FERNANDO PESSOA

UMA OBRA MONUMENTAL
QUE NOS ENSINA QUEM SOMOS

ÁLVARO DE CAMPOS

A POETIC MASTERPIECE
THAT TEACHES US WHO WE ARE
O escritor italiano Antonio Tabucchi chamou-lhe “o poema mais importante
do século XX”. A grandeza pode ser difícil de quantificar, mas “Tabacaria” é
seguramente um dos mais admirados poemas de Fernando Pessoa e da língua
portuguesa em geral. Isto é verdade pela sua inquietante universalidade.
“Tabacaria” é sobre a nossa derrota individual e desilusão, mas também sobre
o triunfo da imaginação e do sentimento humano. Este poema fala por nós
todos. Ensina-nos quem somos.

Eduardo Lourenço (sobre Fernando Pessoa)
“… one of the evident giants in modern literature.”
George Steiner (on Fernando Pessoa)
Obra apoiada
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e das Bibliotecas / Portugal

THE TOBACCO SHOP

“Creio que se todos nós cultivássemos essa instância da ficção pessoana, como
quem compõe para si próprio uma ópera e a canta baixinho, todos compreenderíamos as vantagens do seu sistema de pensamento, as suas perturbações,
as suas insónias, aventuras, narrativas mais ou menos perturbadoras do nosso
tempo, e de sempre.”

TABACARIA

The Italian writer Antonio Tabucchi called it “the greatest poem of the 20th
century”. Greatness may be hard to quantify, but “The Tobacco Shop” is
certainly one of the most admired poems of Fernando Pessoa and of
the Portuguese language generally. This is true because of its uncanny
universality. “The Tobacco Shop” is about individual failure and disappointment, but also about the triumph of human feeling and the imagination.
This poem speaks for all of us. It teaches us who we are.
Richard Zenith

F E R NA N D O P E S S OA

humanos, e por isso mesmo finitos, também trava uma procura desassossegada por um eu, por uma
identidade.
Escrito em 1928 embora publicado somente em 1933 (na revista Presença), “Tabacaria” é atemporal e “ensina-nos quem somos.
E somos, todos, desgraçados e falhados, por mais realização profissional e sucesso no amor que possamos ter; e também somos, todos
nós, grandiosos, por mais desastrosa que seja a vida que vamos levando no mundo visível”. Richard
Zenith, especialista em Fernando
Pessoa e autor das palavras acima,
coroa esta edição da Tabacaria com
uma bela leitura guiada do poema.
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Álvaro de Campos: engenheiro naval de formação, alto (1,75m),
magro, encurvado, entre branco e
moreno, cabelos lisos e um aspecto de judeu português. Portador
de um monóculo. Viajado, conhecedor da espécie humana. Morador da Inglaterra antes de seu retorno definitivo a Portugal. Esse é
um dos principais heterônimos de
Fernando Pessoa. Autor de poemas
antológicos como “A passagem das
horas”, “Apontamento”, “Aniversário”, “Lisbon revisited”, “Poema em
linha reta” e “Ode triunfal”. Possivelmente o mais consagrado —
ou ao menos o mais citado e reconhecido pelo grande público — seja
“Tabacaria”, que ganha corpo nesta
belíssima edição ilustrada por Pedro Sousa Pereira.
Com um tom melancólico, por
vezes frustrado e eloquente, “Tabacaria” parece colocar diante do leitor um espelho onde cada um de
nós reconhece suas angústias mais
íntimas. Talvez essa identificação
com o eu lírico explique o sucesso
do poema mundo afora: os versos
de Álvaro de Campos são profundamente humanos e, por isso mesmo, tão encantadores. Palavras que
falam das nossas falhas, da nossa
pequenez, do nosso medo estéril,
da nossa paralisia. Anônimos, fazemos parte de uma engrenagem
que funciona conosco mas também
apesar de nós. O poema, que trata da consciência de nos sabermos
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Os desenhos são dedicados à Carla que me deu dois microcosmos com muita
“metafísica”: Leonor e Carlota.
Para a Rita, sempre.
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A presente edição segue a grafia do novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
Nota do editor:

Nem todas as estrofes obedecem à partição original do poema, visto tratar-se de um
livro de desenhos que de certo modo interpreta “Tabacaria”.
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Não sou nada.

Janelas do meu quarto,

Nunca serei nada.

Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém

Não posso querer ser nada.

sabe quem é

À parte isso, tenho em mim todos os sonhos
do mundo.

(E se soubessem quem é, o que saberiam?),
Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente
por gente,
Para uma rua inacessível a todos os pensamentos,
Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa,
Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres,
Com a morte a pôr humidade nas paredes e cabelos brancos
nos homens,
Com o Destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de
nada.
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