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para aprender os segredos da 
“pasta”), os seus momentos de 
tensão, humor e júbilo, os 
mexericos, as duras regras que teve 
de vencer para passar de escritor a 
cozinheiro. E tudo isto apesar de não 
considerar o Babbo o melhor 
restaurante italiano de Nova 
Iorque... lugar que reserva ao 
Beppe, no nº 45 East da 22ª rua (mas 
esta informação não consta do 
livro). Absolutamente visceral.

Ficção

Anjos e 
insectos
Este apaixonante romance 
de A.S. Byatt chega a 
Portugal quase 20 anos 
depois de ter sido publicado. 
Helena Vasconcelos

Possessão. 
Uma História de Amor
A.S. Byatt
(tradução António Pescada)
Sextante Editora, €29,50
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“Os críticos 
literários dão bons 
detectives”, diz 
Maud Bailey, uma 
das personagens 
de  “Possessão. 
Uma História de 
Amor”. Nada mais 
verdadeiro neste 
apaixonante 

romance da inglesa Antonia Susan 
Byatt, que chega a Portugal quase 20 
anos depois de ter sido publicado e 
ganho o Booker Prize, em 1990. 

Byatt, irmã de uma outra escritora 
britânica, Margaret Drabble, tem 
mostrado as suas capacidades de 
académica brilhante com os seus 
ensaios sobre, principalmente, 
George Eliot, Willa Cather e Iris 
Murdoch –  reunidos em “Passions of 
the Mind” e “Degrees of Freedom” –, 
mas foi esta obra que lhe deu fama e 
aquela em que demonstrou os seus 
profundos conhecimentos como 
linguista, filóloga, historiadora e 
ficcionista. 

“Possessão” é constituído por 
duas histórias de amor distintas que 
se espelham entre si e acontecem 
em tempos diferentes, com mais de 
um século de permeio: uma, trata de 
Maud Bailey e Roland Michell, dois 
académicos que, em 1986, se 
aproximam por causa de uma 
investigação e desenvolvem uma 
relação intensa, complexa e 
conflituosa; outra, refere o objecto 
das suas inquirições, a história de 
uma paixão clandestina, delirante e 
proibida entre dois poetas do século 
XIX, o supostamente bem casado 
Randolph Ash e a discreta e 
inteligente Christabel La Motte.   

Michell, um jovem professor 
especialista em Ash a quem dedicou 

a sua tese, encontra-se a analisar, na 
Biblioteca de Londres, o exemplar 
de “Principi di Scienza Nuova”, de 
Giambattista Vico (1668-1744) que 
pertenceu ao poeta – foi Vico que 
concluiu que “a sabedoria primeira, 
ou vulgar, era de natureza poética” – 
quando descobre os rascunhos de 
uma carta, até então desconhecida, 
para Christabel. O teor da missiva 
pressupõe a existência da referida 
ligação amorosa, um facto que, a 
confirmar-se, irá revolucionar por 
completo a visão sobre o poeta, 
penosamente construída por 
intelectuais como o sombrio James 
Blackadder, chefe do Departamento 
na Universidade – a “Fábrica de Ash” 
(cinza) – ou como o aventureiro, 
americano e milionário, Mortimer 
Cropper. Uma tal descoberta é o 
sonho de qualquer investigador e 
Michell não resiste a roubar os 
documentos, no intuito de resolver o 
mistério. Para tal procura a ajuda de 
Maud, professora universitária, 
feminista e especialista em La Motte. 
No competitivo, traiçoeiro e 
perigoso universo académico, 
Roland e Maud lutam contra o 
tempo, contra os vários interesses 
envolvidos, contra eles próprios e 
contra Randolph e Christabel, que 
tiveram o cuidado de tornar as suas 
relações o mais secretas possível. 
Byatt mostra os seus portentosos 
conhecimentos relativos ao século 
XIX e a sua mestria ao reconstruir 
duas linguagens poéticas específicas 
(tanto La Motte como Ash são figuras 
de ficção) com os seus temas 
românticos, ligados ao folclore 
(“volk-lore”), a lendas, à mitologia 
pagã que, em Ash, se revestem de 

uma carácter heróico mas irónico e, 
em La Motte, de uma visão 
morbidamente “feminina” e 
sexualmente ambígua.  

É importante avisar o leitor de que 
ganhará bastante ao munir-se de um 
bom dicionário de símbolos e ter em 
atenção, também, outras leituras e 
referências. Christina Rossetti e os 
pré-rafaelitas, Emily Dickinson e a 
literatura “gótica” são amplamente 
citados, Randolph e Christabel são 
largamente inspirados nas figuras 
dos poetas Robert Browning e 
Elizabeth Barrett Browning e o 
ambiente vitoriano é vividamente 
evocado, com o seu culto da infância 
onde cabe o universo das fadas, 
gnomos, duendes, ninfas e outros 
seres fantásticos de um mundo 
florestal, subterrâneo e maravilhoso 
que só os mortais de alma pura 
podem almejar conhecer – em grego, 
“psyche” significa simultaneamente 
borboleta e alma. 

Em “Possessão”, como o título 
indica, existem também referências 
explícitas ao fantástico que se 
desenvolveu no século XIX, quando 
estava espalhada uma verdadeira 
“loucura” por fadas que coincidiu 
com a moda do espiritismo. Como 
curiosidade, recorde-se que Conan 
Doyle, criador de Sherlock Holmes e 
entusiasta de “sessões” mediúnicas, 
chegou a autenticar as 
(absolutamente falsas) fotografias 
Cottingley, da autoria de Elsie Wright 
and Frances Griffith, duas primas que 
mostraram a primeira de uma série 
de fotos de fadas, em 1917. Esses seres 
pequenos e encantadores – que 
funcionavam, também, como um 
ideal feminino, com a sua beleza, 

Quem ousar entrar 
na intimidade do poeta 
pode vê-lo rodeado dos 
filhos e dos netos numa 
perfeita fotografia 
de família

Isabel 
Coutinho

Ciberescritas

O Capitão miliciano
e seus calções

N
uma fotografia amarelecida pelo tempo dois 
rapazes conversam com um livro na mão. Estão 
sentados em cadeiras estofadas com padrão 
divertido e numa pequena mesa de vidro há um 
cinzeiro vazio. Engravatados têm um ar 

composto mas ao mesmo tempo percebe-se que são 
daquele género de pessoas que ficam à vontade em 
qualquer lugar. Quem são? Dois poetas lado a lado, Pedro 
Tamen e David Mourão-Ferreira.

Tamen está a ser entrevistado para a televisão por David 
a propósito da publicação de “O Sangue, a Água e o Vinho”, 
o seu segundo livro (está esgotado). Aconteceu no dia 4 
de Fevereiro de 1959 – não assisti, não era nascida – estou 
agora a olhar para a imagem deles catitas.

Um pouco mais à frente, o olhar prende-se a outra 
fotografi a: é a imagem de um Capitão miliciano em 
Nampula, Moçambique, lê-se na legenda ao lado. Afi nal é 
Pedro Tamen de calções, em Fevereiro de 1969. Surpresa.

Muitos anos a seguir, em Maio de 2004, aparece o poeta 
na sua Casa da Pedreira. E um pouco mais à frente, quem 
nunca foi à Casa da Pedreira pode deliciar-se, agora, com 
uma fotografi a fantástica da vista aérea da dita casa. 

Mais ainda. Quem ousar entrar na intimidade do poeta 
pode vê-lo rodeado dos fi lhos e dos netos numa perfeita 
fotografi a de família. 

Não, não estamos a enfi ar o nariz no álbum de fotografi as 
que Pedro Tamen guarda lá na sua casa. Estamos a olhar 

para um vulgar ecrã de 
computador ligado à Internet. 
O que faz a diferença? Temos 
o olhar enfi ado no website do 
poeta.

O poeta que comemorou 50 
anos de vida literária em 2006. 
Um amigo seu, dado a coisas 
de design gráfi co, perseguiu-o 
durante meses com a ideia 
de lhe desenhar um website. 
Pedro Tamen acabou por ceder 
a contragosto. E ainda bem. 
Não só pela imagem do Capitão 
miliciano e seus calções mas 
também pelos seus poemas. 
Quem não conheça a sua obra 
pode assim fi car a conhecer 
porque estão na Internet na 

íntegra alguns dos seus poemas de várias épocas da vida. 
Não consigo deixar de citar aqui um dos meus preferidos, 
“Noé”, do livro “Analogia e Dedos” (publicado em 2006 
na Oceanos): “Pronto, pronto, eu faço. Dá um trabalhão/ 
mas faço. Corto madeira, arranjo pregos,/ gasto o martelo. 
E o pior também:/ correr o mundo a recolher os bichos,/ 
coisas de nada como formigas magras,/ e os outros, os 
grandes, os que mordem/ e rugem. E sei lá quantos são!/ 
Em que assados me pões. Tu/ gastaste seis dias, e eu nunca 
mais acabo./ Andar por esse mundo, a pé enxuto ainda,/ a 
escolher os melhores, os de melhor saúde,/ que o mundo 
que tu queres não há-de nascer torto./ Um por um, e por 
uma, é claro, é aos pares/ – o espaço que isso ocupa.// 
Mas não é ser carpinteiro,/ não é ser caminheiro,/ não 
é ser marinheiro o que mais me inquieta./ Nem é poder 
esquecer/ a pulga, o ornitorrinco./ O que mais me inquieta, 
Senhor,/ é não ter a certeza,/ ou mais ter a certeza de não 
valer a pena,/ é partir já vencido para outro mundo igual.” 

E fi camos por aqui, mas lá há muitos mais. Neste “site” 
está também a lista das obras que Pedro Tamen traduziu, 
quer sob o seu próprio nome, quer sob o pseudónimo de M. 
Rodrigues Martins. Pode consultar-se uma lista de livros de 
publicados e uma biografi a – pena é que as notas biográfi cas 
terminem em 2006.

isabel.coutinho@publico.pt

(Ciberescritas já é um blogue http://blogs.publico.pt/
ciberescritas)

Pedro Tamen
http://www.
arscives.com/
pedrotamen/

A.S. Byatt

Este espaço vai ser seu. 
Que fi lme, peça de teatro, 
livro, exposição, disco, 
álbum, canção, concerto, 
DVD viu e gostou tanto 
que lhe apeteceu escrever 
sobre ele, concordando ou 

não concordando com o 
que escrevemos? Envie-
nos uma nota até 500 
caracteres para ipsilon@
publico.pt. E nós depois 
publicamos.

Espaço
Público


