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A decisão de abordar a metamorfose em Vitorino Nemésio e Miguel Torga resultou da constatação da existência de alguns pontos comuns na obra dos dois escritores, relacionados com o processo criativo até este atingir a forma definitiva, consumando‑se num poema ou num outro tipo de produção, embora o resultado obtido nem sempre origine a sensação de plenitude almejada.
Como refere Fayga Ostrower, «A natureza criativa do homem se elabora no contexto cultural. Todo indivíduo se desenvolve em uma realidade social, em cujas necessidades e valorações culturais se moldam os próprios valores de vida. No indivíduo confrontam‑se, por assim dizer, dois pólos de uma mesma relação: a sua criatividade que representa as potencialidades de um ser único, e sua criação que será a realização dessas potencialidades já dentro do quadro de determinada cultura» (1). É da forma como Vitorino Nemésio e Miguel Torga deixam transparecer na sua obra o que pensam acerca de potencialidades de criação e de realização dessas potencialidades que iremos tratar, incidindo particularmente na ideia de metamorfose que sofre o processo de criação.
George F. Kneller considera que «é amplamente aceita a existência, no processo criador, de quatro fases reconhecíveis, em geral conhecidas como preparação, incubação, iluminação e verfitcação» (2), chamando a atenção para a controvérsia que existe em torno desta sequência, devido à complexidade dos processos que participam na criação e à relação que se estabelece entre eles, o que dificulta ou torna mesmo impossível a sua compartimentação em sequências distintas. Às quatro fases anteriormente apontadas, o autor acrescenta uma outra e coloca‑a em primeiro lugar: é a primeira apreensão, no original designada como insight, fase na qual surge «O germe da criação», quando é apreendida a ideia que irá ser realizada. É o momento em que surge o impulso para criar.
A segunda fase será, então, a da preparação. É a fase de pesquisa, de recolha de material, de estudo de diferentes métodos de trabalho. «A apreensão original dá direção e propósito à exploração do criador, ainda que aquela visão original possa transformar‑se completamente no processo exploratório».
A incubação é a fase seguinte, aquela em que entra em acção o inconsciente, sendo no entanto pertinente realçar que se torna difícil a compartimentação em momentos estanques de todo o percurso da criação que leva à chamada fase de iluminação, aquela em que se chega ao auge, quando o processo de criação atinge o clímax.
No Diário de Miguel Torga encontramos uma anotação diarística que serve para ilustrar claramente estas duas fases do processo criativo, a fase de incubação e a da iluminação. Referimo‑nos ao texto situado e datado de «Ordonho, 2 de Outubro de 1961» (3), constituído por duas partes: uma na qual se explica a maturação e o trabalho interior de longos anos, que conduziu ao poema «S. Leonardo de Galafura», e outra onde encontramos o próprio poema. Vejamos um extracto do referido texto: «Moeu‑me a paciência! Trinta anos, bem medidos, de tenacidade! Cheguei quase a desanimar. Vinha, olhava, tornava a olhar, e nada. Alcandorado no seu trono de penedos e nuvens, com o Douro ajoelhado aos pés e o céu a servir‑lhe de resplendor, o Santo furtava‑se ao retrato poético, de qualquer ângulo que eu apontasse a objectiva. Hoje, porém, de repente, entre duas perdizes, não sei por que carga de água, abriu o rosto e foi ele mesmo que me propôs o instantâneo. / ‑ Mostre lá então as habilidades... ‑ pareceu‑me ouvi‑lo dizer. / Nem escolhi enquadramento. Antes que se arrependesse, travei a espingarda e disparei a imaginação ao calhar, do sítio onde estava. / Na arte fotográfica propriamente dita, à sístole diafragmática segue‑se a revelação da película na câmara escura, rematada por alguns retoques amáveis às imperfeições da obra. No meu caso, não houve película, nem câmara escura, nem retoque nenhum. A imagem saiu como está do acto retentivo. Parecida com o original? Muito longe disso. Os poetas não trasladam feições».
É de notar neste excerto a forma como Torga mostra como o modelo serviu de matéria de inspiração durante um longo período, sem concretização, até essa matéria de criação tomar forma e emergir à superfície do consciente, como que atingindo a plenitude da metamorfose criativa. Foi um longo processo de elaboração, até ser alcançado o produto final. Como afirma Fayga Ostrower, «todo o processo de elaboração e de desenvolvimento abrange um processo dinâmico de transformação, em que a matéria, que orienta a acção criativa, é transformada pela mesma acção. [...] Transformando‑se, a matéria não é destituída de seu carácter. Pelo contrário, ela é diferenciada e, ao mesmo tempo, é definida como um modo de ser. Transformando‑se e adquirindo forma nova, a matéria adquire unicidade e é reafirmada em sua essência. Ela se torna matéria configurada, matéria‑e‑forma, e nessa síntese entre o geral e o único é impregnada de significações» (4).
Na sequência do excerto transcrito, encontra‑se o poema «S. Leonardo de Galafura», como já salientámos, que é o produto final de longos anos de maturação e desenvolvimento interior, um texto impregnado de novas significações do monte e do Santo que lhe serviu de modelo inspirador. A demora em chegar ao produto final é por Torga metaforicamente atribuída à responsabilidade do Santo, que se furtava ao «retrato poético». E esse jogo do procura‑não encontra foi longo; o poema demorou a desenvolver‑se dentro do sujeito poético, esteve longo tempo no seu inconsciente, teve uma «fase de incubação» de trinta anos, ao longo dos quais foi sendo interiormente elaborado.
A fase seguinte, a última, é a da verificação, aquela em que o processo criador entra na etapa final, a de verificação ou de revisão. O poema «S. Leonardo» não passou por esta fase, por ter brotado instantaneamente, após uma longa gestação, e ter ficado como surgiu, «sem retoque nenhum», conforme palavras de Torga na anotação diarística.
A fase da verificação é aquela em que o intelecto assume papel de relevo, ao ponderar a validade da sua criação, corrigindo e modificando, podendo mesmo recorrer a opiniões alheias para melhor atingir a beleza e a perfeição.
A preocupação em receber opiniões de amigos e pessoas abalizadas foi particularmente relevante no classicismo, por exemplo em autores como Sã de Miranda e António Ferreira. No soneto «Assi que me mandáveis atrever» (5), Sá de Miranda, a propósito dos seus versos, refere que nunca acaba de os lamber, tal como a ursa faz com os seus filhos mal proporcionados. E António Ferreira, na carta a Diogo Bernardes (6), considera que «é necessária a emenda bem regida» e aconselha o amigo:

Não mude ou tire ou ponha, sem primeiro
Vir aos ouvidos do prudente, experto
Amigo, não invejoso ou lisonjeiro.

[...] Per'isto, é bom remédio às vezes ler‑se
A dous ou três amigos; o bom pejo
Honesto ajuda então a melhor ver‑se.

Também Miguel Torga e Vitorino Nemésio estão atentos aos seus textos, já que diversas vezes manifestam a sua insatisfação no plano criador, almejando metas que consideram não ter atingido. Vitorino Nemésio, no poema «O Bicho Harmonioso» (7) escreve:

Eu gostava de ter um alto destino de poeta,
[...]
Tudo isto seria aquele poeta que não sou,

Feito graça e memória,
Separado de mim e do meu bafo individualmente podre,
Livre das minhas pretensões e desta noite carcomida
Pelo meu ser voraz que se explora e ilumina.

A insatisfação no plano da criação surge igualmente no poema «Credo» (8), uma insatisfação da qual procura não ser responsabilizado, já que existe uma força que o transcende e que o embota, lhe tira a energia, enchendo‑o de larvas, sendo estas aqui encaradas no sentido negativo, ao contrário de outros textos, em que a larva representa o impulso, a energia criadora:

Et si j e n'y vais pas ni trop pur, ni trop clair,
Parmi les puretés pourries de mes semblables
Et les clartés d'un tel Monsleur l'Extraordiriaire,
Ce n'est pas ma vraie faute,
Ce n'est rien de blâmable,
Mais la seule force de l'obscur
Qui m'émousse
Et me bourre des larves de son puits; [...]

Miguel Torga, por sua vez, em nota do Diário, afirma que deixa os textos em repouso, para, mais tarde e numa atitude de distanciamento perante o que escreveu, poder encontrar e corrigir os defeitos: «Horas a fio a escrever. Ou melhor: a remendar textos velhos. Sou assim: tenho de deixar a prosa e os versos em repouso durante algum tempo para que assentem e possa então ver‑lhes claramente os aleijões» (9).
Já anteriormente, no Diário VI, Torga exprimira a sua insatisfação: «Nada que fiz, faça ou venha a fazer me satisfaz ou satisfará. E, mal acabo de imprimir uma página, ranjo de desespero por não poder apagá‑la no papel, como o mestre me mandava fazer às contas erradas na lousa» (10).
A sensação de frustração não é, todavia, impeditiva de uma luta contínua, em busca de uma criação perfeita, pois no Diário XV, Torga escreve: «Continuo a batalhar com as palavras, mas cada vez mais descoroçoado. Dizem quando muito o relativo, e eu queria o absoluto» (11).
Como escreve José Martins Garcia (12), «corno criador, o artista pratica o seu inconformismo, questionando, interrogando, propondo novas linguagens». E, quer Miguel Torga, quer Vitorino Nemésio, como artistas, não são alheios a preocupações deste género. Para Rosa Goulart (13), Vitorino Nemésio é um «eterno insatisfeito consigo próprio, pela ausência de uma quietação que o verbo poético lhe não proporciona. E nos casos em que teria sobejos motivos para se fascinar com o seu canto, não se atribui os méritos dessa harmonia vocal, dada a distância que medeia entre ela e o farrapo de si 'a que se agarram uns limos' e que, remexendo no seu 'tanque pútrido', apenas depara com 'bichos, limos, vozes e tristezas' (O Bicho Harmonioso, p. 14)».
É de salientar a semelhança relativa existente entre o «tanque pútrido», de que fala Vitorino Nemésio e o «monturo» a que alude Miguel Torga no conto «Cega‑Rega» (14) da antologia Bichos. Em ambos existem materiais em decomposição, mas simultaneamente, é nesse meio que se desenvolvem novos seres, que existe uma vida a pulsar.
Torga foca as metamorfoses por que passou a cigarra desde a larva no monturo até ao estado perfeito, as dificuldades por que passou até atingir o estado adulto e poder cantar e o seu canto ser ouvido, para depois, em frase exclamativa, num tom eufórico, a identificar ao Poeta: «O Poeta! Louvado seja Deus! Até que enfim lhe aparecia um irmão!... Um irmão que sabia também que cantar era acreditar na vida e vencer a morte».
O acto criativo passa por várias etapas, como se de metamorfoses se tratasse, até chegar a um produto final que seja aceite pelo criador, até culminar, no caso de Miguel Torga e Vitorino Nemésio, no estado adulto do texto, atingindo a fase final das transformações por que vai passando. Como afirma Maria da Conceição Vilhena (15): «Símbolo da transição das trevas à luz, da morte à vida, da imobilidade ao voo, a larva, como fruto da energia fecundante, ocupa na linguagem poética um lugar privilegiado. / Em Vitorino Nemésio a larva é como que uma força, alojada no mais íntimo do seu eu, que o incita a traduzir em palavras a energia criadora que o devora».
O percurso da criação pode, por conseguinte, ser feito comparativamente com as metamorfoses da cigarra‑poeta e ser relacionado com a energia, a força da «larva» que lhe permite percorrer «todas as estações do íngreme calvário da organização» (16). A larva, sendo a primeira forma que algumas espécies animais apresentam ao sair do embrião, simboliza a primeira etapa do percurso, a mais informe e imperfeita, e que, sofrendo várias metamorfoses, pode atingir um estado perfeito.
Num outro poema «O Poeta É Um Mostrador» (17), Vitorino Nemésio, de forma implícita e através do recurso à ostra e à pérola por ela produzida, aborda de novo as modificações que o canto do poeta sofre, o meio de onde parte, até chegar à perfeição. Servindo‑se de uma comparação ‑ «Tal numa ostra / Se esconde como lágrima uma pérola» ‑, acaba por mostrar como a larva pode originar uma criação bela, considerando a voz do poeta a pérola que se encontra alojada dentro da ostra: «Sua voz (frio ele e fosco) é a pérola».
A pérola é o resultado da reacção da ostra a elementos perturbadores que nela se introduzem, um dos quais pode ser a larva. Esta, será, pois, causa da formação da pérola. O poeta é considerado por Vitorino Nemésio «frio e fosco», enquanto a sua voz, o seu canto, é a pérola preciosa que alberga em si, que esconde dentro de si próprio e que foi construindo a partir da «larva» que dentro de si se instalou.
Ainda num outro poema de Vitorino Nemésio, «A Minha Voz» (18), o sujeito poético refere‑se à «lama azeda e quente» de onde brota a sua voz, o que nos remete para uma matéria informe da qual se retira uma forma nova, algo precioso como a pérola.
A forma nova que o artista dá à matéria de criação está relacionada com a sua maneira de pensar e de agir, com as suas vivências, com o meio cultural que o circunda e com o sentido que ele próprio dá à vida. A natureza criativa do homem desenvolve‑se, portanto, num determinado contexto cultural e a sua manifestação é concretizada em função desse contexto. Um exemplo disso pode constatar‑se em Miguel Torga, que recorreu a toda uma simbologia ao escrever Bichos, obra publicada num tempo, como referimos em trabalho anterior (19), marcado pela repressão e por preocupações de ordem social e ideológica ligadas ao neo‑realismo. É essa simbologia, para a qual o próprio autor chamou a atenção no prefácio de Bichos, que nos permite relacionar o conto «Cega‑Rega» com o Poeta e, consequentemente, com o tema da metamorfose, com as várias etapas que conduzem ao acto final do processo criativo, sendo o produto da criação dado a conhecer posteriormente, através do acto de publicação. Este último acto reflecte a vontade do autor em divulgar o seu trabalho final, o seu canto, usando a linguagem metafórica permitida pela identificação da cigarra com o poeta. Daí que Torga renegue quaisquer textos que tenham ficado inéditos, porque, na sua perspectiva, só o texto final, o que ele quis publicar, é que é assumido pelo escritor. Será esse texto a meta final do percurso, das metamorfoses de criação às quais esteve sujeito. O poeta‑cigarra só pode dar voz ao seu próprio canto, não ao que é apresentado por outros.
Em «Cega‑Rega», ao falar da cigarra, o narrador foca o percurso difícil, o longo caminho que foi necessário percorrer: «embrião, larva, crisálida...», «todas as estações do íngreme calvário da criação», até surgirem «as asas que o sonho deseja...» (20). É importante salientar a ambiguidade do vocábulo «asas», que proporciona duas leituras, uma em função da cigarra, a outra em função do poeta. E o paralelismo continua no parágrafo seguinte, permitindo‑nos uma primeira leitura, associada às metamorfoses da cegarrega, e uma outra leitura associada ao poeta, sugerida pela importância que no texto é dada à coragem para seguir o caminho árduo e difícil até conseguir fazer ouvir por todos a sua voz («desde que haja coragem dentro de nós, tudo se consegue»). A construção do texto continua a proporcionar a possibilidade de uma dupla leitura: «Vencera todos os obstáculos dum árido caminho, sem a ajuda de ninguém. No fim do esforço, nem sequer essa vitória via reconhecida. Por isso, nada devia aos outros, e nada lhes daria, a não ser a beleza daquele hino gratuito». De forma sub-reptícia, Torga, habilmente, faz o leitor regressar à cigarra, ao referir‑se às metamorfoses. Todavia, essa referência permite uma nova associação, desta vez com a paisagem transmontana (podendo o «alto miradoiro» ser identificado com a Senhora da Azinheira, de onde se contempla, em baixo, S. Martinho de Anta, a terra natal de Torga) e, consequentemente com o próprio Torga, particularizando a associação anteriormente feita ao poeta: «...ainda no rés‑do‑chão das metamorfoses, apetecera‑lhe contemplar dum alto miradoiro o berço nativo. E começou a subir, a subir, a subir sempre. Depois, serenamente, olhou. [...] E, da plenitude que a empolgou, ergueu‑se a voz de triunfo. Não era a vontade que a fazia vibrar. Era o corpo, possesso de contentamento, que, num espasmo total, estridentemente glorificava a própria perfeição atingida. Nenhuma força humana ou desumana o faria calar» (p. 87).
A cigarra comporta‑se como o próprio Torga que, «orfeu rebelde», cantou sempre, sem qualquer força imperiosa a fazê‑lo calar, até porque «cantar era acreditar na vida e vencer a morte». É por isso que a cigarra é identificada ao Poeta, é vista como alguém capaz de acreditar na vida e vencer a morte através do canto. O canto é, assim, uma forma de manifestação de vida, de acção, de criação.
A larva‑força impulsionadora e possuidora de energia criadora conduz à procura de uma realização o mais perfeita e original possível. Segundo Fayga Ostrower, «criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo» (21). Daí a ideia das várias metamorfoses da cigarra em Torga e a ideia de Vitorino Nemésio da larva como força, como energia criadora que incita à criação, e também da voz do poeta como pérola, resultado final de um trabalho moroso e feito por etapas, ao longo das quais vai sendo gradualmente transformado.
No dizer de Maria da Conceição Vilhena (22): «A borboleta é, certamente, um símbolo da fugacidade e da brevidade humana. No entanto, ela simboliza também a maturidade da criação artística. Assim se compreende o fascínio do poeta pela larva, como forma de energia a metamorfosear».
A criatividade é, no dizer de Fayga. Ostrower, «um potencial inerente ao homem, e a realização desse potencial uma de suas necessidades» (23). Tal como a larva contém em si toda uma energia vital que a torna capaz de lutar pela vida física, a leva a evoluir e a atingir a luz, tal como a ostra é impelida a segregar o nácar que lhe permite formar a pérola, o artista, na sua qualidade de humano, sente necessidade de concretizar o seu impulso criador porque, de acordo com a mesma autora, «a criatividade é a essencialidade do humano no homem. Ao exercer o seu potencial criador, trabalhando, criando em todos os âmbitos do seu fazer, o homem configura a sua vida e lhe dá um sentido» (24). A criação é, pois, uma necessidade do homem, daquele que quer viver em vez de vegetar, que procura conseguir a plenitude da realização da sua energia e força interior, dando vida a algo de novo. Daí que o canto da cigarra‑poeta seja uma forma de «cantar o milagre da anódina e conseguida ascensão» (25).
Em síntese, podemos salientar que, em Vitorino Nemésio e em Miguel Torga, o impulso para a criação aparece associado a um meio onde existem larvas, lama, escuridão. Esse impulso vai ascender ao consciente, à luz, vai concretizar‑se através de várias fases, que podemos comparar às metamorfoses por que passam algumas espécies animais, como por exemplo a cigarra. Em ambos os escritores encontramos textos relacionados com o percurso do processo criativo, de amadurecimento e sobretudo de trabalho silencioso, individual, de modo a, no final, realizarem o acto de criação e, tal como a cegarrega do conto de Torga, ascenderem ao «coro, universal» dos que fazem ouvir o seu canto.
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