
Em memória do meu irmão Raimundo Júnior, cuja lição de 

beleza e bondade sempre me iluminará. 

1. Um Viandante-Turista no Coração da Inglaterra

Em brevíssimo ensaio de apresentação da obra poética de Rui 
Pires Cabral,1 para uma antologia comemorativa da revista 
Pequena Morte, Maria Lúcia Dal Farra faz a seguinte afirmação 
acerca do nomadismo que marca esse poeta:

* Produto parcial do projeto de pesquisa “A poesia depois da música: uma leitura da lírica portuguesa 
contemporânea”, desenvolvido em regime de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em 
Estudos Literários da Universidade Federal de Minas Gerais. 

1. Rui Pires Cabral nasceu em Macedo de Cavaleiros, Portugal, no ano de 1967. É licenciado em História 
e Arqueologia e atua como tradutor de literatura anglófona. Além de uma coletânea de contos inti-
tulada Qualquer Coisa Estranha (1985), com a qual iniciou sua vida literária, publicou os seguintes 
livros de poesia: Geografia das Estações (1994), A Super-Realidade (1995), Música Antológica & Onze 
Cidades (1997), Praças e Quintais (2003), Longe da Aldeia (2005), Capitais da Solidão (2006), Oráculos 
de Cabeceira (2009), Biblioteca dos Rapazes (2012), Evasão e Remorso (2013) e Manual do Condutor de 
Máquinas Sombrias (2018). Também é conhecido por ser um dos poetas que participam da antologia 
Poetas Sem Qualidades, editada por Manuel de Freitas em 2002, e que teve grande repercussão no meio 
literário, em razão do prefácio polêmico de autoria do antologista. 
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Andeja, a lírica de Cabral encena uma condição histórica nacional: a 

do emigrado que cumpre a sina do partir, carente do espaço nativo, vítima 

da estranheza e clandestinidade. Sequestrado da pátria, forasteiro, vivente 

da província alheia ou estrangeiro na sua própria terra, estrangeirado, este 

poeta se converte em trânsfuga, desertor e desertado da sorte. Não tem per-

tences e nem é pertença de alguma parte: torna-se apenas poeta da “hora que 

passa”. É antípoda do turista, perenemente fora-de-lugar, gauche na vida, ser 

à deriva, marginal – Cabral é o poeta viandante que pode ser equiparado a 

um transnacional flâneur baudelaireano, com todos os ganhos políticos de 

resistência ao sistema, de heroicidade, afinal, patética. (Dal Farra 159)

Na análise que desenvolvo sobre essa poesia, persigo os liames 
entre a subjetividade em trânsito do poeta e a releitura contemporâ-
nea da canção romântica, o Lied, a partir de poemas que, na obra de 
Cabral, apresentam a paisagem como tema central e/ou que fazem 
menção a composições da música pop anglófona. Trata-se, nesse sen-
tido, de aproveitar algumas das abundantes referências à arte da can-
ção musical que se encontram nessa obra para procurar entrever o 
modo como o poeta retoma – a seu modo e por uma via, até certo 
ponto, indireta – questões da poesia de nossos dias e outras referen-
tes à tradição lírica moderna. Dessa perspectiva, procuro compreen-
der a relação entre poesia e música especialmente como questão que 
se vincula à historicidade do conceito de lirismo, retomando, para 
tanto, algumas discussões do Romantismo e do Simbolismo que são 
emblemáticas acerca de tal relação. 

Considero, como ponto de partida, a seção “O coração da 
Inglaterra”, do livro Longe da Aldeia, publicado por Cabral em 2005, 
na qual a referência a locais com ares provincianos do país britânico 
coaduna-se com certa experiência da canção. Assim, um poema como 
“Kenilworth”, presente nesta parte do livro, permite, pela relação que 
estabelece entre sujeito e natureza, uma aproximação com o lirismo 
romântico do Lied alemão: 
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Esta tarde aonde te levam

os verdes campos 

de Kenilworth? – 

à sombra que deixaste

em casa, sequestrada

pelo mesmo desconsolo

e as mesmas incertas razões

num ermo de livros e pó? – 

essa sombra a que darás, 

no teu regresso, o encargo de dizer

os verdes campos de Kenilworth,

a figura de outro engano?

(Cabral 186)

Este poema, apesar de apresentar um cenário estrangeiro condi-
zente com a tendência nômade que marca a obra de Rui Pires Cabral 
desde o seu primeiro livro, Geografia das Estações, de 1994 – em que 
aparecem reminiscências poéticas de paisagens da Suíça, da Hungria, 
da Escócia, da República Tcheca, da Áustria, da Itália etc. – , marca, 
como os demais da mesma seção, uma quebra dessa perspectiva, na 
medida em que deixa de lado o aspecto mais propriamente cosmopo-
lita das metrópoles contemporâneas para embrenhar-se nos rincões 
interiorianos do país visitado. Nesse sentido, parece-me pertinente 
associá-lo, em minha leitura, às chamadas canções de caminhada, 
que constituem uma das espécies do gênero Lied, e que dizem res-
peito, de acordo com Charles Rosen, a uma obra em que tanto o 
conteúdo poético quanto as imagens musicais evocam a experiência 
de um contato direto com a natureza a partir da atividade física de 
caminhar pelos campos. 

A esse respeito, vale retomar Emil Staiger, em seus Conceitos 
Fundamentais da Poética, ao definir a “Canção noturna do viandante”, 
de Goethe, como “um dos exemplos mais puros de estilo lírico”, em 
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razão da perfeita sugestão entre os sons deste poema e a disposição 
de alma que ele expressa:

Uber allen Gipfeln

Ist Ruh

In allen Wipfeln

Spürest du

Kaum einen Hauch. 

Die Vögelein schweigen im Walde.

Warte nur, balde

Ruhest du auch. 

Sobre todos os cumes

quietude.

Em todas as árvores

mal percebes

Um alento. 

Os pássaros emudecem na floresta. 

Esperas só um pouco, breve

Descansas tu também. 

(Tradução de Celeste Aída Galeão)2

Trata-se, para Staiger, de uma obra em que, ao invés da reprodu-
ção linguística de um fato, a própria noite soa como língua, visto 
que não haveria um defrontar-se objetivo por parte do poeta, mas, 
antes, um estado de unicidade entre a significação das palavras e a 
sua música; uma música espontânea, diferente da onomatopeia, que 
seria descritiva: 

2. Tradução de Nelson Ascher:
 “No alto das colinas
 há paz;
 não se ouve, ali nas
 frondes, mais
 que um sopro manso.
 Nem há no bosque um trino. Aguarda:
 tampouco tarda
 o teu descanso.”
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A música é esse remanescente [da experiência paradisíaca], linguagem 

que se comunica sem palavras, mas que se expande também entoando-as. 

O próprio poeta confessa-o, quando compõe a canção (Lied) que destina ao 

canto. No canto, há uma elaboração da curva melódica, do ritmo. (…) Nem 

somente a música das palavras, nem somente sua significação perfazem o 

milagre da lírica, mas sim ambos unidos em um. Não podemos todavia 

criticar, se alguém se abandona mais ao efeito imediato da música; pois 

mesmo o poeta sente-se quase inclinado a dedicar uma certa primazia à 

parte musical, e desvia-se, por vezes, das regras e usos da linguagem determi-

nados pelo sentido, a bem do tom ou da rima. (Staiger 23-24)

Dessa perspectiva, concebe-se o poema como capaz de tocar o 
leitor/ouvinte pelo Stimmung (ou disposição) do poeta, dispensando, 
em primeiro plano, a compreensão lógica. Assim, nessa concepção 
romântica do Lied, a relação da poesia com a música define-se pela 
ideia de uma integração que é tanto entre som e sentido quanto entre 
sujeito e natureza, em um estado de unicidade “mais íntimo que a 
mais sagaz perspicácia do espírito.” (Staiger 21) Aliás, a própria his-
tória da concepção desse poema de Goethe remete a tal estado ou 
condição. Conta-se que ele foi escrito durante um crepúsculo em uma 
cabana no monte Kickelhahn, na floresta da Turíngia, região central 
da Alemanha, em 1780. 

Em que pese o aspecto campestre ou aldeão dos poemas de “O cora-
ção da Inglaterra”, nesses textos, que poderiam talvez considerar-se os 
mais bucólicos da obra de Cabral, o idílio é atravessado por elemen-
tos da modernidade urbana que são índices de uma experiência da 
temporalidade marcada pelo trânsito veloz, turístico, entre os logra-
douros, como sugere “This way out”,3 outro poema da mesma seção:

3. Título homônimo ao de uma canção da banda indie canadense Eric’s Trip: “I›m so scared / When you›re 
gonna jump out at me / Something in my body›s gotta go wrong / It›s a well known thing // Everyone 
is not being human // I know I know it will happen soon / I think I got a frequency I got good leads on 
/ But I›m so scared // Everyone says I›ll go crazy / Whining about getting sicker / I got a frequency I got 
good leads on / But I›m so scared // I›m so scared / I›m so scared / I›m so scared / 

 I’m so scared / I’m so scared / At everything/one”. 
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Mas há uma saída? Imagina

na insónia as florestas que crescem

a essas horas noutras regiões, os comboios

que as atravessam para alcançar um destino

no futuro dos outros.

(…) 

(Cabral 176)

Ou “Tudor”:

Tanta beleza sem conforto

e as ruas paradas no estilo 

do seu século original. Tudo

a preto e branco como nos postais

históricos da livraria. We

bid you welcome to the Heart

of England. Posso estar

em qualquer lado, ser qualquer

estrangeiro a beber café

com açúcar amarelo no pub

da aldeia. Mas quando 

o autocarro faz a curva

de Market Street e me deixa

em frente à loja do Exército

de Salvação, parece-me estranho

que a minha vida possa ser

este impreciso modo de sentir. 

(…)

(Cabral 190)
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Contudo, as referências urbanas ou semiurbanas presentes nes-
ses poemas devem ser consideradas como releitura positiva do Lied, 
e não como elemento de negação da experiência idílica da canção 
romântica, ainda que, como se pode notar mesmo em “Kenilworth”, 
texto de cariz neorromântico, tal experiência aí se apresente como 
questão, e não como algo dado, conforme sugere o discurso inquisi-
tivo dos versos, o qual evidencia o senso de historicidade do poeta. 
De todo modo, os textos de Cabral são marcados pela primazia entre 
poesia e paisagem característica do Lied alemão:

A principal inspiração para o desenvolvimento do Lied foi a poesia lírica 

de paisagem, e ela conferiu à música a grandeza que havia, até então, se 

restringido à ópera e ao oratório. (…) A direção que o gênio de Schubert iria 

tomar não foi revelada pelo conjunto de textos dramáticos ou narrativos, 

mas por seu engajamento com os pequenos poemas líricos que eram, em 

geral, descrições sentimentais da natureza – seus primeiros esboços, inspi-

rados em Ludwig Hölty, conferem os melhores indícios de sua posterior 

mestria: breves e primorosas evocações de rouxinóis, tempo de colheita, e 

pesarosa paixão frustrada. (Rosen 188)

A partir dos ciclos de canções de Beethoven, Schubert e Schumann 
consagra-se, segundo Rosen, nesse gênero de obra, a associação que, 
sobretudo através da paisagem, a música estabelece com a arte e a 
literatura românticas:

O prestígio dos grandes ciclos de canções é um testemunho do papel 

fundamental que eles desempenharam na história da arte do romantismo. 

Eles alcançaram um dos ideais do período: conferir um status épico, uma 

genuína monumentalidade à expressão lírica da natureza, sem perder a apa-

rente simplicidade de uma expressão pessoal. (Rosen 189)

O advento do Lied representa, portanto, a elevação da paisagem 
ao nível do sublime, como “postura consciente e deliberada” da 
literatura. (Rosen 189) Este fato é, de acordo com o referido autor, 
paralelo à ascensão da pintura de paisagem, que passou a ocupar uma 



354

REAP / JAPS  27

posição superior em relação à pintura histórica e à pintura religiosa. 
Michel Collot, em Poética e Filosofia da Paisagem, faz todo um trabalho 
filológico e etimológico para mostrar como a relação com a categoria 
da paisagem está na própria raiz do adjetivo “romântico”:

Paisagens foram qualificadas de românticas bem antes do nascimento 

oficial do “Romantismo”. Antes de definir uma poética ou uma estética, o 

adjetivo designou uma sensibilidade; sua evolução é um belo exemplo da 

alternância complexa, que marca a história da paisagem, entre uma expe-

riência, sua representação e sua tradução linguística. 

(…)

Ao contrário do termo romanesco, particularmente, romantic logo qualifi-

cou tanto paisagens quanto personagens. Essa é a razão pela qual, por vezes, 

foi considerado como um equivalente de “pitoresco”; mas isso não passou 

de uma aproximação. Se o inglês, que já tinha picturesque, teve a necessidade 

de criar romantic, foi precisamente para exprimir uma qualidade da paisa-

gem que escapava ao modelo pictural clássico. Nos empregos desse novo 

adjetivo, ao longo do século XVIII, o foco incide mais claramente sobre as 

impressões, as emoções, os devaneios suscitados por paisagens capazes de 

abalar fortemente a sensibilidade e a imaginação: ele qualifica, sobretudo, 

os espaços selvagens e grandiosos, cujo apelo ao horror é contemporâneo da 

ascensão de uma estética do sublime. (Collot 62-63)

Com o Romantismo, a paisagem passa a ser um tema cuja 
centralidade, no novo gênero da descrição poética, deve-se à sua 
correspondência com o estado de alma. Tal correlação “supõe não 
somente a projeção da afetividade sobre o mundo, mas também a 
repercussão deste sobre a consciência do sujeito.” (Collot 82) 

Com efeito, na medida em que a paisagem permite ao poeta 
expressar, “por meio de uma imagem do mundo, seus sentimentos 
mais íntimos e suas emoções diante do cosmos”, (Collot 99) sua reto-
mada por parte de um poeta do século XXI coloca-nos diante de uma 
releitura da subjetividade romântica. Trata-se, certamente, de “Uma 
ambição sentimental / à nossa pequena escala”, conforme sugere Rui 
Pires Cabral em um dos poemas da seção “O coração da Inglaterra”, 
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na qual observa-se o resgate do status privilegiado da paisagem no 
texto poético, herdado do Romantismo, além de uma interessante 
problematização sobre o lugar da canção no território da poesia dis-
cursiva, como tentarei demonstrar a seguir. 

2. Do Lied à Canção Pop Contemporânea

Outro aspecto relevante da aproximação com a arte da canção na 
poesia de Rui Pires Cabral, e que se liga de modo especial ao gesto 
da viagem ou passeio, marcado pela centralidade da categoria da pai-
sagem, é o diálogo intertextual com obras da música pop. Por sua 
multiplicidade e consistência, tal diálogo contribui, de modo efetivo, 
para a releitura contemporânea do Lied que direta ou indiretamente é 
empreendida na obra desse poeta. 

Pode-se considerar, a esse respeito, o caráter vocal tanto do Lied 
quanto da canção pop, o qual lhes atribui um aspecto híbrido entre 
música e literatura. Nascido em um contexto no qual a poesia deixava 
de ser considerada como superior à música e em que a música ins-
trumental, sobretudo através da forma sonata, passava a ser tomada 
como a “mais pura” entre as artes, em razão de sua imaterialidade e da 
ausência de discurso em sua composição, o Lied vem a ser, de acordo 
com Ticiano Biancolino, (10) uma das manifestações mais sutis da 
união entre a música e a literatura, o que lhe garantiu a denominação 
de “canção de arte”, pelo fato de, nesse gênero de obra, o poema ser 
quase sempre tomado em sua literalidade, em sua língua original, 
promovendo de modo significativo a divulgação da poesia no meio 
musical. Assim, uma exigência especial se impõe ao músico: visto que 
a essência do Lied é a equivalência entre música e texto, resultando 
em uma forma artística que se constitui pela síntese de dois diferentes 
meios, aqueles intérpretes que falham na compreensão do significado 
do poema falham também na compreensão do significado da música 
que dele se origina. (Stein and Spillman 20)

Já no caso da canção pop contemporânea, aponta-se, sobretudo 
em relação aos artistas paradigmáticos do ponto de vista da arte 
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poética, a quebra dessa integração harmônica entre música e texto. 
Certamente, o exemplo mais emblemático de tal fenômeno é a obra 
do cantor-poeta Bob Dylan, cuja poeticidade reside, de acordo com 
alguns de seus estudiosos, no âmbito da performance ou na relação 
entre letra e performance, e não somente no texto da letra: 

Dylan canta a contrapelo, e sua voz é justamente o elemento poético 

mais forte, é ela quem “coloca” as canções em situação de poesia. Isso equi-

vale a dizer que a poesia de Bob Dylan não está apenas na sofisticação das 

letras (…), mas na sofisticação da voz, ponto de intersecção da apresenta-

ção pessoal (figurino, postura, comportamento social, etc.) com a canção 

(híbrido de melodia-letra e acompanhamento musical). De nada adianta 

lermos as letras de Bob Dylan se não tivermos consciência de como essa voz 

se coloca, tanto em relação ao conteúdo da canção quanto em relação a um 

contexto estético e político. (Müller 22-23)

Trata-se, em relação a Dylan, de um fusionismo não-interpreta-
tivo entre a música e as palavras, segundo Walter Bernhart, no ensaio 
“From Orpheus to Bob Dylan: the Story of ‘Words and Music’”. Afirma 
este autor que, nas canções desse artista, a música não reflete direta-
mente o sentido do texto:

Dylan sings his words to the harp (i.e., the mouthorgan) and the gui-

tar, the song is musically simple, following the (slightly disguised) standard 

four-bar model and a standard harmonic structure, only with some ambiv-

alence between major and minor keys, and a heavy three-fourth measure. 

Also the language is simple and colloquial, yet typically enriched by vivid 

images (the flood, the spinning wheel, the blocked doorway) and some 

biblical allusions (e.g., the deluge). We indeed have a high congruence of 

“words and music” on the prosodic level, the words can easily be followed, 

yet the music does not concern itself directly with the meaning of the text – 

which is typical for strophic settings like this one; thus, in terms here used, 

the song is “fusionist” “non-interpretive”. (Bernhart 293)
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Em razão desse aspecto, a referência à música pop na obra poética 
de Rui Pires Cabral é passível de trazer elementos de problematiza-
ção ao enfoque da experiência romântica própria do Lied, retomada, 
mas não sem alguma rasura, pela ambientação e pelas paisagens 
que predominam em “O coração da Inglaterra”. Dessa perspectiva, é 
importante compreender a concepção de canção musical por parte 
de Cabral como ideia ampla que envolve a noção de performance, 
ou seja, como algo que vai além da mera conformação textual.4 No 
caso desse poeta português, trata-se, a meu ver, de um conceito de 
música que, embora descolado da intenção de cantar, enxerga na 
arte musical do pop uma forma estética interessante para a poesia. 
Trata-se, com efeito, do resgate de certa performatividade vocal, que, 
na poesia contemporânea, pode ser assumida pelo discurso oral, 
não necessariamente cantado, que é subjacente ao texto escrito do 
poema, ao retomar, com um músico como Dylan, por exemplo, 
procedimentos que engendram a congruência entre ritmo e palavras 
no nível prosódico, conforme a análise de Bernhart. Dessa maneira, 
a oralidade deixa de ser uma propriedade exclusiva da voz e, “como 
um primado do ritmo e da prosódia, com sua semântica própria”, 
ou seja, como “organização subjetiva e cultural de um discurso”, 
(Meschonnic, Linguagem, Ritmo e Vida 8) passa a ser também um 
atributo da escrita. Nesse viés, é importante que se resguarde a dis-
tinção entre o músico ou o cantor-poeta e o poeta literário, o qual 
entende a música como arte de outrem, restringindo-se à sua con-
dição de ouvinte/leitor da canção musical, gênero delimitado histó-
rica e culturalmente. 

4. No livro The Poetry of Pop, recentemente publicado, Adam Bradley parte da ideia de que as canções pop 
mais diversas, de Rihanna aos Beatles, passando por Bob Marley, podem ser comparadas a poemas pelo 
fato de apresentarem elementos como ritmo, rima, linguagem figurativa, voz, história e estilo, sem levar 
em consideração a historicidade tanto da poesia quanto das composições da música pop. Assim, a ideia 
de uma “poeticidade” das canções pop, embora considere a interdependência entre poesia e perfor-
mance, parece basear-se, no referido estudo, em um senso comum acerca do conceito de literariedade, 
na medida em que, ao meramente insistir em uma leitura que tome as letras de canções como poemas e 
em uma concepção de poemas como obras a serem musicadas, o autor não discute o lugar de cada obra 
na cadeia de enunciados poéticos que constitui o conjunto das composições tanto na música quanto na 
literatura. Pelo contrário, Bradley parece justamente desconsiderar esse critério, apostando no efeito de 
poeticidade como elemento mais relevante de análise. (Cf. Bradley, 2017)



358

REAP / JAPS  27

Portanto, é possível vincular a poética de Cabral às discussões que, 
no Romantismo e no Simbolismo, repensaram a relação entre poesia 
e música no âmbito da tradição moderna. Com efeito, além da ques-
tão do Lied, oferecida pelo Romantismo alemão, pode-se retomar, 
nesse contexto, os três principais conceitos de música erigidos pelos 
poetas fundadores da modernidade estética: 

O primeiro [atribuído a Baudelaire] encontra nas palavras as mesmas 

propriedades sugestivas inerentes às notas musicais: evocadoras de um sen-

timento, mas sem comunicar um significado especial. Na poesia de Verlaine, 

não é a palavra isolada que põe em movimento na mente do leitor asso-

ciações de imagens, ou provoca emoções vagas como as da música; mas, as 

associações de combinações especiais de palavras, que contêm essas recor-

rências de sons como “il pleure dans mon coeur”, soam na verdade como 

música. Tornam-se música do mesmo modo que a harmonia de uma série 

de sons musicais. A poesia se torna música através do seu apelo ao ouvido 

e não através da sua função inerente ou de seus efeitos sobre as associa-

ções mentais. Um terceiro tipo de música em poesia foi demonstrado por 

Mallarmé, que estimulou a verdadeira composição da obra musical: temas e 

variações, orquestração sinfônica da frase, as pausas – espaços em branco – 

entre as imagens como entre as notas, a imagem verbal substituindo a frase 

musical. (Balakian 55)

Destaca-se, a esse respeito, o modo mais complexo como Baudelaire 
e Mallarmé concebem a relação entre poesia e música, encarando a 
arte musical como algo que provoca a imaginação do poeta, no caso 
de Baudelaire, ou como arte que dispensa a compreensão lógica, no 
caso de Mallarmé. Trata-se de um entendimento da música como algo 
mais profundo que a simples produção do prazer na audição ou mera-
mente engendrado pelos efeitos sonoros das sibilantes e nasais, pela 
contagem de sílabas ou pela transliteração do significado das palavras, 
conforme estabelece a poesia simbolista de Verlaine, a qual, todavia, 
foi seguida por poetas de várias gerações posteriores. 

Penso que, na obra de Rui Pires Cabral, o diálogo da poesia com a 
música beneficia-se tanto de uma concepção estética mais abrangente, 
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por sua perspectiva crítica e intelectual, como a de Mallarmé, a qual, 
inclusive, está ligada ao questionamento da métrica tradicional em 
poesia, quanto da ideia de música como arte voltada para a expressão 
de um estado de alma, ao modo dos líricos românticos. Nesse sen-
tido, a música pop oferece uma dupla lição a esse poeta: a de pensar 
o ritmo poético em seu aspecto prosódico – o qual, no caso da poe-
sia contemporânea, é eminentemente discursivo, isto é, despojado de 
semioticismo e, portanto, irredutível à interpretação – e a de restabe-
lecer, através da herança romântica, o aspecto sentimental do poema. 

Na referida seção de Longe da Aldeia, a menção às canções pop 
aparece em alguns títulos, embora não ostensivamente, e também é 
cultivada no interior dos poemas, seja pela inserção de versos na lín-
gua original inglesa ou pela referência a um músico ou a um estilo 
musical específico, como, respectivamente, o trompetista Chat Baker 
ou a canção pop alternativa, por exemplo. Em Música Antológica & 
Onze Cidades, de 1997, não obstante a diversidade multinacional 
dos lugares eleitos pelo poeta, nos onze poemas da segunda parte 
do livro (“Madrid”, “Münster”, “Neuchâtel”, “Budapeste”, “Veneza”, 
“Salamanca”, “Londres”, “Porto”, “Lucerna”, “Paris” e “Vila Real”), o 
acervo de canções que dão título aos textos da primeira seção pertence 
predominantemente ao universo anglófono, como se pode observar 
nos seguintes títulos: “I was made to love magic”, “Lost weekend”, 
“I’m coming home”, “Kathleen”, “Untitled #1”, “The cage”, “Six more 
miles”, “Dark end of the street”, “I put a spell on you”, “David’s song”, 
“Our darkness”, “My funny valentine” etc. Trata-se de um expediente 
cultivado em quase todos os livros do poeta, embora de forma mais 
tímida, como nos poemas “Sing me to sleep”, de Geografia das Estações 
(1994), “The boy with the thorn in his side”, de Capitais da Solidão 
(2006), “The song is ended but the melody lingers on”, de Evasão e 
Remorso (2013) etc., todos eles referentes a títulos ou versos de can-
ções pop. Já em Oráculos de Cabeceira, publicado em 2009, embora 
abundem os títulos em inglês, estes são tomados de empréstimo a 
diversos livros “abertos ao acaso”, e não a composições musicais. 
(Cabral 303-304) 
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O poema-título de “O coração da Inglaterra” – certamente, um 
dos mais conhecidos dos leitores de Cabral, e nomeado em inglês – é 
exemplo do referido diálogo com a música pop:

The heart of England

Eu queria o movimento, a inútil beleza

de tudo. Terraços sobre ruas estrangeiras, 

solos de trompete. In the evening when

the day is through. Não era o amor, era 

uma alegria mais complicada: nesse ano

eu regressei três vezes ao coração da Inglaterra

e entre os velhos monumentos do condado,

a que a distinção da morte dava um delicado lustro, 

não era certo que encontrasse o que procurava.

Mas às vezes pressentia o pouco que valiam

as palavras e tudo o que não fosse estar ali

naquele momento, iludido e sustentado

pela luz de uma canção em terras estranhas.

(Cabral 68)

 
No texto acima, a canção integra o poema tanto como referência 

à sua performance – os “solos de trompete”   –  quanto como cita-
ção – “In the evening when / the day is through” – , ou seja, como 
voz alheia que é internalizada no discurso do sujeito poético. Essa 
frase em língua inglesa constitui um dos versos da canção de jazz 
norte-americana “Time after time”, escrita por Sammy Cahn e musi-
cada por Jule Styne, em 1947, e que foi gravada por vários intérpretes, 
entre eles, Chet Baker e Ella Fitzgerald.5 Comparado a algumas de 

5. “Time after time, I tell myself that I’m / So lucky to be loving you / So lucky to be the one you run to see 
/ In the evening, when the day is through // I only know what I know, the passing years will show / You’ve 
kept my love so young, so new / And time after time, you’ll hear me say that I’m / So lucky to be loving 
you // I only know what I know, the passing years will show / You’ve kept my love so young, so new / 
And time after time, you’ll hear me say that I’m / So lucky to be loving you”. (Grifos meus)
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suas execuções musicais, sobretudo a de Baker, que certamente é a 
mais cara ao poeta,6 esse verso sofre uma interessante quebra discur-
siva no poema de Cabral, em função do enjambement que o divide ao 
meio e que lhe garante novos sentidos ao lado das outras expressões 
em português:

solos de trompete. In the evening when

the day is through. Não era o amor, era 

Outros textos de Longe da Aldeia, como “Marlborough Drive”, 
que veremos a seguir, e também de outros livros, trazem esse mesmo 
expediente. É o caso de “Pede-se o máximo respeito aos estimados 
hóspedes”, de Capitais da Solidão, publicado em 2006, no qual apa-
recem dois versos da canção “Fool”, da banda pós-punk norte-ame-
ricana Swans:7

6. Na obra de Rui Pires Cabral, são diversas as referências à obra do intérprete norte-americano Chet Baker. 
7. “I’ll lie to myself / I’ll lie to myself / I’ll lie down here / I’ll lie down here / I’ll lie down beside you / I’ll 

lie down beside you / I’ll lie to myself / I’ll lie to myself / I’ll believe in myself / I’ll believe in myself / 
I’ll believe in a lie / I’ll believe in a lie / I’ll believe in a lie / I’ll believe in myself // I’ll cut off my right 
hand and stand in your shadow // I’ll cut off my right hand and stand in your shadow / I’ll lie to myself 
/ I’ll lie to myself / Let me go, let me go, let me go, let me go, let me go / Let me go, let me go, let me go, 
let me go, let me go // I’ll crawl all over myself and stand in your shadow / I’ll crawl all over myself and 
stand in your arms / I’ll lie to myself / I’ll lie to myself”. 
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(…) Dallas era uma experiência 

antropológica, incerto trabalho de campo

da esperança: nós queríamos entrar

nessa alta roda, dominar as leis do estilo, 

tratar por tu os porteiros das cavernas – 

aspirações perfeitamente desculpáveis

entretanto boicotadas pela bruma

do haxixe, que ora nos tornava

herméticos, ora nos prendia às volutas

da música, surdos, mudos e quase cegos

a tudo o resto. I believe in myself, 

I believe in a lie: as palavras 

eram venenosas e ardiam nos olhos 

ao rebentar. Por fim regressávamos

à Pensão Bemposta, ao átrio adereçado 

com fetos de plástico e panos de renda

que decalcavam filigranas de poeira

no escuro verniz das mesinhas – 

e o choque deste silêncio podia resultar

em maus versos antes de dormir: neles 

celebrávamos o triunfo de um desassossego

a que mais tarde chamaríamos solidão. 

(Cabral 250-251)

Esse tipo de experiência no qual a canção musical é incorporada 
ao próprio poema outorga à música o papel de via privilegiada para 
o que há de mais essencial nos lugares visitados pelo poeta-flâneur-
-viandante. Em “The heart of England”, o sujeito do poema diz ter 
regressado três vezes ao “coração da Inglaterra”. De certo modo, pode-
-se inferir daí o aspecto não apenas físico, mas também musical dessa 
experiência poética de viagem. Cabe frisar, ainda, o caráter compar-
tilhável, ou seja, comum da canção, a qual, difundida pela indústria 
fonográfica, tem alcance mundial. Isso, porque a música pop ainda 
constitui, ao mesmo tempo, a paisagem e a narrativa de nossa época, 
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consistindo em um dado histórico e, por conseguinte, em um registro 
até certo ponto realista por parte dessa poesia. 

Vale lembrar, nesse ínterim, que Rui Pires Cabral é dos poetas 
reunidos por Manuel de Freitas na antologia Poetas Sem Qualidades, 
publicada em 2002, em Portugal, e que desencadeou certa polê-
mica no meio literário, em decorrência de seu prefácio, intitulado 
“O tempo dos puetas”, o qual, dentre outros fatores, estabelecia uma 
poesia comunicativa e de reaproximação com o leitor:

Ao mesmo tempo em que reitera a relação do poeta com a História 

e com o presente, Manuel de Freitas [enquanto antologista do referido 

volume] recusa qualquer entendimento aristocrático da poesia, e é nesse 

contexto que valoriza uma escrita poética que, embora tematize tópicos 

da tradição da Modernidade pós-baudelairiana, designadamente o sentido 

agónico e a descrença perante ideias como as de emancipação e de pro-

gresso, o faz de acordo com uma lógica outra, que é a de comunicar uma 

experiência partilhável pelo leitor – o que de facto só é possível porque 

essa mesma experiência se transformou, entretanto, num destino comum e, 

nessa mesma medida, se tornou reconhecível para o leitor enquanto mundo 

habitual. (Martelo, Em Parte Incerta 241) 

Trata-se, de acordo com Rosa Maria Martelo, de uma renovação 
do lirismo que, a partir do último quartel do século XX, é “frequen-
temente articulável com a valorização de uma relação mais imediata, 
ou mais legível, com a experiência e, por consequência, capaz de uma 
maior cumplicidade com o leitor”. (Em Parte Incerta 243) Portanto, 
na obra de Cabral, em que a referência intertextual à canção pop está 
associada a um “registro quase diarístico”, (Martelo, Via Atlântica 
232) esse tipo de expediente pode ser compreendido como uma lin-
guagem especial do poema no sentido de uma aproximação com o 
leitor, o que é favorecido pelo fato de o discurso da letra musical, ao 
insinuar-se verbalmente no texto do poema através da citação, ser 
reconhecível ou, ao menos, passível de ser reconhecido, visto que é 
disseminado na mídia de massa por uma língua de grande alcance 
global. É o que ocorre, por exemplo, em “1989”, texto do livro Evasão 
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e Remorso, de 2013, em que há a inserção do título de uma canção da 
banda de rock inglesa, The Stone Roses:8

Num outro reino mental (chamemos-lhe

rua de Ceuta) deixaste a porta entreaberta, 

quiseste contar-me tudo. Mas a nossa

melhor noite não chegou a acontecer-nos:

o que tinhas a dizer, afinal, não me servia

e a música que preferias amargava

ao fim de um tempo – I wanna be adored…

o resto perdeu-se no fumo, sem apelo

ou consequência (alguém trocava a cassete

a determinada altura). E ao começo da manhã

a luz foi um precipício: as gaivotas cirandavam

nas valetas lá em baixo, passavam rapazes

bêbados, os seus gritos afogavam o lamento

da cidade estremunhada. Como num escuro teatro

ficámos ali sentados. Estava consumada a trama. 

(Cabral 334)

Em “Walkman”, poema de A Super-Realidade, de 1995, a música 
penetra a paisagem, interferindo significativamente no modo poético 
e subjetivo de recriação e “filtragem” da cidade ou da cena de viagem:

8. “I don’t have to sell my soul / He’s already in me / I don’t need to sell my soul / He’s already in me // I 
want to be adored / I want to be adored // I don’t have to sell my soul / He’s already in me / I don’t need 
to sell my soul / He’s already in me // I want to be adored / I want to be adored // Adored // I want to 
be adored / You adore me / You adore me / You adore me / I want to / I want to / I want to be adored / I 
want to / I want to / I want to be adored / I want to / I want to / I want to be adored / I want to / I want 
to / I gotta be adored // I want to be adored”. 
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Sentado a fumar com os meus diabos

em Santa Maria del Fiore, a música

é uma janela aberta no escuro até às cinco da manhã,

quando já não há outra estrada que me sirva. 

Agosto filtrado nos tímpanos, entre os versos, 

em Florença a vender as suas graças. Se ponho

as mãos sobre os olhos, o mundo acaba e recomeça

de três em três minutos, as pedras da catedral

arrastadas na areia mole das canções. 

Na cidade vista de dentro do meu poço, vou

aonde me leva o rio da noite, pela pulsação eléctrica

até onde calha. 

(Cabral 60)

No entanto, o que temos no texto do poema é apenas um vestí-
gio da canção musical enquanto linguagem integrativa, isto é, capaz 
de gerar a nostálgica unicidade romântica ou neorromântica entre 
o ato poético e a experiência que ele evoca. Com efeito, ainda que 
o poema se remeta à letra da canção e até mesmo à experiência de 
sua execução instrumental ou de sua performance pelo cantor, este 
mesmo poema, diferentemente da letra da canção fonográfica, não 
se presta necessariamente a uma musicalização, pois, diferentemente 
da lírica grega antiga, da canção provençal ou do Lied romântico, ele 
não é feito para ser cantado. Assim, em um plano mais profundo e 
abrangente, a temática musical contempla, na obra de Cabral, a his-
toricidade da tradição poética ocidental, à qual também pertencem 
as canções do universo pop que participam de uma estética específica, 
a saber, a própria estética das vertentes musicais, como o rock, o blues, 
o jazz, o punk etc. 
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3. A Música como Experiência de Segunda Mão na Poesia 
Discursiva

As citações em inglês estabelecem o trânsito poético no nível 
linguístico do texto poemático, o que, entretanto, não deixa de se 
consumar a partir de uma experiência contemporânea caracterizada, 
ao mesmo tempo, pela familiaridade de certo contexto cultural e pelo 
estranhamento, também no âmbito verbal, do convívio entre o portu-
guês e a língua anglófona. Privilegiado como idioma de viagem e da 
música pop, o inglês é eleito por Rui Pires Cabral como língua de trân-
sito e de transe, por meio de procedimentos que contemplam desde o 
estado poético propriamente dito – marcado, muitas vezes, pela audi-
ção ou imersão musical – até o ato de realização do poema enquanto 
texto. Nesse sentido, pode-se pensar na internalização poemática da 
música como algo não tão natural quanto aquela integração linguís-
tica almejada pelo poeta romântico do Lied. Assim, se, por um lado, a 
poesia de Cabral se aproxima do Lied pelo expediente da flânerie do 
viandante-turista, dada à ambição sentimental e ao idílio, por outro, 
seus textos se ressentem da perda da música enquanto performance 
no poema exclusivamente discursivo ou prosódico, diferente da arte 
do Lied, que tem relação intrínseca com a execução musical. 

Na dissertação de mestrado Percursos do Nomadismo na Poética de 
Rui Pires Cabral, Tamy de Macedo Pimenta defende a ideia de que não 
é tanto pela citação, mas pelo processo material da colagem, que se 
pode falar em uma singularidade da obra de Rui Pires Cabral dentre 
aquelas iniciadas a partir da década de 1990 em Portugal. Assim, o 
trabalho manual com a colagem de versos de canções nos poemas é 
que permitiria ao poeta recriar em seus textos os mesmos efeitos das 
obras musicais por eles evocadas: “O que ocorre nesses poemas é um 
processo de composição que recria nos versos a emotividade e o afeto 
provocados pelas canções, redirecionando esses sentimentos para as 
cenas poéticas.” (Pimenta 61) 

O critério utilizado pela referida pesquisadora em seu trabalho 
consiste em colocar em primeiro plano o trabalho gráfico do poeta 
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no sentido de recortar e colar os trechos de canções e de livros de sua 
predileção e, em seguida, comparar os elementos estilísticos empre-
gados nessas obras com os dos poemas em que elas são referenda-
das, sublinhando a identidade entre ambos. Desta feita, sua análise 
baseia-se em um método interpretativo que procura estabelecer uma 
analogia direta de cada poema com cada letra de música: 

(…) creio que seja interessante ir às músicas e estabelecer possíveis diálo-

gos entre canção e poema, comparando e contrastando os versos e ritmos 

de ambos, assim como seus estilos e tons, a fim de mostrar como dá-se o 

processo de composição a partir desses elementos artísticos exteriores nesse 

livro e algumas possíveis interpretações propiciadas por esse mecanismo 

estético. (Pimenta 61-62)

Todavia, seja como citação ou como colagem, os fragmentos tex-
tuais de letras de canções inseridos por Rui Pires Cabral em seus poe-
mas, ainda que talvez venham a possibilitar o resgate de uma dis-
posição anímica ou de uma atmosfera específica a cada composição 
musical, não indicam, por si mesmos, elementos estilísticos ou pro-
cedimentos estéticos que seriam tomados de empréstimo pelo poeta 
à música. Obviamente, uma análise apropriada das canções poderia 
revelar os elementos artísticos empregados em sua realização, mas a 
questão crucial, do meu ponto de vista, é saber se o poeta-ouvinte 
está, de fato, preocupado em escrever algo idêntico às canções, no 
plano estilístico, ou se, na verdade, sua “ambição sentimental” em 
relação à música pode ser realizada de modo indireto ou reflexivo, 
isto é, por meio de uma obra discursiva concebida a partir da aproxi-
mação crítica e, portanto, pautada pela historicidade e pela alteridade.

Ao compreender toda a poética de Cabral a partir da nota de 
apresentação ao seu Biblioteca dos Rapazes, publicado pelo poeta em 
2012, em que se destaca a confecção de “textos primitivos” por meio 
da colagem, definindo-a como um gesto o “mais material possível” 
de inspirar-se em “velhos romances de aventuras e diversos exempla-
res de literatura juvenil”, (Cabral 5) Pimenta acaba por colocar em 
relevo o aspecto da colagem e de suplantar o da livre inspiração que 
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o poeta empreende. A meu ver, falta ainda pensar a música enquanto 
forma inspiradora da poesia, conforme a proposta de Baudelaire e a 
de Mallarmé, e não necessariamente a partir da identidade estilística 
entre composições de um e de outro meio artístico.

De fato, em Biblioteca dos Rapazes, o procedimento empregado 
pelo poeta em Oráculos de Cabeceira, com as citações de diversas obras 
bibliográficas, ganha um sentido ainda mais artesanal, que drama-
tiza, a meu ver, algo um tanto mais profundo que o plano gráfico 
da relação entre os poemas e os demais textos por eles retomados: a 
poética da (re)leitura empreendida por Rui Pires Cabral não somente 
nesta obra, em que o recorte-colagem, tomado às artes plásticas, 
é deliberado, mas em todos os seus demais livros. Com efeito, no 
tocante aos textos de canções, o tipo de trânsito possível, nessa obra, 
entre a poesia e a música é de natureza eminentemente discursiva ou 
prosística, ainda que a inspiração musical permaneça, sem dúvida, 
em alta conta. 

Em um dos fragmentos do Livro do Desassossego, Bernardo Soares, 
semi-heterônimo de Fernando Pessoa, tece o seguinte pensamento: 

A ideia de viajar seduz-me por translação, como se fosse a ideia pró-

pria para seduzir alguém que eu não fosse. Toda a vasta visibilidade do 

mundo me percorre, num movimento de tédio colorido, a imaginação acor-

dada; esboço um desejo como quem já não quer fazer gestos, e o cansaço 

antecipado das paisagens possíveis aflige-me, como um vento torpe, a flor do 

coração que estagnou.

E como as viagens as leituras, e como as leituras tudo... Sonho uma 

vida erudita, entre o convívio mudo dos antigos e dos modernos, reno-

vando as emoções pelas emoções alheias, enchendo-me de pensamentos 

contraditórios na contradição dos meditadores e dos que quase pensaram 

que são a maioria dos que escreveram. Mas só a ideia de ler se me desvanece 

se tomo de cima da mesa um livro qualquer, o facto físico de ter que ler 

anula-me a leitura... Do mesmo modo se me estiola a ideia de viajar se acaso 

me aproximo de onde possa haver embarque. E regresso às duas coisas nulas 

em que estou certo, de nulo também que sou — a minha vida quotidiana 

de transeunte incógnito, e aos meus sonhos como insónias de acordado.
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E como as leituras tudo... Desde que qualquer coisa se possa sonhar 

como interrompendo deveras o decurso mudo dos meus dias, ergo olhos 

de protesto pesado para a sílfide que me é própria, aquela coitada que 

seria talvez sereia se tivesse aprendido a cantar. (Pessoa 264, grifos meus)

Neste texto, Soares expõe uma espécie de estética da leitura, como 
experiência de segunda mão caracterizada por certa impotência cria-
tiva, pela impossibilidade de cantar. Assim, a leitura, encarada como 
viagem ou translação, consiste no modo como esse “ajudante de 
guarda-livros” transita pelas obras escritas por outrem, alimentando-
-se dos pensamentos e emoções alheias. Ao dizer repetidamente “e 
como as leituras tudo”, Soares define toda a sua existência e, sobre-
tudo, a sua escritura como algo mediado pela experiência livresca. Em 
outros fragmentos do livro, ele se ressente de não saber escrever em 
versos, mas apenas em prosa: “Prefiro a prosa ao verso, como modo 
de arte, por duas razões, das quais a primeira, que é minha, é que 
não tenho escolha, pois sou incapaz de escrever em verso.” (Pessoa 
230) Ou, ainda: 

Em criança escrevia já versos. Então escrevia versos muito maus, mas jul-

gava-os perfeitos. Nunca mais tornarei a ter o prazer falso de produzir obra 

perfeita. O que escrevo hoje é muito melhor. É melhor, mesmo, do que o 

que poderiam escrever os melhores. Mas está infinitamente abaixo daquilo 

que eu, não sei porquê, sinto, que podia – ou talvez seja, que devia – escre-

ver. Choro sobre os meus versos maus da infância como sobre uma criança 

morta, um filho morto, uma última esperança que se fosse. (Pessoa 232)

Observe-se, neste último excerto, a distinção entre a obra realizada 
e aquela que é apenas possível, que fica na virtualidade, como gesto 
em potencial, impedida pelo fato de o escritor não dominar satis-
fatoriamente a arte do verso. Trata-se, nesse sentido, de uma perda 
que, a partir de uma leitura alegórica desses textos de Soares, pode-se 
atribuir à própria história moderna da poesia, pautada pelo despo-
jamento em relação ao verso metrificado e pela significativa aproxi-
mação com a escrita prosaica do verso livre, do poema em prosa e 
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da prosa poética. Ora, para Soares, privar-se do verso significa, justa-
mente, desprover-se do elemento “musical” da poesia: 

Considero o verso como uma coisa intermédia, uma passagem da 

música para a prosa. Como a música, o verso é limitado por leis rítmicas, 

que, ainda que não sejam as leis rígidas do verso regular, existem todavia 

como resguardos, coacções, dispositivos automáticos de opressão e castigo. 

Na prosa falamos livres. Podemos incluir ritmos poéticos, e contudo estar 

fora deles. Um ritmo ocasional de verso não estorva a prosa; um ritmo oca-

sional de prosa faz tropeçar o verso. (Pessoa 230)

Por fim, destaco a ideia de transposição prosística, que, na mesma 
nota, Soares eleva à categoria de arte literária por excelência: 

Na prosa se engloba toda a arte –  em parte porque na palavra se con-

tém todo o mundo, em parte porque na palavra livre se contém toda a possi-

bilidade de o dizer e pensar. Na prosa damos tudo, por transposição: a cor 

e a forma, que a pintura não pode dar senão directamente, em elas mesmas, 

sem dimensão íntima; o ritmo, que a música não pode dar senão directa-

mente, nele mesmo, sem corpo formal, nem aquele segundo corpo que é 

a ideia; a estrutura, que o arquitecto tem que formar de coisas duras, dadas, 

externas, e nós erguemos em ritmos, em indecisões, em decursos e fluidezas; 

a realidade, que o escultor tem que deixar no mundo, sem aura nem tran-

substanciação; a poesia, enfim, em que o poeta, como o iniciado em uma 

ordem oculta, é servo, ainda que voluntário, de um grau e de um ritual. 

(Pessoa 230, grifos meus)

Para falar apenas da transposição da música pela prosa, que nos 
interessa mais de perto neste estudo, note-se que tal procedimento 
consiste, segundo Soares, em conferir ao ritmo uma forma e uma 
ideia, ou seja, em engendrá-lo de um modo mais indireto do que o da 
própria arte musical. Nesse sentido, o aspecto discursivo (de logos ou 
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“ideia”) ou, na acepção do próprio Soares, literário9 da escritura poé-
tica ganha relevo significativo. Assim, a estética da leitura e a escrita 
prosística convergem para o conceito de uma arte translacional ou 
transposicional, em que a literatura, não detendo mais o seu status 
fundacional, passa a ser um modo de “sonhar pela mão de outrem”. 
(Pessoa 231) Soares, portanto, vem a ser a faceta de Pessoa que estabe-
lece certo distanciamento em relação aos preceitos da modernidade 
estética, à medida que busca deslindá-los em sua crítica notacional.  

É com base nessa concepção de estética da leitura ou da (re)leitura 
que tenho compreendido o diálogo da poesia de Rui Pires Cabral 
com a arte da canção, seja no que diz respeito à música pop ou, mais 
indiretamente, ao Lied alemão, evocado pelos traços românticos dessa 
obra, e não pelo expediente da citação. Em ambos os casos, é pela 
experiência discursiva – e prosódica, por excelência – que se legi-
tima, nessa obra, a tentativa de resgatar a recordação lírica do estado 
de alma no texto do poema. Delimita-se, assim, a distinção entre a 
obra poética contemporânea e a experiência da canção, cujo engen-
dramento é garantido, em primeira mão, por outros artistas e, em 
segunda mão, pelo poeta-ouvinte-leitor que nos fala, em um poema 
prosístico (porque não cantado), de tal experiência. 

Cabe, ainda, salientar, quanto aos textos das canções pop citados 
nos poemas, que o trânsito linguístico e poético passa pelo expediente 
da tradução, o qual permite a Cabral ter acesso a universos vedados ao 
falante/leitor monolíngue do português. Todavia, essa via de entrada 
para outros ambientes, possibilitada pela língua inglesa, também se 
mostra, algumas vezes, como limitação, conforme a queixa expressa 
no seguinte poema:

9. Considere-se, a esse respeito, o conceito de “literatura” com o qual, ao longo de outros fragmentos do 
Livro do Desassossego, Soares define a sua escrita, conferindo-lhe um caráter despretensioso e despojado, 
em detrimento de assumir um gênero específico: “Escrevo a minha literatura como escrevo os meus 
lançamentos – com cuidado e indiferença.” (Pessoa 57)
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A edição inglesa

Na primavera de 1476

o jovem Leonardo da Vinci

escreveu no verso de uma carta

desesperada: If there is no love,

what then? Escreveu-o, bem 

entendido, no seu vernáculo

nativo – eu é que só tenho

a edição inglesa. 

De quantas coisas

nesta vida, meu Deus, só tenho

a edição inglesa – quer dizer, 

a precária, aproximativa

tradução? E que fazer

com estas noites de Junho, 

se o amor, justamente, é uma delas?

(Cabral 339) 

Ora, o que toca à língua também pode-se aplicar às canções que 
nela são compostas. Como diz o poema, o amor, por exemplo, é uma 
das coisas de que o poeta tem apenas a “precária, aproximativa tradu-
ção”, em língua inglesa. Nesse sentido, tanto a canção musical quanto 
o poema que com ela comunga tornam-se uma linguagem de trans-
porte e de translação cultural ou, em outros termos, uma forma de 
comunicação possível nas viagens por terras estranhas e estrangeiras. 
A canção pop, inclusive, torna-se, em si mesma, um significativo meio 
de transporte cultural, capaz de criar um sentido comum ou compar-
tilhável para as vivências do homem contemporâneo. É por isso que, 
como já foi dito, esse tipo de obra, ao ser tomada em diálogo pela 
poesia, torna-se um interessante elemento de aproximação entre o 
poeta e o leitor. 
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Em sua defesa de uma estética da comunicação em que a música 
– da vertente pop à música ambiente – tem papel central, Denilson 
Lopes afirma que, em nossos dias, 

[a] música não é mais música, é um caminho, uma viagem, um destino, um 

espaço, um ambiente, este ou outro. Nada de especial. Um lugar onde se 

pode morar. Uma pausa. Um porto. Uma paisagem. A paisagem redime o 

sujeito. A paisagem não fala de si, é. A paisagem não é expressão, é impressão. 

(…) A paisagem solicita a adesão dos viajantes, andarilhos, nômades. Onde 

há um lugar para se estar, para falar a frágil fala. A sutileza como companhia 

da leveza e da delicadeza. Uma fala baixa, um modo menor. Viagem poética. 

(Lopes 92)

No poema de Cabral, a realização do idílio, nesse contexto poé-
tico de deambulação, é colocada em questão: “não era certo que 
encontrasse o que procurava”. Entretanto, o sujeito ainda consegue 
vislumbrar algo do sentido romântico da canção, essa linguagem que 
ilumina para além da significação linguística: 

Mas às vezes pressentia o pouco que valiam

as palavras e tudo o que não fosse estar ali

naquele momento, iludido e sustentado

pela luz de uma canção em terras estranhas.

Em outros textos, o poeta denuncia a perda ou extravio da música, 
como em “Song sparrow”, de Evasão e Remorso:
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Logo na primeira página 

há como que um sobressalto

e vontade de servir a ideia

do amor. Conheço bem essa rua,

a história é redonda e certa

como a volta de um compasso:

liga-me depois das 9, se é verdade

que me queres. Toda a miséria

se apaga até ao fim do capítulo

para voltar disfarçada nas primícias

do outono. E os versos que enfim

te faço são jóias de vidro fosco

e rimas de fancaria, canções

extraviadas, chamadas

perdidas. 

(Cabral 311)

O poema, então, constitui-se como testemunho da perda de certa 
experiência e, por tabela, também do prejuízo da poesia enquanto 
canção, ou seja, como obra que tem o poder de restabelecer tal expe-
riência em sua unicidade. Assim, o texto poético configura-se como 
uma via indireta para a experiência e, ao ressentir-se da perda daquela 
integração romântica entre o musical e o verbal, passa a assumir-se 
como obra de qualidade duvidosa. Assim como Bernardo Soares, 
Cabral considera seus próprios versos como arte menor, “jóias de 
vidro fosco”. Lembremos, ainda que, em “Pede-se o máximo respeito 
aos estimados hóspedes”, poema de Capitais da Solidão citado ante-
riormente, o poeta recorre ao mesmo tipo de encenação acerca de 
sua obra, que se quer tão despretensiosa e banal quanto suas expe-
riências juvenis de viagens e incursões na vida boêmia do universo 
underground:
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e o choque deste silêncio podia resultar

em maus versos antes de dormir: neles 

celebrávamos o triunfo de um desassossego

a que mais tarde chamaríamos solidão. 

Mais do que a uma questão de valor, tal encenação diz respeito, a 
meu ver, ao tipo de liberdade que se pode conceber na poética da lei-
tura empreendida por Cabral, em que o aspecto discursivo ou prosís-
tico do poema é colocado em primeiro plano. Marcada pela relação 
de alteridade, a obra de (re)leitura é definida através de um paradoxo 
por parte de Bernardo Soares: “Ler é sonhar pela mão de outrem. Ler 
mal e por alto é libertarmo-nos da mão que nos conduz. A superfi-
cialidade na erudição é o único modo de ler bem e ser profundo.” 
(Pessoa 231) 

Além de servir como elemento de ligação entre a poesia e o espí-
rito de uma época contemporânea marcada pela melancolia e pela 
decadência, como sugerem as referências presentes na obra de Cabral 
a artistas e bandas pop que surgiram nas últimas décadas do século 
XX, como Nick Drake, Tom Waits, entre outros, o elemento musical 
evocado em seus poemas também pode nos dizer algo acerca da con-
dição da poesia em nossos dias, à medida que esse diálogo traz à baila 
alguns problemas relacionados à noção romântica de lirismo. 

Um desses problemas diz respeito à “ambição sentimental” desse 
poeta contemporâneo em sua flânerie cosmopolita: 
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Marlborough Drive

Se pudermos estar felizes não será mais bela

a voz do trompetista de Oklahoma? Oh, there’s

a lull in my life.10 Sim, o amor é triste e o mundo

é árduo e nunca nos serviu como convinha. Mas 

nas cercanias da vila, no Volkswagen em segunda 

mão, vê como resplandecem os vidros de Marlborough

Drive ao entardecer! Uma ambição sentimental

à nossa pequena escala, prados entre castanheiros, 

duas onças de tabaco de enrolar. Que importa

que tudo rode para um fim e que a nossa verdadeira

condição seja morrer um pouco mais a cada instante?

A pele reconhece estas canções, sabe que é Junho, 

conhece a estrada que devemos escolher. A pele

é sábia. Por uma vez, que valha a pena morrer. 

(Cabral 185)

Neste poema, a suspensão do sujeito poético, através da música, 
da paisagem, do tabaco e da própria melancolia que envolve a sua 
experiência amorosa, é minada pela reflexão: 

Se pudermos estar felizes não será mais bela

a voz do trompetista de Oklahoma?

10. Verso-título de uma canção de Chet Baker: “Oh...there’s a lull in my life. / It’s just a void, an empty 
space, / When you are not in my embrace. // Oh...there’s a lull in my life.  / The moment that you 
go away, / There is no night, there is no day. // The clock stops ticking, / The world stops turning. / 
Everything stops / But that flame in my heart / That keeps burning...burning... // Oh..Oh..Oh.. / There’s 
a lull in my life. / No matter how I may pretend, / I know that you alone can end / The ache in my heart, 
/ The call of my arms... / The lull in my life”.
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E ainda:

(…) Que importa

que tudo rode para um fim e que a nossa verdadeira

condição seja morrer um pouco mais a cada instante?

Como em “The heart of England” e “Song sparrow”, o aspecto 
reflexivo recai também sobre a experiência da canção, ou melhor, a 
experiência da audição musical, encarada como leitura. Em uma poesia 
discursiva, com tendência ao que Schiller denominou “entendimento 
reflexionante”, (27-28) a experiência poética da canção musical parece 
ser uma forma de reclamar o equilíbrio entre artifício e naturalidade, 
a partir do resgate de uma “disposição sentimental”, que é romântica 
– ou seja, moderna, em sentido lato – , mas que perde tal aspecto a 
partir do momento em que a poesia vai se despindo de seu elemento 
musical intrínseco. Resta, portanto, ao poeta reconhecer pela pele as 
canções, que são de outrem, mas que também são suas, neste contexto 
cultural de comunicação e de compartilhamento. Tal reconhecimento, 
contudo, permanece no nível da tradução ou transposição poética da 
experiência da canção, e não mais, conforme a crença romântica, na 
íntima união entre a música e a significação da palavra. 

Dessa perspectiva, perde-se, no âmbito do texto poemático, a ideia 
de uma imediateidade do efeito musical, visto que este aparece como 
algo resgatado literariamente, a partir de um deslocamento entre o 
tempo da experiência e o tempo de realização do poema. Inclusive, 
é importante reforçar, quanto a isso, o fato de que aquilo que per-
manece da canção no discurso poemático é muito mais o seu vestí-
gio linguístico, por meio da citação, do que a sua experiência em si, 
muito embora tal resquício não apenas faça parte da composição de 
uma cena rememorada ou recriada, mas pareça, muitas vezes, con-
sistir justamente no catalisador das lembranças evocadas no texto. 
Com efeito, na obra de Cabral, a canção, por mais que se constitua 
como algo integrado à própria paisagem das deambulações do poeta, 
aparece no poema como uma espécie de ausência, ou seja, como uma 
pátria perdida da poesia.
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Henri Meschonnic (Critique du Rythme 124) aponta no 
Romantismo alemão do fim do século XVIII o renascimento da união 
da poesia com a música que marca a lírica grega antiga, bem como 
a tentativa de trazer para o discurso poético o canto e a dança. Tal 
empreendimento vai culminar, no fim do século XIX, na superiori-
dade atribuída pelos simbolistas – sobretudo, Verlaine – à música em 
relação ao elemento linguístico da poesia. Para Meschonnic (Critique 
du Rythme 121), tais concepções são fruto de um modo a-histórico 
de pensar o ritmo como um universal da música e da linguagem, 
pois, embora a história do ritmo se origine, enquanto métrica, na 
arte musical, não se pode dizer o mesmo sobre a origem da poesia 
enquanto linguagem. Nesse sentido, em uma civilização em que a 
poesia não é mais feita para ser cantada e, portanto, não é necessa-
riamente baseada na métrica, deve-se pensá-la como algo distinto da 
música e levar em consideração o fato de que o ritmo poético pro-
priamente dito ou ritmo do discurso é diferente do ritmo musical:

Le rythme dans la poésie est différent du rythme dans la musique, radi-

calement. Il est différent parce qu’il est language, autant que parce qu’il est 

dans le language. (Meschonnic, Critique du Rythme 121)

Em sua pesquisa de mestrado, na qual investiga o papel do enjam-
bement e das células rítmicas na construção do verso de Rui Pires 
Cabral, Júlia Telésforo Osório ressalta o caráter prosaico dessa poesia: 

No caso da poética de Rui Pires Cabral, o enjambement é utilizado 

regularmente. Contudo, a questão do versus, da circularidade, parece não 

estar baseada somente no uso desse recurso. Conforme o exposto, há um 

importante trabalho com as células rítmicas, que também são registradas 

de maneira constante ao longo dessa obra, porém, de forma livre, pois 

elas não estão distribuídas de acordo com os clássicos preceitos métricos 

de composição, isto é: não se localizam em lugares predeterminados ao 

longo do poema. Esses dois elementos – a célula rítmica e o enjambement – 

são fundamentais para se conceber a ideia de versus na poesia de Rui Pires 

Cabral, e digo isso devido à tendência do autor de compor seus poemas 
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prosaicamente, ou seja, através de um discurso que possui um viés narrativo 

muito acentuado, materializado, por exemplo, por frases longas e descriti-

vas. (Osório 88-89)

Além disso, o diálogo com a música, pela forma como é concebido 
na obra de Cabral, com base no caráter performático da arte musical, 
parece resgatar um outro importante elemento para a compreensão 
dessa poesia prosaica – no sentido de uma obra que se despoja da ver-
sificação metrificada ou da pretensão à musicalidade tradicional – de 
conformação eminentemente discursiva: trata-se da voz, que possibi-
lita organizar (na escritura) e recuperar (na leitura) o ritmo do poema 
a partir da modulação. Quanto a esse aspecto, é a música pop, e não o 
Lied romântico, que mais tem a contribuir para essa poética. 

Bruce Baugh, ao definir a estética material do rock, afirma que esse 
estilo musical revolucionou o modo de entender música, à medida 
que deixava de lado a preocupação com a forma e a composição, pró-
pria da música tradicional europeia, para elevar ao primeiro plano as 
categorias da performance, do tom individual, do ritmo, da altura e 
do timbre. Acerca do papel da voz no rock, o autor salienta: 

Um aspecto material importante da música do rock é o modo com que 

um tom individual soa quando toado ou cantado de determinada forma. 

Fazer um tom soar de uma determinada forma representa uma grande parte 

da arte da performance do rock, algo que o rock herda de tradições orienta-

das para a performance das quais ele descende, em especial o blues. Isto é 

óbvio no caso da voz, o que faz com que, tanto no blues quanto na maior 

parte do jazz, seja o cantor e não a canção que tenha importância. Mas é 

verdade também no caso da guitarra elétrica, um instrumento que assume 

muito da função expressiva da voz no rock. A ênfase no próprio som de uma 

nota musical como veículo de expressão musical encontra-se condensada na 

declaração do guitarrista Eric Clapton de que seu ideal era tocar uma só nota 

com tanto sentimento e intensidade que levaria os ouvintes a chorar (e não, 

reparem bem os cínicos, porque a música seja alta de doer, mas porque seria 

bonita até doer). (Baugh 16)
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A meu ver, uma tal estética é deveras interessante à concepção pro-
sódica do ritmo na poesia, pois se coaduna com certo resgate da ora-
lidade e da vocalização do poema, como algo necessário ao gesto de 
compreendê-lo em sua organização discursiva, ou seja, em seu modo 
de singularização subjetiva. Trata-se, portanto, do elemento respon-
sável por fazer sentir o ritmo do poema, e que pode ser empregado 
tanto na sua escritura quanto na sua leitura. (Meschonnic, Linguagem, 
Ritmo e Vida 8) Assim, é justamente um elemento performático que 
vai tornar profícua essa especial relação da poesia com a música na 
escritura contemporânea de Cabral. O fato de o poeta, neste caso, não 
ser músico e de sua poesia ser marcada pela ausência do canto pro-
priamente dito revela uma historicidade (e uma singularidade) poé-
tica que se constitui pela alteridade. O estabelecimento da voz como 
instrumento performático do poema, encarado como discurso, e não 
necessariamente como canto, possibilita uma aproximação indireta 
entre poesia e música na qual esta, para além da mera analogia, é con-
cebida como forma inspiradora do texto poético. Dessa perspectiva, 
o modo não interpretativo da obra de um Bob Dylan, por exemplo, 
vem a ter um papel significativo, enquanto provocação estética, para 
o poeta contemporâneo. 

Conclusão

Com base no aqui foi considerado, ressalto, à guisa de conclusão, 
que o diálogo com a música na obra de Rui Pires Cabral deve ser 
considerado à luz da distinção entre o poético, enquanto discurso, e 
o musical, na medida em que tal poesia não parece ter a pretensão de 
constituir-se como canto, no sentido tradicional do termo. Trata-se, 
com efeito, de uma obra marcada pela consciência da ruína e da perda 
da música enquanto experiência no âmbito da poesia literária, e que 
se compreende como organização discursiva, prosódica, e não como 
“linguagem musical” propriamente dita. Entretanto, longe de apenas 
mostrar à poesia o seu despojamento ou a sua “pobreza” nestes tem-
pos pós-modernos, esse percurso do Lied romântico à música pop, na 
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verdade, cria para o poeta outras possibilidades expressivas e novas 
formas de lidar com a tradição, a partir da renovação dos próprios ter-
mos do diálogo que, ao longo da história da poesia ocidental, tem-se 
estabelecido entre esses dois meios de arte. 
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