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Resumo

Esta comunicação discorre sobre a densidade dialógica do discurso estético:
poesia/pintura e outros gêneros no limite do exercício intensivo de múltiplas leituras do
objeto verbi-voco-visual a fim de perceber/ver/ler/compreender, enquanto mecanismo
instrumental, a repercussão poética de outras artes na construção do objeto estético via
Tempo Espanhol (Murilo Mendes, 1959). Nesse percurso, delimitamos a Série Pictórica
como corpus e recorte da pesquisa para apreender o ato performativo do poeta em
especular para além da palavra e da imagem no itinerário poético do pretexto plástico à
verdade plástica. Este estudo elege como base os pressupostos teóricos formulados por
Bakhtin/Volochinov (1981), Bakhtin (1981, 1997, 1998), Brait (2003), Cumming
(1998), Greimas (1976, 1979, 1981), Roudaut (1998), Sena (1983), Tezza (2003) dentre
outros. A galeria poética que compõe esta leitura expõe uma amostra da pesquisa que
abrangeu um universo de onze poemas e a leitura de setenta e seis telas dos Pintores
Antigos da Catalunha (anônimos), assim como El Greco, Velázquez, Goya, Picasso,
Juan Gris e Joan Miró. Delimitamos o poema “Picasso” (Murilo Mendes, 1959) e três
telas de Picasso para instaurar/instalar a modulação dialógica dos discursos
poético/pictórico entre a palavra/a imagem, o poema/o quadro, o poeta Murilo Mendes e
o pintor Pablo Picasso.
Palavras-chave: leitura, interação, discurso, intersemioses.
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... à imagem da Espanha ...o pretexto plástico

PICASSO

Quem pega a vida à unha como tu?

Só mesmo Espanha, tua mãe e mestra.

Paris formou o espaço da tua técnica,

Mas Espanha te deu o estilo de contrastes,

O gosto de regressar ao centro do problema,

De investigar a matéria da vida
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E atingir o osso:

Construindo e destruindo ao mesmo tempo.

*

Situas o objeto inimigo,

Súbito assimilado.

As cores são de inventor, não de colorista.

A natureza morta

Retoma a lição espanhola:

Os elementos do quadro são “dramatis personae”

Que se cruzam no silêncio fértil.

Roma, Grécia ou África

Te servem de pretexto plástico:

O corpo extrai da vida

Sua força pessoal e polêmica.

*

Feito à imagem da Espanha, tu, Picasso,

Soubeste fundir a força e a contenção.

Na densidade intersemiótica do discurso estético, o estilo de contrastes: o
poema, o quadro – parece instaurar uma nova composição. Tal estrutura vem definir a
dimensão da interação verbal e não-verbal como poepicturalidades surpreendidas no
movimento de semiose a partir do qual a imagem parece se deter e hesitar nos
interstícios sígnicos da expressão estética do momento em que a realidade se faz/torna a
verdade, na dialética da criação. Por isso mesmo se faz passagem. Transição.

El papel de la pintura – dice Picasso , para mí, no es pintar el
movimiento, poner la realidad em movimiento. Su papel, para
mí, es más bien detener el movimiento. Hay que ir más lejos que
el movimiento para detener la imagen. Si no, se corre detrás de
ella. Tan solo em esse momento, para mi, está la realidad
(Hélène Parmelin, 87-89).

Na ordenação plástica dos versos, Murilo Mendes compõe a estrutura do objeto
a partir de uma seleção de palavras através das quais condensa a superposição de
imagens e acopla a multiplicidade de sentidos que parece expressar a densidade estética
da obra de Picasso. Delineia o percurso pictural que traça o espaço e delimita o tempo
intersectado nesse diálogo poepictórico. O processo de transtextualidade se visualiza no
engate da semantização desse dizer e desse fazer pelas unidades visuais do poema:
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Picasso, a vida, Espanha, Paris, Roma, Grécia ou África; o objeto, as cores, a natureza
(morta), os elementos (do quadro), o corpo, sua força (pretexto plástico). A lição
(espanhola): o estilo de contrastes.

A princípio, a estratégia de construção do objeto é evidenciada pelo efeito
de cláusula que emoldura o poema:

PICASSO

Espanha

Espanha

Picasso

O poema constrói o quadro, em duas dimensões apoiadas na dialética – Picasso/
Espanha. O Poeta expõe as identidades entre o pintor que encarna o espírito hispânico e,
“... à imagem da Espanha”, transpõe os limites de uma única tradição... Para produzir o
gesto iconoclasta de quebrar uma tradição ao rejeitar a representação realista seguida
desde o Renascimento. Esta postura tem se consagrado como uma característica do
artista Picasso que avança na medida em que, dialeticamente progride, através de
retornos estratégicos e por expor uma comparação perfeitamente refletida e
extremamente diversificada com a tradição.

Espanha é isso: diversidade e essência. Picasso absorveu el duende e construiu
um estilo marcado pela oposição academia versus el duende (Lorca, F. G. Teoria y
juego del duende in Obras Completas, 1957, p. 36. Conferência). Aprendeu a magia de
misturar cores e formas, linhas e volumes, real e irreal, racionalidade e irracionalidade
para produzir essa fusão: força e contenção. Lições de Espanha que permeiam toda a
sua trajetória.

O termo PICASSO abre o poema com o título e o fecha com uma exaltação a
Picasso no penúltimo verso a demarcar as fronteiras do texto. Assim percebido na sua
totalidade, esse recurso parece revelar o processo de – Situar o objeto inimigo,/Súbito
assimilado – para submetê-lo à segmentação do todo em suas partes, no próprio limite
de seu dizer e fazer. Nesta moldura, Murilo Mendes superpõe à imagem de Espanha –
“mãe e mestra do pintor”, a qual abre o primeiro plano: “Quem pega a vida à unha como
tu? / Só mesmo Espanha, tua mãe e mestra”.  e o fecha com a imagem de Espanha, no
último plano, agora, numa síntese de todo o efeito de identidade construída pelo
processo do aprendizado e de assimilação dos ensinamentos da mãe e mestra: “Feito à
imagem da Espanha, tu, Picasso, / Soubeste fundir a força e a contenção”. Se olharmos
por este ângulo, o poeta parece modular este gesto produtivo de traçar um perfil dentro
do outro, na dialética imagética do olhar que oscila entre um e o outro: Picasso/
Espanha/ Espanha/ Picasso. Um é o espelho do outro e/ou modelo, que é o mesmo
multifacetado na pedagogia do verbo, à imagem e semelhança da didática pictórica.

O poeta segrega o poema PICASSO, numa montagem triádica, em três planos –
três estrofes, as quais se superpõem na composição do objeto:
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PICASSO

I

 o estilo de contrastes,

......................................

II

 o pretexto plástico,

.....................................

III

 à imagem da Espanha.

........................................

O primeiro plano, com um total de oito versos, se configura como um painel que
parece revelar a densidade da estética de Picasso em toda sua diversidade e essência,
donde se concentra a delimitação das extremidades do itinerário estético do Pintor.
Espanha e Paris.

Paris formou o espaço da tua técnica

Mas Espanha te deu o estilo de contrastes.

(O grifo é nosso)

O poema delimita essa trajetória de Picasso, em que Espanha e Paris
desempenharam um papel bem diferente. Observemos o adversativo que enlaça os dois
versos acoplados, como um operador metalinguístico a demarcar a dialética da criação
postulada nessa pedagogia da arte:

as lições de Paris – o espaço da técnica.

as lições de Espanha – o estilo de contrastes.

Lições que Picasso traduz em todas as fases de sua produção, em especial no
período que demarca os limites deste corpus, que abrange o arco do tempo de 1907 a
1937, período este, evocado pelas referências de Murilo Mendes, na obra Tempo
Espanhol, 1959.

Na superposição de planos, Murilo Mendes coloca a Espanha no primeiro, na
dimensão de mestra. As lições de Espanha não cabem num único verso. O poeta as
enumera na expansão que se intensifica até o fim da estrofe, precisamente nos últimos
quatro versos:

(...) Espanha te deu o estilo de contrastes,

O gosto de regressar...,

De investigar...,

E atingir o osso:
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Construindo e destruindo ao mesmo tempo.

O Poeta delimita as dimensões de um Fazer a se referencializar no aprendizado
de Picasso em cada um desses países, a estabelecer-lhe as regras de construção do
objeto: o primeiro plano contém um total de oito versos, o segundo, onze e o terceiro,
apenas dois. Sob a égide desse estilo de contrastes, Murilo Mendes traça uma linha para
além do poema em direção à vida e à obra de Picasso remetendo seu olhar a duas
dimensões: crítica da vida, crítica da arte.

A vida de Picasso e sua trajetória artística se confundem com a história da arte
do século XX. E, a leitura de Murilo Mendes recoloca fatores que evidenciam, na
estética picassiana, algumas nuanças que delimitam o seu tom: a ruptura, como
princípio mais evidente; a negação, como parâmetro gerador de outras modalidades de
ver e a invenção, na tortuosidade do seu traço, como a fluidez do Ser à procura de si
e/ou da verdade plástica. Tudo isso parece colidir com os cânones estéticos
historicamente assimilados, a demonstrar essa inconformidade expressa em signos
pincelados como a epifania enunciadora do novo. Esse movimento artístico em direção
ao novo começa a ser traçado com o objetivo de afastar-se da representação naturalista a
fim de se conseguir plasmar, de modo simultâneo, sobre a superfície do quadro, um
objeto visto de múltiplos ângulos. Trata-se de um modo de expressão em que o artista
fraciona o elemento da realidade, o qual está interessado em representar e, depois, o
expressa através de planos superpostos e simultâneos. Isso permite ao artista a
possibilidade de situar o objeto inimigo, arquitetar e ordenar os planos de maneira mais
conveniente, investigar a matéria da vida para atingir o equilíbrio de linhas e formas,
além de solucionar o ponto de fuga. Esse novo modo de expressão estética originou-se
na França, em 1908, quando Henri Matisse contemplou um quadro de Georges Braque
(Case l’Estaque), que representava casas cuja aparência cúbica lhe chamou a atenção. À
frase de Matisse recorreu o crítico do francês Louis Vauxcelles, que, corroborou com
esta formulação crítica, também a postular que a obra estava reduzida a cubos.

A origem desse movimento artístico está baseada, segundo os estudiosos, em
fontes muito distintas: por uma parte, o impacto que causou nos círculos artísticos de
Paris a escultura africana, e por outra, a influência do pintor francês Paul Cézanne e sua
tendência a reduzir os volumes dos objetos reais a elementos essenciais como o cilindro,
o cubo e a esfera. Ele evitou descobrir a forma, a considerou como uma manifestação no
espaço. A estes antecedentes há que se agregar a reação contra o fauvismo, tendência
pictórica na qual a expressão da cor era um dos aspectos mais sobressalentes.

Os criadores que iniciaram as experimentações cubistas foram Pablo Ruiz
Picasso e Georges Braque. Simultaneamente as investigações desenvolvidas por
Picasso, e as que Braque havia realizado a partir de uma série de paisagens de
L’Estaque caracterizados pela escassez de colorido e um volume facetado, à base de
planos inclinados, que se apresentam em Paris na exposição que deu origem à
denominação: cubismo.

A concentração de diversos e múltiplos elementos visuais no processo de
contiguidade formal instaura um jogo de entrelaçamento de sentidos no qual, parte e
todos se fundem na diversidade de si mesmos. Signagens. Imagens. Colagens.

Pelo jogo das formas, pelo caleidoscópico pictural, pela inventividade
picassiana, a tela, em sua totalidade apresenta uma pregnância total da forma.
Independente do nível de dificuldade que, a priori, a sua leitura possa suscitar. Natureza
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morta: “Ma Jolie” (1911-1912), “Natureza morta com palha de cadeira” (1911-1912),
“Feuille de Musique et Guitarre” (1912-1913).

SÉRIE COLAGENS

Fig. 38

“MA JOLIE” (FEMME À LA GUITARRE)1911 – 1912.

(MULHER COM CÍTARA OU VIOLÃO) 1911- 1912.

Óleo sobre tela 100 x 65,4 cm. The Museum of Modern Art, Nova York.

Adquirido por meio do Lillie P. Bliss Bequest.

PABLO PICASSO

Detalhes de cordas, dedos, elementos musicais – notas, clave de sol, linhas –
horizontais, verticais, diagonais, curvas, círculos. Tudo e todos assimetricamente
dilacerados. “Ma Jolie” (Femme à la guitarre), “in praesentia”.

Na configuração imagética evidenciam-se a percepção de fragmentos de cordas,
de dedos, de elementos musicais, como a clave de sol, notas e outros. Linhas duras e
secas – horizontais, verticais, diagonais, curvas, circulares, enfim, todo o conjunto
segregado pelo rigor do pincel e da luz que, assimetricamente, os faz esbater-se em
movimento e ritmo fulminantes. Tudo se reduz a pedaços. Recortes que se reverberam
em unidades visuais até o extremo da irracionalidade de quando e onde se faz aflorar o
espectro do Ser no seu poder total. A metafísica da arte.

A multiplicidade de ângulos e a diversidade de formas geometrizadas sob o
efeito claro-escuro geram a tensão entre cor, forma, volume e som. A dialética das
unidades picturais instaura uma correlação de forças de forças entre as suas partes em
que o plano estrutural mais profundo, mais denso parece suster o fascínio da imagem
para dominar com mais intensidade, o ritmo do olhar de espectador-pintor, espectador-
poeta, espectador-leitor. Todavia, a contradição assim permanece no movimento de ida
e vinda de um polo a outro, em algumas áreas com mais destreza e agudeza de gestos
ziguezagueantes, mais à direita da tela e mais harmoniosos, femininos, à esquerda da

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3190



mesma. Traços circulares parecem assegurar junto com a superposição de feixes de luz
e formas: fragmentos cortantes em busca de sua coesão nessa diversidade de formas.

A harmonia que circunda e se decompõe nas proporções de seus tons e semitons.
Monocromia dessonorizadas em gestos silenciosos. Surdos. Batuta daquele que ouve
cores e vê tão somente a tonalidade de formas em sua decomposição opaca por onde se
queda a “Ma Jolie”. Picasso decompõe a figura até a instância primeira e última do ser
absoluto que se destrói/reconstrói na fragmenticidade daquilo que ele considera ser a
estrutura verdadeira: a irracionalidade. Diríamos: a irracionalidade da racionalidade
imagética. Tudo isso parece revelar o gosto de Picasso pela descontinuidade espacial
abrupta e seu jogo de planos superpostos.

A espacialidade assume uma carga dinâmica que põe e impõe um ato de força no
momento mesmo de fruição e no momento outro de recomposição através da leitura da
imagem, que parece ser destrutiva em relação à consciência, mas, imediatamente e/ou
simultaneamente, é trazida à consciência para impor-se uma estrutura imagética que se
faz bloquear em sua própria foram. Negatividade. Ela se fecha naquilo que não é: a
forma mais perfeita da deformidade de Ser. Para Picasso “a verdadeira forma do ser é o
irracional”. Aragon (1993) escreve:

Picasso era o mestre da forma, mas sua forma nada tinha de canônico,
sendo uma inovação e uma invenção contínuas. Sua grandeza residia
justa nisso, não partida da ideia de uma realidade resolvida numa
natureza ordenada, e sim da realidade enfrentada e compreendida na
violência de suas contradições. A forma que a desvelava e
representava também deveria ser descontínua, carregada de tensões
explosivas: um quadro de Picasso é sempre um conflito travado sob os
olhos surpresos de quem o fita (Aragon, 1993, p. 336).

Assim, a diversidade imagética e a inventividade do dizer/fazer pictural que se
fecha em suas próprias contradições, todavia, comprometem a unidade das partes na
decomposição de totalidades.

Na fluidez de formas que parecem se movimentar no espaço, o padrão visual dos
elementos constituintes da imagem se dinamiza na proporção em que o efeito claro/
escuro, profundo/superficial, nítido/difuso, tonal/atonal permite um deslocamento
ocular e focal de um elemento para o outro. Ora é um detalhe ora outro que se elege
como paradigma da contradição. Todo esse fluir de uma parte para a outra, possibilita
uma travessia de continuidade na descontinuidade de ser arte, invenção. Nada mais
perfeito. Pintura/Música; Femme/Guitarre: “Ma Jolie”. Sob a paleta de Picasso as
contradições não se neutralizam embora, paradoxalmente se mantenham em uma
harmonia dissonante. Toques e retoques de luz que, superpostos, regem a composição-
sonata em mi “Ma Jolie” pictural.

Escreve Cottington (1999) que

Picasso acrescentou as palavras “Ma Jolie” (Minha Bela), na parte
inferior de um retrato de meio-corpo de sua nova namorada. Recurso
que funciona não só como um título dentro do próprio quadro – um
reconhecimento irônico da quão pouco lisonjeira era aquela pintura
quase ilegível , as palavras eram também as primeiras da letra de uma
canção popular muito em voga na época (Cottington, 1999, p. 69).
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Canção-pintora composta através de uma pauta de não-cores. No ritmo frenético
do seu pincel, Picasso golpeia todas as linhas e formas para serem emolduradas em
sons. Imagens disformes fluem por entre os matizes de cores/não-cores, linhas/linhas
que se realinham configurando-se em si.

Cada tela autorreflexiona-se num processo metalinguístico/metapictural a gerar
novas nuanças pictóricas. Proporção estética perfeita – a Femme está para a guitarre,
assim como “Ma Jolie” está para a Pintura-tela-musicista-picassiana. O pintor, no seu
pretexto plástico traça a récita sui generis de um dueto artístico: intersemiose:
Pintura/Música. Hermetismo. Invenção. Limite entre racional/irracional.
Semelhança/Dessemelhança: dialética da criação.

As forças de organização forma tal qual pêndulo oscilam entre os polos
antagônicos da configuração imagética, sem, no entanto, quebrar a unidade de uma
totalidade que coexiste em função da diversidade de suas partes. A estética de Picasso é
isso: convergência e divergência. Continuidade e descontinuidade, numa descomunal e
paradoxal harmonização. O belo e o horrendo. Tudo se reduz a uma particularidade de
quem o percebe. O olhar delimita ou não o objeto enquanto espaço de sua percepção.
Assim, a obra se afirma por uma alta pregnância da forma. Ela é o que é em si mesma:
“Ma Jolie”.

Picasso leva a redução dos meios de representação a um mínimo de sinais.
Afasta-se mais radicalmente da semelhança na criação de um léxico das marcas gráficas
e dos motivos pictóricos cujo significado, enquanto representação depende, sobretudo,
das relações de diferença e posição no quadro como um todo (em termos semióticos e
simbólicos)  em cada caso, o jogo de diagonais e triângulos contra uma grade retilínea.

SÉRIE COLAGENS

Fig. 39

FEUILLE DE MUSIQUE ET GUITARE, 1912 – 1913.

(Violão, pauta de música e copo), outono de 1912.

PABLO PICASSO.

Papéis colados, gauche e carvão sobre papel, 48 x 37 cm.

Marion Koogler-McNay Art Museum.
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Legado de Marion Koogler-McNay, 1950.

112. Foto: Michael Smith. © DACS, 1993.

Folha de música, violão, pauta de música, uma taça, recorte de jornal e, no
fundo, papel de parede.

Picasso justapõe detalhes e, simultaneamente, superpõe fragmentos de guitarra,
de folha de música, de recorte de jornal e taça, interpostos pelo vazio-hiato-pausa-voco-
sonoro-visual das imagens, que se impõem/interpõem por sob/sobre a aplicação de
papel de parede simetricamente recortado por losangos com motivos florais no centro.

Nesta elipse imagética, instaura-se um jogo semiótico pelas fronteiras abertas
entre universos discursivos – pintura/música/literatura. Intersemivozes/Intersemioses. O
jogo de planos produz uma ondulação/modulação entre profundidade/superfície, o qual
parece provocar uma frequência sonoro-pictórica onde as imagens parecem se espargir
em formas, volumes e imagens que se interceptam/intersectam-se através de letras,
linhas e cores diversificadas: ora se visualiza um fragmento de uma unidade visual ora
se tem a negação dessa totalidade pela interferência de outra unidade. Parece haver um
ritmo quaternário nesse recital de ecos. Num primeiro plano, percebe-se um círculo em
branco que, em sua ambiguidade, sugere a formada boca da guitarra assim como parece
evocar a esfericidade do ser/não-ser, um espaço em branco, um vazio a ser preenchido,
um olho. Ponto de entrada e de saída ou, até mesmo, um ponto de fuga do qual se
escapa na horizontalidade convergente de se ser assim: enigma. Ou a postura obsessiva
do “voyeur” na busca incessante de desvirginar imagens com suas retinas febris a
penetrar nas labirínticas formas de ser horizontes.

Essa unidade visual é negada no movimento seguinte pela interferência da
imagem do papel de parede que, tal qual navalha, corta a expectativa do leitor. A
unidade da imagem da guitarra é aberta em seus flancos e, assim mesmo, parece se
“recompor” em sua base, em preto e não em vermelho – como poderia supor a
racionalidade suscitada pelo golpe espacial-imagético, desferido por uma figura que
parece ser a parte inferior da guitarra. À esquerda, aparece um fragmento da parte lateral
da guitarra, configurada através de uma simulação da textura da própria madeira, que
está pautada por seus sulcos demarcados através de camadas vegetais que se superpõem
como artérias representadas em tons de marrom-amadeirado, como se fossem ecos
pictóricos, numa implícita alusão à própria carne/corpo, transfigurado em guitarra.
Metade árvore, metade instrumento de ação do homem-pintor a entalhar a
transformação da natureza-morta que se torna obra-prima imortalizada em cores.

No plano superior, vem o estranhamento do azul, o qual parece quebrar a
monocromia dos últimos trabalhos da série “papiers collés”. Este elemento sugere a
parte central/superior do braço da guitarra estilizada: sem a cabeça, normalmente
situada nas extremidades do instrumento musical, onde se faz toda afinação das notas
musicais. Na tela, Picasso marca seu estilo, ao provocar uma dissonância esquemática
da guitarra: apresenta uma forma “retangular”, com ângulos superiores menores do que
os demais, e a própria ausência de cordas, as quais representam a essência de um
instrumento que se conhece como um instrumento de cordas. Imediatamente à direita,
superpõe-se o fragmento da folha de música em cuja pauta se lê as notas musicais: si,
sol, si, lá, sol. Composição em solo e piano: dueto. Logo abaixo, há outro recorte
imagético de uma taça estilizada como se fora o protótipo, em cristal, da guitarra em

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3193



que se tragam sons e ouvem-se cores. Nessa interação, música/pintura, o inter(dito) se
faz ecoar numa composição matizada por ecos sonoro-pictóricos em si, sol, si, lá, sol.
Solo e piano. Folha de música esmaecida pelo tempo. Cor secular tonalizada pela
ferrugem. Sem ecos. Acordes pictóricos. E, por último, na base inferior à esquerda,
Picasso cola um fragmento de jornal – do “Le Journal”. Picasso recorta pedaços da
primeira página do jornal, na qual se leem referências à Guerra Balcânica. Novamente
Picasso segmenta o vocábulo “Journal” e destaca uma parte do mesmo: “Le Jou”.
Também recorta a manchete do mesmo jornal, suprime a última letra da palavra
“engagée”, conforme o registro: “LA BATAILLE S’EST ENGAGÉ”.

A coesão das imagens superpostas consolida-se através de: quadrados – ora da
folha de música ora do espaço vazado do papel de parede; losangos – do papel de
parede com motivos florais; retângulos – da figura da taça, e do recorte de jornal, sendo
que este se encontra em posição horizontal; trapézio – unidade visualmente estilizada do
braço da guitarra; círculo – da boca da guitarra que parece se dilatar e ampliar-se em seu
contraste pictórico, numa base-metade-círculo, que se quebra em seu duplo e se espalha
para, num primeiro plano, compor a estrutura da guitarra em sua parte inferior; dois
círculos – que se condensam para formar um todo: a parte lateral da guitarra
verticalmente cindida em sua metade. Pedaços de um todo que se diz na partitura de si,
em si maior. Simulação. Motivo de uma contextura em verniz que denuncia o lado de
dentro (da madeira) pelo seu avesso (a guitarra). Superfícies, nervuras, ranhuras. Perfis
simultâneos que, em sua bidimensionalidade, expressam a dialética, o fora (o exterior),
o dentro (o interior) justapostos.

Há uma distribuição espacial racionalmente intersectada por planos que se
abrem e fazem preencher seus vazios/elipses das formas, através do processo de fruição
estética donde nesse jogo semiótico de leitura intervalar, ora um ora outro elemento
visual se faz reger na composição da arte. Esse ritmo binário estrutural parece alternar
também o cromatismo branco/preto do intervalo sígnico da circularidade da boca da
guitarra e da abóbada, base da guitarra. O preto parece quebrar a densidade estrutural do
duplo circular e instaura a sua decomposição esférica que parte e se espalha como se
fosse uma abóbada superposta num plano primeiro a absorver todas as imagens, em
solo, as quais parecem convergir para ela. A parte inferior da guitarra se coloca como
base na completude espacial da tela. Limite. Colagens.

Tudo isso tem como painel de fundo, motivos florais, simetricamente
distribuídos no centro de losangos, os quais aludem a mosaicos, cerâmicas, a tecidos
decorativos, suscitando uma ambientação mais adequada à arte decorativa. Este quadro
pode-se eleger como o protótipo da obra aberta. Todas as unidades visuais parecem
abertas, autônomas, soltas. Partes de um todo que se concilia em seus contrastes e
contraltos. Na multiplicidade de formas e diversidades de ferrugem-marrom-bege-azul-
branco-preto. A composição se encerra em um “gran finale”.

A fluidez de uma estrutura aberta permite a ritmicidade das imagens que se compõe em
sua discursividade multíplice: pintura, música e literatura. Diálogos. Duetos. Pincel e
Piano. Pena, pincel e pauta de cores e de formas engajadas: nove cores/nuances, nove
unidades espaciais – dois quadrados, três retângulos, sendo um deles, ampliado e
segmentado ao meio para, talvez, confirmar a forma isomórfica de outra metade
circular: a metade da guitarra, à esquerda. Além desses, há ainda, dois quadrados: o da
parede e o de sua base subsumida nas fronteiras da tela e da imaginação. Ritmo e rimas
se harmonizam na sinfonia picassiana.
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Na congeminação estética da obra, a simetria e a isomorfia parecem afinar os
contrastes em sua musicalidade pictural, em que a arte de conciliar pintura-música-
literatura faz romper as fronteiras de sistemas heterossemióticos e, assim, irromper a
unidade da descontinuidade de elementos que, de tão contíguos, fundem-se na
semelhança de ser seu duplo. Alteridade em si. Ou seja: a polaridade se neutraliza na
circularidade de seu eixo estrutural: ponto de equivalência entre similaridade e
contiguidade. Limite da poeticidade composicional pictórica.

A polifonia da tela encerra em suas formas a densidade estética do discurso
pictórico que, na transposição de seus limites, não compromete a unidade na diversidade
de suas partes. Assim, Pintura-Música-Literatura traduzem-se no idioleto picassiano em
“papiers collés”. Composição de sua pluralidade em unidades visuais que parecem reger
as pausas rítmicas ou intervalares de elementos pictórico-sonoro-literários em
convergência estética. Nesse arranjo, se instala o movimento do gesto/olhar produtivo
que Picasso constrói: uma equivalência interna capaz de proporcionar à obra uma alta
pregnância da forma. Instalação em si.

Na dialética das formas a sua pregnância se faz arte, portanto, operação de
sentidos: perfectividade e discursividade – Arlequin (Roma) e Os Três Músicos,
(Grécia).

Na intersecção de planos, o Poeta articula as tensões entre o dizer e o fazer –
poético e pictórico, em que se desvela não somente o estilo de um e de outro artista,
mas, sobretudo, o estilo que se consolidou como o estilo de contrastes. Um estilo que
ficará indissoluvelmente ligado a esses artistas. Uma produção polêmica. Na dialética,
Picasso versus vida, Picasso versus objeto inimigo de seu próprio fazer: construir
destruindo ao mesmo tempo.

Nessa tensão criadora, Murilo Mendes concilia, mediante lições, a pedagogia da
poesia e da pintura, em suas múltiplas etapas de construção. Tudo isso parece
condensado a uma montagem paratática, na qual cada ação corresponde ao movimento
do gesto produtivo do objeto, a saber: pegar/colar – a vida; regressar – ao centro;
investigar – o problema: matéria da vida; atingir – o osso; construir/destruir – as
simultaneidades; situar/delimitar – o objeto inimigo; retomar – a lição espanhola; cruzar
(os elementos do quadro) no silêncio fértil; servir-se do pretexto plástico (Roma, Grécia
ou África); extrair (da vida)  sua força pessoal e polêmica; fundir (à imagem da
imagem de si, o real/Espanha)  o seu traço/marca pessoal.

SÉRIE ARLEQUINS
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Fig. 40

OS TRÊS MÚSICOS, 1921 (MUSICIENS AUX MASQUES).

Fontainebleau, verão de 1921.

Óleo sobre tela, 200,7 x 222,9cm. Zervos IV, 331.

New York, Museum of Modern Art, Fundo Mrs. Simon Guggenheim.

PABLO PICASSO.

Três figuras estilizadas. O Pierrot, o Arlequim e o Frade. Uma flauta, uma
guitarra (violão), folhas de música e elementos musicais. Cadeiras, mesas. Um cão –
sombra. Um fundo marrom em harmonia com o assoalho terracota.

As imagens segregam-se em cores branca, lilás, azul, preta, marrom e
terracota. Cores estas que se interceptam na simultaneidade de ser ainda uma alusão
estrutural da construção formal cubista. No primeiro plano, o trio destaca-se pela
composição cromática muito colorida com nuanças que evocam as cores cubistas, em
tons sombrios – marrom, ocre (a terracota do assoalho), o negro da vestal do frade, do
chapéu do Arlequim (bem ao estilo das boinas que Picasso gostava de usar), o braço e
os óculos dos personagens, máscaras e cabelos do Pierrot, da perna e braços do Frade
que se interceptam por entre o Arlequim. Destaca-se o branco da vestimenta do Pierrot,
à esquerda da cena, com sapatos negros, a tocar uma flauta gris, com seis “orifícios” e
uma boca maior, a qual apresenta uma forma em círculo negro. Rimas-círculo se
reiteram na boca da guitarra e nas notas musicais.

Os personagens estão todos sentados, tendo como apoio uma mesa
vermelha, em que está uma pauta de música para a flauta e onde se apoia o braço do
Arlequim ao tocar sua guitarra. Este evoca, em seu traje losangular, quase a mesma
referência imagética do Arlequim pintor, de 1915: a colagem em pintura e a abstração.
Estes elementos visuais podem ser remetidos ao narcisismo picassiano e à própria
memória de seu idioleto corroborada em várias telas dedicadas à figura do Arlequim,
enquanto personificação dele próprio, artista – Picasso e à memória aos mitos, também
inventores: Pan, Hermes, Apollinaire, Jacob e ele mesmo Picasso. Metalinguagem
explícita no discurso estético que se auto-referencializa na multiplicidade e pluralidade
da dialética da criação. Cenários que se superpõem na densidade de cores e traços que
apontam itinerários seculares. Matilde Battistini (2001) afirma que esta tela representa
as divindades clássicas:

(...) protagonistas da comédia da arte: Pan, inventor da flauta, oculta-
se sob o aspecto do lunar Pierrot; Hermes, o inventor da lira,
converte-se em Arlequim, um guitarrista. Junto à recuperação do
mito, Picasso rende homenagem à sua própria pessoa (Arlequim), a
Apollinaire (Pierrot) e a Jacob (o frade) (Bastitini, Matilde. Art Book.
Picasso, 2001, p. 105).

O Arlequim parece cantar para os demais. Em sua configuração imagética ele
apresenta uma abertura em suas mandíbulas negras tracejadas de branco, que supõe a
corroboração do gesto no ato mesmo de cantar.
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A configuração imagética dos sapatos usados pelos personagens em cena
mantém a mesma estrutura entre si, com diferentes nuanças: preto, branco e marrom. As
mãos também são figuras recorrentes de outras telas (Arlequim, 1915, Fig. 40) e que
conferem uma ritmicidade à cena, em sincronia rítmica, como se todas elas tocassem
num tempo pautado, em cores, nesse concerto pictórico. O frade define-se tipicamente
pela vestal e pela barba verticalmente tracejada, aparada segundo uma angulação
retangular, em harmonia com a sua composição facial. Todos têm os olhos interceptados
pela cor de fundo, como se houvesse um hiato de tempo no olhar para além deles
mesmos, numa dimensão mítica de referência histórica. Outro efeito de cena parece
incidir por sobre a folha de música pautada em negro, interseccionada pela cor azul. No
plano mais profundo, apresentam-se formas que sugerem, na parte esquerda da tela,
uma cabeça de cão, interceptado por entre as imagens do cenário, em cujo centro vê-se a
cauda e, à direita, as patas. O cão, na qualidade de figurante parece conferir um tom
familiar à cena.

A concentração dos elementos figurativos da cena e a sua contiguidade
compositiva demonstram, através da diversidade de traços, de cores e de superfícies
planas, a unificação do cenário. A tomada de cena preenche o espaço da tela em sua
completude. Parece ser a récita de três divindades na sinfonia da arte moderna em
homenagem ao universo musical e aos seus mitos. Pela sua ambivalência intrínseca, o
Arlequim é a máscara mais representativa do artista moderno, portanto, ele mesmo
Picasso, personificado no limite desta ambivalência pictural-mitológica, irreverente
subversor da ordem imposta.

A configuração imagética segmentada na planimetria da construção cubista vem
apresentar, dentre outros elementos, uma alta pregnância da forma na sua
expressividade estético-pictórica. À densidade pictural justapõe-se a versatilidade do
universo lítero-musical em que as dimensões da pintura, da música e da literatura
corroboram a travessia da multiplicidade à unidade do discurso estético: intersemiósis.
Metamorfoses plásticas que se sabem produzir uma poética da “representabilidade” ou
da “figuralidade”, como afirma Didi-Huberman (1998, p. 97).

O processo é concebido dentro do fluxo de expansão descritiva que introduz, no
ato de produção, um princípio de ordem que garante a duração do movimento da parte
ao todo, sem, no entanto, perder-se na angulação modular do gosto de – regressar ao
centro do problema. Para Ingo (2002, p. 27), o estilo de Picasso seria assim a
capacidade de dispor de todos os estilos. Portanto, Murilo Mendes absorveu desta lição
de Espanha/de Picasso o gosto de conciliar na dispersão de toda uma trajetória marcada
pela diversidade de temas, a maneira de Picasso proceder ao situar o objeto. Seu método
parece constituir-se de duas dimensões: uma formal, outra temática. Seu pincel modula
as formas na configuração temática de Pintor e modelo, circo, saltimbancos e arlequins,
pares enlaçados, mãe e filho, corrida de touros, naturezas mortas, em síntese, a Vida.
Vida que se esbate, por entre cores e traços duros, até a desenvolver técnica da guerra
pela representação da atrocidade destrutiva do massacre de Guernica (1936).

O problema tem um ponto de unidade na diversidade do seu próprio fazer que se
fundamenta a partir do processo apurado de construção: o objeto situado, assimilado,
fundido na força e contenção. Murilo Mendes reproduz tudo isso de uma forma densa e
concisa, carregada de camadas superpostas de sentidos: cada palavra apresenta uma
textura concentrada e multifacetada da produção pictórica de Picasso. A linguagem é
submetida a um processo de filtragem semântica.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3197



O Poeta faz recortes e dispõe, no espaço do poema, todos os elementos que
compõem, numa primeira leitura, a arquitetura do quadro como protótipo de uma
poética-pictural de Picasso, a partir de estudos concretos na busca de uma linguagem
substantiva em seu próprio fazer, que se explicita na semântica da pintura: o espaço, o
estilo, o gosto, o osso, o objeto, o corpo; a vida, a matéria da vida, as cores, a natureza
morta – “dramatis personae”, a lição (espanhola): a força e a contenção. Todavia, tais
elementos são resgatados, numa segunda leitura, como operadores metalinguísticos a
desvelar a intersemiose poesia/pintura. Murilo Mendes e Picasso em interação.

É evidente a identidade do poeta com o pintor, marcada pelo emprego constante
da segunda pessoa: Quem pega a vida à unha como tu? / Só mesmo Espanha tua mãe e
mestra. Em seguida: (...) tua técnica, / Mas Espanha te deu o estilo de contrastes, (...)
Situas o objeto inimigo, (...) Roma, Grécia ou África / Te servem de pretexto plástico;
(...) Feito à imagem de Espanha, tu, Picasso, / Soubeste fundir a força e a contenção.

Murilo Mendes produz, nessa transtextualidade, a didática da arte na densidade
intersemiótica do discurso estético onde, à isotopia explícita do fazer poético, se
superpõe num único discurso: a do fazer pictórico. Assim, Picasso poderia reverter e, no
rigor de sua técnica, configurar no horizonte imagético do poema o pretexto plástico
interseccionado no espaço da ordenação plástica do verso da produção poética de
Murilo Mendes e expor na sua composição a epifania poepictural da arte:

Feito à imagem da Espanha, tu, Murilo,

Soubeste fundir a força e a contenção.

Na montagem do poema PICASSO, Murilo Mendes modula as unidades visuais
– Espanha, Paris, Roma, Grécia ou África, tal qual paisagens, cenários superpostos num
processo de gradação cênica, semelhante à técnica zoom e/ou à composição pictórica
bem ao estilo de Picasso. Na transposição da referencialidade pictórica, Murilo Mendes
focaliza, à distância, os elementos visuais, configurados no espaço exterior, enquanto
instância mimética: Paris, ...o espaço da técnica. Espanha, ...o estilo de contrastes.
Roma, Grécia ou África, ...o pretexto plástico. Simultaneamente, o poeta modula em
primeiro plano, a imagem de Picasso, em close, justaposta à de Espanha. A partir desse
ângulo, o poeta decompõe a configuração imagética intersectada pela pluralidade de
elementos compositivos inerentes ao universo pictural da produção de Picasso.

Fracionado o ser, objeto de seu dizer e fazer, o poeta parece compor, na
ordenação plástica dos versos, a refração do foco visual – Picasso – que, no terceiro
plano do poema, tem sua imagem colada à da Espanha. Ambos, Picasso e Espanha, são
reduzidos a uma só e mesma essência: imagem plástica. Na pluralidade de formas, o
poema Picasso configura-se como o protótipo do “estilo de contrastes”. Murilo Mendes
foi buscar em Picasso/Espanha o pretexto plástico para nutrir-se da lição espanhola: “Os
elementos do quadro são ‘dramatis personae’/ Que se cruzam no silêncio fértil”. Nesse
“estilo de contatos”, instaura-se a dimensão dialógica, poesia/pintura. Murilo
Mendes/Picasso em interação. Intersemiose. Diálogo que, em determinado momento,
dispensa a enunciação da própria palavra.

O poeta consegue atingir a dissolução do ser/objeto a fim de extrair a forma mais
naturalista de representação: a natureza-morta da arte poética materializada pela
expressão “silêncio fértil”. O silêncio é a negação (morte) da palavra. Todavia,
simultaneamente, o poeta parece resgatar a plenitude do gesto produtivo que reconfigura
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o silêncio não como a representação do vazio, mas trata-se de um “silêncio fértil”, ou
seja, um espaço pleno: o espaço criador do espaço, onde se “cruzam” os elementos do
poema e os dos quadros de Picasso.

Murilo Mendes, a exemplo de Picasso, não partiu da leitura de um quadro ou de
uma realidade resolvida como natureza ordenada. Transpôs, no espaço do poema, toda
uma referência da totalidade de uma realidade multifacetada por força da recomposição
do estilo da produção picassiana. O poeta situa ora um detalhe ora outro ângulo da
produção de Picasso, a qual ele elege como paradigma na plenitude da violência de suas
contradições estéticas: a vida à unha.

A deflagração de signos no espaço do poema resume, em cada unidade, em cada
palavra, em cada imagem, a densidade do discurso poético-pictórico. O processo
semiótico se deflagra nessa travessia estrutural, que parece polarizar a ordenação
plástica do conjunto, pela modulação de seus ângulos no itinerário: do plano da vista ao
plano da visão, em face à modificação contínua da mímese. No limite dessa dimensão, a
mobilidade que se cruza parece construir/destruir a significância do poema através da
unidade sintática e semântica.

Nesse estilo de contrastes, as contradições são intermediadas pela linguagem que
elucida a tensão: mímesis/semiósis, no horizonte estético. A modulação triádica dos
planos estruturais do poema configura-se no espaço da técnica que, num efeito
metonímico, produz a contiguidade das unidades compositivas:

Primeiro plano: o espaço da formação – Espanha, Paris; /o espaço da técnica: Paris; /o
estilo de contrastes: Espanha. Espaço denotativo: dimensão mimética.

Segundo plano: o espaço da ação – Roma, Grécia ou África: o pretexto plástico. Espaço
conotativo: dimensão da semiósis.

Terceiro plano: o espaço da criação – Espanha/Picasso (instância poético-pictórica);/o
espaço da fusão – Espanha/Picasso. Espaço conotativo: dimensão da significância.
Espaço do todo na composição de suas partes: unidade sintática e semântica –

...à imagem da Espanha.

Fusão: força e contenção à imagem da Espanha, o espaço criador do espaço, universo
onde Murilo Mendes parece encontrar a materialidade do seu dizer, do seu fazer. Na
concretude de sua busca, Murilo Mendes extrai das lições de Espanha, a pedagogia da
arte de fundir palavra e imagem no espaço intertextual/transtextual do poema.
Metonimicamente, Picasso é Espanha; metaforicamente, pega a vida à unha.
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