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OS "ROMANCES" NA POESIA
DO NEO-REALISMO PORTUGUÈS

o

l\omancciro traclicional portugues, mllito ernhora se tenha transcuraclo ,]
tarefa de fixar por escrilo, durante os séclIlos XV a XVIII, garantindo a sua
conserva(:ào, os rom;mces que toclavia se foram transmilinclo oralmente, nào
deixou de transpareccr na literatura que se foi produzindo ao longo cio tempu.
que a luem6ria poética colcctiva contribuiu para preservar os
Isto
charnados "romances velhos", muitas vezes através de um trabalho de recria
çào da rnatéria tradicional, o qne prcssupòe urna relaçao dialécrica entre tra di
çào e modemidade. E se é certo que na maior parte dos casos de romances
contemporàneos 56 encontrarnos ecos ou fragmentos da liçào transmilida por
via oral, a verdade é qlle csses elementos, mesmo residuais, na medi da em
qlle apresentam mitemas conslantes, sào sutìcientes para individuar 1I111 arqué
tipo OH mode1o qllC a versào moderna actua1iz<1 c, nào raro, ressemantiza.
A Carolinar\;lkhaclis de Vasconcelo:-; ficunos a deve!' o paciente trabalho
de verificar a intertextualidde entfe os rornances tradicionais e os textos em
forma rornandstica dos varios autores da litcratura portuguesa até aos ptimor
dios do séclIlo XX I. E dessa obselvaçao pocle dccluzir-se que os processo:;
consislem na alusào OH
mais
vùlidos até para os casos
citaçào; na reescrita; no texto poético originaI que, porém, adopta o moclelo
do romance tradicional; e na reclaboraçào, a partir de um contcudo roman
cistico, de um enunciado que se sirua ja noutro género 2 .
Na primeira meta de do século xx ha dois autores, conotaclos COln a cor··
rente nacionalista, que envereclaram por formas poéticas dc pendor sauclosis
la eque entroncavam preva lenlemente na tradiçào lìteraria corn ecos, expHci
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tos ou implfcitos, de poesia romandstica: Afonso Lopes Vieira 0878-1947) e
Antonio Correia de Oliveira (1879-1960), cuja "operaçao meta-semiotica pode
ria também ser exemplifìcada com as versòes ditas 'melhoradas' por alguns
autores (as publicadas por T'eomo Braga ou A. Rodrigues de Azevedo)"3.
Foi, porém, com a afirmaçào do movimento neo-realista portugues, cujas
primeiras manifestaçòes datam talvez de 1937 mas que se impos abertamente
com a colecçao "Novo Cancioneiro" em 1941 -ano em que se publicaram seis
dos dez livros da colecçào-, que os romances reapareceram com grande vita
lidade na literatura portuguesa. O tftulo é, so por si, indicador distintivo da
intençào de recuperar certos aspectos da tradiçào, agora noutro contexto, e
com um programa que pretendia inserir-se numa dinàmica nova, isto é, que
tentava intervir, pela força do tecido poético, na construçào de outro tecido
social. Dal a solidariedade com o mundo popular e com os dramas do pos
-guerra, dando primazia aos da guerra dvii de Espanha, sobretudo por via da
morte tragica de Federico Garda Lorca.
Ora o verbo do genial poeta, como se sabe, cedo se "apropria" das formas
do cancioneiro espanhol. E se Mariana Pineda (1925) exibe o subtitulo de
"romance popular en tres estampas", a forma romandstica representa urna
paLxào tao profunda a ponto de desaguar nessa obra excepcional composta
por dezoito romances: Romancero Gitano 0924-1927)'. É urna colectànea
que estabelece uma relaçào intertextual com os poemas de Planicie (941) de
Manuel da Fonseca (1911-1993), designadamente com a composiçào "Maltes",
onde o orgulho do sujeito enunciador encontra ecos de grande similitude
com o "gitano" lorquiano: "E eu, o desconhecido,/ o vagabundo rasgado,/
entrei o largo da vila lentre dez guardas arrnados;/ mais temido e mais ama
dol que o deus a que todos rezam"5.
Recorde-se que Planicie inaugura precisamente em 1941 o "Novo Cando
neiro", de que atras se falou. E no mesmo ano publica Joaquim Namorado
0914-1986) o livro de poemas Aviso à Nauegaçilo, o qual insere um capflulo
intitulado precisamente "Romance de Federico", onde se alude à morte do
poeta, recuperando, porém, ecos expHcitos de "Romance de la pena negra"
do Romancero Gitano, como testemunha o segmento textual:
- No acampamcnto cigano
uma virgcm dcsmaiou:

Ibidem; lbi p. 74.
, Fscrcve Federico Garcia Lorca: "Desdc el ano mi! novecicnl.os diecinucve vine
preoeupandome del romancc. El romance tipico habìa sido una narrad6n. Yo quisc fundir e1
romanee narrativo con cllfrico CObras Completa..<. 14". cd., Madrid, Aguilar, 196k, p. lHO')).
,
FONSFCA, MANlJJo:f. DA, Poema..< Completos. 2 a . cd. aumenlada, Lisboa, Portug<ilia Ed., 1963, p.
91.
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romance da "pena negra"
a fciticcira agoirou.
Homance da "pena negra",
romance da negra sorte,
com uma bala na fronte
c outra no coraçào
morto para sempre ficou

E fora do "Nova Cancioneiro", 111as seguindo o camme da poesia neo-rea
lista, Apnindo Rodrigues 0904-1993) publica cm 1943 o volume Rornanceiro
e Ganç(}es de urn Menino Perdido, no qual, entre outros romances, se pode ler
"A lua à beira do rio", com homologias que remetem para o Lorca de "Roman
ce de la luna, luna" (ainda de Rornancero CitarlO), sobretudo pela componen
te erotica:
lA ]ual despiu sete saias
c sete corpinhos
dc seda macia
que, airosa, vestia,
so]tou os cabelos
c deu-se, amorosa,
à agua de prata.
I

Com ciumes do rio,

dcitci-a na arda,
, e fomos um so
sete vezes nos
na noite parada. 7

Voltando, porém, a Manuel da Fonseca, para além doutros poemas de
P!arI1cie, que revelam urna segura contaminaçào romandstica (estrutura nar

rativa, forma métrica da tradiçào - redondnha), a composiçào "Cançao de
Maltès" do seu livro de estreia Rosa-dos-Ventos (940) remete-nos até para
uma tipologia propria dos romances velhos, sobretudo pelos ecos dos moti
vos tradicionais do viandante (neste caso, o "maltès"), da hospitalidac!e que
lhe é cbncedida em troca da narraçào de estorias C'e paguei com a melhor
historia/ da minha vida sem rumo"), e da jovem tllha do hospedeiro, que
fantasia fùgas à monotonia de urna vida fechada:

"
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Prà mila do lavrador.
linha muito maL, vali,\
a hist()ria que 1l1l' con1l'i
quc () trigo do Se'Il n'kiro.
poh esLtV:l a (lillar de g()sto
a rninha rn:mLt

Outros poetas do neo-rellismo, scguindo uma musicaliclade trans1l1itida
pela rncm6ria poética, com
cscrcvcram '-·'-,,1T\IV·,ç
forma métrica (geralmente verso
mas também pentassibbo), to
naliclacle e expansào textual felììonU :1 pucsia romandslica. Estào neste caso
Joaquim ì\amoraclo, grande ,mim;1dor do movimento c do "Novo Cl1lcÌollci
1'0", eque ainda cm 1966 (4 l'ucsio Neccssriria, Coimbra, Cancionciro Vénicl')
inscrevia no volume Cjuatro pOCllLlS suhorclinados ao titulo "Romance dc
quMro rios" ("S;lO quatro Iinos
de Co/has de agua correndo:/ ndes
foi onde aprendi! o romance que ides
"mda quc nem todos aprescntem
Il estrutura de wmancc; ou l'rancisco
Tcnrciro (1921
quc cm flba
de Nome Santo (Coil1lbra,~ovo Cancioneiro, 19\2) illscre o capitulo exordial
iniìtubdo "Romanceiro" eque cornprccndc os poemas "Romance de Seu Silva
Cosla", "l\omance de Sam,'v!arinha" c "f{omancc dc Sinhà Carlota", os quais, se
do ponto de vista formai scgllcm uilla estrutura moderna, scm pros6dia que
os assernclhc aos romances tradicionais, obedccem, no enlanlO, à intençào dc
narrar poeticamente as vicissitl1clcs dc très pcrsonagl"IlS paradigrnalicls da'li
cb social de S. Tomé, entào colònia porlugucs:l, e também LUls Veiga Leitao
0912-19(7) que em Laliludc (1950, mas cui:!s composkòcs v;'\o dc 1
até
àquela data), inclui "Rinunce d,l A.lcJcia dc l!orca" construìdo a parlìr dc ele
menlos trac\icionais comc) a
a llugi:l ou a
(1uem secou os
as

do horto'

() leile das m;lcsf
A :lIma do morto')

Ern rodos esres casos nola-se a consciència da herança dl1ma forma poéri
alé' peb sua funçfiO narrativa, agora elelta para contar Icndas modernas,
"lendència que encontrarà lliTl equilfbrio cstilislico na
épico-lirica quc
tinila sido a caracterlsLica principal de 1l1uitos
dus 'romances velhos'
peninsulares"lO.
Ct,
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Paradigmatico dessa consclencia é, sem duvida, Armindo Rodrigues, ja
anteriormente citado pelas suas ligaçòes ao romance lorquiano, talvez o autor
que, mais de perto, soube recuperar a memòria poética da tradiçao romands
tica. E embora nenhum dos poemas de Romanceiro exiba no titulo a palavra
"romance", o certo é que nao poucas composiçòes evocam essa tradiçao, co
mo, por exemplo, "As sete estradas", "Cavalgada", "Eram sete cavaleiros", entre
outras. E em "As tres meninas num laranjal" o tftulo nao pode deixar de reme
ter para um dos romances mais divulgados da literatura tradicional portugue
sa, Nau Catrineta, que chegou até nòs através de diferentes versòes, mas
apenas com variantes formais. Armindo Rodrigues ressemantiza totalmente o
que à partida é um dos poucos romances marftimos de t'lindo épico, monu
mento da poesia popular, e que narra a ma fortuna da "nau Catrineta" que
ameaça naufragar, com o gajeiro (que vira a revelar-se como o demònio ten
tador) a reivindicar a recompensa pela boa nova: "- Alvissaras, capitào,/ Meu
capitao generai!! Ja vejo terras de Espanha,/ Areias de Portugal./ Mais enxergo
tres meninas/ Debaixo de um laranjal:/ Uma sentada a coser,/ Outra na roca a
fiar,/ A mais formosa de todas/ Esta no meio a chorar"l1. É um quadro lirico
(tocus amoenus) a suavizar a tragicidade do romance, quadro que de certo
modo o poeta contemporaneo recupera, numa dimensao totalmente lflica e
insinuando a componente eròtica:
Num laranjal me perdi.
Très meninas encontrei.
Urna tinha tris de mar
e tran~:as dc oiro dc lei.
NoI' cabclos da segunda.
era sol a noite escura.
Na outra a tua percHa
a timidez c a alvura. l2

Nào é um caso unico de reapropriaçao da memòria poética veiculada pela
difusao ora1. Também Antònio Gedeào (1906-1997), autor que se pode inscre
ver na chamada segunda fase do neo-realismo - eque ja em Teatro do Mundo
(1958) tinha inserido o belfssimo poema narrativo "Calçada de Carriche", onde
se romanceiam as vicissitudes da operaria LUisa ("Saiu de casal de madruga
da;! regressa a casal é ja noite fechada" 13), numa clara denuncia da vida difkil
da protagonista, entre a casa e a oficina -, recupera e ressemantiza um conhe
cido romance tradicional com o poema "Ai Silvina, ai Silvininha" (Maquina de
Il
Il

Il

Transcrcvo dc PINTO CORHElA, j. DAVI]), op. cil., p. 365.
RODHI(;[Jl;S, 11.., op. cit., p. 114.
(~ElmÀo, 11.., l'oesias Completas, 2". cd., Lisboa, PorlugaHa Ed., 1%8, p. 115.
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Fogo, 1961) que remete curiosamente para o romance épico de fundo peni n
sular, e talvez europeu, eque circulou com os tftulos de Queixas de D. Urra
ca 14, ,'l)'lvaninha, D. ,~yllJana ou até na versào asturiana com o tftulo de Det
gadina l5 .

No romance velho, para além do tema do incesto ("Dm pai que Deus me
dera, de amores me cometia"), isto é, do amor desnaturado de um pai por sua
filha, antiqufssimo na tradiçào popular, desenvolve-se ainda, e paralelamente,
o tema da filha deserdada, em favor do fìlho varào: "A D.Pedro deixais tudo,
s6 a mim nada deixais./ - Que mulher é esta aqui que tanto esti de enfada
da?/ - É vossa filha Silvana que a deixais deserdada" 16.
O poema de Ant6nio Gedeào apresenta, porém, algumas variantes em re
laçào ao seu hom610go, a começar pela transformaçào de Silvana em Silvina;
também nào desenvolve o tema do incesto para se ocupar, em forma dialoga
da como no presumlvel "modelo", do topos do homem velho que se enamora
da donzela, com a refutaçào desta, explfcita na sua recusa de cantar para o
apaixonado ser6dio:
Nao mc apctece cantar

c muito mcnos para ti.
Eu sou l1ova, tu és vdho,
ja nao és homem para mimo J7

Dir-se-ia que os dois romances, exeluindo a paronlmia assinalada, pouco
tèm em COl1lum. Todavia ha um elemento que os coloca de novo numa rela
çào de intertextualidade: em Sylvaninha, o pai deserda a filha mas deixa-lhe
simbolicamente um "punhal de ouro" ("aqui tem um punhal de ouro, para
seu brio sustentar,/ agora que a tua màe que te acabe de herdar") para que
procurasse casamento; em ''Ai Silvina ... ", o Velho procura conquistar o amor
da donzela com a promessa de um "escorpiào de oiro":
- Canta, canta, Silvininha,
como se fosse para mim.
Dar-te-ci um cscorpiao dc oiro
com um aguilhao dc marfim 1",

J.,
Cf. l'rNl'O CORRElA, J. D.WID. op. ci l. , pp. 110-112: e FERRI1, l'l,RE, Romanceiro Portugués da
Tradiçào Oral Moderna. Versoe.' pllblicadas entre 1828 e 1960, I vol., cSludo inlrodutòrio,
organiza~'à() c fiX3r,;ào dc-, Lisboa, Fundaçào Calouste Gulbenkian, 2000, pp. 131-1:)2.
" Cf. BRAGA, 'lhlFll.o, Romanceiro Geral Portuf{ués, III vol., ed. fac-similada, Usboa, Vega, s/d

[1<.)~2J, pp. 4'53-46'5.
17

Transcrcvo de FFRHÉ, P., op. ciL., p. 132.
CF.DEÀO. A., op. ciL, p. 16'5.

18

Ibidem; 1hi p. 166.
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objecto c alllor que a jovem continua a rCCllsar, o quc nào obstacula a ligaç:'lo
por formas de dialogismo textual.
das duas
E na ch~l1nada terceìra bse do neo-realismo, a dos anos 60 Ce com epigo
nos nas dt~Gt(bs scgllintes), continuou ;J verificar-se a proliferaç:ao de poemas
remctenclo para a poesia tradicional rornanc1sticL l'or vezes nao seguem :1
estrutura cmònica dos romances, como sllcedc com José Carlos de Vasconce
los 0940- ) que em C(11)O de E~Jìerança (Cancioneiro Vértice, 1
inclui o
"]{omance dum camponès de Freamunde", gesta de um camponés e simulta
neamente paradigma de outras viclas iguais; ou com Fernando !Vliguel Bernar
cles 0929- ) que, em verso heptassilabo e com traços clistintivos da poesia
popular, publica o "Romance de Fio de Agua" On Poemas Liul'Cs-3, 19(8), te
maticamente relacionado com um problema de grande impacto no recido so
cial portugllès da década de 60: a guerra colonial.
Desta
porém, o poeta que nJais se
no sortilégio dos ro
manccs rradidollais foi, sem dtivida, Manucl
09:56- ). O seu livro de
estreia, f'raça da Cançào CCancioneiro VérUcc, 1(65) inscreve uma secç:'lo
intilul;lda "Romancc do tempo inocentc", composta por quatro poemas, dos
quais lalvcz so "Romance da Rua de Baixo", pese e11lbora a marca aULObiogr~i
fica, conserva ecos da poesia romancfstica, mais evidentes, lodavia, na quarta
secçao do mesmo livro, "'frova do vento que passa", Aqui se incluem a]gumas
trovas e o "Romance de Pedro Soldaclo", em verso heptassilabo, onde se narra
a gesta de Pedro soldado, cspécie de epopeia às avessas de tanlos "Pedros"
mandados para o desamor da guerra colonial:

Ja ];\ vai ['('dro soldado
n llm I);m,() da nossa armada
c leva u nOlT\e bordado
nUI11 S;tcu chcio dc nada,19

E () scu livro Ailliutico (981) é cOlnposlo por uma secçào cujo tftuto,
"Romance de amor c morte do Infante D, Pedro duquc de Coimbra", se l'epar·
le por uma sequencia de seis poemas que narram a avenlura das lendarias e
fantasticas viagens do Infante até à sua morte em Alfarrobeira: veja-sc sobre
tudo a "I3alada das sete partidas", inspirada no enigmatico Libro de! b'!fànte
Don Pedro de Portup,al, atribufdo a um incelto Gamez de Santo Estéban, Tra
ta-se de urna construçao em que se exalta o herai, recuperando a tradiçao
dos romances épicos e històricos, com a patucularidade de o autor se basear
nas cr6nicas meclicvais e, concretamente, na de Hui de Pina,
Em todos CSl.cs casos assistirnos à
da poesia romandstica
através da mC'lnòria poética do ve io épico LradiciOluL aspecto que l'az partlè
\1i\;,1I1" , ()lJra PoéticlI, 2", cd" USI""I, l'lIh, llf)m QUÌXOlC, 2()(lO, p, 120,
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da bagagem de cada poeta, E se o neo-realismo pretende essencialmente in
t1uir na consciencia do homem contempodneo, de modo a liberta-la, nao sera
dificil compreender as atìnidades e paralelismos culturais que a nova poética
estabelece com formas de fundo épico-Urico cuja transmissao se efectuou por
via popular,
Os novos romances sào, com frequencia, avatares de formas (relconheci
das, embora tematicamente diversificados, corno teria que acontecer. Mas, no
t'unclo, nào deixam cle ser um veiculo onde se reconhecem homologias e um
col6quio intertextual (ritmo, poesia narrativa, iteraçòes pr6prias da poesia
popular), com a transposiçào inevitavel para a poesia "de arte",
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