POETA DOS CATAVENTOS

Poeta dos cataventos
Nova edição da Antologia Poética reúne uma seleção de poemas de
Mário Quintana elaborada por ele mesmo
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Mário Quintana (1906-1994) é daqueles poetas que ﬁcam eternos porque chegam ao leitor
como se fossem velhos conhecidos dele. Quem gosta de poesia encontra, nos versos desse
verdadeiro clássico brasileiro, um conforto e uma sensação de familiaridade que poucos
autores têm a capacidade de transmitir. É o que se pode conferir na leitura da recém-lançada
Antologia poética de Mário Quintana (Alfaguara). O volume é uma reedição da coletânea de
poemas organizada pelo próprio autor, que foi publicada em 1981. Eis o grande valor da
publicação: evidenciar o destaque, feito pelo próprio autor, das linhas mestras da sua poesia.
O conjunto, assim, deixa ver claramente uma profunda unidade em termos de forma,
conteúdo e tonalidade da expressão poética de Quintana, em que cabe muito bem a imagem
(tão cara ao poeta) de poesia em forma de ;catavento;: um centro unívoco e leve colhe as
inﬂuências do ambiente, as faz girar e devolve-as com uma nova consistência.
A Antologia poética deixa claro o lugar especial que a poesia de Quintana ocupa no contexto
do Modernismo brasileiro. Estreando em livro no ano de 1940, com o volume A rua dos
cataventos, o poeta se coloca como um legítimo herdeiro do movimento, especialmente se

pensamos na concepção de poesia que ele abraça. Em tal concepção, está muito bem resolvida
a dessacralização da dicção, da missão e da autoimagem do poeta que foi tão almejada pela
poética modernista.
Como se vê na Antologia, Quintana é daqueles poetas, da estirpe de Bandeira e de Cecília
Meireles, que apostam que a poesia não se realiza sem que o autor assuma uma posição
pedestre, geradora de empatia com o leitor. Para ele, melhor será opoema que melhor se
concretizar à medida do leitor mais comum.
Entretanto, tal simplicidade é apenas a aparência de um amálgama de fundo bastante
complexo. Nele se encontram, por exemplo, a dicção popular e o tino proverbial, armados
numa fórmula que combina o encantamento pela camada material da palavra e uma
tendência a sutilmente expressar uma ;lição de vida;. Isso é o que permite ao autor falar de
temáticas sérias sem gravidade vocabular ou de atitude, sempre revelando sensibilidade bemhumorada e leveza de espírito. Em cada esquina de cada poema há um dito intenso, capaz de
nos captar a atenção e ensinar um jeito bom de encarar a vida: ;A vida é uns deveres que nós
trouxemos para fazer em casa;.
Sob esse envoltório simples, popular e cotidiano, o leitor encontrará movimentos profundos,
que combinam a miudeza e o sublime, o rasteiro e o divino. Na estrada poética de Quintana,
astros e rastros intercambiam-se, trocam suas valênciase assim se estabelece uma dialética
entre o muito breve e o incomensurável: ;Que tristes são os caminhos, se não fora/ A mágica
presença das estrelas!”
Coordena tudo isso um olhar poético maduro, como o daqueles velhos sábios que povoam os
contos populares. Com ele se forja uma ﬁlosoﬁa contemplativa brejeira, brasileira e cordial,
que, de modo elegante e terno, seduz o leitor para a poesia e para as lições que a vida
transformada em poética pode nos oferecer.
Alexandre Pilati é poeta e professor de literatura brasileira da
Universidade de Brasília.
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A Rua dos Cataventos
Da vez primeira em que me assassinaram,
Perdi um jeito de sorrir que eu tinha.
Depois, a cada vez que me mataram,
Foram levando qualquer coisa minha.
Hoje, dos meu cadáveres eu sou
O mais desnudo, o que não tem mais nada.
Arde um toco de Vela amarelada,
Como único bem que me ﬁcou.
Vinde! Corvos, chacais, ladrões de estrada!
Pois dessa mão avaramente adunca
Não haverão de arrancar a luz sagrada!
Aves da noite! Asas do horror! Voejai!
Que a luz trêmula e triste como um ai,
A luz de um morto não se apaga nunca!

Emergência
Quem faz um poema abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada,esse ar que
entra por ela. Por isso, é que os poemas têm ritmo ; para que possas profundamente respirar.
Quem faz um poema salva um afogado.
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