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A literatura é isto: forçar o reduto das palavras estáveis, instabilizá-las até elas 

dizerem o que nunca ninguém viu e apenas existe porque alguns o desejaram. 

E, ao lerem a poesia destes versos, esses alguns já são mais – os invisíveis 

conspiradores de um segredo murmurado. 

EDUARDO PRADO COELHO 

 

É muito provável que qualquer leitor que tenha entrado em contacto com a obra 

poética de Luís Miguel Nava após a morte do autor, em Maio de 1995, apenas tenha tido a 

oportunidade de ler o seu último livro: Vulcão. Imaginemos esse leitor. Desprovido de 

uma visão evolutiva da obra, dificilmente terá deixado de ouvir nas últimas composições 

de Nava ressonâncias dos acontecimentos que levaram à morte do poeta em Bruxelas: 

perante o vazio editorial, seria sem dúvida difícil resistir à tentação de estabelecer um 

paralelo entre a imagética dos poemas, ligada à viscelaridade do corpo, e os contornos 

brutais do assassinato noticiado na imprensa.  
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Paralelamente, de uma situação em que, salvas algumas excepções, a poesia de 

Luís Miguel Nava era votada ao silêncio por parte da crítica, passava-se, com a morte do 

poeta, à projecção definitiva da obra para um estado de reconhecimento mais ou menos 

generalizado, o que deu origem à produção de um número considerável de artigos e 

estudos consagrados ao seu trabalho poético. De resto, nos últimos sete anos, destaca-se o 

labor da fundação criada por determinação testamentária de Luís Miguel Nava e o 

surgimento de uma (esta) revista de poesia, que Eduardo Prado Coelho ainda recentemente 

considerou ser «a mais bela homenagem que se podia fazer a este poeta» (Coelho, 

14/09/2002). Todavia, a maior homenagem que se pode prestar a qualquer escritor é, sem 

dúvida, a de dar à sua obra a possibilidade de ser lida. E é exactamente isso que se 

concretiza agora com a publicação de Poesia Completa (1979-1994). 

 No caso de Luís Miguel Nava, o facto de a sua obra não estar acessível ao público 

em toda a sua extensão no preciso momento em que se intensificou o processo da sua 

legitimação, era tanto mais lamentável quanto é certo estarmos na presença de um projecto 

poético autêntico, uno e coerente, onde cada livro, cada composição, funciona como parte 

integrante de um todo orgânico, cujos elementos estabelecem entre si um permanente 

diálogo na construção de uma poética elaboradíssima e precisa –  sobretudo no que toca à 

percepção do «real» e à sua representação. Nessa medida, ler Vulcão isoladamente ou 

como parte integrante e culminante da obra poética de Luís Miguel Nava são duas 

experiências totalmente distintas – senão opostas. Quando Rosa Maria Martelo afirma que 

«qualquer leitor de Luís Miguel Nava compreenderá rapidamente que o vocabulário do 

poeta, sobretudo aquele que ele privilegia, não pode ser tomado à letra» (Martelo, 

17/05/2001), convirá especificar que muito dificilmente se poderia incluir neste perfil, o 

leitor que comecei por descrever. Para ele, a publicação da Poesia Completa pela Dom 
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Quixote constituirá, certamente, uma autêntica «iluminação». Não é de somenos 

importância insistir neste facto: nos últimos sete anos, qualquer novo leitor de Luís Miguel 

Nava, ao penetrar no «estranho» mundo fornecido em exclusivo pelos poemas de Vulcão, 

dificilmente terá deixado de invocar diferentes aspectos da biografia do autor para 

preencher as leerstellen destas mesmas composições, o que, muito provavelmente, terá 

contribuído para exponencializar as possibilidades de uma leitura mais denotativa e, por 

isso mesmo, empobrecedora. Se há razões que podem justificar uma aproximação entre 

«os mundos poético e pessoal do poeta» (posfácio, p. 286), a verdade é que não é esse 

aspecto, ou outros porventura menos fundamentais da poesia do autor como, por exemplo, 

o carácter «explicitamente homossexual» do seu eros (prefácio, p. 25), o que sustenta a 

indiscutível singularidade desta obra poética. Finalmente, creio que o facto de ter havido, 

neste mesmo lapso de tempo, uma quantidade substancial de metatextualidade a gravitar 

em torno de uma obra apenas parcialmente disponível para o leitor não terá possivelmente 

contribuído para a sua inteligibilidade, antes criando em torno dela uma aura quase 

«iniciática», tão mais evidente quando, mesmo após a publicação de Poesia Completa, se 

estabelece uma relação de proporcionalidade directa entre a «dificuldade» da poesia e a 

sua valorização estética: «nunca a grande poesia é fácil – mas só essa é poesia» (posfácio, 

p. 289). De resto, não deixa de ser particularmente curioso verificar que estes dois factores 

hermenêuticos (biografismo e metatextualidade em torno de um corpus inacessível ao 

leitor na sua totalidade) acabaram por se condensar, de alguma forma, na própria edição 

de Poesia Completa através dos paratextos que ela compreende: um prefácio e um 

posfácio de índole metatextual e uma nota biográfica. Como é óbvio, não está aqui em 

causa a qualidade (inegável) dos textos de Fernando Pinto Amaral ou de Gastão Cruz, mas 

sim compreender o critério editorial que os incorporou como paratextos. Embora, 
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pessoalmente, prefira edições despojadas de aparato crítico (como a que reuniu, ainda 

recentemente, a obra poética de Ruy Belo), e pense que se deveria ter dado em primeiro 

lugar a oportunidade (inexistente nos últimos sete anos) ao leitor de eleger o conjunto 

integral da obra poética de Luís Miguel Nava como o metatexto por excelência dessa 

mesma obra, julgo que a dupla apresentação que acompanha a Obra Completa reflecte, 

antes de mais, o reconhecimento da absoluta novidade de que ela se reveste. Mesmo assim 

relembraria Barthes: jamais se deverá privilegiar a crítica à leitura, não somente porque a 

última é «imediata», enquanto que a segunda é «mediatizada por uma linguagem 

intermédia, que é a escrita do crítico» (Barthes, 1987: 55), mas também porque, pelo 

menos desde Mallarmé, se verifica na escrita uma interpenetração, uma unificação da sua 

«dupla função poética e crítica» (Ibid.: 45). Ou então, poderia simplesmente relembrar as 

próprias palavras do poeta que, em 1990, numa entrevista destinada ao Jornal de Notícias 

e incluída no primeiro número da revista Relâmpago, estranha a perplexidade da 

entrevistadora perante o título O Céu Sob as Entranhas, na medida em que a «relação 

entre o céu e as entranhas» é «algo que aparece em vários poemas [s]eus, tanto neste livro 

como em livros anteriores» (Nava, 1997: 147), e rebate alentos biográficos na sua obra ao 

afirmar, na plena posse da sua modernidade, que «nem quando escrevo eu estou a falar de 

mim ou, em todo o caso, a fazê-lo mais do que quando escrevo ele» (Ibid.: 153). 

 As relações transtextuais entre os poemas de Luís Miguel Nava tanto podem ser de 

ordem profunda e estrutural como mais imediatas, caso da relação de intertextualidade – 

utilizo o termo no sentido restrito que lhe dá Gérard Genette (1982: 8) – verificável, por 

exemplo, no modo como no poema «A certa altura», de Vulcão (p. 239), se cita uma 

passagem de «A memória», de Como Alguém Disse (p. 97). Uma leitura integral da obra 

de Luís Miguel Nava permite compreender que, de alguma forma, o autor teria 



5 

consciência da singularidade do programa poético a que se propunha, e que, de resto, viria 

a ser cumprido com uma coerência impressionante. É de facto notável que, logo em 

Películas, o primeiro livro (se exceptuarmos O Perdão da Puberdade, publicado em 1974 

e depressa preterido pelo autor), surja o mais emblemático exemplo daquilo que 

poderemos chamar de discurso metapoético. Apesar de ser merecedora de uma atenção 

mais detalhada que aqui não cabe, gostaria de me deter um pouco sobre a composição 

«Ars poetica», de tal forma representativa do labor poético de Nava que poderia funcionar 

como epígrafe de qualquer um dos seus poemas: 

 

O mar, no seu lugar pôr um relâmpago. 

(p. 44) 

 

Sobre esta composição, afirma Luís Miguel Queirós que «não se trata apenas de 

atestar que um relâmpago pode evocar o mar. Num momento definido, e de determinado 

ponto de vista, mar e relâmpago são, para Nava, coisas correspondentes e comutáveis, no 

sentido matemático do termo» (Queirós, 18/05/2002, itálicos meus). Penso ser possível 

desconstruir ou relativizar um pouco esse «para Nava», porquanto há razões «internas», 

intrínsecas à poética do autor e à própria linguagem, que permitem identificar o que 

motiva o desejo de substituição e metaforização presente no poema. Como fez notar 

Gastão Cruz (1987: 10), esse decassílabo deve ser lido, antes de mais, a partir de uma 

passagem de «Sketch» (como, de resto, qualquer poema de Nava deve ser lido à luz de 

todos os restantes), na qual se afirma que «a rebentação da luz é idêntica à rebentação das 

ondas» (p. 49). Para além da equivalência proclamada no corpus poético de Luís Miguel 

Nava entre a manifestação «sonora» do mar e a manifestação «visual» da luz, há ainda 
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mais uma motivação, de ordem linguística e induzida pela «sonoridade» do mar, para a 

encenação metafórica desta arte poética: é perfeitamente possível, de um ponto de vista 

semântico, estabelecer uma associação entre a palavra «relâmpago» e a outra forma da 

manifestação da luz: «trovão». Do ponto de vista fenomenológico, «relâmpago» e 

«trovão» correspondem às duas manifestações possíveis de um acontecimento (descarga 

eléctrica na alta atmosfera) que o nosso saber enciclopédico nos ensinou a associar. Quase 

se poderia dizer, embora correndo o risco de ferir a susceptibilidade de algum linguista, 

que «relâmpago» e «trovão» são metónimos (ou parametónimos) de um campo semântico 

dominado pelo hiperónimo (ou parahiperónimo) «trovoada». Desta forma, o que esta arte 

poética realiza é o transporte de uma associação semântica in absentia (e, volto a dizê-lo, 

induzida pelo sema [+ sonoro] da «rebentação» do «mar»), entre «relâmpago» e «trovão», 

para uma associação poética in presentia, entre «mar» e «relâmpago». É precisamente na 

acção conjunta e simultânea de todos estes mecanismos que se encontra a motivação da 

metáfora: o visual é eleito como ponto de convergência dos sentidos através de uma 

operação «hipersinestésica» (Martelo, 1998: 13) na qual, citando um poema de Vulcão, 

«se fundem / o tímpano e a pupila» (p. 221). A leitura sucessiva dos livros de Luís Miguel 

Nava instrui exactamente o leitor a reconhecer, no universo instaurado pela sua escrita, 

algures entre o intervalo que separa a velocidade da luz da do som, todo um conjunto de 

correspondências onde, por exemplo, associar «a superfície da pele à das águas» (prefácio, 

p. 23) não é menos inteligível e imediato do que uma associação do tipo «sair» e «porta».  

Aprofundando um pouco esta questão, poder-se-ia ainda recorrer a uma analogia 

matemática. Entenda-se por função uma forma particular de se estabelecer 

correspondências entre elementos de dois conjuntos. E sejam A e B dois conjuntos 

quaisquer. Uma função f definida em A (conjunto de partida) é uma regra ou lei de 
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correspondência traduzível numa expressão algébrica que associa a cada elemento 

(objecto) do conjunto A um único elemento (imagem) do conjunto B (conjunto de 

chegada). Se aplicarmos esta noção à problemática da referência em poesia 

(considerando-a, grosso modo, como a relação que se estabelece entre texto e mundo) 

teremos M (mundo) como conjunto de partida e T (texto) como conjunto de chegada. À 

função corresponderá, como não poderia deixar de ser, o acto de escrita ou, se quisermos, 

a função poética (p). O primeiro aspecto a sublinhar na poesia de Luís Miguel Nava é o 

modo como o domínio (conjunto de objectos da função) e o contra-domínio (conjunto de 

imagens) são extremamente reduzidos e seleccionados. Para além de possuírem um 

denominador comum (o sublime), ambos podem ser «divididos» em dois campos lexicais 

essenciais: a natureza e o corpo. Como afirma Rosa Maria Martelo, percorrendo a obra 

poética de Nava «ninguém deixará de ser sensível à recorrência de tempestades e 

intempéries, ondas fortíssimas a deflagrarem nos rochedos, nas cristas das falésias, 

relâmpagos, incêndios, clarões e trevas, despenhadeiros, crateras escavadas, lava espessa, 

abismos e desertos» que se podem «designar como topoi do sublime da natureza» 

(Martelo, 1998: 12). Julgo, no entanto, que é possível aplicar este mesmo conceito à forma 

como surge representado o corpo na poesia de Nava: o sublime do corpo corresponde à 

manifestação da sua interioridade inapresentável (vísceras, órgãos, ossos, sangue e 

nervos). Como é óbvio, o esquema conceptual de função é extremamente dinâmico e 

dialéctico per si, possibilitando estabelecer relações entre campos semânticos ou lexicais 

díspares que fazem com que, neste universo poético, exista uma «porosidade geral das 

coisas», onde «tudo comunica» (Queirós, 18/05/2002) e é infinitamente reversível entre si. 

Contudo, os casos de «comunicação» ou de funcionalização (no sentido matemático do 

termo) mais singulares e porventura emblemáticos da escrita de Luís Miguel Nava, são 
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aqueles em que para se representar o sublime da natureza se utiliza como imagem o 

sublime do corpo e vice-versa (este «vice-versa» em matemática tem um nome: função 

inversa): 

 

p (natureza sublime) = corpo sublime 

p-1 (corpo sublime) = natureza sublime 

 

 No primeiro caso, assistimos a um corpo que «se espalha na paisagem» (Sousa, 

1997: 43): 

 

Inquinam-se as imagens, a pequena rotação do outono, o dia decompõe-se, o 

sangue explode contra a claridade. 

(p. 40) 

 

As raízes [da árvore encarnada] não tarda que penetrem a terra a cujos intestinos 

vão buscar com que saciar-lhe os olhos. 

(p. 50) 

 

...o mar à força de bater na rocha ia ficando pouco a pouco em carne viva. 

(p. 89) 

 

enquanto que, no segundo caso, «a natureza [...] desdobra-se sempre numa 

infinidade de atributos humanos, que vão desde qualidades físicas a estados sentimentais» 

(Franco, 1997: 74): 
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Eu amo assim: com as mãos, os intestinos. Onde ver deita folhas. 

(p.43) 

 

...Através da nudez vêem-se os astros. 

É onde o poema interioriza 

a sua própria hipérbole, a paisagem. 

(p. 46) 

 

Agora que se o mar ainda 

rebenta é por acção da memória, arrancam-me 

basalto ao coração ondas fortíssimas. 

(p. 91) 

 

Nem o corpo, nem a natureza podem ser vistos, nesta poesia, como meros temas: a 

presença de ambos corresponde a uma estratégia de modelização da experiência subjectiva 

da escrita e, nessa medida, situável no campo discursivo. O sublime do corpo como 

imagem do sublime da natureza e o sublime da natureza como imagem do sublime do 

corpo dão origem (e voltando a citar um poema do autor) «a uma representação muito 

aumentada, qualquer coisa como uma metáfora ou uma lente» (p. 108). Metáfora e 

hipérbole: é, no fundo, em torno destas duas figuras que gravita a peculiar estratégia 

referencial desta poética onde a poesia é sempre entendida como «construção do mundo». 

Se há razões óbvias para que Osvaldo Manuel Silvestre considere a obra de Luís 

Miguel Nava «incompleta» (1997: 126), ela não deixa igualmente de ser completa, no 
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sentido de suster um programa poético inteiro, fluído e orgânico que quase nos impele a 

aceitar a ordem cronológica da publicação como a ordem natural de leitura (é, de resto, 

uma leitura diacrónica deste tipo a que nos é proposta por Gastão Cruz no posfácio). O 

mundo de Nava, ou melhor dizendo, o mundo dos poemas de Nava, é um mundo que nos 

poderá parecer «estranho» apenas pelo facto de ser um mundo diferente daquele em que 

vivemos quotidianamente. Porém, convirá não esquecer que este mundo se dá também 

como objecto de uma aprendizagem longa e morosa. O universo criado pela poesia de 

Nava tem a vantagem de nos fornecer, a nós leitores, passo a passo, e com um grau de 

explicitação e uma coerência ímpares, que apenas apelam à nossa competência linguística, 

todas as condições para o recebermos com «benevolência» e concretizarmos o desejo 

formulado em «Final»: «arder juntos» (p. 265). Com a publicação de Poesia Completa, 

estão finalmente reunidas as condições necessárias para a combustão. 
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