
F DE FALSO. 
MISTÉRIOS DE UM CONTO DE NORÕES 
 

O título já diz tudo, assim, em caixa baixa: 
 

 ... de dia, sempre noite... 
 

A história pertence ao volume O FABRICANTE DE HISTÓRIAS (Everardo 
Norões, Ed. Muiraquitã, 2012). A coisa toda é, aparentemente, muito simples: um homem 
para de tocar piano, em casa, para abrir a numerosa correspondência, na qual vê 
confirmado o sucesso de sua temporada no exterior, inclusive numa carta em que alguém 
que o saúda como “Estimado F”,  e lhe diz que... sua poesia mais recente, escrita depois de 
sua última viagem, é a expressão harmônica da sua consciência das sensações; e é isso a que 
chamo arte.  

Quer dizer: nosso pianista... é um grande poeta.  
O remetente lhe diz, ainda, que sua poesia, muito conhecida e admirada no seu país, 

é para lamentar que não o seja aqui.   
Onde fica esse “aqui”?  Vamos lendo, para saber.  
Quem é remetente?:   
Seu muito admirador ... F.   
Hm:  F o destinatário, F, também,  o remetente. (Norões gosta desse tipo de coisa). 

Bem, aí há uma troca de missivas e os dois têm um encontro marcado, de duas horas,  na 
praça de uma igreja que já foi mesquita ( Norões gosta desse tipo de coisa), na cidade de 
Mértola,  atravessada pelo rio Guadiana, que divide Portugal e Espanha. (Norões gosta 
desse tipo de coisa).  

F for Fake? F de Falso? Pelo menos a cidade, não. Aí está Mértola 
 

  
 

E aí a praça da igreja que já foi mesquita. Repare no rio, ao lado, e na ponte. 

http://www.conventomertola.com/en/convento-tour/m-rtola
http://montedomel.blogspot.com/2012_04_01_archive.html


Bom ...   naquele dia – conta-se, anos depois – quando 
os dois chegaram à praça, as águas do rio começaram 
a subir, provocando um ruído que mais parecia 
revoada de pássaros. Um cão, que passava por perto, 
ergueu a cauda, mudou seu percurso e rumou em 
direção à ponte que conduzia à Espanha: a mesma 
que ruiria na enchente do ano seguinte. 

E quando os dois se despediram, um deles 
entrou na capela (mesquita?), de onde nunca mais o 
viram sair. 

 
           Realismo mágico, delírio puro. Mas com um saldo palpável, como na 
História dos Dois que Sonharam, de Borges, em que um homem do Cairo sonha, 
sob a figueira de sua casa,  que uma voz lhe diz Tua fortuna está em Isfarrã, na 
Pérsia. (Norões gosta desse tipo de coisa ) Vai buscá-la. Ele vai. E lá,  depois de mil 
peripécias, exausto, dorme no pátio de uma... mesquita, com o que se mistura com 
ladrões e acaba preso. O capitão lhe pergunta o que faz ali e, ao ouvir a história do 
sonho, ri do estrangeiro: Desatinado e crédulo: três vezes sonhei com um tesouro 
enterrado no quintal de uma casa do Cairo, sob uma fonte que há junto a uma 
figueira. (Norões gosta desse tipo de coisa ). Claro que não acreditei. Tu, no entanto, 
produto de uma mula, acreditaste no teu. O homem do Cairo mais que depressa 
voltou pra casa e junto de sua figueira, sob a fonte, desenterrou o tesouro.  

Por que essa história toda? Porque na praça de Mértola fica uma página rasgada, 
recolhida pelo dono da barbearia em frente, contendo uma frase: 

Oh, curva de suspiro y barro! 
 Caramba: é o último verso de um poema – “Son de negros en Cuba”! – de  
Federico – F! – García Lorca.  

Todo el mundo conoce ese poema, uno de los que cierran Poeta 
en Nueva York, por lo que no es necesario decir nada sobre él. 

 
Cabrera Infante le dedicó un párrafo revelador en “Lorca hace llover en 
La Habana” (Mea Cuba, Vuelta, 1993, pág. 133), una conferencia que el 
novelista cubano leyó en la conmemoración del medio siglo del asesinato 
del poeta, y en el que, con su característico estilo lleno de digresiones no 
todas justificadas y excesivos juegos de palabras, cuenta algunos 
detalles de la estancia de Lorca en Cuba durante tres meses de 1930. 
 Lorca, Espanha. E onde poderia viver o outro F? Em Portugal, claro. 
Repara-se, a custo, que a maioria das partes da história são em cabeçadas ora pela 
letra grega delta ( Δ ), ora por ômega ( Ω ).  – Norões gosta desse tipo de coisa. 
Delta ( Δ ) marca sempre o ambiente de... Lorca. E lá está, nas primeiras linhas do 
primeiro capítulo ômega ( Ω ): 
 Há quatro cadeiras em torno da mesa do Café. Está sozinho. Contempla os 
batentes que vão dar na Alfama.   

http://4.bp.blogspot.com/-9DNEwbhiYuo/UT4Xb222EqI/AAAAAAAAEfo/ZlXDswSL6OY/s1600/Cabrera.jpg
http://www.mapav.com/beja/mertola/


Alfama é o mais antigo e um dos mais típicos bairros da cidade de Lisboa. 

             
 
 Ecce Homo: 
 

            
Fernando Pessoa!  

              

•  
Casa Fernando Pessoa. Rua Coelho da Rocha, 16. Campo de Ourique 1250-088 
...Alfama / Antonio Botto. - Lisboa : Ed. Paulo Guedes 1933. - [183] p. ; 18 c 

Claro, claro. O que Norões diz, depois de situar o personagem em Alfama? 
Olha a palma da mão amarelada, como se estivesse a decifrar horóscopos. Google: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairros_de_Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Alfama-CCBY.jpg
http://milhastrilhas.blogspot.com/2013/08/lisboa-com-fernando-pessoa-itinerario-1_7.html
http://3.bp.blogspot.com/-vwtk9KTYiAc/UctM32EKWTI/AAAAAAAABGI/iPmB29ILUpw/s1600/Casa+Fernando+Pessoa.jpg


 Tinha o hábito de fazer consultas astrológicas para si mesmo. De acordo com a 
sua certidão de nascimento, nasceu às 15h20, tinha ascendente Escorpião e o Sol 
em Gémeos. Realizou mais de mil horóscopos. 

Mas o conto começa com isto: 
Δ 
Enquanto tocava piano, o olhar fixou-se no pacote trazido pelo carteiro. 

 

Bem, e aí ele lê a carta de F e analisa a letra manuscrita: 

(...) caligrafia bem desenhada, sem excentricidade, bem diferente da    sua, 
cuja perna do F escorria quando assinava desenhos e poemas.                                        

 

Chamou sua atenção o brilho rápido do traço: a mesma inicial de seu nome, 
mas sem exageros; esquivo e preciso como se tivesse sido desenhado por alguém 
acostumado a fazer cálculos.  

  
E o que o remetente diz, mesmo? 

sua poesia mais recente, escrita depois de sua última viagem, é a expressão 
harmônica da sua consciência das sensações; e é isso a que chamo arte  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Astrologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Certid%C3%A3o_de_nascimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escorpi%C3%A3o_(astrologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAmeos_(astrologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hor%C3%B3scopo
http://virtualia.blogs.sapo.pt/tag/mem%C3%B3ria
http://caquitardia.blogspot.com/2012/09/federico-garcia-lorca.html
http://pessoasempre.blogspot.com/2010/06/122-anos-do-nascimento-de-fernando.html


Sim, sim, em 1930 Lorca passara bom tempo em Nova Iorque e Havana,  de 
onde trouxe o tal poema que termina com Oh curva de suspiro y barro! 

Mas esse encontro... existiu? Talvez como o James Joyce, Lênin e Tristan 
Tzara nesta comédia de Tom Stoppard: 

 

 

            

 Ou os dois poetas tivessem se encontrado em Raul Cortez no seu grande 
sucesso, de 1999, Um Certo Olhar – Pessoa e Lorca...  

             

          ... que talvez tenha motivado João Alves das Neves a escrever um comentário 
no Jornal da Tarde, 05.06.1999, transcrito depois no Jornal de Poesia, de Soares 
Feitosa, onde diz que os inúmeros estudos e biografias pessoanos e lorquianos não 
mencionam quaisquer ligações entre os dois grandes poetas ibéricos. (...) Talvez este 
desencontro seja explicável pela secular desconfiança dos portugueses perante os 
castelhanos, pois não esquecem os primeiros a opressão filipina de 1580 a 1640. (...) 
Desconhecimento ocasional? Parece que sim  (...) Os poetas da Espanha e de Portugal não se 
cruzaram, nem pela leitura, nas publicações culturais, ausência tanto mais estranha porque um 
e outro sempre se interessaram pelos movimentos estéticos que explodiram na Europa, após o 
início do século 20. Tudo isto é muitíssimo estranho porque as obras de Pessoa e de Lorca 
foram acesamente discutidas na imprensa. E ainda mais inexplicável se torna este desencontro 

http://markandrews.edublogs.org/2010/04/22/lenin-the-lawyer-and-linguist-born-on-the-volga-140-years-ago-today/
http://danielsantosalves.blogspot.com/2011/12/raul-cortez.html


quando está hoje provado que os dois poetas, tão assíduos na correspondência com outros 
literatos e artistas, chegaram a manter contatos epistolares com os mesmos escritores. (...) O 
afastamento é inexplicável ao lembrarmos que Federico García Lorca é o poeta espanhol mais 
lido em Portugal - e Fernando Pessoa é o único poeta português de larga projeção na 
Espanha, entre os contemporâneos.  

 Frase num dos capítulos Δ: 

 Uma imagem poética é sempre uma translação de sentido.  

            Google: una imagen poética es siempre una traslación de sentido.  
  

... de dia, sempre noite... é um conto densíssimo. Que envolve muito mais do 
que consegui escavar aqui. Cheio de sinais para os experts – entre os quais não me 
incluo – permitindo com isso leituras em várias camadas, talvez nove, como as de 
Tróia.  

  

Mais uma camada?  

OK, O que diz Fernando Pessoa –  F for Fake – a Federico, F de Falso, na carta 
inicial?  

sua poesia mais recente, escrita depois de sua última viagem, é a expressão 
harmônica da sua consciência das sensações; e é isso a que chamo arte 

Isso – claro que também poderia comparecer numa carta - deriva do 
conceito de arte do poeta português e de sua doutrina do Sensacionismo: 

1- A única realidade da vida é a sensação. A única realidade em arte é a 
consciência da sensação. 

2- (...) 

http://clitmenestra.blogspot.com/2013/01/troia.html


3- A arte, na sua definição plena, é a expressão harmônica da nossa 
consciência das sensações,  

 

Nada fica de nada. Nada somos.  
Um pouco ao sol e ao ar nos atrasamos  
Da irrespirável treva que nos pese  
Da humilde terra imposta,  
Cadáveres adiados que procriam.  
 
Leis feitas, estátuas vistas, odes findas —  
Tudo tem cova sua. Se nós, carnes  
A que um íntimo sol dá sangue, temos  
Poente, por que não elas?  
Somos contos contando contos, nada.  
 
Ricardo Reis, in "Odes"  
Heterónimo de Fernando Pessoa 
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