de uma tenaz, paciente e dolorosa 

construção reflexiva feita com o material candente da própria vida. (Torga 2000: 8) 

 

Se a reflexão abre a possibilidade de autobiografismo, num dos pactos de identificação 

sugeridos por Lejeunne, a construção reflexiva confessada ‒ ainda que da própria vida ‒, pelo 

poeta acentua a hesitação. Já em 1983 se verificava grande controvérsia gerada em torno da 

inclusão de Conta Corrente III, de Vergílio Ferreira, no concurso literário de ficção Prémio 

D. Dinis atribuído pela Fundação Casa de Mateus. O livro acabou por ser premiado, e no 

volume seguinte, o autor comenta, a bem da nossa compreensão sobre a copresença da 

verdade e da ficionalidade emergentes das obras de caráter ‒ digamo-lo ‒, intimista: 

 

há grande controvérsia no júri sobre se na “ficção” – que é um termo convencional, já 

fixado pelo uso – se pode incluir um diário. Mas obviamente que sim. Um romance só 

muito raramente é pura construção imaginativa. […] Um romance evita-se que seja 

puramente inventado, porque os factos reais de base são uma defesa para a sua construção e 

coerência. A “ficção” começa com o tratamento desses dados […] Ora com um diário 

passa-se exactamente o mesmo. Estou convencido, aliás, de que a maioria dos diaristas 

“inventam” mesmo os dados de que partem. Assim, a “criação” começa logo aí. Mas se não 

começa, prolonga-se no tratamento que lhes é dado. E aí a “ficção”. Ora o júri do prémio é 

isso precisamente que deve premiar.  

O que está em causa não é saber se os factos aconteceram, mas o modo como o autor os fez 

acontecer. O puro registo dos factos não é uma obra literária. […] Quando o facto é tratado 

literariamente, ele entra logo na específica dimensão da criatividade. Creio que é isso que 

acontece no meu Conta-Corrente. Considerá-lo exterior à ficção literária é julgá-lo da 

família do Diário da República. Ora não é. (Ferreira 1994: 114) 

 

Coletes-de-forças, então, como reflete Torga, os géneros associados a este tipo de escrita 

talvez mereçam a denominação de autoficção, ao jeito de Doubrovsky (cf. prefácio de Fils), 
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que desafia os pactos de leitura de Lejeunne, verificando a coincidência entre autor, narrador 

e protagonista, embora a ficcionalidade seja mobilizada e entrelaçada com a realidade.  

 O quarto modo, por sua vez, espelha um sentido cósmico, pois compreende a 

eternidade do universo e a permanência da nossa existência, enquanto parte do mesmo, o que 

enfatiza um sentido de pertença. Ora, este modo, a par dos demais, encontra, em Torga, leitura 

viável, normalmente associada ao plano telúrico-cósmico ‒ portanto, universal e natural e, 

desse modo, conivente na forma e no espírito ‒: “a fourth mode is the sense of immortality 

achieved through continuity with nature” (Lifton 1974: 81).  

Finalmente, o quinto modo, experimental, ou de transcendência experimental, é 

completamente diferente dos anteriores, pois baseia-se num estado intenso, psicológico, de tal 

modo abrangente, que o tempo e a morte desaparecem. Ora, esta experiência transcendental, 

parece-nos, em Torga, confundir-se com o modo religioso e criativo, na medida em que é 

através da criação alta e perfeita, a par da operacionalização dos ritos do seu mundo 

mitificado, que o tempo e a morte se neutralizam. Assim, por manifestar um estado 

psicológico, e, segundo as palavras de Lifton, ser “experience of illumination or rapture 

attained as time seems to disappear” (Lifton 1974: 82), transcende o mundano e o profano e 

pode ser realizado em qualquer um dos quatro estados anteriores. Nós acrescentaríamos que a 

teorização sobre a experiência transcendental exala forte pendor mítico. Desta forma, 

concluímos, então, que o desejo de imortalidade simbólica em Miguel Torga se formaliza, 

essencialmente, neste modo de transcendência experimental, de cariz mítico, sendo 

operacionalizada materialmente através das quatro possibilidades anteriores, como lemos em 

Lee Garth Vigilant e John B. Williamson:381 “As a psychological state, the mode of 

experiential transcendence involves moving beyond or transcending the mundane and 

profane, and can be experienced in all of the aforementioned four modes” (Vigilant et 

Williamson 2014: 5). 

O trabalho de Edwin B. Shneidman aborda, igualmente, a noção de continuidade ou 

permanência post mortem através do conceito de postself, desenvolvendo cinco sentidos de 

permanência: na vida dos vivos, na interação de outrem com as criações artísticas ou 

intelectuais, de uma forma orgânica, em caso de transplante, numa vertente genética, e, 

finalmente, no cosmos. Portanto, o self, seja pela via do postself de Shneidman, ou pela via do 

symbolically immortalized self, imortaliza-se, embora no primeiro caso o autor defenda não 

                                                           
381 Veja-se o artigo “Symbolic Immortality and Social Theory: The Relevance of an Underutilized Concept” em 
Handbook of Thanatology: Essays on the Social Study of Death, edited by Clifton D. Bryant, Newbury Park, CA: 
Sage. 
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ser uma deliberação propositada, não indo ao encontro do que lemos na poesia torguiana. 

Outros investigadores revalidam a questão da imortalidade simbólica através da medicina e da 

relação médico/ curandeiro-doente (Palgi), ou da pedagogia, evidenciada na relação mestre- 

aluno (Blacker), ou ainda da preservação da identidade (Unruh).  

 De facto, estes estudos de tanatologia social revelam-se importantes, especialmente na 

leitura literária, como constata o artigo da investigadora/ psicóloga Paula Isabel Santos, 

“Miguel Torga – Das Raízes para a Imortalidade”, coescrito com Carla Bastos. Assim, e 

como o título providencia, as autoras explicitam a teoria de imortalidade simbólica aplicando-

a à poesia de Miguel Torga, dizendo-a operante do modo biológico, na medida em que esta 

parte das raízes, e do modo criativo, através da poesia. Bem visto, embora os estudos de 

Lifton e a nossa dissertação sobre o sagrado e sobre a presença de uma vivência altamente 

ritualizada e mitificada nos permitam ser mais abrangentes, declarando a prevalência da 

transcendência experimental como modo de imortalidade simbólica em Torga, 

operacionalizada nos modos biológico/ bio-social, criativo, religioso e natural, o que sublinha 

novamente a pertinência do estudo mitográfico, o ideal de perfeição circular e a 

interdependência das temáticas torguianas afetas aos modos de imortalização. Portanto, a 

forma através da qual Miguel Torga lida com o tempo e o desmemoriamento revela uma 

tentativa de transgressão da morte com alguma segurança, assim como quem sucumbe por se 

saber protegido pelos versos, pelo amor, pela amizade, pelo rebentar da primavera. O 

telurismo, cósmico, atinente na ciclicidade redentora, variante do modo natural, o amor, a 

descendência e os laços que cultivou,382 ou o humanismo, como inegável presença do modo 

social, os versos ou a criação, representantes da veia criativa e religiosa, revalidam essa 

projeção no futuro.  

 Deste modo, a intuição criativa, a par de outros paradigmas ritualizados, desemboca na 

floração de versos eternos e imortalizadores do jardineiro-poeta, pelo que deve ser alta e 

cristalina: “Brilha o poema como um novo astro/ No céu da eternidade” (Torga 2007: 137).383 

 

                                                           
382 As amizades de Torga são referenciadas com reverendíssima estima, quer no Diário, quer nos discursos dos 
encontros comorativos: “Congraçar: restituir à graça, à amizade.O que às vezes é preciso fazer e dizer para 
demonstrar a certas almas que não há verbo mais bonito na língua portuguesa!” (Torga 2011: 220), ou “mas 
apenas encontrei alívio na constância de algumas amizades fiéis, que são o único orgulho de que me orgulho. 
Corresponder-lhes com igual devotamento, ser digno delas e conservá-las foi, ao lado da abnegação profissional 
e da realização literária, o grande propósito dos meus atribulados dias” (Torga 2011: 330). Apesar da dificuldade 
em manter algumas amizades, como refere, revalida os votos com frequência.  
 
383 Primeira estrofe de «Profissão», de Orfeu Rebelde, de 1958.  
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Conclusão: O mito do poeta-jardineiro e a essencialidade matizada do 

jardim.  

 

Al outro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas 

Jorge Luís Borges 

 

Deixar saudades. Dos pensamentos, palavras e obras. Deixar saudades de ter sido no mundo uma 

afirmação singular, insólita, incómoda, mas sem pecado 

 

E, em largo oceano, eternizar 

O seu esplendor torrencial de rio. 

Miguel Torga 

 

 

As “flores/ Da perpétua e alada primavera” (Torga 2007: 460), cultivadas no jardim 

versificado ou no jardim mítico, ambos projetados pela pureza que das pétalas irradia, 

evidenciam a sensibilidade artística do poeta na senda do perfeito e da inteireza que tal 

elemento natural evoca na sua singela, porém complexa, aparição.  

Este capítulo pretende, em tom finalmente conclusivo, destacar as deduções 

conseguidas através desta peregrinação interpretativa em torno da poética torguiana. Partindo 

da distinção entre sagrado e profano patente na obra diarística, esta tese assumiu, como seu 

objeto, outros textos e variedades genológicas, na medida em que a obra torguiana é, 

manifestamente, um todo. Deste modo, as temáticas e os paradigmas de leitura adejam em 

torno de um ponto de partida aparentemente simples: a questão religiosa, ou a palavra Deus. 

À perda de um Deus benfazejo e ao abandono a que se vota o Homem, Miguel Torga 

responde com um diálogo, com traços de um verdadeiro solilóquio, que apenas a arte, e em 

especial a poesia, permite, e a isso obriga, especialmente após o século XIX e a noção de self-

awereness anunciada por Baudelaire. Na reconstrução do jardim edénico, o poeta elege 

inicialmente o Homem como jardineiro de uma esperançada plantação, humanizando a figura 

divina, ou a figura de Deus ‒ o verdadeiro busílis  ‒, cuja manifestação se torna imperfeita, o 
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que leva o poeta a afiançar a crença na inocência da infância e na superioridade do poeta. 

Deste modo, a distinção entre as noções de sagrado e de profano ressumem profunda 

relevância, dados os contornos religiosos da poética em estudo. Na esteira de uma 

religiosidade verdadeira, Miguel Torga evoca o natural, o perfeito e o acabado, cíclico, sem, 

contudo, o desprover de essência e transcendência.  

Além desta estruturação face aos símbolos sagrados e ao que constitui profanidade em 

Torga, que, em traços largos, diríamos ser a incapacidade de olhar e reconhecer a 

transcendência na simplicidade, julgando-a vulgar ou banal,384 estudámos os ritos ‒ trabalho 

já iniciado por Teresa Rita Lopes e Isabel Ponce de Leão ‒ , concluindo o poeta como um 

verdadeiro ritualista. Ritos físicos e metafísicos, precursores da escrita ou rituais específicos 

da palavra, estes comportam enorme significância no universo literário torguiano. Inseparável 

face à atitute ritualista e à propensão religiosa, o mito. Ora, se a narrativa mítica é, deste 

modo, verificável, gerando um novo sentido da poética torguiana através da leitura 

mitocrítica, o rito, quando integrado nesta perspetiva, alerta-nos, além da preparação de um 

estado de escrita, para a construção artística de uma imagem mítica do próprio poeta, pautada 

pelo primeiríssimo rito, o de batismo literário, altamente mitificado: “digo que a minha voz 

mudou ‒ porque o horizonte é maior. Por isso fica o Outro. Ficas tu, Miguel Torga” (Torga 

1934: 6). Desse modo, A Criação do Mundo colige traços distintivos da prefiguração dessa 

imagem, que o Diário repete e relê, num ensaio de autognose que não liberta os outros de 

exame. 

A perceção dos símbolos e dos ritos, bem como do tecido mítico, permite a 

reconstrução da estrutura temática compactada onde prefiguram os temas apontados à poética 

em estudo, cerrados, normalmente, em quatro armários estanques (o drama da criação poética, 

a problemática religiosa, o desespero humanista e o telurismo), especialmente em contexto 

programático do ensino de Português no secundário, tecendo, então, alterações sobre o 

entendimento do telurismo ‒ de feição mítico-religiosa, dada a cristalização do locus infantil ‒ 

e ainda sobre a interligação temática, postulada na distinção entre o humanismo feliz e o 

desespero humanista ‒ fruto de uma vivência pujante do eu e do eu com os outros, de um 

estado romântico e de um clássico ‒, ansiando, ainda, pela inclusão de outros motivos, como 

                                                           
384 No seu Diário afirma:  
 

Coimbra, 25 de Maio de 1982 — Apesar da idade, não me acostumar à vida. Vivê-la até ao derradeiro 
suspiro de credo na boca. Sempre pela primeira vez, com a mesma apetência, o mesmo espanto, a 
mesma aflição. Não consentir que ela se banalize nos sentidos e no entendimento. Esquecer em cada 
poente o do dia anterior. Saborear os frutos do quotidiano sem ter o gosto deles na memória. Nascer 
todas as manhãs (Torga 2011: 108) 
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o da infância mitificada e o da vivência amorosa redentora, pela via humanista exultante. 

Desta forma, também os paradigmas tempo, desmemoriamento, imaginação, recriação e 

recordação se fazem impor na leitura da obra, a par de uma conceção feminina em tudo 

oposta à habitual análise meramente telúrica e ainda de traços falocratas.   

A premissa da circularidade, inscrita sob a simbólica do círculo conciliatório, num 

ideal de harmonia e de perfeição, trespassa a poética torguiana, pelo que o conjunto das suas 

peças literárias configuram um ideal holístico relativamente à constituição da sua obra como 

obra de arte. Neste sentido, podemos ler a Presença em Torga, ainda que o poeta, como o 

próprio frisou, tenda a alcançar a sua obra de forma liberta face a constrangimentos 

metodológicos ou doutrinários. Este ideal de circularidade ou de perfeição revela-se, ainda, 

numa tentativa de conciliação do espiritual e do tangível, do imanente e do transcendente, o 

que valida um cariz filosófico na obra. Com efeito, a delimitação do caráter metafísico da 

poética em análise constrasta com a leitura habitual da proeminência do estado físico e 

imanente do real natural, pois Miguel Torga, no nosso entender, e em conclusão do exposto, 

busca as duas faces do real observado, para que o possa nomear inteiramente. É esta unidade, 

o círculo perfeito, que a realidade repercute na palavra poética. A busca de uma palavra que 

se perdeu efetiva bem claramente a noção do genuíno primordial, a noção da consciência do 

cosmos, anterior à consciência do ser, problematizada em «Cegarrega». O poeta almeja 

ascender a essa palavra condensadora e fiel à essência que se mostra por via da forma. Por 

outro lado, mais do que a compreensão ou até criação do real, de onde ressume 

transcendência, o poeta visa unir-se a essa manifestação, numa tentativa de aperfeiçoamento 

do espírito. Jacques Maritain385 exlicita relativamente ao filósofo: “the prime obligation of 

philosophy is to bring out and circumbscribe the nature or essence of the given thing” 

(Maritain 1953: s/paginação). Sob esta citação de Maritain cremos ser distinta a envergadura 

filosófica386 por detrás da poética torguiana, na medida em que ela revela a natureza do real, 

do natural, do cosmos. Assim, existe em Torga a lúcida noção da revelação da realidade, dada 

a inseparabilidade desta face ao poeta-observador instaurada no momento em que o trovador 

conhece e nomeia o objeto. A flor ou a concha, quando nomeadas poeticamente, são unas com 

                                                           
385 A obra de Jacques Maritain citada, Criative Intuition in Art and Poetry, pode ser encontrada online, no site 
http://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=9131, onde não consta a paginação da mesma. 
 
386 Carlos Fernandes Maia, afirma, em A Dimensão Ética e Educativa na Obra de Miguel Torga, tese 
apresentada à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro: “a filosofia não é de todo alheia à metáfora – 
linguagem específica da poesia” (Maia 1999: 410). 
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o poeta que as canta, pois ele conhece-as e só por isso as nomeia: “Digo, e tenho na voz/ O 

mistério das coisas nomeadas” (Torga 2007: 605).387 Maritain concebe tal revelação, humilde, 

virtuosa, por via da intuição criativa, citando William Blake: “to see the world in a grain of 

sand” (apud Maritain 1953), e esclarecendo este conhecimento do eu e de outrem como 

originário do inconsciente espiritual.  

 O estudo do sagrado e do profano na obra torguiana pretendia, inicialmente, 

descodificar a forma através da qual o poeta interage com tais conceitos, numa perspetiva 

tradicional e numa perspetiva autónoma, bem como a distinção das (re)construções levadas a 

cabo pelo mesmo. A perceção do rito, de contornos sagrados, surge, então, como uma 

possibilidade de recriação de um jardim edénico, semelhante ao infantil e à situação pré-

queda abordada pela poética torguiana, num sentido ambivalente, não somente de acesso a um 

momento de suspensão do tempo, de cariz sagrado, virginal, mas, simultaneamente, de ascese 

e, consequentemente, de criação, pois quer a palavra, quer o jardim são da ordem do inefável 

e do puro.  

Por outro lado, torna-se crucial sublinhar a noção da redenção pela arte, ou a noção de 

Kleos artístico, cujo sentido estipulámos como um mito em Miguel Torga. De facto, 

paradigmas como o tempo ou o desmemoriamento, já sublinhados nesta conclusão, tornam-se 

fundamentais, pois clarificam Torga como um artesão da palavra apostada na eternização: 

“Nada perdura, e quero que me leias,/ Eternidade!” (Torga 2007: 121). O conceito de 

redenção pela arte é, há muito, tema de debate. Friedrich Nietzsche postula: “A arte é a 

redenção do que sofre, como caminho para estados de espírito em que o sofrimento é 

transfigurado, divinizado; em que o sofrimento é uma forma de grande encanto” (apud 

Gavilanes Laso 1989: 176). Mallarmé e Fernando Pessoa articulam este sentido divino da 

palavra, do poema, pois “Há um poeta em mim que Deus me disse” (Pessoa 1942: 35). Nesta 

perspetiva, a obra de arte é símbolo manifesto de uma realização transcendente, pelo que o 

poeta se move entre duas esferas que se consubstanciam e se completam; a saber: a esfera do 

intemporal e a do temporal. Assim, no dizer de Heidegger, “o pensador diz o ser e o artista 

nomeia o sagrado” (apud Gavilanes Laso 1989: 188). Schelling evoca, igualmente, uma bela 

forma de explicar a arte, dizendo-a uma representação do infinito dentro da finitude e André 

Malraux, em Les Voix du silence, aponta a arte como um sagrado dessacralizado. Dâmaso 

Alonso fala numa eterna busca de Deus, quer na poesia, quer na religião, e Octavio Paz, em El 

arco y la lira, define o poético como um dos nomes do sagrado.  

                                                           
387 Cf. O poema «A Palavra», em Diário, datado de 13 de abril de 1965. 
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 Neste sentido, a arte, ou a conceção de uma obra de arte inteira, que, apesar da 

diversidade genológica, compõe um jardim holístico, cujas matizes o enriquecem, obedece 

ao(s) rito(s) de preparação do estado poético, equivalente a uma busca da emoção essencial à 

perceção, concentrado no paradigma da criação de prospeção evocativa, e, por outro lado, é 

resultado epifânico ou manifestação instantânea da comunhão do poeta com o real, 

constituindo a apreensão e, simultaneamente, a realização do objeto, por via da 

consubstanciação da essência e da forma, enfatizando o paradigma da criação poética 

epifânica. A inspiração, antes do labor limae, é manifestamente inultrapassável: “Soube, em 

todas as horas, aguardar pacientemente a surpresa grata da inspiração. E, de não ter procedido 

assim logo de início, arrependi-me depois amargamente” (Torga 2011: 361), ainda que difícil 

de fazer entender aos incrédulos, impedidos de ver com emoção: “Até que, depois de 

porfiados e vãos esforços para lhes clarificar o mistério da inspiração e dimensionar os 

horizontes fluidos do acto criador, exausto, me calei e as despedi com a dolorosa impressão 

de que me tinha despido, e estava nu diante daquela vintena de adolescentes, que me olhavam, 

espantadas e cegas” (Torga 2011: 362). 

 A mitologia urdida por Miguel Torga viabiliza a construção do eu, “Semeador de 

versos” (Torga 2007: 451), identidade que o poeta buscou incessantemente, “À teimosa 

procura/ Dum singular e único sinal/ Que todo me defina e me resuma” (ibidem) através da 

palavra ou da palavra-silêncio, “desfolhando a rosa da expressão/ E deixando no chão/ Caídas 

as palavras, uma a uma” (ibidem)388 numa conjetura criativa ou simultaneamente anuladora da 

criação. Mito do poeta, ou mito de Narciso, é num ato narcísico, não desprovido de uma certa 

vaidade, a julgar pela visão de Borges, que o poeta anula o seu primeiro eu por via do batismo 

onomástico, metamorfoseando-se no seu ser autêntico, que, contudo, poderá estar remetido à 

perdição, pois o poema alto é da pertença da linguagem ou da tradição, nas palavras sábias de 

Borges: “Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas 

no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del 

lenguaje o la tradición” (vide o conto Borges y yo). Uma referência, nimbada de ocultado 

orgulho ou verdadeira humildade, à Literatura, em oposição à sua literatura, à literatura dos 

outros, a par do que escreve Eduardo Lourenço: “para Miguel Torga a Literatura é uma 

realidade na qual crê inteiramente, embora não como o técnico acredita no oficio, mas 

inquieto, pois ele acredita menos nesta, naquela ou na sua literatura do que na Literatura”, o 

                                                           
388 Poema «Rasto», clarificador do percurso no encalço de si por via da palavra-flor.  
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que o leva a concluir, sobre a mesma: “a autêntica Literatura, a do passado e do futuro. Essa é 

a sua maneira de crer na Literatura” (Lourenço 1955: 74).  

 A eternidade soteriológica por via da redenção poética é questionada pelo próprio 

escritor, Borges, numa atitude de estranhamento e niilismo, de redução ao inexistente, numa 

sedução pela ausência do criador, pois a arte deixa de lhe pertencer, pelo que também aquele 

se destitui de identidade ou razão de ser, enformando, ainda, a distinção entre o eu verídico e 

essoutro, o eu ficção, cuja realidade construída ‒ o batismo onomástico no caso de Torga, 

institui dificuldade em lidar com a construção, que é, contudo, a autenticidade, o sujeito real, 

como advogam as palavras de Manuel Alegre: “Acho que Miguel Torga é só isso, Miguel 

Torga, ele próprio, o outro, no exato sentido em que Rimbaud definiu o poeta moderno: “je 

est un autre”. Ou talvez seja mais complicado, talvez ele tenha acabado por fazer o contrário: 

um outro é eu” (apud Rocha 2000: 13). A autoficção torguiana, na medida em que o poeta se 

sente “uma ficção entre ficções”, contrasta com o eu pueril plantado no “centro da minha 

[sua] paisagem” (Torga 2010: 91), mítica, onde é “uma criatura entre criaturas” (Torga 2011: 

118), numa projeção evidente da dualidade que o consome, a par do que metaforiza o conto 

borgiano «Borges y yo». 

 Esta dissociação entre sujeito e autor ‒ “Vou aqui como um anjo, e carregado/ De 

crimes” (Torga 2007: 31) ‒ e consequente tentativa de reconciliação na figura totalizante do 

poeta ‒ “Com asas de poeta voa-se no céu…/ De tudo me redimes,/ Penitência/ De ser 

artista!” (ibidem) ‒, revela a fratura cuja origem é essencialmente ontológica e religiosa, numa 

prefiguração do que há de sagrado no poeta-criança-criatura ‒ “Puro,/ Divino/ E humano 

como os outros meus irmãos,/ Caminho nesta ingénua confiança/ De criança/ Que faz 

milagres a bater as mãos” (ibidem) ‒ e do que há de profano no homem-adulto-ficção, 

“carregado/ De crimes! […] Nada sei,/ Nada valho,/ Nada faço” (ibidem), na perdição dos 

sentidos e consequente imperceção do objeto ou na banalização do real transcendente. Em 

Torga compactua essa anunciada consciência da dualidade de si mesmo ‒   

 

Relato 

 

Foi longo o meu caminho de poeta, 

Com versos de agonia demorada. 

A vida imaginada 

Paralela  

À outra, acontecida. 
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E ambas a enfunar a mesma vela 

Já sem rumo à partida. (Torga 2007: 349)389 

Veja-se ainda, em prosa: 

 

 Dividido desde então em duas metades desigualmente responsabilizadas — uma, 

condenada à cruz de uma existência emblemática, rectilínea, coerente, sem transigências de 

nenhuma ordem, e a outra cingida apenas à ética profissional e às leis da civilidade —, 

assim tenho atravessado os anos, ora a assinar livros, ora receitas, fiel a uma dicotomia 

absurda, na íntima mortificação de ter sido um carrasco de mim mesmo. (Torga 2011: 279) 

 

‒ embora o ensaio de comunhão entre a vida imaginada e a acontecida, numa metáfora do ser 

real e do ficcionalizado, ou se preferirmos, do autor empírico e do autor textual, seja sempre a 

expetativa. A par de Manoel de Barros, que diz ser “dois seres”, “O primeiro é fruto do amor 

de João e Alice./ O segundo é letral:/ é fruto de uma natureza que pensa por imagens,/ Como 

diria Paul Valery.” (Manoel de Barros, em Poemas rupestres), o aedo distingue, reunindo, o 

eu mítico infantil, e o eu social real e adulto, numa projeção do poeta Miguel Torga. A poesia 

brota algures pelo meio.  

  “A pergunta inquieta” (Torga 2007: 349), porém, repete-se, teimosamente: este nome 

bastará? A representação do poeta, prefigurada no nome390 de Miguel, o arcanjo, comandante 

supremo do exército celestial contra a besta, Quis ut Deus?, não numa perspetiva humilde, 

como a que a figura religiosa configura, mas de pretensão de ombreamento: aquele como 

Deus ‒ “a arrancar os versos do tutano,/ Ou sou deus, ou me engano” (Torga 2007: 475) ‒, de 

potestade a potestade, como afirmaria ainda, e de Torga, urze, planta bravia e subtilmente 

perfumada,391 cujo símbolo maior, no nosso entender, se prende com a perenidade e 

persistência da mesma, suporta, suficientemente, a resposta a essa exigência da palavra? O 

poeta avisa, em «Comunhão», ao referir-se ao “sacramento do silêncio”, “Quando no mundo 

                                                           
389 Primeira estrofe do poema «Relato», de 1973. As restantes elucidam-nos sobre a prevalência da “pergunta 
inquieta” e da falta de “fé das almas confiadas”, numa configuração do humano como “mar diariamente 
enfurecido” e do divino como “diariamente enevoado” (Torga 2007: 350).  
 
390 A origem do nome não é consensual, como, de resto, não deve ser, para o enriquecimento dos estudos 
concentrados nas diversas leituras que a literatura e seus constituintes oferecem. Assim, para alguns Miguel 
traduz uma homenagem a Miguel de Cervantes e a Miguel de Unamuno, e para outros Miguel ecoa da tradição 
bíblica. Torga, por sua vez, tem sido apoio inequívoco dos defensores do telurismo, algo regionalista, e metáfora 
para a natureza bravia, singela e resistente da planta campestre, nascida entre as fragas.   
 
391 Arriscamos a metáfora, a divagar: a planta brava, simples, exala um perfume inesperado, ainda que 
igualmente singelo, a par dessoutra caraterização de Torga: “Vulcão de exterior/ Tão apagado,/ Que um pastor/ 
Possa sobre ele apascentar o gado” (Torga 2007: 129), ou, ainda: “Que ninguém diz/ Que já foi minha a luz que 
dele emana” (Torga 2007: 137). 
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não havia/ Palavras/ E ninguém profanava/ A terra que pisava”, que fala “de tudo o que não 

tinha nome,/ E tem nome, / E o nome desfigura” (Torga 2007: 139). A figuração e a 

representação do poeta, ser autêntico ‒ postulado pela criação desse ser ficcionalizado, 

comunhão dos opostos (“É contra mim que luto./ Não tenho outro inimigo […] Absurda 

aliança/ De criança/ E de adulto” (Torga 2007: 131) ‒, foi suficiente, na sua perspetiva, para 

reproduzir ou representar, dando vida e existência, numa expressão quase schopenhaueriana 

do mundo como representação, à essência do mesmo? O nome, veio, afinal, desfigurar uma 

existência ou criá-la efetivamente?  

Quando, em 19 de abril de 1991, escreve «Folhinha», os últimos versos evidenciam 

esta noção de revelação que os sentidos oferecem ao poeta sobre o mundo, que, mal entoado 

no poema, devido à inadequação da palavra à grandeza da inspiração, deixa de ser 

reconhecido tal como é, e convoca, simplesmente, o conhecimento do mesmo por via da 

rememoração: 

 

Chegou a primavera insidiosamente, 

Mas, mal apetecido, 

O sabor temporão de cada fruto 

Não dá consolação ao paladar. 

A sombra do ocaso adivinhado 

Tolda o brilho dos gestos, 

E os versos não condizem com a letra  

Da inspiração. 

O mundo envelheceu nos meus sentidos. 

E só por eles o amei, 

Quando, iludidos, 

Mo revelaram como ainda o sei. (Torga 2007: 467). 

  

 Estes versos provam a negação do empirismo radical, pois validam a apreensão do 

mundo por via da relação de pureza mantida entre o olhar do sujeito e a essência do objeto, 

num idealismo da realidade, operada pelos sentidos, gratos pela sua graça e eterna oferenda: 

“Viver é ser no tempo intemporal,/ É nunca, a ser o mesmo, ser igual./ É encontrar quando 

nada se procura” (Torga 2007: 469). Assim, “Deus é pura poesia,/ E o poema uma humilde 

petição/ No templo sacrossanto da eternidade./ Reza comigo, a ler-me e a memorar/ Os versos 

que mais possam alargar/ O teu entendimento/ De ti, do mundo e do negro inferno/ De cada 

hora” (Torga 2007: 470), numa amostra eficaz na defesa do poema e da palavra nomeadora 
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como espelho do real, compreensão do mundo. Por essa razão, a dobrar o fim da vida, 

esclarece, ao fim de tantos versos: 

 

Coimbra, 26 de Abril de 1991 — Não sou, infelizmente, dos afortunados que nunca 

sonham, ou podem, de manhã, recordar as aventuras oníricas nocturnas. As minhas noites 

são intermináveis insónias de cruciante lucidez, ou confusas cabras-cegas a tactear a 

escuridão. O meu subconsciente é um labirinto onde sempre me perco e acabo por ser 

devorado pelo minotauro. Sei muito, até de mais, dos meus actos acordados, mas pouco ou 

nada dos que pratico a dormir. O mundo que criei, e vai acabar quando eu fechar os olhos, 

embora organizado e lógico em letra redonda, continua a ser um caos dentro de mim. Uma 

bruma absurda, apenas iluminada ocasionalmente pelo sol ilusório de algum poema. (Torga 

2011: 322) 

 

 A criação poética é, então, o ato através do qual o homem vai além de si mesmo, para 

o ser inteiramente, e a palavra poética a metamorfose através da qual se nomeia o outro em 

mim, no dizer de Octavio Paz (cf. El arco e la lyra). Mas Miguel Torga aproxima-se do fim 

na consciência de incompletude e de interrogação: “Coimbra, 6 de Maio de 1991 — Criei o 

mundo, o meu, que começou e vai acabar comigo. Mas não fui feliz na lenta gestação. À 

medida que o via crescer na consciência, ia sentindo a tristeza de o ver diminuído no 

instinto.”, e ainda: “Coimbra, 7 de Maio de 1991 — Não pude ir mais longe. E só me consolo 

com a íntima certeza de que o tentei de todas as maneiras. Hölderlin diz que o que fica os 

poetas o fundam. O que teria eu fundado com tantos poemas que escrevi?” (Torga 2011: 

323).392 No entanto, e apesar da dolorosa e pungente confissão da decrepitude física que o 

verga, Miguel Torga sabe “no mais íntimo dos íntimos, que a minha [sua] verdadeira imagem, 

presente ou futura, está nos livros que escrevi [escreveu]” (Torga 2011: 326), pelo que, 

quando recebe o prémio Vida Literária, ou o Prémio Figura do Ano, a sua “confirmação” (cf. 

o agradecimento) enquanto poeta, oferece-lhe lenitivo às dores interrogativas. As últimas 

entradas interpelam a palavra como salvação, “E morro, antecipadamente,/ Ressuscitado” 

(Torga 2007: 472),393 e, simultaneamente, o sonho como «Armadilha»: “É que todos eram a 

maneira/ Airosa/ De me salvar./ E nenhum consegui realizar” (Torga 2007: 475),394 porque 

                                                           
392

 A referência a Hölderlin no fim da vida comporta grande relevância na medida em que Torga questiona, a par 
do primeiro, a criação, a fundação do ser, muito ao jeito do “fogo mais secreto” de Sophia de Mello Breyner 
Andresen (cf.«No poema»).  
 
393 Poema «Confidencial», de setembro de 1992. 
 
394 Poema «Armadilha», de junho de 1993. 
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longos foram os dias “de vida sem motivo./ Tudo acabou e foi desnecessário” (Torga 2007: 

475)395 e “porque findou/ O tempo intemporal/ Do amor e da graça concedida/ A quem nele, 

no seu barro original,/ Modela a própria vida” (Torga 2007: 477).396 Mas o poeta espera, 

espera: “E já só por duas fortunas: pelo último verso e pela derradeira pancada do coração. Os 

versos que vão vindo são o que podem ser, mas nenhum o tal definitivo, totalmente 

revelador” (Torga 2011: 367). Mas o verso revelador não se manifesta porque a palavra que 

Torga procura é Deus, um deus que o poema seguinte reclama: 

 

Um Deus que me queira, um dia, 

Depois desta penitência 

De viver, 

Se me não der a inocência 

Que perdi, 

Terá o desgosto de ver 

Que de novo lhe fugi. 

Quero voltar a criança, 

À meninice dos ninhos. 

Quero andar pelos caminhos 

Com olhos de confiança, 

A quebrar a minha lança 

Nos moinhos... (Torga 2010: 159) 

 

e, ainda, um deus que invocou e que nunca respondeu, como alerta o singular poema 

«Expiação»,397 em cujos versos dificilmente se destrinça o interlocutor do poema: se Deus, se 

a Musa ou a palavra, ou se ambos, numa leitura metafórica desta, advertindo, em última 

instância, para a noção de Deus como palavra-símbolo maior do ser em si de Paul Tillich. O 

teólogo-filósofo revela que o sentimento do não-ser advém diretamente da consciência de 

finitude, o que pressupõe, de forma explícita ou implícita, a pergunta por Deus. O terrível 

choque da possibilidade do não-ser, segundo Tillich, impele-o a propor Deus como aquele 

que atua na estruturação do eu, atribuindo-lhe o poder de ser realmente. Assim, a palavra-

símbolo Deus evoca a anulação do não-ser na medida em que, participante ou estruturante do 

                                                                                                                                                                                     
 
395 Poema «Juízo Final», de agosto de 1993. 
 
396 Poema «Termo», de novembro de 1993. 
 
397 Chora o poema: “Nunca me respondeste, quando te chamei” (Torga 2007: 476). 
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eu, assumindo o ser-em-si, este se eterniza. Enquanto fundamento do ser, Deus encontra-se 

além do essencial e do existencial, além de todo e qualquer ser, transcendendo o finito e o 

infinito, pelo que cada ser finito toma parte, através do ser-em-si, da sua infinitude. A 

linguagem simbólica alcança, deste modo, expressão incondicional. A identidade-imagem do 

poeta granjeia-se entre uma nostalgia pueril do paraíso e de Deus, na proclamação do ser com 

Deus eterno, e uma recriação adulta ‒ na falha da primeira premissa ‒ do jardim infinito, 

postulado pelo verso em flor e pela automitificação enquando deidade poética, de onde se 

manifesta a anulação do não-ser oriundo da consciência da finitude humana através do 

absoluto, o que seria a fundação do ser  e do cosmos através da palavra.  

Confiante “no juízo da posteridade, que certamente lhe vai relevar os muitos defeitos e 

ter em conta as poucas mas sofridas virtudes. De alguma coisa me [lhe] hão-de valer as 

cicatrizes de defensor incansável do amor, da verdade e da liberdade, a tríade bendita que 

justifica a passagem de qualquer homem por este mundo” (Torga 2011: 380). Assim, 

autêntico na imagem de deus, e de anjo rebelado, a clamar pelo paraíso, sem, contudo, 

murmurar a palavra Deus, cumpre-se, afinal, como porfiou, “num desafio”, ainda que 

“Inválido de corpo/ E tolhido da alma”, rindo,  

 

feliz, a ir de encontro ao mar 

Desaguar,  

E, em largo oceano, eternizar 

O seu esplendor torrencial de rio. (Torga 2007: 478) 

 

 Da descoberta dos símbolos e dos ritos, do binómio sagrado e profano, verdadeiro 

suporte da narrativa mítica que aqui apontamos, à consequente leitura mitocrítica, destacamos 

a profundíssima noção da queda, e a jardinagem como ascese ao absoluto, numa 

consubstanciação do eu e do outro, da criança e do adulto, de Abel ou Caim, ou de Narciso e 

Cristo, na construção de uma eutopia e de uma utopia, de onde se salienta o mito do poeta 

enquanto jardineiro da metamorfose e da perfetibilidade, no que a busca da palavra essencial e 

o purismo se configuram fulcrais, na senda do Kleos por via da flor-verso. O eu-mito, 

perspetivado sob a instância soteriológica, alcança-se na perpetuação da palavra florida, 

eterna, e do jardim, no ciclo redentor e primaveril da presença vegetal. Miguel Torga talvez 

não se tenha sentido plenamente justificado ou salvo, mas esta leitura, uma revisão da sua 

poética, por ocasião do centésimo sétimo aniversário do seu nascimento, e tantas outras 
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exegeses, no encalço dessa palavra e dessa mesma perfetibilidade, despertadas em cada linha 

da sua obra-prima, provam a sua consagração e salvação.  
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