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Leaving Pico.
Vamberto de Freitas – Departamento de Línguas e Literaturas da Universidade dos Açores.
Palavras-chave: Literatura luso-americana, etnicidade, pós-modernismo.
Key-words: Portuguese-American Literature, ethnicity, postmodernism.

* Publicado originalmente na revista Vértice (Lisboa) no seu número 122, Maio-Junho de 2005,
“A Poesia de Frank X. Gaspar: Noite dos Mil Rebentos” dirigiu-se a um público específico.
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A mais recente poesia de Frank X.
Gaspar reunida em Night of a Thousand Blossoms 1 (que traduzo aqui
pela “noite dos mil rebentos”) poderia
muito bem servir de título a toda sua
obra, inclusive à ficção de Leaving
Pico 2, e outra provavelmente em
gestação, pois o autor trabalha já no
segundo volume de uma provável
trilogia iniciada com esse romance 3.
Aliás, a “noite” está como que cristalizada (permitam-me utilizar este
termo, com as suas significações
diversas) nesse consistente gesto
poético que envolve o chamamento
calmo a todos os deuses que, ao longo
da memória do Homem, se têm manifestado de corpo e alma em tudo o que
nos rodeia. Espiritualidade-anti-espiritualidade, a Natureza (re)convocada
desde sempre na literatura norte-americana, muito particularmente desde
Henry David Thoreau em Walden, a
crença nos deuses, mais do que num
Deus, sem nunca se negar ou afirmar
definitivamente uma visão ou outra 4.
Num continente tão exuberante como
1

2

3

Frank X. Gaspar, Night of a Thousand
Blossoms, Farmington, Maine, Alice James
Books, 2004.
Frank X. Gaspar, Leaving Pico, Hanover,
New Hampshire, University Press of New
England. 1999. A tradução portuguesa (de
Manuela Torres), Deixando a Ilha do Pico,
foi publicada pelas Edições Salamandra,
Lisboa, 2002.
Segundo informação do próprio autor, um
desses outros romances intitula-se Stealing

a América do Norte supõe-se que só
poderia ser assim, mas esse mesmo
espaço que habita Frank X. Gaspar
nos nossos dias está irremediável e
inevitavelmente tornado num “jardim”
rodeado de ruído ensurdecedor e luzes
de brilho artificial, o poeta quedando‑se atento, sempre, ao menor sinal de
paz e divindade no seu cerco urbano.
É aí, na solidão marcante do homem
moderno, que o poeta, de quando em
quando, se reencontra com as palavras num acto de limpeza, como
quem diz, e redenção entre a beleza
e a bondade ainda possíveis. A poesia
poderá ter ou não uma geografia natural e humana localizável, referencial,
de onde parte o poeta e onde se situa
o leitor mais atento a esses pormenores. Creio que neste caso, não seria
de todo necessário dizer de onde escreve este poeta, mas ao sabê-lo o leitor por certo se dará conta do esforço
psíquico e emocional por detrás dos
versos de Frank. X. Gaspar. Vivendo
no Sul da Califórnia há uns bons anos,
onde lecciona numa universidade de

4

Fatima, e decorre, uma vez mais, em
Provincetown, recuando no tempo histórico
em relação a Leaving Pico, “até aos dias da
grande baleação aí e nos Açores”.
Bem sei que este é um tema demasiado
complexo para ser tratado com tanta,
digamos, rapidez. Gostaria de noutra ocasião desenvolver e fundamentar devidamente o que aqui fica apenas esboçado em
embrião.
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Long Beach, Gaspar está a dois passos
de Los Angeles, a selva asfáltica
absoluta, da praia e de alguns dos
portos internacionais mais movimentados daquela parte do mundo.
São duas realidades pouco contraditórias, apesar de tudo: são a Cidade
em movimento perpétuo, o reino dos
negócios e do trabalho, a paz idílica
do corpo e do espírito quase miragens, tais como as que acontecem no
grande deserto de Mojave, também a
dois minutos da residência do poeta.
Curiosamente, como refiro um pouco
mais à frente, Gaspar ora viaja nesses
grandes espaços ora os imagina e
pensa no enclausuramento da sala de
trabalho, no isolamento do seu jardim, numa breve e fulminante visão
nocturna através da sua janela. A poesia de Night of a Thousand Blossoms,
por entre as feridas deixadas pelo
combate quotidiano da vida, é essencialmente uma poesia “celebratória”
de tudo o que nos oferece e permite
beleza, de tudo o que nos aproxima
num mundo de constantes apartamentos e distanciamentos. Se Marcuse,
nos 60, receitava ou justificava a
exteriorização da “violência” interior
e física como sendo supostamente
recuperadora da nossa humanidade
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“perdida”, como então lhe parecia
a ele e a muitos outros teóricos da
alienação absoluta do homem moderno, muita da poesia dos nossos dias
regressa ao essencial, ao que nos está
ao alcance, ao que nos rodeia nos
nossos jardins e quintais, reais ou
metafóricos. Em nada disto devemos
entender “ingenuidade”, ou sequer
“inocência” pretendida. Talvez caiba
também aos poetas (sacerdotes ora do
apocalipse ora do paraíso) relembrar‑nos as coisas básicas, mas esquecidas,
sugerir-nos que certa razão de ser e de
vida ainda nos são possíveis. Muitos
títulos desta mais recente poesia de
Gaspar são de imediato sugestivos,
nesse sentido. Eis alguns deles: “One
Thousand Blossoms”, “There Were
Footsteps in the Garden”, “The Fruit
Trees and the Junipers”, “Paradise”,
“There’s An Outcry in the Streets for
Lack of Wine”, “The Garden Will
Come to You”, “For the Womb is a
Great World”, “Just Now We Are
Sitting in Sunlight”, “Olive Trees”,
“A Song for the Crows”, entre outros
igualmente significantes do diálogo
do poeta com os outros e, sobretudo,
consigo próprio. Algumas sequências
de “You Can’t Be a Star in the Sky
Without Holy Fire”:

Why should I keep telling you what I love, and whom?
I am so dull and awkward, what difference would it make?
Yet I can’t shut up. I’m like that mockingbird up on the
bee-riddled pole at the corner of our easement
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(…)
I am ready to lie down in solidarity with all the doomed blossoms
along all the white fences. In another world I would stop grinding
my own bones. In another world I would convert all my failures
and consume them in a holy fire. But then there is that mindless
bird - he can´t shut up - and it´s one world only, and he knows it.
Antes de mais, façamos uma breve
revisitação a alguma da temática
consistentemente abordada por Frank
X. Gaspar no conjunto da sua poesia, pois será essencial para melhor
apreendermos alguns dos traços fundamentais da obra presente, Night
of a Thousand Blossoms. Desde The
Holyoke 5 passando pouco depois
por Mass for the Grace of a Happy
Death 6 e A Field Guide to the
Heavens 7 que o poeta como que trabalha em pormenor um tríptico da sua
mundividência, por assim dizer: o seu
tempo histórico, o seu passado ancestral luso, quase esquecido mas recuperado até ao possível das memórias
que vão morrendo com “os velhos” 8,
e, atravessando toda a obra e os seus
mais variados contornos temáticos,
a religiosidade que lhe forneceu um
mundo de significados contraditórios
mas complementares, a partir de um
5

6

7

Frank X. Gaspar, The Holyoke, Boston,
Norteastern University, 1998.
Frank X. Gaspar, Mass for a Happy Death,
Tallahasse, Florida, Anhinga Press, 1995.
Frank X. Gaspar, A Field Guide to the
Heavens, Madison, Wisconsin, The University of Wisconsin Press, 1999.

catolicismo ora “fundamentalista”,
ora “criativo” nas suas superstições de
raízes ibéricas e mediterrânicas, permitindo ao poeta um posicionamento
simultaneamente muito “americano”
mas original na sua demarcação ante
a tradição anglo-saxónica, e, diria
agora sobretudo, um catolicismo definidor ou mesmo “racionalizador”de
um mundo a viver no caos ameaçador
do modernismo para nós todo “englobante” como herança incontornável
nas nossas vidas quotidianas, e nas
nossas visões artísticas. Na obra de
Gaspar, essa religiosidade está ainda
consistentemente marcada pela “seriedade” com que aborda o peso que
carregamos: os ensinamentos da infância e as observações silenciosas
que vamos fazendo dos adultos crentes à nossa volta e que nos são os mais
tocantes significant others, assim
como o humor do adulto já contemplativo mas céptico perante tudo que

8

O autor utiliza esta expressão, em inglês,
com certa frequência tanto na ficção como
na poesia. Refere ainda que muita da sua
obra é precisamente essa tentativa de
recuperar a memória “of the Old Ones”.
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o sejam meras “evidências não-visíveis” à nossa volta. Essa atitude do
autor conhece esses momentos mais
cómicos no já referido romance Leaving Pico 9. Reafirmaria Gaspar numa
entrevista, prevendo já a obra presente: “Certamente que há um elemento
espiritual no meu trabalho que vem
claramente da minha exposição às influências da religião católica quando
era criança. Penso que no futuro me
dirigirei por aí, pelos temas espirituais. Mas, quem pode dizer?”
Não queria que alguma retórica teórico-crítica aqui ofuscasse a fina e
profunda clareza de uma poesia como

a de Frank X. Gaspar. Herdeiro, em
primeiro lugar de toda a arte literária
dos Estados Unidos (até mesmo por
obrigações profissionais, pois Gaspar é professor de escrita criativa na
universidade onde lecciona) 10, ele
nunca esqueceu e mantém-se leitor
de alguns dos históricos poetas da
lusofonia, como Camões e Pessoa
(“I Am Not a Keeper of Sheep”, intitula Frank Gaspar um dos seus poemas em Night of a Thousand Blossoms) e de contemporâneos como
Eugénio Andrade (o poema “One
Arm and Another Arm” 11 como que
faz uma cortesia explícita a este seu

9

10

No romance Deixando a Ilha do Pico
(Leaving Pico) esse humor religioso toma
várias formas ao longo do texto, incluindo
sempre uma pergunta (sobre santos e seus
martírios) do padre ao jovem protagonista
(Josie) sempre que visita a casa deste, no
início de vários capítulos, ou ainda nas descrições dos quartos das suas tias decorados
ostensivamente com a presença de imagens
de santos, velas e outros ícones religiosos:
– “Os santos – diz Sheika Nunes, uma tia do
protagonista – sabem melhor do que tu. Não
os podes chatear com coisas banais. Eles
sabem melhor do que tu dar-te aquilo que
tu queres. Só te dão aquilo que tu precisas.
Eles é que sabem”.
– “Então qual é o sentido de pedir qualquer
coisa? Não iriam eles dar-nos automaticamente aquilo que precisamos? Porque são
bons?”
– “Sheika deu um grande suspiro por causa
da minha ignorância, e mandou-me rezar
umas Avé-Marias. Muitas vezes terminava
assim as nossas conversas”, p. 32.

Trata-se de Long Beach City College, onde
lecciona como professor efectivo desde
1979. A sua formação académica iniciou‑se em 1973 na California State University
at Long Beach (Licenciatura), e depois na
University of California, Irvine (Mestrado)
precisamente em Escrita Criativa. Quase
toda a obra de Frank X. Gaspar tem sido
premiada no seu país, como já referi em
pormenor noutros textos. Curiosamente,
Gaspar foi aqui colega e depois amigo da
escritora luso-americana Katherine Vaz,
autora já bem conhecida entre nós com
as suas obras de ficção Mariana (1998),
Saudade (1999) e Fado & Outras Histórias
(2001), todas publicadas pela editora ASA,
Porto.
11
De Eugénio Andrade, Gaspar usa como epígrafe: Deve haver um lugar onde um braço
/ e outro braço sejam mais que dois braços.
De Pessoa: Eu nunca guardei rebanhos / Mas
é como se os guardasse. Tenho dito noutros
escritos que abordam estes mesmo temas
literários luso-americanos, que Pessoa foi
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outro colega português), assim como
alguns brasileiros, particularmente
Carlos Drummond de Andrade. Nos
últimos anos, o seu afecto e pertença
ao mundo açoriano têm-no levado à
leitura de poetas das ilhas antologiados em diversos volumes, e nalguns

casos traduzidos para o inglês 12. Em
suma, a poesia de Gaspar, até a este
Night of a Thousand Blossoms, está
profundamente enraizada também
numa historicidade que só nas últimas décadas começa a ser devidamente considerada adentro do cânone

sempre uma das mais importantes influências entre esses escritores, devido a razões
óbvias, mas não descontando também que
muita da sua obra tem sido traduzida para
o inglês e comentada nalgumas das mais
prestigiadas publicações do mundo anglo‑saxónico, como a The New Yorker, e por
nomes tão internacionalmente reconhecidos como Harold Bloom e George Steiner,
por exemplo. O Professor e escritor George
Monteiro, da Brown University, também ele
luso-descendente, tem dedicado boa parte
do seu ensaísmo a temas pessoanos (The
Presence of Pessoa: English, American,
and Southern African Literary Responses,
Lexington, Kentucky, The University Press
of Kentucky, 1998), assim como consistentes referências na sua própria poesia, como
no caso do seu livro The Coffee Exchange
(Providence, Rhode Island, Gávea Brown,
1982). Eis aqui uma sequência do seu
poema “Elegy for Temudo”: When Pessoa
died, in 1935 / Did he really think that he
would / Have followers, other than those
/ He had mesmerized (the Presença bunch) /
Or those who had fallen into his / familial
web, like Jorge de Sena (…).
12
Entre esses escritores açorianos, com quem
Gaspar mantém um certo “diálogo” poético,
contam-se Urbano Bettencourt e Adelaide
Freitas. O poema “I Am Lamenting the
White Kerchief” (traduzido por mim como
“Estou a Chorar o Lenço Branco do Adeus”)
traz a seguinte epígrafe: “after a line by

Adelaide Monteiro Batista”, nome então
usado pela Adelaide em toda a sua obra poética e ensaística. Foi tirado do poema que a
abre De Emigração Tecido (Adelaide Monteiro Batista, Ponta Delgada, Signo, 1990):
O lenço branco do adeus / na hélice desfraldada / De Fumo escurece e / como Ajax /
cai / cai sobre a menina / de olhos pregados
no ar / sem pai nem mãe / para lá do mar.
Por sua vez, Urbano tem como epígrafe no
poema “Como se o mar não fora” um fragmento do romance Leaving Pico (naturalmente da edição americana): “The women
taught me how to pray. Religion soaked
the house just like the smells of soups and
bread dough that hung along the walls. You
breathed it”. Esse
����������������������������
poema de Urbano Bettencourt viria ser publicado na revista NEO/2
(Universidade dos Açores), Inverno 2002‑2003, p. 19. Gaspar tem visitado os Açores
nos últimos anos e mantém cada vez mais as
suas afinidades com amigos e escritores das
ilhas, colaborando em revistas e suplementos culturais de cá. Antes do início dessas
primeiras visitas à ilhas, Gaspar tinha dito
numa entrevista a António Oliveira, publicada pela página cultural luso-canadiana
Satúrnia, coordenada por Manuel Carvalho:
“Já estive em Portugal (Continental), mas
não visito regularmente o país. Para mim,
essa terra continua a ser como uma lenda.
Nunca estive nos Açores, mas espero lá ir
esta Primavera. Não imagina como estou
excitado, pois sempre olhei para as ilhas
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norte-americano – traves mestras da
estética, experiência vivencial e pensamento de todos os outros escritores
daquele país. De todo este rico legado artístico transnacional e linguístico, Gaspar, nas palavras astutas de
Francette Cerulli, um dos leitores e
recenseadores do seu primeiro romance, Leaving Pico, cultiva esses
“small acts of communal self-creation” 13. Por outro lado, e apesar de
uma partida poética numa direcção
nitidamente diferente da sua obra
anterior, como afirmei aqui desde o
início, a verdade é que essas “cortesias” a poetas como Fernando Pessoa
e Eugénio Andrade (dois poetas para
quem a Natureza e o questionamento
filosófico são uma constante nas suas

obras, como se sabe), para um leitor português e/ou luso-americano,
permanece, até certo ponto, como
que uma continuidade temática com
esse passado social, histórico e estético que parece ter a lusofonia como
outro permanente referencial literário
do autor. No poema alusivo a Pessoa
em Night of a Thousand Blossoms,
Gaspar volta a usar, como sempre
faz na sua obra apesar de se dirigir
a leitores que muito provavelmente
não conhecem nada da nossa língua,
palavras portuguesas, neste caso, cafezinho, parte de uma das imagens tão
associadas à iconografia pessoana 14.
Diga-se ainda, só como informação
que me parece pertinente neste momento, que esses “pequenos actos de

como um lugar místico”. Gaspar viria aos
Açores pela primeira vez na Primavera
de 2000. Viu S. Miguel e o Pico. Visitou
as Lajes do Pico (cuja Câmara Municipal
patrocinou parte da sua vinda às ilhas), e
apresentou o romance Leaving Pico. Fernando Luís entrevistou o escritor, e escreveu: “Frank X. Gaspar, pela primeira vez no
Pico, em busca das suas origens, falou-nos
das expectativas que trazia antes da chegada
e concluiu que a sua estadia entre nós ultrapassou, em muito, as suas expectativas. Isto
é magnífico, é tudo muito bonito, e sinto‑me estranhamente, ou se calhar não, em
casa aqui. Ontem quando o Vamberto e eu
vínhamos na lancha para o Pico, ao sentir
o baloiçar do barco debaixo dos meus pés e
o vento na cara, ao ver o triângulo de ilhas
à minha volta, consegui sentir-me em casa.
Tudo batia certo com a minha perspectiva”.

(“Descendente de picoenses nos Estados
Unidos lança livro nas Lajes do Pico”, Ilha
Maior, 28 de Abril de 2000).
13
In “Why we need stories: Leaving Pico
by Frank X. Gaspar”, The Times Argus,
Monday, December 31, 2001. O parágrafo,
que encerra uma longa recensão de onde a
frase foi tirada lê na íntegra: “Leaving Pico
is a story of great beauty. It is Gaspar’s
fierce yet tender argument for the lifesaving quality of those small acts of communal self-creation, the ones we perform
together in those imperfect constellations
we call family and neighborhood”.
14
No poema “I Am Not a Keeper of Sheep”:
How can you not offer him another cafezinho, which I do, which/he sips noisily but
with a certain finesse. (Night of a Thousand
Blossoms, p. 20).
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criação comunitária” têm levado com
frequência o autor a regressos à sua
geografia natal de Provincetown, no
Cape Cod, Massachusetts, onde tem
sido reconhecido e muito bem acolhido pelos seus conterrâneos e leitores
aí residentes, incluindo alguns lusoamericanos. Gaspar tem feito aí sessões de leitura poética e de prosa, recebendo quase sempre atenção muito
“simpática” da imprensa local, como
num dos jornais que intitulou uma
reportagem acerca de um desses regressos, “Return of the townie/Writer
Frank Gaspar comes home for Town
Hall Reading” 15. Esta faceta da sua
escrita, poesia ou ficção, tem demonstrado uma vez mais como uma
visão por vezes hiper-crítica da realidade humana que lhe serve de pano

de fundo pode levar (ou pelo menos
não impede) a esta aproximação emotiva entre autor e os seus leitores mais
chegados 16. Seja como for, as primeiras obras de Gaspar (principalmente
a poesia de The Holyoke e a ficção
de Leaving Pico) podem ainda ser
vistas e compreendidas como sendo
o seu exercício catártico num percurso ou projecto que só ele poderá
desvendar com a passagem do tempo.
Quero contudo advertir que se Night
of a Thousand Blossoms deixa atrás
algumas destas preocupações-outras
de Gaspar, a sua escrita ficcional ou
poesia futura pode muito bem regressar a todos estes seus mundos, que,
supõe-se, nunca deixaram ou deixarão de lhe ser íntimos e de todo significantes.

15

up Portuguese here during the 50’s”.
Gaspar, tal como quase todos os outros
escritores luso-americanos da sua geração
fazem questão de enfatizarem sempre o seu
passado e cultura ancestrais nos Estados
Unidos, Portugal permanecendo como um
lugar mítico onde tudo para eles começou e
tudo nas suas vidas influenciou. Toda a sua
obra contém essas referências através de
alusões literárias, personagens e história.
16
Actualmente (escrevo a 20 de Setembro
de 2004), Gaspar tem viajado para diferentes cidades, como San Francisco e Los
Angeles, onde tem feito leituras públicas
de Night of a Thousand Blossoms, recebendo sempre boas reacções. “Big crowd
in San Francisco, good reviews, etc., so I’m
keeping my fingers crossed”, escreveu-me
por esses dias.

Uma dessas sessões de leitura de poesia e
prosa em Provincetown recebeu uma longa
reportagem no jornal Provincetown Banner,
na edição de 1 de Julho de 1999, “Mailer
and Gaspar tell tales”. Foi de facto, como
Gaspar me contaria mais tarde, uma noite
muito especial, pois com ele no palco estava
Norman Mailer, desde há muito residente
na cidade natal do nosso poeta. “This year’s
Portuguese Festival was blessed with a
special joint reading by novelists Norman
Mailer and Frank Gaspar in Town Hall.
“Mailer, a literary legend who has been in
town off and on since the 1940’s, read from
his novel Though Guys Don’t Dance, which
is set in town. Gaspar, a Portuguese native
of town who now lives and teaches in California, read from his newly released book,
Leaving Pico, which chronicles growing
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Night of a Thousand Blossoms contém três secções intituladas sequencialmente “Jasmine”, “Gabriel” e
“Green”, com todos os poemas escritos em forma livre de prosa-poética,
como aliás toda a sua obra anterior.
A rítmica e sonoridades várias de
cada poema parecem actos “jazzísticos”, previamente pensados e compostos, mas nunca deixando de partir
melodicamente para outros improvisos, encaixando cada número, cada
grupo de versos, um no outro. A poesia narrativa de Gaspar, lida assim
de página a página, cria toda uma
ambiência física e espiritual, uma só
história contada em todas as suas vertentes estéticas e existenciais. Gaspar
diria a um entrevistador, acerca da
sua obra no seu todo, que “Todos os
meus livros de poesia são livros; não
são miscelâneas reunidas” 17. O poeta
convoca aqui muita da mítica literária
ocidental (a partir, sempre, da própria Bíblia) e oriental numa tentativa
de confirmar que o Homem, na sua
longa caminhada histórica e artística,
está mais ou menos no ponto de partida, quedando-se nas interrogações
primordiais acerca do seu lugar no
mundo. Os profetas e pensadores uni17

In “Author-poet-teacher Frank Gaspar finds
his literary inspirations deeply rooted in
his beginnings”, artigo de Philip Zonkel
no jornal Long Beach Press Telegram, 2 de
Fevereiro de 2000, a propósito de uma outra
sessão de leitura com Gaspar na Cultura
Latina Bookstore, em Long Beach.
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versais (entre outros, Ezequiel, Isaías,
Platão, Lao Tzu, S. João da Cruz,
Bodhiharma, Krishna) conferem nestas páginas com o mesmo fim: de que
somos feitos e para que somos feitos,
de onde provém a nossa solidão atávica e como poderemos “comunicar”
na perpétua tentativa sagrada de criar
“comunidade” e razão de ser? Que
nos diz o mundo físico e das coisas
circundantes, como nos tornamos
num todo mesmo ante a mais improvável das existências na Cidade de
ruídos e corridas sem sentido? “Para
Gaspar – diz B. H. Fairchild numa
apreciação crítica desta obra – a pequena sala do poeta torna-se num lar
do cosmos, e os seus poemas, com
todas as virtudes da sua linguagem
simples, acarinham e abraçam o leitor-viajante, oferecendo abrigo mas
prometendo outros mundos” 18. Formas naturais e fabricadas combinam
aqui com cores vivas em busca de
harmonias que sabemos residirem
por baixo das superfícies, mas que
raramente conseguimos ver ou tocar.
O último poema de Night of a Thousand Blossoms chama-se “Green”, e
é essa a mesma cor que aparece e reaparece vezes sem fim em quase todos
os outros poemas deste livro. Se o seu
simbolismo mais básico e directo é a
noção de esperança, de um mundo
bonito, saudável e tranquilizante à
18

Na contracapa de Night of a Thousand
Blossoms.
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nossa volta, os campos ou redutos
anti-Cidade, por assim dizer, teremos
então a “ideia” fundamental e o fio
condutor desta obra de Gaspar: contra
o desespero, contra a alienação, contra
o isolamento do poeta ante o seu rico
mundo, todo ele também à procura da
sua redenção e significados. Gaspar
diria ainda noutra parte, pela ocasião
da publicação de outros poemas anteriores, A Field Guide to the Heavens,
que “Este é o livro mais espiritual que
escrevi até hoje; testemunha a minha
presença neste mundo. De repente,
olhei em minha volta e pensei, ‘meu
Deus’. A Califórnia é definitivamente um paraíso. O livro tem muitos
poemas sobre a praia, os meus vizinhos, as árvores de magnólia, sobre o
tempo. Uma reverência por tudo” 19.

Esta atitude, a “reverência” de Gaspar pela Natureza e pela “realidade”
dos homens em todas as suas contingências, já vem de longe. Como
diria mais tarde numa entrevista a um
jornal luso-americano sobre a génese
da sua escrita, e especialmente o seu
passado português em Provincetown:
“(...) Descrito desta forma, parece um
paraíso, mas a verdade é que nós éramos pobres, e há também uma face
negativa nisto tudo. Mesmo assim, a
beleza estava em todo o lado, especialmente nas pessoas, esses maravilhosos portugueses, os mais velhos,
e depois a geração dos nossos pais.
Que mundo esse!” Eis um fragmento
de “Green”, em que o “caos” submerso e metafórico, visível, do oceano é
visitado e “entendido”:

Well, I admired how the turtles watched me over their shoulders,
I appreciated their curiosity and their disdain. When you are
down like that, you get two signals. The first is a quick
need to breath. You let that one go, blow out a little,
and the urge passes – or you get use to it. Then you
are empty but touched with dementia. Then you can speak
with the god of the sea in his crown of weeds or his goddess and
her many shells. Then you are amphibious and immortal and you
can join the turtle dance again, or just hold to a piece of coral
and hang like a tail of kelp in the eddies. When you
understand that you are in your home and need never leave,
you’d better look up. Then you see how far that old world is
and how much work you have to do (…) 20
19

No referido “Author-poet-teacher Frank
Gaspar finds his literary inspirations
deeply rooted in his beginnings”, de Philip

Zonkel, Long Beach Press Telegram, 2 de
Fevereiro de 2000.
20
In Night of a Thousand Blossoms, p. 62.

Vamberto de Freitas

Ao contrário de toda a sua obra anterior, portanto, a noção de “busca”
pelo lugar da “utopia”, por outro
sentido ou razão de vida, é, creio, o
tema principal desta nova poesia de
Gaspar em Night of a Thousand Blossoms. Como quem diz ainda, de uma
clara busca ou afirmação identitária nos primeiros poemas a partir de
The Holyoke, Gaspar procura agora
afirmar e (re)afirmar a identidade universal ante as novas realidades históricas de um mundo em mutação violenta. Ou melhor dito: será o poeta do
seu tempo a tentar definir, por outras
palavras e estética, num sincretismo
de crenças, ideologia, histórias e referenciais literários, filosóficos e religiosos 21, o que Pico Iyer chamou a
“alma global” num dos seus ensaios 22.
Não haverá muito de original em tal
projecto poético, pensando na grande
Tradição literária ocidental que enforma toda a obra de Gaspar, e de tantos
outros? Talvez. Mas o facto é que
Gaspar parte dos seus lugares e das
21

Devo dizer que este ensaio tem a sua génese,
em parte, numa pergunta que me fez um
amigo e colega luso-americano, também
ele grande apreciador da obra de Frank X.
Gaspar: “Where do you think Frank is going
with this new poetry?” Eis aqui, pois, parte
da minha resposta, pelo menos provisória, e
certamente incompleta.
22
Pico Iyer, The Global Soul: Jet lag,
Shopping Malls, and the Search for Home,
New York, Alfred A. Knopf, 2000. Escreve
Iyer no ensaio “The Burning House”,
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suas circunstâncias contemporâneas
muito próprias, para ele e para nós
todos. Nação-anti-nação, identidades
em “construção” perpétua, lealdades
múltiplas, quando não conflituosas, a
presença constante de todo o mundo
em cada minuto do nosso quotidiano,
a recuperação de toda uma história
pessoal, que gerações imediatamente
anteriores nem poderiam sonhar ou,
talvez, querer sequer concretizar. Eis
aí um mundo absolutamente novo,
requerendo outras e novas linguagens,
quando tem de falar de todos e para
todos, nesse enquadramento permitido pela convivência outrora separada pelas fronteiras tradicionais. Para
Gaspar, essas linguagens poéticas e
filosóficas, as imagens fulminantes da
Cidade real e imaginada ou dos campos carinhosamente ajardinados à sua
volta nos subúrbios ricos e tranquilos
do Sul da Califórnia, compõem toda
a poesia deste seu momento presente.
O seu refúgio em Tradições (eis aí de
novo a palavra) várias, o seu apelo e
que abre o seu livro: “The century just
ended, most of us agree, was the century
of movement, with planes and phones and
even newer toys precipitating what the
secretary-general of the UN’s Habitat H
conference in 1996 called the ‘largest migration in history’; suddenly, among individuals and among groups, more bodies were
thrown more widely across the planet than
ever before. Therein lay many of the new
excitements of our time, and therein lay the
pathos (…)”, p. 10.
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fundamento noutros “passados”, permitem-lhe, como à maioria das novas
vozes nos mosaicos multiculturais
do Novo Mundo, um optimismo que
parecia já desaparecido na literatura canónica norte-americana, quase
rejeitando o seu bardo maior, Walt
Whitman, antítese perfeita do cinismo literário e intelectual que varreria
todo o século XX. Essa convivência
eufórica de “multidões” que Whitman
reclamava para si e para a nova sociedade democrática, então radicalmente
em construção, parece ser o lega-

do maior aos escritores e poetas das
outras margens norte-americanas.
Esta ironia não nos deve escapar: ou
então Whitman, anglo-saxónico mas
de orientações de vida e arte muito
fora do mainstream, já pressentia no
seu tempo que eram precisamente
as minorias e suas vozes artísticas,
os não conformados, que seriam capazes de manter a abertura de alma
perante todas as possibilidades de
“felicidade” através dos tempos. Um
passo de “Can’t You Hear the Wind
Howl?”:

(…)
Am I wrong to let Cicero rest awhile and to let Sappho, in her
tatters, sleep under the seven sisters, and to breath in deeply
and to breath out deeply? And to let the ice in my blue cup bark
in its quiet cataclysms and let the brown air blow down a hundred miles
from the deserts because I have no choice in these matters? Now
let me tap my foot in a certain way. In a certain way because there
was a machine once that could cull every kind of music from a room
and save it for a while, unharmed. Can’t you hear the wind howl?
Here, all around my feeble senses? Here, in the iron lung of the night?
Here it comes again, all teeth in the palm leaves, looking for a home. 23
Por fim, digamos que a poesia de
Night of a Thousand Blossoms é como
que um outro exercício subversivo
no momento em que todos vivemos.
A antiga “militância” da palavra não
tem de vir enroupada nas ultrapassadas linguagens ideológicas, mesmo
que certa teoria pós-modernista assim
o queira, rejeitando todo o resto.
Muito mais do que um mergulho

solitário no espírito do poeta ante as
suas tribulações, incertezas e demandas pessoais, esta poesia de Gaspar
coloca consistentemente o poeta no
centro da sociedade, comunga da sua
sorte colectiva, sugere (não impõe) as
visões alternativas às diversas “ditaduras” que nos governam (política,
23

Night of a Thousand Blossoms, p. 13.

Vamberto de Freitas

dinheiro, espectáculo pelo espectáculo) e nos impedem de ver claramente um outro lado, cujos valores não‑materialistas, a saque, ainda serão,
para o poeta, recuperáveis. O que me
parece ainda mais interessante nestas
“propostas” poéticas de Gaspar é que
ele nunca rejeita de antemão a modernidade, e tudo o que isso implica em
termos variados de modos de vida e
respectivas consequências, frequentemente nefastas para nós todos. Que
se viva, parece dizer, com a dualidade
inescapável, com todas as contradições do coração humano, e logo sem
esquecer que para além dos infernos
por nós imaginados ou criados, existe
algo mais que não devíamos, pelo
menos, ignorar.
Gaspar combina aqui, muitas vezes
por dentro de uma leve ironia e irreverência, as visões que sempre atormentaram muitos dos escritores que
foram viver para a última fronteira
terrestre ocidental, que é a Califórnia,
em luta tanto pela manutenção do melhor do passado europeu e de outras
civilizações, mas numa reinvenção
permanente de nós próprios e da sociedade em que gostaríamos de viver.
Gaspar vive essa estranha experiên24

Writing Los Angeles: A Literary Anthology
(David L. Ulin, Editor), New York, A Special Publication of the Library of America,
2002. O livro reúne as mais variadas peças
escriturais sobre os infindáveis imaginários
criados pelos mais diversos escritores norte-
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cia californiana sem nunca esquecer
a “seriedade” artística da América
mais antiga de onde ele partiu para
o mundo, a Nova Inglaterra. Ele já
nos tinha dado um retrato quase fantasmagórico da Califórnia no poema
“Hitch”, em Mass for the Grace of
a Happy Death. Na melhor linha da
literatura norte-americana de “on the
road” da Beat Generation a partir de
meados do século passado, Gaspar
leva-nos numa viagem pela famosa
auto-estrada 99, que vai do sul a norte
do estado, pedindo “boleia” com a
uma companheira literalmente de
estrada, rumo à mítica Berkeley dos
anos 60. Vista assim, esta outra poesia de Gaspar insere-se ainda perfeitamente não só na sua insistência em
honrar o melhor do pensamento poético português que ele herdou (com
Pessoa, sempre, em primeiro plano),
mas estando também em consonância
com outros escritores que o precederam ali por perto, em Los Angeles,
como Aldous Huxley e Bertolt
Brecht, entre outros pensadores e
artistas europeus que lá se refugiaram, ou por lá passaram e deixaram
registos de vária natureza 24. Aliás, e
regressando ao seu poema “I Am Not
americanos, e um pouco de toda a parte,
especialmente os da Europa. Los Angeles,
toda a grande área do Sul da Califórnia, foi
sempre vista como o lugar da catástrofe apocalíptica, ou da redenção, o cenário já multissecular de utopias/distopias. Depois de nos
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a Keeper of Sheep”, Gaspar parece
querer, simultaneamente, dar aqui a
mão a Caeiro, mas também de certo
modo refutá-lo: só na Natureza e no
mundo intelectual poderemos encontrar a “completude” que se procura
desde sempre para o nosso mais profundo ser: I have been reading without
decorum or discipline / the shelves are
manic, nothing takes its civil place /
according to alphabet or color or size
/ The center / cannot hold because it
was never there in the first place /
One must never let Pessoa across the
threshold / I can say this with a sober
mind for just a while longer. Que
Gaspar questione, dramaticamente,
neste e noutros poema seus, a utilidade das suas leituras e das suas
obsessões literárias na angústia existencial do momento, só poderá acontecer a partir de, e numa mente ou

postura de vida permanentemente
“intelectualizada”; como Caeiro provavelmente não existiria sem Álvaro
de Campos, o seu filosofar sobre a
Natureza sem a dualidade binária,
que provém de um saber de toda a
herança literário-filosófica universal.
É dessa sua universalidade, dessa sua
disponibilidade, digamo-lo também
assim, para conjugar pacificamente
os mais dispersos mundos, históricos
e imaginados, desde as pequenas
ilhas açorianas a Provincetown e Los
Angeles, que resulta este fabuloso
(re)encontro poético com a ideia,
persistente, de que todo o mundo
é nosso, e que agora só poderemos
ser de todo o mundo, num universo,
afinal, que os seus próprios antepassados lusos também ajudaram activamente a desbravar, desde os Descobrimentos até hoje.

fornecer uma breve história da cidade e da
área circundante na Introdução, onde afirma
que Los Angeles foi desde muito cedo vista
como “a quintessentially American promised land”, David L Ulin tece outras considerações pertinentes aqui. “The story of Los
Angeles – escreve – has always been, on the
most basic level, the story of the interaction between civilization and nature. Mary
Austin’s early essay ‘The Land’ delineates
in unblinking detail just how unforgiving is
the desert ecosystem on which the city was
superimposed. As Lawrence Clark Powell’s
‘Ocian View’ and Gary Snider’s ‘Night
Song of the Los Angeles Basin’ indicate,

L. A. continues to be an idiosyncratic hybrid
of the urban and the elemental, a metropolis
carved from desert and ringed by ocean and
mountains, whose pure, flat light (described
so eloquently by Lawrence Weschler in
‘L. A. Glows’) can lend a deceptively tranquil quality to an environment where uncontrollable forces remain at work. There is a
geographic instability that may prefigure
some of the emotional and social instability
that has so often provided subject matter for
Los Angeles writers; in a landscape where
nothing can be certain, there is the inevitable feeling that anything goes”, p. xvi.

