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EDITORIAL NAS NUVENS
Por José carlos dias e Gerardo Beltrán

Nefelibatas & Diretores

Universidade de Varsóvia

D
esde meados de abril de 2013 que este número 
dos ¿? andou a errar pelas nuvens. Talvez essa 
fosse a única forma de realizar um número sobre 
o lugar onde habitam os nefelibatas, sítios onde o 

espaço é tempo, e o tempo é casa. 

Talvez fosse apenas a vida a fazer o que sabe melhor, a levar-
-nos por outros caminhos e para outros lugares, a deslum-
brar-nos com a sua eterna novidade e a deixar-nos menos 
tempo para os projetos antigos. Ah, quem consegue resistir à 
beleza de um projeto em flor?

Ou talvez esta fosse a forma de a própria revista dizer aos seus 
diretores e colaboradores, 25 números publicados e 12 anos 
volvidos de atividade ininterrupta, de que estava na altura de 
ir de férias, e nós que aproveitássemos para fazer um balanço 
bem medido do que tínhamos alcançado, de repensarmos a 
sua forma, a sua validade, a sua razão de ser.

Então alguém cá em cima pôs-se a fazer esse balanço, que 
aterrou há pouco em cima da mesa da redação com um es-
trondo. A páginas tantas, e são demasiadas, pode ler-se:  
“Ao longo destes 25 números, colaboraram cerca de 193 
pessoas diferentes, a maioria estudantes do Instituto de 
Estudos Ibéricos e Ibero-americanos da Universidade de 
Varsóvia, mas também estudantes de outras universidades na 
Polónia, de Portugal e do Brasil; foram publicados mais de 
200 artigos, principalmente em português, espanhol e galego, 
mas também muitos nas outras línguas da Península: basco, 
catalão e até ladino. Publicaram-se obras inéditas de escri-
tores debutantes e traduziram-se variados textos literários, 
especialmente poemas, de polaco para as línguas ibéricas, e 
vice-versa (...)” O balanço oficial segue por muitas e mui-
tas mais páginas, inventariando textos, nomes, géneros e 
números, que só interessam a contabilistas e a outros agentes 
parametrizadores. Podem ler o resto na nuvem, ao lado da 
página que têm toda a vossa informação.

Em suma, parafraseando as últimas páginas do relatório, a 
revista ¿? lograra passar de um espaço cujo objetivo era mais 
instrumental, de funcionar como um momento de treino da 
escrita para aqueles que estão a aprender uma língua estran-
geira, para um espaço aberto de expressão livre, capaz de 
incentivar a curiosidade, a criatividade e a experimentação 
artística nas mais diferentes áreas. E fazia-o com uma fórmula 
bastante simples: escolhia-se um tema e deixava-se que cada 
um o expressasse e tratasse da maneira que mais lhe convies-
se, desde que o fizesse numa língua da Península Ibérica. 

O relatório dá grande relevo à escolha dos temas, designan-
do-os como “altamente catalizadores para a expressão de uma 
voz pessoal, independente e criativa”, razão pela qual tomá-

mos a liberdade de listá-los a todos aqui, por ordem cronoló-
gica: 1.º número [ainda sem tema principal]; Almodóvar, Ci-
nema, Manifestos, Nomes, Erotismo, Viagens, Pontes, Sinais 
de Pontuação, Heróis, Monstros, Verde, Cartas, Caracóis, Luz, 
Tempo, Pedras, Sombras, Janelas, Seres Imaginários, Lixo, 
Chuva, Vinho, Espelhos e Gatos.

O relatório oficial conclui com a secura típica deste género de 
textos, afirmando que os ¿?, provaram ser um projeto válido 
e relevante para a aprendizagem de uma língua estrangeira, 
bem como uma forma competente de desenvolver a expressão 
pessoal e criativa em estudantes universitários. No entanto, 
chama-se a atenção para alguns problemas que urge resolver, 
nomeadamente, as dificuldades que a publicação tem vindo a 
levantar a bibliotecários em todo o mundo no ato de catalo-
gação, e aos investigadores na altura de a citarem. Refere-se, 
por fim, a perigosa tendência nefelibata dos seus diretores, 
que deve ser atentamente vigiada.

“Dar continuidade” é o que se lê no carimbo que fecha o relató-
rio. Parece que afinal sempre podemos continuar por cá. Catita.

*** 

Habrá que admitirlo: durante los últimos cinco años hemos 
andado en las nubes. No tiene nada de raro, ese es nuestro 
lugar habitual –sobre todo ahora que todo se hace y se guarda 
en una nube (virtual, pero al fin y al cabo nube). No se la 
pasa uno mal ahí, tumbado cómodamente, asoleándose o 
alunándose, y meciéndose tranquilo como sobre una cama 
de agua. Pero todo tiene su momento, y es tiempo de bajar, 
como lluvia de primavera, para formar nuevos charcos, mojar 
algunos pies, salpicar todo lo que se pueda y luego evaporarse y 
subir a formar otras nubes, o quizá las mismas, pero diferentes. 

Dice Wisława Szymborska que con la descripción de las 
nubes deberíamos darnos mucha prisa: “en una milésima 
de segundo / dejan de ser esas y empiezan a ser otras. // Es 
propio de ellas / no repetirse nunca / en formas, matices, 
posturas y orden.” (“Las nubes”, traducción de Abel Murcia).

Y Julia Fiedorczuk: “Cuando pasaron las nubes no éramos 
ya nosotros. / Cuando pasaron las nubes fuimos otra vez 
nosotros mismos, / luego de actualizar las arrugas, los mapas 
/ de las horas soleadas y de aquellas más sombrías;” (“Tiempo 
atmosférico”, traducción de Gerardo Beltrán).

Cuando pasen estas nubes nuestros signos de interrogación 
(¿?), como dos nubes traviesas que atraviesan, se convertirán 
en garabato, gatafunho y finalmente en garafunho, y vivirán 
en la virtualidad (en www.garafunho.pl), ahí donde les 
corresponderá desde ahora –hasta que vuelva a llover. 



40 ANOS  
DOS ESTUDOS EM PORTUGUÊS 

NA UNIVERSIDADE DE VARSÓVIA
DO MODESTO COMEÇO AO PRESENTE GRANDIOSO

Por Bożenna Papis

Professora de língua portuguesa

Universidade de Varsóvia
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finalistas, alguns continuaram a 
carreira académica em reconhecidas 
universidades estrangeiras (a 
Professora Doutora Hanna Jakubowicz 
Batoréo ou a Professora Doutora Anna 
M.Kłobucka).

As pesquisas científicas realizadas 
pelos nossos investigadores, 
das mais diversas áreas, têm-se 
refletido em inúmeras publicações, 
edições de monografias, livros 
de didática, dicionários, como 
também em participações marcantes 
nos congressos e seminários 
internacionais. Em casa, ou seja, no 
Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero- 
-americanos, são editados dois títulos, 
a revista Itinerários, que publica 
artigos científicos, ensaios críticos 
e teórico-metodológicos de caráter 
multidisciplinar das diferentes áreas, 
como a linguística, literatura, história, 
antropologia, ciências políticas, e a 
“Biblioteca Ibérica”, no marco da qual 
são publicadas monografias científicas 

e de divulgação científica. As duas 
publicações unem vidas em espanhol 
e em português (parafraseando o 
título do filme documentário de 
Victor Lopes: Língua-vidas em 
português). Os investigadores do 
nosso Departamento de Língua 
e Cultura Luso-brasileira vão 
“descobrindo” o mundo lusófono 
e trocando os resultados das suas 

Os primeiros finalistas em Estudos 
Portugueses surgem quando 
corria o ano de 1976/77. Na altura, 
integrávamos a Cátedra de Estudos 
Ibéricos, que se viria a tornar mais 
tarde no atual Instituto de Estudos 
Ibéricos e Ibero-americanos. 

O 
começo foi possível a 
uma pessoa e a um acon-
tecimento. A pessoa é a 
saudosa Professora Dou-

tora Janina Z.Klawe, cujo nome não 
pode deixar de ser referido, grande 
conhecedora do Brasil, historiadora 
e tradutora. O acontecimento é a 
Revolução dos Cravos, em conse-
quência do qual os contactos entre a 
Polónia e Portugal se tornaram mais 
próximos.

A partir daquela altura os estudos 
iam-se desenvolvendo, criando 
cada vez mais presença nos meios 
académico, científico e cultural. 
A língua, a história, a literatura 
e a cultura dos países de língua 
portuguesa têm sido sempre o 
nosso objeto e objetivo ao mesmo 
tempo. Nessas andanças ao longo 
dos 40 anos criámos um centro forte 
e consciente da importância das 
pesquisas científicas e do trabalho 
didático. Dos nossos primeiros 

A Professora Doutora Janina Z. Klawe na celebração do aniversário dos  
dez anos da Cátedra de Estudos Ibéricos, em 1982.
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“descobertas” com os estudiosos 
de outros países, contribuíndo 
assim para o desenvolvimento 
das ciências humanas. Igualmente 
dão a conhecer esse mundo aos 
polacos interessados nas façanhas 
dos angolanos, brasileiros, cabo-
verdianos, guineenses, moçambicanos, 
portugueses, são-tomenses, 
timorenses.

O trabalho didático é outro valor do 
nosso Departamento de Língua e 
Cultura Luso-brasileira. A começar 
pela didática da língua portuguesa, 
a ser ensinada no primeiro ciclo 
nas duas variedades, a brasileira e 
a portuguesa de Portugal, através 
da didática da literatura e história, 
acabando no ensino da arte dramática 
e da arte de escrever, que se 

manifestam nas atividades teatrais e 
editoriais da revista estudantil. Nesta 
área temos tido o valioso apoio do 
Instituto Camões através do Protocolo 
de Cooperação, sendo inapreciáveis as 
contribuições dos leitores do Instituto 
Camões: José Júlio Pinheiro, António 
Cartaxo, António Callixto, Isabel 
Pinto, Teresa Fernandes Światkiewicz, 
Júlio Gomes, Fátima Fernandes, 
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José Carlos Dias, Rita Rolim e José 
Carlos Dias outra vez, pela ordem 
cronológica dos trabalhos realizados 
ou ainda a realizar.

O Departamento de Língua e Cultura 
Luso-brasileira tem outra missão a 
cumprir, que é a da divulgação dos 
conhecimentos sobre os países de língua 
portuguesa. A divulgação concretizada 
pelo próprio Departamento, através 
dos seus docentes e alunos, e pelos 
finalistas dos estudos em português, que 
descobrem na profissão exercida a sua 
realização pessoal.

A longa lista do desempenho em 
português vem grandiosamente 
encabeçada pela tradução literária, 
com nomes de grandes tradutores 
ligados ao nosso Departamento, a 
Professora Doutora Janina Z. Klawe, 
a Profa. Doutora Elżbieta Milewska, a 
Professora Doutora Anna Kalewska, 
a Dra. Grażyna Misiorowska, a Dra. 
Zofia Stanisławska, o Prof. Doutor 
Jakub Jankowski, a Dra. Olga Bagińska-
Shinzato ou Michał Lipszyc. As 
traduções das obras de escritores dos 
países de língua portuguesa deram ao 
leitor polaco a possibilidade de conhecer 

novos mundos e de experimentar a 
riqueza de outras culturas.

Um belo exemplo da divulgação dos 
conhecimentos sobre os países de língua 
portuguesa, que ao mesmo tempo é 
a realização do trabalho didático e a 
promoção da arte, é o Grupo de Teatro 
Português do Instituto de Estudos 
Ibéricos e Ibero-americanos, de nome 
“Pisca-pisca”, que integra professores e 

alunos do Instituto, mas também 
pessoas de outras áreas, no mesmo 
empenho criativo. Fundado, em 1997, 
pela Profa. Doutora Fátima Fernandes, 
a quem seguiu o Dr. José Carlos Dias, 
tem criado verdadeiras representações 
da arte dramática em português, sempre 
com a dedicação e o interesse pelo 
trabalho em grupo, provocando no 
público profundas reflexões e sentidas 
emoções. 

Apresentação do Instituto no Dia Aberto da Universidade de Varsóvia em 2008.

4.º Congresso dos Estudantes Lusitanistas da Polónia — 13 e 14 de abril de 2015



Capa da revista n.º 14 (Caracóis)

Capa da revista n.º 19 (Janelas)

Capa da revista n.º 25 (Gatos)

Os Pisca-Pisca em Lisboa, no 2 .º encontro de teatro do Instituto Camões | Julho de 2008

Há outro exemplo, igualmente belo, 
que é a revista de atualidades com o 
nome: ¿?, manifestamente a refletir a 
eterna curiosidade pelo mundo. Criada 
em 2003 por iniciativa do Dr. José 
Carlos Dias, redigida pelos professores 
e alunos do Instituto, tem por objetivo 
criar pontes entre diferentes línguas 
da Península Ibérica, sendo ao mesmo 
tempo uma plataforma interativa de 
experiência cultural e artística numa 
língua não materna como segunda 
língua e não necessariamente língua 
estrangeira. 

Atualmente estamos a realizar três 
ciclos de estudos, o de licenciatura, 
de mestrado e de doutoramento. 
Com a adesão da Polónia ao 
processo de Bolonha, também o 
nosso Departamento de Língua e 
Cultura Luso-brasileira apostou 
no desenvolvimento curricular, 

Os Pisca-Pisca em Lisboa, no 1.º encontro de teatro do Instituto Camões | Julho de 2007

cooperação interinstitucional, 
mobilidade de estudantes, docentes 
e investigadores e em programas 
integrados de estudo, de formação 
e de investigação. Os nossos 
finalistas têm orgulho nos estudos 
realizados, ser um “portugalista” 
ou uma “portugalistka” (que 
é a denominação em polaco 
de especialista em estudos em 
português) é razão de ser e de 
divulgar os conhecimentos sobre 
os países de língua portuguesa 
no espaço público, em diferentes 
áreas profissionais, no ensino, no 
jornalismo, na diplomacia, na 
tradução, nas atividades culturais, na 
função pública ou nos negócios; tudo 
isso para uma melhor compreensão 
do mundo em que vivemos. Sempre 
com o mesmo interesse e afeto pelas 
coisas em português, com o qual nos 
identificamos. 
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CABEÇA NAS NUVENS, 
 PÉS NO CHÃO

Por Aleksandra Krakówka

Doutoranda em Estudos Portugueses 

Universidade de Varsóvia
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A Cloud computing ou a computação em nuvem revolu-
cionou recentemente o nosso mercado tecnológico. 
Embora este seja um conceito relativamente novo já 
oferece várias possibilidades aos usuários da Internet. 

estável – o que às vezes é difícil de encontrar nos lugares mais 
remotos do mundo.

A iCloud, o Dropbox e a Google

Obviamente, as empresas mais importantes do mercado 
tecnológico estão investindo cada vez mais na computação 
em nuvem, vendo nisso não só uma possibilidade de atrair 
os clientes, mas também o futuro da tecnologia. Por isso é 
difícil descrever todos; às vezes nem nos damos conta de que 
estamos utilizando uma nuvem.

Um exemplo perfeito da nuvem em forma de serviço de 
sincronização de arquivos é o Dropbox. Com o programa, 
tudo o que se precisa fazer para sincronizar os documentos 
com a nuvem é reservar um determinado espaço no disco 
rígido do computador. Agora, para colocar um arquivo 
no servidor ou para compartilhar com outros aparelhos 
eletrônicos do mesmo usuário, é apenas preciso mover o 
arquivo para esse espaço do disco – será automaticamente 
duplicado no servidor.

A Google, por outro lado, criou uma série de programas 
— nuvens — com os que podemos organizar e coordenar 
a nossa vida, basta enumerar alguns: o Gmail, que não só 
funciona como correio eletrônico, mas também contém o 
mensageiro oficial da Google – Google Talk; o Google Docs, 
uma ferramenta de criação e edição de documentos; o Google 
Maps, com o que podemos visitar (virtualmente, claro) 
qualquer lugar do mundo em apenas segundos; e outros — 
tudo sincronizado com o sistema operacional Chrome OS 
desenhado pela empresa.

E, finalmente, a Apple e a sua famosa iCloud, o sistema de 
sincronização de dados, graças ao que, em apenas um clique, 
se pode integrar realmente tudo entre vários aparelhos do 
sistema iOS, não importa se é iPad, iPhone, iPod touch ou 
simplesmente seu computador (tanto Mac como Windows).

As nuvens do futuro

Com o avanço tecnológico, a computação em nuvens é um 
assunto cada vez mais importante. Todas as grandes empresas 
estão introduzindo esta tecnologia, o que é um processo 
perfeitamente compreensível — as nuvens simplesmente 
facilitam o trabalho. O que é interessante é que também os 
usuários independentes da Internet, como eu e você, estão 
usando a computação em nuvem, frequentemente nem 
sequer sabendo disso. Compartilhamos tudo – informações 
pessoais, fotografias, os favoritos do navegador, as preferências 
musicais... Será que algum dia vamos acordar e nos dar conta 
de que temos toda a nossa vida nas nuvens?

A
s primeiras tentativas de criar esse tipo de 
serviço ocorreram em 1999 e foram introduzidas 
pela empresa sueca WebOS Inc., mas o processo 
de aperfeiçoamento do conceito demorou muitos 

anos. Hoje em dia, esta tecnologia está se popularizando, 
e não só entre as grandes empresas ou corporações, mas 
também entre os usuários “independentes”. 

Em que consiste o conceito da cloud computing?

A ideia geral que está por trás das nuvens virtuais é a 
seguinte: poder acessar e compartilhar arquivos e executar 
várias tarefas por meio da Internet, utilizando o espaço 
virtual e a memória dos servidores como meio de depósito 
dos dados, possibilitando o acesso aos mesmos documentos a 
vários aparelhos eletrônicos interligados. 

Deste modo, o usuário pode ter um acesso simples e 
constante a tudo o que tem armazenado na nuvem. Não 
tem a necessidade nem de instalar software especial, nem 
de preocupar-se com questões técnicas. Pode aceder os seus 
documentos ou aplicações em qualquer parte do mundo e de 
qualquer aparelho eletrônico que tenha, pois não estão mais 
armazenados no disco local, mas num espaço virtual.

As vantagens e desvantagens

O surgimento das nuvens virtuais tem as suas vantagens 
óbvias. Quem aproveita esta tecnologia são sobretudo 
as grandes corporações, para as quais a introdução da 
computação em nuvem significa a diminuição significativa 
dos custos do trabalho. Isto significa que a empresa já 
não tem de comprar software ou licenças de software para 
cada computador separadamente. Se colocar o software na 
nuvem, cada empregado vai ter acesso à versão atual do 
programa. A computação em nuvem responde também a 
outro requisito da vida moderna: a mobilidade. O fato de 
podermos ter praticamente toda a nossa vida armazenada 
no espaço virtual nos permite mudanças frequentes de 
lugar, já que para aceder os dados mais importantes 
precisamos apenas de um aparelho eletrônico e uma 
conexão com a Internet. Ao mesmo tempo se reduz o risco 
de perdermos os documentos por falha do computador.

Por outro lado, o fato de colocarmos as informações 
importantes na Internet sempre gera desconfiança e desperta 
várias dúvidas acerca da segurança. Afinal de contas, estamos 
pondo os nossos dados pessoais num ambiente virtual, que 
nunca teve boa reputação quanto à proteção do “cliente”. O 
acesso à nuvem pode também ser prejudicado por causas 
técnicas – o armazenamento e o streaming de dados requer 
uma conexão rápida e eficaz com a Internet, e, sobretudo, 



«RETRATO DE MÓNICA» 
 REVISITADO1

Por Anna działak-Szubińska
Professora do Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-americanos 

 da Universidade de Varsóvia

Os Contos Exemplares, publicados pela primeira vez 
em 1962, apesar de serem uma parte secundária da 
obra de Sophia de Mello Breyner Andresen, sendo 
esta sobretudo poeta, ganharam imenso interesse 
junto do público contando já com muitas edições, 
entre elas, a polaca, que sairá ainda este ano.

portuguesa em África, que constitui mais um golpe na 
estabilidade do Estado Novo. Por conseguinte, o mundo 
vê-se numa situação turbulenta e nebulosa, entre a luta 
das potências e perante o futuro incerto. Talvez, daí, a 
necessidade de dar exemplos morais no campo da literatura, 
o caso dos Contos Exemplares de Sophia de Mello Breyner 
Andresen. Vejamos como encara este objectivo a autora no 
seu conto «Retrato de Mónica». Poderá a postura de Mónica 
ser tomada como exemplo moral?

Como sugere o próprio título, o conto centra-se na 
personagem de Mónica, proporcionando ao leitor o seu 
retrato detalhado e fidedigno. O texto inicia com a afirmação 
«Mónica é uma pessoa extraordinária» (Andresen 1970: 
115) e a seguir enumeram-se as tarefas que a protagonista 
consegue fazer simultaneamente. A própria palavra 
“extraordinário”, desde logo, remete para o duplo sentido, 
já que pode significar tanto grandioso ou espantoso, 
como também anormal, estranho, não conforme à ordem. 
Outrossim, as tarefas que a nossa protagonista consegue fazer 
concomitantemente criam uma suspeita enquanto à grandeza 
e à bondade de Mónica. Depois de um verbo introdutório 
«conseguir», o que implica esforço, enumeram-se mais de 
vinte tarefas de uma natureza distinta ou até discordante. 
Entre outras são: comer iogurte, gostar de pintura abstrata, 
não envelhecer, fazer ioga, colecionar colheres do século 
XVII, etc. É interessante observar que ao passo que umas 
atividades são bastante prosaicas e não requerem emprego 
de energia, outras para serem bem feitas precisam de muito 
tempo. Ainda, outras dependem do nosso gosto e da nossa 

O
próprio título, desde logo, remete para a ideia 
de moral, seguindo, como sugere a citação no 
início da obra, o exemplo de Cervantes que 
intitulou as suas novelas, publicadas em 1613, de 

«exemplares» (vide Rocha 2001: 75), retratando e satirizando 
nelas os costumes da sua época. «Heles dado el nombre de 
ejemplares, y si bien lo miras no hay ninguna de quien no se 
pueda sacar un ejemplo» (Andresen 1970: 4) diz no prefácio 
do seu livro Cervantes, e Sophia de Mello e Breyner Andresen 
retoma a citação. Ora, a poetisa transmite nesta coletânea 
«exemplar» uma importante lição moral.2 

Os Contos Exemplares foram editados num período histórico 
bastante agitado. Em vista disso, parece válido, antes de 
mais, enfocar o entorno político em que apareceu a obra. 
Em primeiro lugar, vale a pena realçar que nos anos sessenta 
Portugal se encontra ainda sob o regime salazarista – o 
ditador morre só em 1970, sendo substituído por António 
Marcelo Caetano, e o Estado Novo acaba por ser derrubado 
apenas em 1974. Assim, os contos de Sophia de Mello 
Breyner Andresen aparecem nos tempos de liberdade de 
expressão limitada, ainda que não houvesse problemas 
com a censura na hora da sua publicação, talvez por serem 
alegóricos.

Enquanto à área internacional, o mundo inteiro sofre várias 
mudanças e conflitos. Em 1946 inicia-se a Guerra Fria, que 
acaba só pelo fatídico ano de 1989; em 1957 estala a guerra 
do Vietname que dura até 1975; em 1961 levanta-se o 
muro de Berlim; no mesmo ano começa a guerra colonial 
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maneira de ser. Portanto, misturando tarefas triviais e cultas 
de natureza variada e sugerindo que Mónica consegue fazer 
todas elas ao mesmo tempo, a narradora levanta as nossas 
suspeitas, uma vez que as capacidades da protagonista 
parecem até supernaturais, criando – como diz Clara Rocha 
– «um efeito de negação dentro da própria afirmação» (2001: 
75). Será Mónica realmente capaz de fazer tantas coisas ao 
mesmo tempo? – pergunta-se o leitor.

Note-se que a protagonista «consegue» também não 
envelhecer, coisa impossível, já que é um processo natural 
que não pode ser parado. Aliás, o verbo «conseguir», não 
é o único que remete para a obtenção de bens. Ao largo 
do texto podemos observar o campo lexical bélico com os 
verbos como «conquistar» (Andresen 1970: 116), «conseguir» 
(Ibidem: 115), «garantir o domínio» (Ibidem: 118) e o 
campo lexical régio com palavras como «governar» (Ibidem: 
118), «o reino de Mónica» (Ibidem: 118) reforçado ainda 
pela descrição do seu comportamento para com as pessoas 
de pouca relevância social, uma vez que a amabilidade de 
Mónica fica restrita aos relacionamentos com as pessoas 
importantes. Quando ela se relaciona com as pessoas dos 
baixos estratos sociais, como os caixeiros ou os cabeleireiros, 
comporta-se como rainha. Parece carecer até de gosto 
próprio, dedicando-se a muitas atividades elitistas que então 
estavam na moda, já que, por exemplo, é «sócia de todas as 
sociedades musicais» (Ibidem: 116) e pratica golfe – atividade 
bem elitista na altura. Podemos até suspeitar que esta é a sua 
estratégia para conquistar as pessoas e aparentar o que não é, 
evidenciando assim a narradora uma dualidade entre o ser e 
o parecer de Mónica. 

Vale a pena destacar que todas as tarefas enumeradas podem 
ser divididas em vários grupos que remetem para diferentes 
dimensões da vida diária tais como a família, o trabalho, 
os passatempos e as relações pessoais. Assim vemos que a 
falsidade da protagonista não se limita à vida social, mas está 
presente em cada momento da sua existência. A narradora 
afirma que «Mónica trabalha de sol a sol» (Ibidem: 116), 
ou seja esforça-se constantemente para manter o aspecto 
de «um belo exemplo de virtudes» (Ibidem: 116), inclusive 
no seio da família. Outro artifício que mostra que Mónica 
trabalha com muita precisão para seguir o seu rumo de 
mulher supostamente exemplar é o campo lexical que remete 
para a disciplina. Empregam-se muitas vezes as palavras 
que referem o trabalho duro. São, nomeadamente, «trabalho 
severo e sem tréguas» (Ibidem: 116), «disciplina rigorosa 
e constante» (Ibidem: 116) ou «disciplina severa» (Ibidem: 
117). No mundo da protagonista pura e simplesmente não 
há lugar para a desatenção porque «qualquer distracção 
pode causar a morte do artista» (Ibidem: 117). Assim, uma 
pequena irreflexão basta para Mónica perder toda a sua 
imagem trabalhada. A narradora também compara Mónica a 
um cavalo bem ensinado que salta sem tocar os obstáculos, o 
que remete para a ideia de ela ser treinada como um animal. 
A metáfora do cavalo juntamente com a imagem do circo e a 
ideia da disciplina severa cria a imagem de uma mulher que 
analisa cada passo, não deixando lugar à espontaneidade, 
ou seja, outra vez é realçado o afastamento entre o ser e o 
parecer. Estará em causa a tangencialidade existencial de 
Mónica?

É interessante observar a que se deve a estabilidade do 
“poder” que Mónica exerce sobre os seus próximos. A 
narradora diz que ela não só escolhe com cuidado os seus 
vestidos, os seus amigos, como também «mede o grau 
de utilidade de todas as situações e de todas as pessoas» 
(Ibidem: 117). Esta afirmação mostra que Mónica seleciona 
as suas amizades consoante precisa delas, tratando as 
pessoas como peças do seu vestuário. O efeito é obtido 
porque a narradora põe em sequência a escolha de 
“vestidos” e “amigos” e a utilidade de “situações” e “pessoas”, 
provocando o efeito da surpresa. Aliás, o mesmo artifício 
é empregado várias vezes no texto, nomeadamente na 
sequência inicial do conto, para desmascarar Mónica e a sua 
aparente excecionalidade. É assim que a narradora mostra o 
verdadeiro rosto da protagonista, a sua essência, e não a sua 
aparência. 

É também importante realçar que Mónica mantém relações 
sociais só com as pessoas que partilham das suas opiniões 
e que estão de acordo com os seus valores (ou a sua falta 
de valores). É graças a estas pessoas que ela constrói o seu 
mundo; «a sua inteligência é feita da estupidez dos outros» 
(Ibidem: 118) – como sublinha a narradora. Logo, o seu 
mundo ordenado e a sua excecionalidade se baseiam na 
mediocridade dos outros. São estes “fantoches” (inclusive o 
seu marido cujas decisões e cujos sucessos são na realidade as 
decisões e os sucessos de Mónica, como realça a narradora) 
que fazem com que o seu império funcione. Também o seu 
matrimónio é um negócio e não uma relação amorosa, já 
que Mónica renuciou a uma coisa tão inútil no seu mundo 
organizado como o amor. 

Note-se que a narradora para sublinhar a atitude interesseira 
da protagonista, emprega muitas palavras que remetem 
para os negócios enquanto fala das suas relações sociais. Os 
jantares são «emprego de capital» (Ibidem: 117), do marido 
ela «tirou o máximo rendimento» (Ibidem: 118), ela e ele são 
«sócios que trabalham para o triunfo da sua firma» (Ibidem: 
119), o seu matrimónio pertence ao «mundo dos negócios» 
(Ibidem: 119), etc. Também as suas atividades, alegadamente 
altruístas, são logo desmascaradas. Mónica dedica a sua vida 
a obras de caridade. Contudo, como a protagonista é dirigente 
da «Liga Internacional das Mulheres Inúteis» (Ibidem: 115), 
as suas ações misericordiosas são bastante superficiais. 
A personagem dedica-se a fazer casacos de tricot para as 
crianças que morrem de fome. Coisa tão inútil para quem 
passa fome, assim como o resto das atividades supostamente 
extraordinárias exercidas por Mónica. Como no caso das 
outras ações, trata-se de “parecer”, uma vez que «Às vezes, 
quando os casacos estão prontos, as crianças já morreram de 
fome. Mas a vida continua» (Ibidem: 119), como diz de uma 
maneira engenhosa a narradora. O egoísmo e a hipocrisia de 
Mónica são ainda reforçados por uma frase contundente «A 
miséria, a humilhação, a ruína não roçam sequer a fíbria dos 
seus vestidos» (Ibidem: 119). Temos aqui outra vez o efeito de 
surpresa, uma vez que Mónica dedica-se a obras de caridade, 
não tendo verdadeiro interesse nas pessoas pobres. Portanto, 
a protagonista situa-se no lado oposto dos humilhados e 
pobres, o que sublinha a construção dicotómica do texto. 
Note-se aliás que o facto de Mónica pertencer à «Liga 
Internacional de Mulheres Inúteis» explicitamente valoriza 
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negativamente a protagonista e a dita Liga. Ao mesmo tempo 
pode tratar-se de uma crítica implícita a organizações de 
caridade que não têm nenhum valor e na realidade não 
cumprem os seus objetivos apesar das nobres aparências e 
lemas grandiosos. Note-se, aliás, que em 1961, um ano antes 
da publicação da coletânea em questão, surgiu o Movimento 
Nacional Feminino. A organização foi destinada «a congregar 
todas as mulheres portuguesas interessadas em prestar auxílio 
moral e material aos que lutam pela integridade do nosso 
território pátrio» (apud Pimentel 2001: 16). Ora o conto pode 
implicitamente criticar este movimento. 

É ainda interessante sublinhar que, como destaca Clara 
Rocha, a crítica de Mónica faz-se por meio das suas aparentes 
virtudes (2001: 74). Ainda Sophia de Mello Breyner Andresen 
recorre ao uso da ironia e da hipérbole, tornando, de acordo 
com a mesma estudiosa, o retrato pouco credível (Ibidem: 
75). Em poucas palavras, o comportamento de Mónica é 
estigmatizado, mas de maneira pouco consensual. 

Note-se que contribui para tal efeito o facto de a protagonista, 
que «consegue» simultâneamente fazer tantas coisas, ter 
eliminado três valores importantes da sua vida. São eles a 
poesia, o amor e a santidade. Visto que Mónica faz tudo 
para encarnar todos os valores possíveis, o facto de ela 
ter renunciado à santidade e ao amor provoca mais uma 
desconfiança enquanto à sua bondade. Também o facto de 
ela rejeitar a poesia mostra o seu eu verdadeiro, isto é, o seu 
caráter reles e malvado. «A poesia é uma moral» diz Sophia 
de Mello Breyner na Arte Poética III (1975: 234). Outrossim 
como realça João Ribeirete no seu artigo dedicado à leitura 
dos contos «Praia», «O silêncio» e «A Casa do Mar», de 
Sophia de Mello Breyner Andresen, para a poetisa a poesia 
seria a essência de todas as coisas que «representaria [...] 
a Verdade (2002: 82)». Também Clara Rocha sublinha a 
existência de uma ligação íntima entre a poesia (tanto na 
sua faceta lírica, como teórica) e os contos de Sophia. Por 
conseguinte há uma relação entre os contos e a própria visão 
poética da escritora. (2001: 83–84). Em vista do sobredito, 
podemos afirmar que, de acordo com Sophia de Mello Bryner 
Andresen, a poesia encontra-se do lado do Bem, ao lado do 
amor e da santidade, rejeitados pela protagonista. 

Note-se que as coisas que Mónica rejeita, constituem uma 
tríade, remetendo para o campo religioso, uma vez que 
o algarismo três se refere à espiritualidade, aludindo à 
Trinidade, símbolo religioso universal presente não só na 
religião cristã, como também na mitologia egípcia e em 
outros sistemas religiosos pagãos. Assim, tendo rejeitado 
aqueles valores, Mónica rejeita o Bem. Parece que o único 
objectivo da protagonista é dar-se bem na vida passando por 
cima dos outros e atingir um alto estatuto social, visto como 
valor em si mesmo. A esse respeito convém realçar que a 
palavra «sucesso» aparece várias vezes no texto (Andresen 
1970: 116, 118, 119) sempre em contextos diferentes, porém 
sempre tratada no discurso narrativo como se de um valor 
em si mesmo se tratasse. Destaque-se igualmente que tanto 
o amor, como a poesia e a santidade são valores íntimos 
que constam do nosso ser e não do parecer. Talvez, daí a 
protagonista seja capaz de rejeitar os princípios éticos básicos. 
Sendo uma pessoa oca, vistosa por fora e vazia por dentro, 

Mónica não precisa de verdadeiros valores que fazem de nós 
seres realmente extraordinários. 

Voltando à sequência inicial do conto, observe-se que 
nenhuma das atividades sincrónicas da protagonista remete 
para a vida espiritual. Visto que «aqueles que renunciam 
à santidade são obrigados a repetir a negação todos os 
dias» (Andresen 1970: 117) vemos que Mónica, tendo uma 
oportunidade de preencher a sua vida vazia, rejeita aquela 
possibilidade constantemente. Vale a pena sublinhar que 
no outro extremo dos valores rejeitados encontram-se «os 
gloriosos bens» (Ibidem: 116), ou seja todas as coisas (e talvez 
pessoas) que Mónica conquistou. Portanto, além do conflito 
entre o ser e o parecer, presenciamos também um conflito 
entre o espiritual e o material. Mónica, além de ser fútil, é 
pura e simplesmente malvada. 

A ideia de se tratar de uma pessoa profundamente má é 
realçada pela amizade de Mónica com o Príncipe deste 
Mundo. Com este epíteto designa-se normalmente Satanás. 
O nome aparece, entre outros, no Evangelho segundo João 
12,31 («Agora é que é o julgamento deste mundo; agora é que 
será expulso o príncipe deste mundo») e 14,30 («Já não falarei 
muito convosco, pois vai chegar o príncipe deste mundo. Ele 
nada pode contra Mim, mas é para que o mundo saiba que 
Eu amo o Pai, que faço como o Pai Me mandou»).3 Assim, a 
protagonista torna-se partidária do Diabo e guardiã de tudo o 
que se opõe ao Bem. As suas atividades do dia a dia, usando a 
metáfora da própria autora, são como pedras que contribuem 
para construir o edifício do Mal. 

Neste contexto é também interessante observar o imaginário 
simbólico presente no texto. Segundo o dicionário dos 
símbolos de Juan Eduardo Cirlot, o Diabo é uma figura cujo 
objetivo é parar o desenvolvimento das coisas. É também 
símbolo da confusão, do caos e da maldade. Os mesmos valores 
seriam atribuídos à figura feminina (Cirlot 2000: 110, 181). 

Em vista do sobredito, parece lícito afirmar que no conto em 
foco da análise, Sophia de Mello Breyner Andresen não só 
reflete sobre a sociedade, como também analisa as origens do 
Mal, tornando a figura de Mónica uma encarnação do Mal na 
terra, já que como foi mencionado, tanto ela, sendo mulher 
perversamente má, como o diabo representam as mesmas 
imagens. O «Retrato de Mónica» insere-se assim na sequência 
lógica da coletânea em que a poetisa analisa, entre outros, a 
eterna luta entre o Bem e o Mal. 

Vale a pena salientar que até o nome que a autora escolheu 
para a sua protagonista não parece aleatório e remete 
para a imagética simbólica. Juan Eduardo Cirlot diz que o 
nosso nome reflete a nossa alma (2000: 163) e efetivamente 
assim pode ser interpretado o nome da nossa protagonista. 
Derivado da palavra grega, monos refere-se à solidão, ou 
seja – talvez – às consequências da sua maneira de viver, mas 
também à sua atitude egoísta. Contudo, o nome Mónica pode 
ser muito mais significante. As caraterísticas que se atribuem 
às pessoas que têm este nome são, entre outros, o comodismo, 
querer dar-se bem na vida, mas tambem elegância 
(Sierakowski e Mądel 1995: 117). O nome da protagonista 
parece refletir, portanto, a sua essência, i.e., o seu egoísmo.
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É também importante salientar que, além de ser uma 
parábola que critica os costumes da época, o «Retrato de 
Mónica» pode ser visto como uma narrativa comprometida 
social e politicamente. Lembre-se de novo que o conto foi 
escrito em 1961, portanto no auge do Estado Novo e no ano 
da eclosão da guerra colonial em Angola. Sophia de Mello 
Breyner Andresen, além de ser escritora de mérito, mostrou 
– como diz Piero Ceccucci – «intransigente resistência 
relativamente à barbárie do regime salazarista» (2011: 23). O 
empenho político da poesia de Sophia é também sublinhado 
por outros autores, nomeadamente Ponç Pons – professor 
catedrático e escritor espanhol (2011: 121).

Como se sabe a situação da mulher durante o período 
salazarista não era favorável. De acordo com Irene Pimentel, 
o ditador era «elegantemente anti-feminista como Mussolini, 
como quase todos os ditadores» (2001: 13). Por conseguinte, 
não se dava espaço às reinvindicações feministas, mas sim, 
divulgava-se uma retórica de retorno da mulher ao lar. Ora, 
neste mundo limitado, as mulheres burguesas não tinham 
outra possibilidade se não consagrar as suas vidas a atividades 
pouco proveituosas ou até fúteis. Precisamente como Mónica 
podiam ser boas mães, mulheres chiquíssimas, ir a muitos 
jantares e colecionar colheres do século XVII, ou seja, atuar 
de uma maneira autorizada pelo sistema, uma vez que o lugar 
da mulher, segundo a retórica salazarista, era sobretudo o do 
espaço doméstico.

Limitadas pela ditadura, nem todas as mulheres lutavam 
contra a sua posição desprivilegiada, tornando-se não 
vítimas, mas sim partidárias do sistema. Repare-se que 
Mónica atua através do seu marido; é ele «um homem 
importantíssimo» (Andresen 1970: 118), é ele quem é 
«nomeado». Apesar de ser ela a autora do seu sucesso, 
Mónica é apenas designada como uma mulher chiquíssima. 
Assim a protagonista fica em segundo plano aconselhando 
e ajudando tanto o seu marido como o regime. Parece 
válido dizer que se encontra na sombra, ou seja no lugar 
que tradicionalmente sempre pertenceu à mulher. Note-se 
ainda, que o matrimónio de Mónica, segundo as palavras da 
narradora, é «indissolúvel», uma vez que «o divórcio arruína 
as situações mundanas» (Ibidem: 119): uma afirmação digna 
de um partidário do sistema salazarista, se não fosse lida 
através do biombo de ironia.

Neste contexto o Príncipe deste Mundo, «um homem austero 
e casto» (Ibidem: 120), seria o próprio Salazar, visto que 
Mónica é admiradora da sua obra e «o seu maior apoio, o 
mais firme fundamento do seu poder» (Ibidem: 120, vide 
Rocha 2001: 74). Afinal a retórica do sistema afirmava que a 
mulher era a chefe moral da família, e a família era uma das 
bases do Estado Novo (Pimentel 2001: 12–23). Não espanta, 
portanto, Mónica ter renunciado ao amor. O casamento 
neste sistema ditatorial não pressupunha amor. Era apenas 
um enquadramento social. Não espanta também que Mónica 
«admiradora de [...] discursos» (Andresen 1970: 119) do 
ditador tenha uma moral tão duvidosa. Note-se que, como 
destaca Clara Rocha, Mónica seria Cecília Supico Pinto, a 
mulher de um homem importantíssimo da época – Luís 
Supico Pinto e criadora do acima mencionado Movimento 
Nacional Feminino (Rocha 2011: 73).

Sophia de Mello Breyner Andresen, como vimos, define 
a sua obra como uma obra comprometida. Uma das suas 
obrigações é, portanto, desmascarar o Mal e os seu servidores 
e dar uma lição moral aos seus leitores. Ora a maldade 
de Mónica parece resultar não só da negação do Bem, 
como também da submissão aos modelos impostos pelo 
sistema político repressivo. Inserindo-se na longa tradição 
de continuidade com a experiência cervantina, o «Retrato 
de Mónica» apresenta uma crítica social violenta, porém 
escondida detrás de um “biombo” de ironia, que serve não só 
para desmascarar a protagonista, como também para criticar 
os “nebulosos” tempos do Portugal de Salazar e Caetano.
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«Como dizia Fernando Pessoa, “É a 
Hora!” de defender a nossa Pátria, a 
Língua Portuguesa. Deixemo-nos de 
reagir e vamos AGIR!

Site oficial da Iniciativa Legislativa de 
Cidadãos: http://ilcao.cedilha.net/»

J.R: Na verdade, Fernando Pessoa dizia 
mais do que isto. Dizia, por exemplo:

 «Não tenho sentimento nenhum 

politico ou social. Tenho, porém, 

num sentido, um alto sentimento 

patriótico. Minha patria é a lingua 

portugueza. Nada me pesaria que 

invadissem ou tomassem Portugal, 

desde que não me incommodassem 

pessoalmente, Mas odeio, com 

ódio verdadeiro, com o unico ódio 

que sinto, não quem escreve mal 

portuguez, não quem não sabe 

syntaxe, não quem escreve em 

orthographia simplificada, mas a 

pagina mal escripta, como pessoa 

própria, a syntaxe errada, como gente 

em que se bata, a orthographia sem 

ipsilon, como escarro directo que me 

enoja independentemente de quem o 

cuspisse»

1. Este é apenas o 1.º de outros acordos 
que se seguirão, diz-se até que este foi 
insignificante, se este prosseguir, os 
outros serão imparáveis. O que virá 
nos próximos? Se lá se fala «tu quer» 
(Gaúchos) ou «você quer» acho que 
iremos um dia falar igual. Entre outras 
coisas.

J.R: Este acordo está longe de ser o 1º. 
É, pelo menos, o 4º, só no século XX. 
Claro que se seguirão outros. E ainda 
bem. O que quer dizer «se lá se fala»? É 
o medo do Brasil? Mas este acordo é só 
ortográfico. Não se muda a maneira de 
falar. Além disso, «tu quer» não é um 
exemplo relacionado com a ortografia.

2. O «C» de Directo serve para algo. 
Para os Brasileiros é mudo porque 
eles acentuam todas as sílabas como 
os Espanhóis. Nós não, precisamos 
de ter o «C» para nos dizer que 
«directo» é lido como «diréto», senão 
seria como coreto («corêto»), cloreto 
(«clorêto»), luneta («lunêta»), não 
dizemos «lunéta» nem «cloréto» nem 
«coréto» não é? Vamos ler «direto» 
como? «dirêto»? Enfim, o «C» serve 
para algo cá, no Brasil não, mas cá 

serve. Ou sem o “P” em Baptismo ficar 
“bâtismo” como “batida” já que é o 
“P” que abre a vogal? Será melhor em 
vez desta regra do “C” e “P” dizermos 
antes às crianças e estrangeiros que 
têm de decorar uma lista de centenas 
de palavras de excepção onde se deve 
ler “Á” sem ter o “P” ou “C”, etc, ou 
mais fácil ensinar a regra do “P” e 
“C”?

 J.R: O «c» de «directo» não serve para 
(quase) nada. Damesma forma que não 
servia para nada o segundo «m» de 
«incommodassem» anterior à reforma 
de 1911. Mas mesmo que servisse 
para «abrir» a vogal... Como se explica 
que se diga «actividade», «actriz» 
ou «exactidão» e não («áctriz»), 
(«áctividade») ou («exáctidão»)? (o 
acento gráfico nestes últimos exemplos 
serve apenas para ilustrar o efeito 
fonético). Ou, então, como se explica 
a existência de palavras com vogal 
«aberta» sem consoante muda que a 
abra? (V. g . beldroega, Camões, corar, 
obrigado, opaco, ...)

3. Vai ser bonito falarmos Egipto com 
o P e lermos Egito sem o P. E como as 
crianças aprendem o que é Egipto na 
escola e não em casa (não andamos 
a falar no Egipto a crianças de 3 ou 4 
anos), irão aprender a falá-lo como 
«Egito» sem «P», mesmo que os pais 
falem com «P» (eu falo o “P” em Egipto, 
por acaso). Prova de que a escrita 
alterará a fonética.

J.R: Isto não acontece. Diremos e 
escreveremos Egito. Sempre sem «p». 
E que dizer de «cativo» e «captor», que 
nunca levantaram polémica?

4. Vamos ensinar um Inglês como? 
Dizer-lhe «olhe, você aqui lê EGITO 
mas NESTE CASO específico, fale 
«EGIPTO» finja que existe lá um 
«P» imaginário, finja que é como o 
«EGYPT» do seu país, mas escreva 
só «EGITO» não tente perceber, o 
Português é assim! E olhe há egípcios, 
egiptólogos, tudo tem P mas no Egipto 
é EGITO, sem «C»!» - É isto que vamos 
dizer ao ensinar Português? Obrigá-
los a decorar palavras de “excepção à 
regra”?

J.R: Exato. Vamos ensinar a um inglês 
como se escreve Português correto. Os 
ingleses escrevem Algeria e nós Argélia. 
Ninguém se incomoda com isso. Os 

{LÍNGUA}

C
erto dia recebi uma coisa para 
assinar uma folha contra o 
Acordo Ortográfico. Normal-
mente não ligo (sou a favor do 

AO). Hoje, como não tinha que fazer, de-
cidi responder. O escrito começava e aca-
bava com citações ilustres. Depois, enu-
merava (mesmo! Com números! Quais 
articulados de um libelo acusatório) as 
razões do horror. Eu, como gosto de po-
lémicas à segunda feira à tarde, dediquei-
-me à réplica. As partes em itálico são 
parte da petição; escapam, portanto à 
visão que este autor tem da estrutura nor-
mativa (digamos assim!) da língua. À con-
sideração (de) superior (paciência). 
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checos escrevem Benátky e nós Veneza. 
Ambos os povos, ambas as línguas 
sobreviverão - estou certo - com saúde a 
tal provação.

5. E que mal tem «pêlo» ter o acento? 
É mais bonito escrever: «agarrar o cão 
pelo pelo»?...

J.R: E que mal tem «pelo» não ter o 
acento? Não era mais bonito escrever 
abysmo em vez de abismo? (É ler 
Teixeira de Pascoaes, que, sobre este 
assunto, tinha reservas partilhadas de 
maneira, digamos, mais bonita!)

6. Não há qualquer desvantagem em 
em existir Português-PT e Português-
BR, como há Inglês diferente em UK 
e USA (doughnut e donut), como com 
o Espanhol onde “coche” na Espanha 
será “carro” na América do Sul, 
etc. Cá só há desvantagens e custos 
com o Acordo. Seremos o único ex-
colonizador a escrever e falar como a 
colónia (por algum motivo obscuro). 
Não nos entendemos assim? Só 
pouparíamos dinheiro e neurónios.

J.R: (Em vez de Português - PT, 
quereria dizer Português - PE?) Pois 
não, não há desvantagem nenhuma. 
E nem há necessidade de ter medo 
do PB. Aliás, continuará a haver as 
duas normas. Falamos apenas e só de 
ortografia! Só. Mais nada. Poupemos 
o dinheiro na tinta das consoantes 
mudas e, pelo menos de vez em 
quando, não poupemos os neurónios!

7. Peçam a um Brasileiro para dizer 
«Peniche» após a falarmos e verão a 
palavra que sai de lá ao nos tentarem 
imitar. Isto porque o Português-PT 
tem muito mais riqueza fonética e 
até linguística que o Português-BR. 
Aprendemos facilmente o Português-
BR e eles não aprendem tão facilmente 
o Português-PT porque lhes falta essa 
prática no «range»/intervalo maior 
de sons que a nossa língua contém, 
havendo até quem diga que somos 
os melhores a aprender línguas e 
sotaques no mundo devido à riqueza 
da nossa língua. Vamos aproximar-nos 
do Português-BR porquê?

J.R: Não temos de pedir a um brasileiro 
para dizer nada porque não há acordo 
fonético. Nem semântico, nem sintático 
nem outro. É só ortográfico. Cada 
um pode continuar a falar segundo as 

«Os Portugueses devem 
estar mesmo no fundo. 
A falar do glorioso povo 
do passado e ninguém 
quer saber da língua.» 

suas variantes ou, já agora, variações 
dialetais. Peçam a um brasileiro que 
escreva Peniche. Encontraram alguma 
diferença?

8. Corretora Oanda, movimenta 
triliões, é a maior corretora cambial 
do mundo, traduziu os seus manuais 
para Português-PT. Isso mesmo, nada 
de Acordo, nada de Português-BR. 
Português-PT. Porque vamos nós 
andar a alterar o Português e mostrar-
lhes que afinal fizeram a escolha 
errada? Entre muitas outras empresas.

 J.R: Algumas das maiores 
construtoras do mundo, das maiores 
cimenteiras, das maiores petrolíferas 
e, já agora, das maiores editoras da 
CPLP, quando escrevem ou publicam 
em língua portuguesa, usam o AO. 
A maior parte das universidades já 
o aplica. As escolas também. Parece-
me a mim, assim de repente, que 
a Corretora Oanda (repare, caro 
proponente, como escreveu: 
Corretora, e não Correctora. Muito 
bem! Intuitivamente, já começou a 
usar o acordo ortográfico! Eu ainda 
posso usar a dupla grafia, de transição. 
Mas os senhores proponentes?!...
Muito me espantam.) em breve se 
ajustará também.

9. Querem que os livros escolares de 
2012/13 sejam já com o novo acordo. 
As crianças serão ensinadas neste 
primeiro passo a lerem e escreverem de 
forma diferente. Não é assim opcional 
a mudança como nos querem fazer 
crer. A mudança é obrigatória, é 
imposta nas escolas, já está nos media, 
etc. Não podemos escolher continuar 
como estamos porque daqui a uns anos 
será mesmo errado. Os Brasileiros 
cortam «C» e «P» e podem ler da 
mesma forma, nós não! Esqueçam a 
dupla grafia...

J.R: Pois é. Para se saber algo é preciso 
alguém que ensine e alguém que 
aprenda. De preferência com livros 
à disposição. É a lei da vida. Para se 
aprender a escrever Português correto, 
quanto mais cedo melhor. Aconteceu 
o mesmo com todas as reformas 
anteriores da língua portuguesa. E com 
as reformas da língua espanhola (sim, 
também as houve!), da língua inglesa, 
da língua grega, da língua francesa, 
da língua holandesa e do chinês 
mandarim.

10. O que é que o povo mandou? 
Inquéritos em que umas 65% das 
pessoas rejeitaram o acordo, umas 
30% não saberem o que é e o resto 
diz que sim? E que salvo erro umas 
28 em 30 universidades e editoras 
consultadas disseram que não? 
Além de muitos linguistas? Porque 
é que é aprovado o acordo contra a 
vontade do próprio povo? Mesmo uma 
petição com 120.000 assinaturas foi 
apresentada a 50 deputados dos quais 
49 faltaram e uma apareceu e ignorou. 
Para ir mesmo à Assembleia, só com 
uma ILC!

J.R: 28 em 30 universidades? Conte 
lá melhor. Quanto às estatíticas de 
participação, no país com a menor 
taxa de literacia da Europa, onde se 
compram menos livros e pouco se lê 
para além dos jornais de distribuição 
gratuita e os desportivos, o que é 
que se espera que «o povo» mande? 
Especialmente quando se fala de uma 
questão técnica em que a grande 
maioria das pessoas continua a dar 
como exemplo de negação do acordo 
a grafia de «facto»/ «fato» (que, como 
sabe quem leu o AO, não muda!). 
O «povo» mandou retirar o «ph» de 
«pharmácia»? ou o «y» de «syntaxe»? 
E que disse o povo quando, no 
passado, se mudou a ortografia de 
«fôrma», «diàriamente», «pôrto», 
«prègar», «sêco», «sêde», «sòzinho» e 
muitos, muitos mais vocábulos?

11. Os Portugueses devem estar 
mesmo no fundo. A falar do glorioso 
povo do passado e ninguém quer 
saber da língua. Os Espanhóis nunca 
aceitariam um acordo destes para os 
obrigar a falar como os Argentinos! 
Os Bascos, são apenas uns 100.000 
ou 200.000 a falar Basco, nunca 
desistiram até ao fim e agora têm até 
a língua Basca como oficial no seu 
pequeno «país». Só o Português é 
que deixa andar e desleixa a língua e 
deixa que outros façam o que querem 
dela...
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J.R: Sem querer jurar, arrisco dizer que os argentinos não 
observam as regras ortográficas quando falam. Nem os 
espanhóis, parece-me. Por outro lado, estou em crer que esta 
história de usar consoantes mudas nasceu essencialmente 
no século XVI. Por razões de artificialismo erudito que 
nem à data nem agora encontrava/ encontra justificação. E 
nenhum, mas absolutamente nenhum dos nossos «gloriosos» 
navegadores, matemáticos, cronistas, escritores ou nobres 
desse tempo escreviam como escrevem hoje os opositores 
ao AO. Quanto aos bascos... Bem, os Mirandeses também 
escrevem Mirandês sem acordo ortográfico com o Brasil, 
com Angola ou com outro país. Ah, e relativamente à última 
frase... Amigos, a ortografia não é a língua! Se querem evitar 
o desleixo com a língua, promovam a leitura, ofereçam livros 
aos vossos filhos, escrevam cartas à mão, vão a (ou organi-
zem) tertúlias poéticas à noite em vez de assistirem às confe-
rencias de imprensa dos treinadores de futebol do panorama 
pátrio, promovam petições sem erros grosseiros de sintaxe.

12. Estamos nós a defender letras como «C» em Directo que 
realmente não são inúteis, têm a sua função, e lá fora há 
línguas que mantêm letras desnecessárias, como «Dupond» 
ou «Dupont» em Francês que nunca apagaram nem apaga-
rão o T só porque não é lido!! Vamos apagar porquê? Somos 
burrinhos e é difícil para nós percebermos para que servem e 
por isso cortamos?

J.R: O «c» em «directo» não têm função nenhuma. O concei-
to de consoante muda diacrítica valorizou-se apenas com a 
reforma de 1911. É uma artificialidade nascida de um lapso 
estatístico. E muito estranho é o argumento de quem chama 
o exemplo francês para defender a língua portuguesa. Fraco 
patriotismo, frágil argumento, já que a consoante final no 
francês tem funções que não existem na nossa língua.

13. Há mais falantes nativos de Inglês mais Espanhol juntos 
(Espanhol mais ainda que Inglês), que passam de um bilião 
de nativos, e mais de 2 biliões de falantes não nativos das mes-
mas, do que os 200 milhões de Brasileiros. Estarmos a afastar 
a língua de 2 biliões de pessoas para ficarmos mais próximos 
do Brasil é disparate. Mais uma vez, para facilitar a vida aos 
Brasileiros, vamos dificultar a vida a quem quer aprender 
Português lá fora e tornar a língua pouco concisa como visto 
acima. Vejam: «Actor» aqui, «Actor» no Latim, «Acteur» no 
Francês, «Actor» no Espanhol, «Actor» no Inglês, «Akteur» no 
Alemão, tudo com o «C» ou «K», e depois vêm os Brasileiros 
com o seu novo: «Ator» (devem ser Influências dos milhões de 
Italianos que foram para o Brasil e falam «attore»). Algumas 
outras: Factor, Reactor, Sector, Protector, Selecção, Exacto, 
Baptismo, Excepção, Óptimo, Excepto, etc, «P», «C», etc. Esta-
mos a fugir das origens, do mundo, para ir atrás dos Brasilei-
ros. Quanto amor não?

J.R: Cuidado com a diferença entre mil milhões e um bilião, 
na amada língua. O AO, aqui, não muda nada. Para facilitar-
mos a vida aos falantes de inglês e espanhol, vamos afastar 
a língua dos outros 5 mil milhões de habitantes do planeta? 
(Este argumento é tão mau que só me ocorre dizer disparates 
para o contradizer!). Vejam: Ator (PT), Actor (Latim), Akteur 
(Alemão), Herec (Checo), Attore (Italiano, sem «c»), näyttelijä 
(Finlandês), színész (Húngaro). Estão a tentar dizer-me que 
húngaros, finlandeses, italianos e checos têm mais dificuldade 

de aprender português porque 0,3% das palavras dicionariza-
das perdem o «c» mudo? A sério? É este o argumento? Gostei 
também do argumento: «fugir das origens», especialmente 
considerando que a nossa língua tem origem, em grande parte 
dos seus vocábulos, numa língua deturpada: o Latim dito 
vulgar.

14. Alguém quis saber do resto das colónias que não falam 
da mesma forma que os Brasileiros? Só o Brasil é que inte-
ressou ao Acordo (já que Portugal foi o que cedeu). Tenho 
amigos Angolanos que dizem falar como no Português-PT 
e não querem o Português-BR nem o Acordo e nem foram 
consultados! É só o Brasil o dono da língua?

J.R: Perguntas de importância sistemática: no momento atual 
e considerando a CPLP, o que significa «colónia»? O que 
cedeu, exatamente, Portugal? Eu tenho amigos angolanos 
que dizem que o AO veio facilitar tudo, desde a escrita ao 
ensino. O que não tenho é amigos angolanos que me tenham 
dito que falam segundo a ortografia brasileira. Mas também 
não tenho amigos angolanos que falem segundo a ortogra-
fia europeia. Nem tenho, já agora, amigos portugueses que 
falem segundo uma norma ortográfica, qualquer que ela 
seja. Enfim, não se pode ter tudo e eu tenho, de facto, poucos 
amigos!

Livro de Lisuarte de Abreu (Pierp

(fonte: Wikimedia c
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15. O Galego-Português da Galiza, o da variante da 
AGLP, é mais parecido com o Português de Portugal neste 
momento que o próprio Português-BR. Os Brasileiros têm 
alterado a língua sem se preocupar com o resto do mundo, 
porque é que temos de ser nós a pagar pelos seus erros e 
prepotência?

J.R: Na verdade, nós, os portugueses, fomos o primeiro povo 
a «alterar a língua sem se preocupar com o resto do mundo». 
Ainda assim, na Índia há idiomas mais próximos entre si que 
o PB e o PE e que são considerados línguas diversas e não 
variantes de uma mesma língua. Não percebo porque é que 
a proximidade entre o Galego e o Português (que é só um, 
embora com variantes!) há de ter alguma coisa a ver com a 
modernização da ortografia.

16. ODEIO instalar um software e ver que vem tudo em 
Português do Acordo, e fóruns também, em que uma 
votação é uma «ENQUETE» (sei lá como foram inventar 
isto), em que um utilizador é um usuário, em que «apagar» 
é «DELETAR» (do «Delete» Inglês, por incrível que pareça 
nos seus dicionários), ou Printar, ou etc. Por vezes sou 
obrigado a utilizar softwares em Inglês para aguentar... 
Como haverá agora Português-PT e -BR ao gosto de cada 
um, se só existirá um «Português»? Eu quero sites e softwa-
res que eu entenda e na minha língua e isso SÓ É POSSÍ-

VEL mantendo o -PT e o -BR separados! Senão será tudo 
misturado para sempre! E depois lá vamos nós «enquetar» 
(votar) e coisas assim (enquetes = votações)...

J.R: Ódios e paixões são coisas pessoais. Não são argumen-
tos científicos. Deletar, enquete e printar são exemplos que 
não têm nada a ver com ortografia. Também há sites (?) e 
softwares (??) escritos em PE onde se pode ler baton, brevet, 
boite, dossier, écran e vitrine. Mais uma vez, não vejo onde 
está o problema.

17. A prova do ponto 16, é que o próprio Google Translator 
já só tem o «Português» e tudo o que escreverem ficará no 
Português-BR, e até «facto» que ainda não mudará já apare-
ce lá como «fato», é bom que nos habituemos pois será o que 
virá nos próximos acordos, bem como «oje», «abitação», etc.

J.R: o Priberam, por exemplo, não faz isso. 

18. No Brasil mesmo não sofrendo as alterações que temos, 
há milhões contra o acordo também por coisas tão insig-
nificantes como o acabarem com o «trema»!!! Vejam na 
Internet!! E nós com alterações tão brutais, ainda estamos 
contentes e sem fazer nada!!!

J.R: E há outros milhões a favor. Veja na internet. Mas a 
maior parte dos milhões não se importam com a coisa. Nem 
o Brasil nem os outros alteram mais de 1,6% da ortografia 
do vocabulário. Falho em compreender o alcance do seu 
termo «brutal». Mas sei que, no Brasil, a maior parte dos 
jornais já aplicam o AO (mais uma vez, parafraseando o 
proponente, é só abrir a internet e confirmar).

19. Existirão sempre pseudo-intelectuais em todas as lín-
guas que irão dar a vida pelo acordo (sem querer ofender 
ninguém), achando que é o ideal, e que salvará o país e que 
dará emprego ao país, e até que sem isto a língua Portu-
guesa morre e haverá um «Brasileiro». A variante Portu-
guês-BR nunca poderia ser uma língua independente como 
«Brasileiro» só pelas alterações que fazem, não há esse 
perigo, teria de ser radicalmente mudada (nunca acontece-
rá) de propósito para o efeito. Não inventemos. A variante 
Português-BR nunca poderia ser considerada outra língua. 
E não deixem que pseudo-intelectuais nos tratem como 
burros só porque defendemos a língua. Tudo o que é chicos 
espertos e pessoal com manias irá para a defesa do acordo 
(existirão também pessoas decentes a defendê-lo é certo).

J.R: Não percebo o argumento. É contra o AO ou contra o 
nascimento de uma «língua Brasileira»? E, já agora, haverá 
certamente pseudo-intelectuais a defender o AO, mas não 
haverá também intelectuais (sem “pseudo”) a fazê-lo?

20. Nada impede que haja uma espécie de concordância 
mais simples em que digam apenas que incluímos palavras 
deles e nossas num dicionário universal mas SEM IMPOR 
regras a ninguém, e que no futuro cada um dos países só 
alterará a SUA PRÓPRIA variante com acordo dos outros, 
sem impingir aos outros essas mudanças, apenas para evi-
tar que as mudanças no Brasil possam ir ainda mais longe 
e arruinar ainda mais o Português das restantes colónias. 
Nada impede isso.

ierpont Morgan Library, M.525) 
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J.R: O que quer dizer «palavras deles»? O que quer dizer 
palavras «nossas»? O que quer dizer «colónias»? Atenção à 
diferença entre o uso do modo conjuntivo e do modo indi-
cativo. Quer reformular a pergunta?

21. Com o Português unido, qual ficará a bandeira oficial? 
Já vejo por todo o lado a bandeira do Brasil no Português, 
mas se tivesse Brasil para Português-BR e a Portugue-
sa para  Português-PT, ainda era aceitável, apesar de 
sabermos que só há uma bandeira oficial que é a Portu-
guesa, mas é difícil impedir o patriotismo Brasileiro, mas 
com tudo unido, haverá a tendência das empresas para 
adoptarem a bandeira do país que tem mais população, o 
Brasil, mais valia termos variantes.

 J.R: A sério? Falamos mesmo sobre isto? O Acordo Ortográfico 
muda as bandeiras? Onde está isso escrito? Artigo e alínea?... 
Olhe... Invente-se uma bandeira para o Português do Acordo. 
Azul. Às riscas.

 22. Cada vez que me lembro que lá já escrevem quase todos 
«mais» em vez de «mas» porque falam no fundo «mais» com 
o sotaque e eles têm a tendência de passar para a escrita a 
forma como falam, no futuro não será de admirar que nós 
sejamos em futuros acordos obrigados a escrever também: 
«eu fui lá MAIS não vi ninguém», é que lá há a tendência 
do que se fala passar para a escrita com o tempo... “Presi-
denta” já está nos dicionários, só falta transformarem um 
dia o “Presidente” em “Presidento”, era só o que faltava... Já 
há muito tempo que o Brasil anda a adulterar a língua sem 
ninguém intervir, e agora ALTERAM A NOSSA!

 

J.R: Novamente: o acordo é ortográfico. Não se altera nada. 
Em Portugal também inventámos a «Consulesa». Felizmente 
não pegou. E pergunto mais uma vez: o que é isso de «a nos-
sa» língua e a língua «deles»? E quantos portugueses escre-
vem «munto» em vez de muito? Sabe?

23. EXISTEM FORMAS DE TRAVAR ESTE ACORDO!  
Petições ou clicarmos num LIKE no Facebook não fazem 
nada. Há uma ILC em movimento que será entregue em 
breve, prazo final para impedir esta desgraça. É chato 
porque temos de imprimir um miserável papel e enviá-lo, 
porque é para a Assembleia, mas quem é que diz ser contra 
e fica sem agir? Se 20 pessoas assinarem, fica a 2 cêntimos 
cada o envio dessas assinaturas por correio. É só colocar 
num marco de correio! Houve uma ILC antes, e entrou na 
Assembleia, e anulou uma lei de Arquitectura. As ILC›s po-
dem ter esse poder. É uma forma do POVO LEGISLAR. Do 
povo criar leis, e acabar com leis. O Governo fez isto sem 
apoio de ninguém e nós podemos tentar fazer algo para 
corrigir. Quem é o Governo para legislar sobre a língua, 
ilegitimamente?

 J.R: O povo não legisla. A língua não está em causa.

25. Para terminar fica uma frase de Edmund Burke: «Tudo 
o que é necessário fazer para que o mal triunfe, é que os 
homens bons nada façam.»

J.R: Para terminar, fica uma frase de Françoise Sagan: “Só 
fechando as portas atrás de nós se abrem janelas para o 
porvir.”
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AS NUBES NA 
FRASEOLOXÍA GALEGA 

Por Rebeca Lema Martínez
Profesora do Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-americanos 

 da Universidade de Varsovia

Dado que as nubes están moi presentes no clima 
galego, tamén ocupan un papel moi importante na 
fraseoloxía desta comunidade. Analizaremos o que 
representan as nubes para a sociedade galega.



E
sta recadádiva divídese en dous grupos: 
locucións e refráns. Á súa vez, este último divídese 
noutros dous subgrupos dependendo de se nas 
unidades aparece a palabra nube ou unha metáfora 

desta. Cada unha das unidades fraseolóxicas ten asignado un 
código que remite á fonte bibliográfica de onde se extraeu.

I - LoCuCIóns

Se ben no caso dos refráns as nubes adoitan estar relacionadas, 
como veremos, coa choiva e co mal tempo, as locucións poden 
referirse a distintos temas en función da imaxe que evocan. 
Agora ben, tamén a choiva ocupa un lugar importante nas 
locucións galegas, non só como choiva propiamente dita 
senón tamén en sentido figurado (chover = chorar, descargar 
a nube = descargar o enfado). Tamén é habitual entre as 
locucións a referencia á altura das nubes, de aí que haxa 
unidades que fagan referencia ao prezo elevado dalgúns bens, 
así como á elevación (mediante loanzas excesivas) dunha 
persoa ou á esaxerada e impertinente autoelevación (vaidade). 
Da mesma maneira, son frecuentes as unidades que fan 
referencia á distracción, dado o afastamento físico entre a terra 
e o ceo, así como a calidades que se consideran propias das 
nubes como a rapidez ou a limpeza.

a) Choiva: choro, enfado:

•	 Chorar coma as nubens – as nubes. Chorar moito. (FRX)
•	 Chover coma se romperan as nubes. Chover moito. (FRX)
•	 Descargala nube. Desatarse en auga ou sarabia; e 

desafogar un a súa cólera ou o seu enfado. (RGE)

•	 Desfacerse as nubes en auga. Chover torrencialmente. (RGE)

•	 Rompelas nubes. Chover moito. (GRMI)

b) Altura: prezo, loanza, vaidade:

•	 Andar polas nubes unha cousa. Estar moi cara de prezo. (RGE)

•	 Estar polas nubes. Encarecer subitamente o prezo das 
cousas, e en especial dos artigos de consumo. (RGE)

•	 Poñer a un nas nubes. Eloxialo en términos 
extremadamente ponderativos e esaxerados. (RGE)

•	 Poñer polas nubes. Loar moito unha persoa ou cousa, 
encarecéndoa ata máis non poder. (RGE)

•	 Sobirse ás nubes. Desvanecerse, empingorotarse, 
encherse un de presunción e de vaidade sen fundados 
motivos. (RGE)

c) Distracción:

•	 Andar nas nubes. Estar moi despistado e non centrarse 
no que un ten entre mans. (DRE)

•	 Estar nas nubes. Non estar atento ao que [esa persoa] ten 
que facer. Estar moi despistado. (DRE)

d) Rapidez:

•	 Como caido das nubes. Subitamente, sen ser esperado. (RGE)
•	 Desaparecer coma unha nube. Desaparecer de repente. (FRX)

e) Limpeza:

•	 Limpo coma o ceo sen nubes. Moi limpo. (FRX)

II - REfRáns 

1) ...que conteñen a palabra nube

a) Previsión meteorolóxica segundo a posición, forma e/ou 
cor das nubes:

A meirande parte das seguintes unidades fraseolóxicas fan 
referencia á relación directa entre a presenza das nubes e a 
previsión do que se considera mal tempo que, nos máis dos 
casos, vén representado pola choiva. Algúns destes refráns 
indican o lugar de procedencia das nubes. Tamén é moi 
habitual a contraposición choiva/sol en función da dirección 
das nubes ((Lugo/Ourense). Outros fan referencia á súa altura 
(nubeiros altos, nubes baixas), forma (barbadas, de panza de 
burro) ou cor (nubes oscuras, nubes roxas, nubes rubias).

•	 Cando as estrelas non lepexan / lampexan, logo as nubes 
gotexan. (FRX2)

•	 Corren as nubes pra Lugo, auga no puño. Corren as 
nubes pra Ourense, sol que nos quente. (RGE)

•	 Nubeiros altos, agros mollados. (FRX, VNC)

•	 Nubeiros altos auga train no rabo. (FRX, VNC)

•	 Nubes a Armenteira, norte na ribeira. (PRMC, VCA)

•	 Nubes a nacente, choiva de repente. (PDE)

•	 Nubes baixas de Udra a Adigua, mal tempo axiña. (PRMC, VCA)

•	 Nubes barbadas, auga ás carretadas. (SAR, GGL)

•	 Norte con nubes oscuras, mal tempo encima. (PRMC)

•	 Nubes de panza de burra, auga segura. (GBF)

•	 Nubes roxas ó sol posto, tempo composto; nubes roxas ó 
sol nado, tempo desgobernado. (TCX)

•	 Nubes rubias ó sol nado, peregrino vés mollado. (GRMI)

•	 (Nubes) rubias ó naciente, chuvia ó ponente; (nubes) 
rubias ó ponente, sol ó naciente. (VCA)

b) Importancia de buscar acubillo ante o mal tempo que 
traen as nubes:

Os refráns seguintes indican que cando se avistan nubes vai 
vir mal tempo e, como consecuencia, non é conveniente estar 
fóra da casa, polo que cómpre deixar as tarefas de exterior 
para cando o tempo se compoña. De aí que se insista na busca 
de calor (borralla, mantela) e na importancia de gardar os 
animais (pitas ó corral, colle os bois e vente). Pola contra, 
cando xa non hai nubes, os refráns convidan a traballar fóra 
do fogar (colle o mallo e vai mallar, homes e mulleres ao mar).

•	 Cando corren as nubes para Santiago, pon a sella e o 
cabalo. (GBF)

•	 Cando corren as nubes pra Santiago, pon a silla o cabalo. (GBF)

•	 Corren as nubes cara abaixo, mulleres ponde o refaixo. (TCX)

•	 Corren as nubes pra baixo, vella, colle o refaixo. (TCX)

•	 Nubes ao levante, dálle aos bois pra adiante. (DRE)

•	 Nubes de frebeiro, súbete ó outeiro. (PRMC)

•	 Nubes de Portugal, pitas ó corral. (TCX)

•	 Nubes na montaña, vellas á borralla; nubes na ribeira, 
vellas á raxeira. (RGE)

•	 Se hai nubes no poniente, colle os bois e vente. (DRE)

•	 Si van as nubes pra Pradela, colle a mantela; si van pra 
Vilar, colle o mallo e vai mallar. (MCPR)

•	 Van as nubes de terra pr’afora, homes e mulleres ao mar. 
(PRMC, VCA)
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c) Influencia das nubes nas colleitas:

Dada a importancia da agricultura para a economía galega, 
tamén a influencia das nubes nesta é ben palpable nalgúns 
refráns. O primeiro dá a entender as esperanzas de choiva dos 
labradores galegos, ao veren o ceo cuberto de nubes, despois 
dunha tempada de sequía. Os dous seguintes indican que se 
chove no verán, as colleitas non van ser boas. Pola contra, o 
último dá a entender que (para os cultivos) é preferible choiva 
en agosto que sequía en setembro.

•	 A auga non se pudre nas nubes. (VSF)

•	 Auga de agosto, nin nubes nin magosto. (PDE)

•	 Si hai nubeiro o día de san Pedro Fiz, castaña furada e 
nabo ruín. (TCX)

•	 Valen máis nubes de agosto que sol de setembro. (DRE)

2) ...que aluden ás nubes mediante metáforas

a) Previsión meteorolóxica segundo a posición ou 
simplemente presenza das nubes:

Nos seguintes refráns non aparece explicitamente o 
termo nube, senón que se fai referencia a esta mediante 
distintas metáforas como a la (guedellas de lan, manelas 
de la, noveliños de la), termos relacionados coa agricultura 
(aradas, silveira (nube negra)) ou outros (touca, acapelado). 
No tocante ao termo cerrar, enténdese que é de nubes 
e indica tempo frío e chuvioso. Nestes refráns tamén 
atopamos topónimos (Arousa), nomes de montes 
(Barbanza, Mondigo) e cabos (Couso, Udra). Cando as 
nubes cobren o espazo entre estes dous cabos dise que se 
xuntan e iso é anuncio de chuvia.

•	 Altas aradas, vacas raxadas, ollo fermón, e boi renegón. 
As altas aradas son as nubes, vacas... as estrelas: ollo... o 
sol; boi renegón o vento que zoa. (VSF)

•	 Cando Barbanza ten touca, auga moita ou pouca. (VSF)

•	 Cando se pon o sol e no poniente aparece unha silveira, 
auga segura. (VSF)

•	 Ceo de guedellas de lan, ós dous días auga na man. (FRX)

•	 Cerra Arousa, mala cousa. (COS)

•	 Couso con Udra, chuva segura. (COS)

•	 Manelas de la, mañá choverá. (VSF)

•	 Mondigo acapelado, nordeste ó rabo. (VSF)

•	 Noveliños de la: se non chove hoxe, chove mañá. (VSF)

Importancia de buscar acubillo ante o mal tempo que traen as 
nubes:

Ao igual que nos refráns anteriores, atopamos distintas 
metáforas (sombreiro, monteira, capota) para nos referirmos 
ao termo nube. Tamén volven aparecer nomes de montes 
(Curota, Monte Louro, Liboreiro). Cómpre destacar os dous 
primeiros pola súa relación directa co mundo do mar, que é, 
xunto coa agricultura, un dos piares tradicionais da economía 
galega. Así, nos devanditos refráns alértase aos mariñeiros de 
que non saian a faenar cando vexan vir nubes porque detrás 
virá o mal tempo no primeiro caso e de que se preparen para 
recibir o vento duro que se aproxima rizando as velas no 
segundo.

•	 Cando a Curota ten sombreiro, mete a lancha en terra, 
mariñeiro. (VSF)

•	 Cando o Monte Louro se pon a monteira, tómalle todos 
os rizos ás velas. (VSF)

•	 O monte Louro elévase a regular altura ao S.O. da 
enseada de San Francisco, próxima a Muros. (VSF)

•	 Se o Liboreiro ten sombreiro, mete o cu no borralleiro. (COS)

•	 Tenlle respeto á Curota cando lle vexas capota. (VSF)
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AS NUVENS MAIS 
ESPETACULARES DO 

MUNDO
Por Anna Biesiadecka

Mestre em Estudos Portugueses 
Universidade de Varsóvia

Cada um de nós já viu e ouviu  
falar de Cumulonimbus, Stratus 
ou dos Cirrus. Mas há muitas mais 
nuvens e muitas delas constituem 
um verdadeiro espetáculo.  
Ora aqui vão algumas

E
xistem dez gêneros básicos de nuvens – 
além dos recém mencionados, tem também 
Cirrocumulus, Cirrostratus, Altocumulus, 
Altostratus, Nimbostratus, Stratocumulus e 

Cumulus. Cada gênero aparece em altitudes diferentes, 
em camadas superior, média ou inferior, cujas 
envergaduras (faixas de altitudes) variam segundo a 
posição latitundial. Por exemplo, a faixa alta nas regiões 
tropicais estende-se entre os seis e os 18 km acima da 
superfície, nas regiões temperadas entre os cinco e 
os 13 km, e nas regiões polares entre os três e os oito 
quilómetros. 

Todos também sabemos que as nuvens são formadas 
das partículas de gelo ou de água que ficam 
condensadas e suspensas na atmosfera, graças aos 
fenômenos atmosféricos. É obvio que as formas mais 
fantásticas das nuvens são esculpidas pelos movimentos 
de vento, mas não se pode esquecer a influência de 
vapores industriais, de fumaças ou de poeiras, que 
poluem o ar e mudam a sua densidade. Por isso existem 
nuvens, que aparecem apenas em um ou dois lugares 
no mundo, e cujo processo de formação ainda não 
está bem explicado. Eu escolhi cinco tipos de nuvens 
que me parecem mais fantásticas, por terem formas 
espetáculares e serem muito raras.

{CIÊNCIA}
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Mammatus

O nome Mammatus deriva da palavra latim 
mamma, que significa mamas ou seios, mas a 
forma dessas nuvens é também comparada a 
bolsas. Ao inverso da maioria das nuvens, as 
Mammatus (ou mammatocumulus) formam-
-se no ar descendente, e não ascendente. O 
seu aparecimento está associado principal-
mente à formação das nuvens 

, mas os Mammatus foram vistas também 
nas trilhas de nuvens artificiais criadas pelos 
aviões ou nas nuvens vulcânicas. Na maioria 
dos casos aparecem depois da passagem de 
uma tempestade severa.

The Morning Glory Cloud

O único lugar do seu aparecimento e a 
baía de Carpintaria na Austrália. Quanto à 
formação da Morning Glory, não existe uma 
teoria definida. Provavelmente o seu apare-
cimento está ligado às circulações da brisa 
marítima sobre a península e a baía de Car-
pintaria. No nível continental, a Morning 
Glory é associada com os sistemas frontais 
que cruzam a parte central da Austrália e 
a alta pressão do ar no norte. Foi também 
notado que essa nuvem aparece quando a 
humidade na área é alta, o que providencia 
o orvalho necessário para a nuvem se for-
mar, e quando a brisa marítima forte sopra 
no dia que antecede o aparecimento da 
Glory. Essa nuvem chega a medir 1 000 km 
de comprimento, 1 a 2 km de altura e fica 
pendurada entre apenas 100 a 200 metros 
acima da superfície da Terra. Pode se mover 
com a velocidade de 60 km/h. Por vezes 
aparecem até 8 rolos consecutivos!

A nuvem Kelvin – Helmholtz

Essa nuvem forma-se quan-
do duas correntes de ar 
separadas, com densidades 
distintas, sopram uma do 
lado da outra com veloci-
dades diferentes. A intera-
ção causa turbulências, e 
é nessa área que se criam 
instabilidades e as formas 
ondulares. 

As noctilucents

É um tipo de nuvens que 
pode ser observado apenas 
durante a noite, nos meses 
de verão, nas latitudes entre 
os 50° e os 70° para o norte 
e para o sul do equator. Elas 
são feitas de cristais de água 
gelada. São as nuvens mais 
altas na atmosfera da Terra, 
localizadas na mesosfera a 
altitudes de aproximada-
mente de 76 a 85 km. São 
visíveis apenas quando ilu-
minadas pela luz do Sol de 
cima do horizonte, quando 
as camadas mais baixas da 
atmosfera ficam na sombra 
da Terra. É um fenômeno 
recente, descoberto no final 
do século XIX. Acredita-se 
que o seu aparecimento está 
ligado às mudanças climá-
ticas e indica mudanças nas 
partes altas da atmosfera. 

http://twistedsifter.com/2012/03/15-incredible-cloud-formations/ 





A MÚSICA NAS NUVENS 
DE ESTUDANTE DA «IBERYSTYKA» 

A EMPRESÁRIO DE SUCESSO

Por Paulina Zajglic
Mestre em Estudos Portugueses 

Universidade de Varsóvia

Há 7 anos, Marek Cichy concluiu o mestrado em Estudos 
Portugueses no Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero- 
- americanos da Universidade de Varsóvia. Agora é sócio 
da Editora Mandioca, uma casa editorial com a missão 
de encontrar e publicar, na Polónia, os livros e as bandas 
desenhadas mais interessantes da América Latina.



Paulina Zajglic: Marek, para 

começar, fala-nos sobre a tua 

chegada ao nosso Instituto.

Marek Cichy: Quando comecei a 
estudar na secção portuguesa do 
Instituto ainda não havia divisão de 
turmas entre o português de Portugal 
e o português do Brasil. Eu estava 
interessado na cultura e história dos 
dois países, tanto de Portugal, como 
do Brasil. Portanto, os meus interesses 
andavam sempre divididos.

P.Z.: E a secção espanhola, que 

naquela altura estava muito na 

moda, não te atraiu?

M.C.: O espanhol nunca me 
interessou tanto. Já sabia espanhol e 
tinha algumas noções elementares da 
história da América Latina, mas, na 
verdade, nunca me interessou tanto. 
Não me lembro se nesse tempo o 
Brasil já estava no centro da atenção 
do mundo como está agora, mas 
decidi concentrar-me na cultura 
lusófona. A minha tese de mestrado 
tratou do movimento dos sem-terra 
do Brasil e foi um trabalho que me 
deu muito gozo fazer. Foi escrito 
sob a direção do prof. doutor Jerzy 
Mazurek.

Mas voltando à questão do nosso 
Instituto... sabes, durante os estudos 
nunca acreditei muito que, no futuro, 
pudesse vir a ganhar a vida usando 
o meu conhecimento adquirido na 
universidade. Fui pensando em outras 
coisas, tive várias ideias e projetos, 
por exemplo, o jornalismo. Até 
cheguei a fazer estágio na redação de 
uma revista, o que foi, tendo em conta 
o estado dos média hoje, uma ideia 
um bocado estúpida, mas naquela 
altura não se sabia que este mundo 
jornalístico e os média se tornariam 
tão maus. No final, depois de concluir 
o curso, enveredei pela tradução e 
num certo momento até criei a minha 
própria empresa. Trabalhei à volta de 
seis meses como tradutor em regime 
de full-time. Logo, graças a uns 
contactos que tinha, fui convidado 
para uma entrevista com o chefe da 
Audioteka e preparei-me muito bem 
para essa entrevista. Isto foi mais ou 
menos há cinco anos.

P.Z.: Antes de irmos à tua 

experiência na Audioteka, gostava 

ainda de te fazer uma pergunta 

clássica: o que te fez escolher os 

estudos portugueses no nosso 

Instituto?

M.C.: Eu sempre gostei de línguas 
estrangeiras e sempre tive jeito para 
as aprender. Mas antes de me decidir 
por um curso de línguas, comecei 
por estudar matemática. Frequentei 
as aulas durante três meses e dei-me 
conta de que esse caminho não me 
interessava. A matemática foi, até 
certo ponto, uma escolha familiar, 
porque os meus pais tinham estudado 
matemática. Quando comecei a 

pensar sobre o que queria fazer na 
vida, cheguei à conclusão de que 
um dos meus pontos fortes era a 
aprendizagem de línguas estrangeiras 
(mas sabia que não queria ser mais 
um filólogo inglês). Lembro-me de 
que naquela altura, vi vários filmes 
sobre o Brasil, entre eles, A Cidade 
de Deus, e assisti a um dos festivais 
brasileiros chamados “Bom Dia, 
Brasil” e, então, resolvi apostar 
nisso. Decidi começar os estudos 
no nosso Instituto, mas não na 
secção espanhola, porque isso era 
o que todos queriam. Embora não 
tivesse consciência, eu já ia decidido 
para a escolha do português. Em 
criança tinha ido com os meus pais 
a Portugal, mas, na realidade, não 
sabia muito sobre o país, associava-o 
às praias. E do Brasil sabia apenas 
aquilo que tinha visto nos filmes. Mas 
algo me impelia a escolher os estudos 
portugueses.

P.Z.: Houve algum acontecimento 

que te ficou gravado na memória 

deste período estudantil?

M.C.: Como estudante-jornalista 
escrevia para uma revista gratuita, 

que provavelmente já não existe. 
Chamava-se “Studenckie ABC”. 
Uma vez escrevi um artigo sobre 
o funcionamento da secretaria do 
nosso Instituto e foi como se tivesse 
rebentado uma bomba, houve 
lágrimas e tudo (uma das mais 
simpáticas funcionárias do decanato). 
Eu não queria ofender ninguém, no 
entanto, como resultado consegui 
ter uma conversa séria com a então 
diretora, a prof. doutora Grażyna 
Grudzińska. E tudo isso aconteceu 
por causa da opinião anónima de uma 
amiga minha que citei nesse artigo, e 
que não foi nada bem recebida. Antes 
de imprimirmos o artigo ninguém 
achava que eu estivesse a tratar de um 
assunto delicado do Instituto, mas 
depois a verdade foi o que se viu :) 

P.Z.: Não gostaste da forma como o 

nosso Instituto era dirigido?

M.C.: Não sei como é agora, mas na 
minha altura o bom nome do nosso 
Instituto foi posto em causa. Dizia-se 
que o nível das aulas era duvidoso. 
Mas só com o tempo eu pude começar 
a apreciar o Instituto, especialmente 
depois de um intercâmbio em Lisboa. 
Ao comparar universidades, percebi 
que os nossos estudos simplesmente 
não tinham a estrutura de um curso 
linguístico. Em Varsóvia, temos 
leitores de Portugal ou do Brasil e são 
interessantes; temos especialistas de 
âmbito lusófono que são pontos fortes 
do nosso Instituto. Não creio que em 
Lisboa tenham melhores condições 
do que as que oferece o Instituto dos 
Estudos Ibéricos e Ibero-americanos 
em Varsóvia. Só depois de algum 
tempo eu pude apreciar isso.

P.Z.: Como é Marek Cichy? Já 

sabemos que não és “cichy” 

(“silencioso e quieto”, em polaco). 

Mencionaste aqui que tinhas um 

plano e que querias seguir este 

caminho português. Pareces ser uma 

pessoa que não gosta de estar com 

rodeios e que és decidido.

M.C.: Eu fico contente que as pessoas 
pensem assim e tendo a concordar 
com esta opinião. Sim, a verdade é 
que, na maioria dos casos, eu sabia, 
(e sei) o que queria. O meu pai ficou 
decepcionado pela minha segunda 
escolha de estudos e depois, quando 
escolhi o percurso de jornalismo, 

“Eu sempre gostei de 

línguas estrangeiras e 

sempre tive jeito para as 

aprender. Mas antes de 

me decidir por um curso 

de línguas, comecei por 

estudar matemática.”
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sabia que a decisão tinha sido só 
minha e dependia só de mim. No 
entanto, podemos dizer que agora 
parece que ele obteve sucesso porque 
me dirigi para este lado comercial e 
criei o meu próprio negócio.

Mencionaste que tiveste o teu 

próprio negócio e foste tradutor em 

regime a tempo inteiro.

Prancha do álbum Morro da favela, de André Diniz.
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do folclore argentino e um santo 
popular, é um dos leitmotifs da 
história.

Além disso, temos continuado a 
traduzir e a trazer para cá outras 
publicações latino-americanas. 
Algumas ligadas ao futebol, como 
as biografias de Pep Guardiola e 
Jorge Sampaoli que publicámos há 
pouco tempo — a primeira saiu em 
dezembro do ano passado e a segunda 
no começo de 2018. Mas há também 
outras BDs. Não queremos ficar 
apenas no campo do “futebol”, nem 
num estilo determinado de desenhos. 
O André Diniz, um desenhista e 
roteirista brasileiro que mora em 
Portugal, é autor do Morro da Favela, 

Sim, até queria trabalhar como 
tradutor ajuramentado, mas durante 
ano e meio não tive tempo para tratar 
disso. E também me apercebi que o 
mercado das traduções de português 
na Polónia não é o mais favorável, 
porque tens de ser especialista em 
tudo. Lembro-me de uma tradução de 
um manual de instalação de um forno 
de fundição que ia ser transportado da 
Polónia para o Brasil. Só espero não 
ter magoado nenhum brasileiro com a 
minha tradução.

P.Z.: Como era o teu currículo assim 

que acabaste a “Iberystyka”? 

M.C.: Não apresentei, a ninguém, 
nenhum currículo. Ajudou-me muito 
o conhecimento deste âmbito, dos 
audiolivros e o domínio das línguas. A 
experiência é um elemento essencial, 
não os diplomas, nem a formação, mas 
o conhecimento vivo e a experiência. 

P.Z.: A que te dedicas atualmente? 

M.C.: Este foi um ano de 
malabarismos, com várias bolas no 

ar ao mesmo tempo. Projetos e mais 
projetos… desde simples tradução 
até um lugar de férias perto de 
Varsóvia que estou a desenvolver 
com a minha mulher. Mas a minha 
dedicação principal no momento é a 
Editora Mandioca, que fundei com 
o meu amigo e jornalista desportivo, 
Bartłomiej Rabij. O Bartek é 
provavelmente a pessoa que mais 
entende do futebol latinoamericano 
na Polónia no momento. Ambos 
somos apaixonados pela cultura 
daquele continente e ao juntar as 
várias paixões decidimos começar por 
uma… banda desenhada argentina 
sobre os adeptos fanáticos dos clubes 
argentinos. 

A série chama-se Barras, foi escrita 
e desenhada por Emílio Utrera, 
um artista de várias profissões: 
desenhador, tatuador, grafiteiro… 
O comic pinta um retrato das 
famosas barras bravas, mas também 
é um retrato dos subúrbios de 
Buenos Aires, dos costumes, da 
sociedade local, etc. O Gauchito 
Gil, por exemplo, uma personagem 

“Mas a minha dedicação 

principal no momento é 

a Editora Mandioca, que 

fundei com o meu amigo 

e jornalista desportivo, 

Bartłomiej Rabij.”

Tira do álbum Morro da f
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uma biografia em BD de Maurício 
Hora. Maurício é um fotógrafo 
brasileiro nascido e criado no Morro 
da Providência, antigamente chamado 
de Morro da Favela. Sim, a primeira 
favela no Brasil. O Morro da Favela 
narra a sua história e mostra o poder 
transformador da arte. Adoro os 
desenhos do André, no meu olhar 
têm muito em comum com as 
xilogravuras da literatura de cordel 
(podem ver algumas tiras ao longo do 
artigo). Tem um clima bem brasileiro 
e, esperamos, com muito apelo para o 
público polonês. Vamos lançar a BD 
durante o Comic-Con em Varsóvia, 
no final de novembro. Preciso de 
dizer que o nosso professor Jankowski 
nos ajudou bastante nesta e noutras 
iniciativas ligadas às BD (obrigados, 
Kuba!). 

P.Z.: O que te levou a fazê-lo 

profissionalmente?

M.C.: O impulso direto foi uma 
conversa com o Bartek, a propósito de 
um outro empreendimento editorial 
no qual participei. Junto com a minha 

colega da Fundação Terra Brasilis, 
a Janina Petelczyc, editei em 2016 
um livro chamado Brazylia, kraj 
przyszłości? (Brasil, o país do futuro?), 
que era uma espécie de panorama 
sociopolítico dos últimos 15 anos do 
Brasil. O Bartek queria gravar um 
programa sobre o livro, e uma coisa 
levou à outra.

P.Z.: Fala-nos agora um pouco sobre 

os teus projetos profissionais para o 

futuro? 

M.C.: Quero dedicar ainda mais tempo 
e empenho à Mandioca (na medida em 
que a família o permitir – estamos à 
espera do/a nosso/a terceiro bebé em 
Outubro). Além disso, quero continuar 
como tradutor/intérprete independente, 
a buscar sempre novas possibilidades. 
Agora, por exemplo, está a nascer um 
projecto ligado ao Youtube, do qual 
ainda não posso falar mais… 

P.Z.: E para concluirmos, que 

conselhos poderias dar aos atuais 

estudantes de estudos portugueses 

da Polónia?

M.C.: A formação no Instituto 
revelou-se muito importante para 
conseguir ter sucesso nas minhas 
visitas a Portugal e em todas as 
reuniões de negócios que tive de 
conduzir. Mas tenho de reconhecer 
que a experiência é um elemento 
essencial, o conhecimento vivo que 
vem de querermos fazer e descobrir 
coisas por nós mesmos. Nenhum 
diploma ou formação te pode dar isto. 
Recentemente falei com uma amiga 
minha com quem estudei e me disse 
que tinha inveja de mim porque eu 
estou a fazer o que eu gosto e está 
ligado aos estudos que concluímos. 
Dos meus amigos da turma todos 
têm trabalho, uns relacionado com o 
português, outros não. A vida é assim. 
Arranjar trabalho para mim parece 
fácil, mas talvez seja porque eu estou 
agora numa posição favorável. 

O que sei é que não basta terminar os 
estudos e mandar o curriculum vitae 
e esperar. É importante ter um plano, 
ter uma ideia do que se quer da vida. 
E, às vezes, consegue-se formar um 
bom plano a ouvir livros.

o da favela, de André Diniz.
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Czesław Miłosz

OBŁOKI

Obłoki, straszne moje obłoki,
jak bije serce, jaki żal i smutek ziemi,
chmury, obłoki białe i milczące,
patrzę na was o świcie oczami łez pełnemi
i wiem, że we mnie pycha, pożądanie
i okrucieństwo, i ziarno pogardy
dla snu martwego splatają posłanie,
a kłamstwa mego najpiękniejsze farby
zakryły prawdę. Wtedy spuszczam oczy
i czuję wicher, co przeze mnie wieje,
palący, suchy. O, jakże wy straszne
jesteście, stróże świata, obłoki! Niech zasnę,
niech litościwa ogarnie mnie noc.

NUBES

Nubes, mis terribles nubes,
cómo late el corazón, qué tristeza, qué pesar de la tierra,
nubes, cúmulos blancos, silenciosos,
las veo al amaneceer con los ojos llenos de lágrimas
y sé que en mí la soberbia, la codicia
la crueldad y un grano de desprecio
construyen el lecho para un sueño de muerto,
y que los más bellos colores de mi mentira
ocultan la verdad. Bajo entonces la mirada
y siento el viento que me cruza,
ardiente, seco. ¡Oh, terribles,
guardianas del mundo, nubes. Quiero quedarme dormido,
que la noche compasiva me abrace.

    traducción de Gerardo Beltrán

{TRADUCCIÓN}
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Wisława Szymborska

As NuBEs

Coa descrición das nubes
debería bulir moito, 
despois dunha fracción de segundo
deixan de ser esas e comezan a ser outras.

É propio delas
non repetírense nunca
en formas, matices, posturas nin orde.

Sen a carga de ningunha lembranza
flotan sen problemas sobre os feitos.
De que van ser testemuñas!,
nun segundo disípanse en todas as direccións.

En comparación coas nubes
a vida parece ter os pés sobre a terra,
semella constante e practicamente eterna.

Fronte ás nubes
mesmo unha pedra parece ser un irmán
no que se pode confiar,
e as nubes, pois, curmás afastadas e frívolas.

Que exista a xente se quere,
e despois que morra un tras outro,
ás nubes tanto lles ten
esas cousas tan estrañas.

Sobre toda a túa vida
e tamén a miña, aínda incompleta, 
desfilan pomposas igual que desfilaban.

Non tiñan a obriga de morrer connosco.
Non precisan ser vistas para poderen pasar.

Tradución de Kasia Szczechula
Alumna de Galego B1. Universidade de Varsovia
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Wisława Szymborska

LAS NUBES

Con la descripción de las nubes
debería darme mucha prisa,
después de una milésima de segundo
dejan de ser ésas y empiezan a ser otras.

Es propio de ellas
no repetirse nunca
en formas, matices, posturas y orden.

Sin la carga de ningún recuerdo
se elevan sin problemas sobre los hechos.

¡De qué van a ser testigos!,
en un segundo se disipan en todas direcciones.

En comparación con las nubes
la vida parece tener los pies sobre la tierra,
se diría que es inmutable y prácticamente eterna.

Frente a las nubes
hasta una piedra parece un hermano
en el que se puede confiar
y las nubes, nada, primas lejanas y frívolas.

Que exista la gente si quiere,
y después que se muera uno tras otro,
poco les importan a las nubes
esas cosas
tan extrañas.

Sobre toda Tu vida
y también la mía, aún incompleta,
desfilan pomposas igual que desfilaban.

No tienen la obligación de morir con nosotros.
No necesitan ser vistas para poder pasar.

Traducción de Abel Murcia
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TRADUÇÕES 
NÃO SÃO COMO NUVENS

Por Jakub Jankowski

e

Maria Roguska, Kamila choroszewska 

e Paulina Grabowska

Mestres em Estudos Portugueses 
Universidade de Varsóvia

C
ada vez sabemos mais e mais. Sabemos que as 
traduções não são como pedras, nem como som-
bras. Agora saberemos que tão-pouco são como 
nuvens. Alto lá, que pode haver aguaceiros!

Se as traduções fossem como nuvens, a atmosfera azul estava 
cheia de papéis e de legendas, e de sussurros consecutivos ou 
simultâneos. Aglomerados espessos de letras de tinta prove-
nientes da condensação do pensamento existentes na mente 
sobre núcleos de raciocínio formavam pilhas acumuladas so-
bre o céu. E nunca ninguém viu nada disso! Nunca choveram 
letras! Nunca sussurrou do alto nenhuma voz! Ou será que o 
céu murmurou uma ou duas vezes?

Se as traduções fossem como nuvens, zumbiam ao pé dos 
nossos ouvidos o ano inteiro. Picavam a nossa pele desprote-
gida o ano inteiro como nos doces crepúsculos primaveris e 
veranis! Quem nos dera… Mas mosquitos, vespas, moscas e 
toda a insectada restante, todos dormem durante o inverno!

Se as traduções fossem como nuvens, flutuavam no ar como a 
poeira levantada pelo carro acabado de passar por um deserto 
qualquer. Mas infelizmente não se as vê no retrovisor. Segue-
-se em frente sem olhar para trás.

Se as traduções fossem como nuvens, tapavam a compreen-
são. Eram um obstáculo que estorva a visão, que perturba 
a boa harmonia e que pressagia desgraça. Mas são todo o 
contrário! 

E agora, silêncio, que se vai traduzir!
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O DAs QuINAs

(versão Fernando Pessoa)

Os Deuses vendem quando dão.

Compra-se a glória com desgraça.

Ai dos felizes, porque são

Só o que passa!

Baste a quem baste o que lhe basta

O bastante de lhe bastar!

A vida é breve, a alma é vasta:

Ter é tardar.

Foi com desgraça e com vileza

Que Deus ao Cristo definiu:

Assim o opôs à Natureza

E filho o ungiu.

POLE PIĄTEK

(versão H. Siewierski/A. da Silva)

Dary Bogów mają swoją cenę.

Niedolą płaci się za chwałę.

Biada szczęśliwym, ich istnienie

Jest tylko przemijaniem.

Ma w sam raz, komu wystarcza

Akurat tyle, by starczyło!

Życie jest krótkie, dusza nie zna granic:

Mieć to oglądać się do tyłu.

Nieszczęściem i pogardą

Bóg Chrystusa zdefiniował:

Naturze Go przeciwstawił,

Na Syna konsekrował.

POLE PIĘCIu TARCZ

(nossa versão)

Bogowie nie dają, lecz sprzedają.

Chwałę nieszczęściem się nabywa.

Biedni szczęśliwi, bo się stają

Tym co upływa.

Starczy komu starcza wystarczająco

Wystarczający by starczać!

Życie trwa krótko, dusza nieustająco:

Mieć to odwlekać. 

Ubogim i nieszczęśliwym 

Tak Bóg Chrystusa naznaczył:

Naturze uczynił przeciwnym

i Synem go namaścił. 
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Abel Murcia

sobre las aguas
suspendida la nube
se hace reflejo

 *

nubes de azúcar
entre gritos y risas
días de feria

 *

pastan las nubes
en la azulosa hierba
de una mirada

Poeta, traductor y director del  

Instituto Cervantes de Moscú
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José Emilio Pacheco (1939-2014)

NUBES

En un mundo erizado de prisiones
Sólo las nubes arden siempre libres.

No tienen amo, no obedecen órdenes,
Inventan formas, las asumen todas.

Nadie sabe si vuelan o navegan,
Si ante su luz el aire es mar o llama.

Tejidas de alas son flores del agua,
Arrecifes de instantes, red de espuma.

Islas de niebla, flotan, se deslíen
Y nos dejan hundidos en la Tierra.

Como son inmortales nunca oponen
Fuerza o fijeza al vendaval del tiempo.

Las nubes duran porque se deshacen.
Su materia es la ausencia y dan la vida.

Poeta, narrador, ensayista y traductor 

mexicano. Premio Cervantes 2009.
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* * *

Las nubes
son charcos
que vuelan

Gerardo Beltrán
Poeta y traductor



{POESÍA}

*Ilustraciones de Eduardo Núñez

ARQUEROS CHARQUEROS

Un arquero
es un charquero
sin charco
apenas con un arco
que no puede ser barco
porque se va de lado
inclinado
pero que tiene flechas
que vuelan derechas
y se clavan en las nubes
querubes
que lloran e inundan el suelo
¡qué consuelo
todo se resuelve!
el arquero se vuelve
charquero
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¿QUÉ SABE USTED 
DE LAS NUBES?

Por Katarzyna Hajost-Żak

Escritora

“Yo, de las nubes prefiero no hablar, están demasiado cerca de Dios” –dijo un 
cura mirando temerosamente el cielo.

“Yo las como todos los domingos después de salir del circo. Son blandas y huelen 
a azúcar” –dijo una niña gorda.

“Yo les paso por encima” –dijo un piloto prepotente de Boeing 777.

“Yo estoy por las nubes cada vez que miro la foto de Justin Bieber” –dijo una 
adolescente con escote de adulta.

“Yo las tengo en mi bar todas las noches de sábado: de puro, porro y tabaco. Son 
grises y pican” –dijo un encargado de bar de carretera de mala muerte.

“Yo las descargo para seducir al detective; siempre funciona” –dijo un escritor de 
novelas policiacas.

“Yo las dibujo para que la gente pueda distinguir el cielo del mar” –dijo un pintor 
mediocre.

“Yo, en las nubes prefiero no pensar, por si acaso” –dijo nerviosamente una 
optimista.

“Yo las controlo por Internet y de paso espío al mundo” –dijo uno de los impor-
tantes.

“Yo, si no me muero antes, haré entre ellas nuestro nido” –cantó Celia Cruz 
durante 55 años, hasta que se fue.

{CREACIÓN}
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NUVENS
Por Jakub Jankowski

Professor do Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-americanos 

 da Universidade de Varsóvia
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