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AMAR E VIVER EM AZUL:
A ECOPOESIA DE ISABEL CRISTINA PIRES

JOÃO DE MANCELOS

	E se tudo o que é humano e abstracto — reflexões, sentimentos, memórias — pudesse ser ligado a uma cor? Qual seria a tonalidade da paixão, da angústia, da fome, da infância, da própria linguagem? Todas as Cores do Azul, da escritora e pintora Isabel Cristina Pires, é uma obra provocatória, a começar pelo título que, aparentemente, encerra uma impossibilidade: afinal, quantos azuis cabem dentro da cor azul? No mundo ocidental contemporâneo, tendemos a pensar a realidade de forma binária, a preto e branco (ou, para o caso, a azul e branco). Dividimos entre o bem e o mal, o eu e os outros, o prazer e a dor, a vida e a morte, etc., no hábito de tudo analisarmos para, paradoxalmente, compreendermos. Esta dissociação simplifica demasiado a complexidade do mundo, e nega os cambiantes onde a poesia nasce. Ao longo de quarenta e cinco poemas, Isabel Pires questiona tal dualismo primário e obriga-nos a rever e a reler constantemente o universo poético que, página a página, nos oferece.
Uma das formas mais concretas de subverter as expectativas do leitor e minar as suas certezas, consiste em utilizar um determinado elemento num poema, atribuindo-lhe uma conotação, para num texto posterior, lhe conceder um sentido diverso e até contraditório. Por exemplo, em “A morte baila em sossego”, a escritora manifesta a sua descrença na vida para além da morte: “Há-de chegar o momento / em que as horas se apagam no relógio / e olharei com nada no olhar aqueles que me amam. / Então o vidrado da água será azul / e irei para dentro de mim. Ninguém / nada me espera” (p. 42). No entanto, apenas duas páginas depois, no poema “Certidão de óbito”, há um indício de que a morte poderá não ser um fim, e de que, pelo menos as dúvidas, sobrevivem ao corpo: “Quem sou eu, agora que morri?” (p. 44). Pires desconcerta-nos com esta mudança de ideias — mas também nos obriga a incluir a dúvida na nossa vida e a admitir a transformação como o único denominador comum na existência.
	Outra forma de subverter a percepção binária do mundo, é integrar holisticamente o que na linguagem e no pensamento tantas vezes surge dividido em duas partes. À maneira dos transcendentalistas norte-americanos (Thoreau, Emerson, Whitman) e dos ecopoetas actuais, Pires declina construir um muro entre o Homem e a Natureza. Pelo contrário, na sua poesia, os animais, as plantas e as rochas partilham características humanas: “As laranjas gritam um roxo de risada / das caixas de madeira” (p. 20); “todas as plantas [...] rezam / o rosário e mascam orações contra o inverno” (p. 23); “os espíritos das pedras rodopiam / até que a colina se perde para sempre” (p. 24).
Noutro sentido, usando a personificação, a autora atribui a seres humanos qualidades próprias da natureza animada ou inerte. Por exemplo, em “O nome do poeta”, revela-nos, com um misto de fascínio e de desassossego, a paisagem árida e tremenda do sudoeste norte-americano, associando-a ao poeta amado: “percebi / que o corpo [do poeta] tinha em si desertos e montanhas, / pássaros, heróis, serpentes e mulheres / e ásperas perguntas contra o tempo. / Esta invenção foi um passo de gigante tão sereno, / feita de coisas invisíveis e de sustos / que cabiam na ponta dos meus dedos.” (p. 69). Tanto a personificação como a naturalização integram a escrita de Pires na teoria oriental do Uno, segundo a qual Homem e Natureza são indissociáveis e, portanto, aquilo que fizermos à Terra recairá inevitavelmente sobre nós.
	Pires não revela as suas preocupações ecológicas através de uma denúncia panfletária do ecocídio, da poluição, do capitalismo, ou dos cientistas que defendem a teoria da Cornucópia, segundo a qual os recursos do planeta são inexauríveis. Também não envereda por um discurso de jeremíada, apregoando o caos ambiental e o consequente fim da espécie humana. Antes, na sua poesia de cariz telúrico, a autora manifesta o encantamento pelas maravilhas do planeta — uma forma eficaz de, pela positiva, levar o leitor a amar o mundo em que respiramos. Em Todas as Cores do Azul, não faltam apontamentos sobre o meio pastoril (como a região da Gândara, ou o litoral português) ou acerca dos grandes espaços (os desertos do sudoeste norte-americano), convidando à integração com a natureza. Neste contexto, refira-se que Pires é uma viajante infatigável, conhecedora não apenas de Portugal, mas também de diversos países e civilizações, cujo genius loci não hesita em transportar, com mestria, para a escrita.
Os momentos de maior beleza lírica ocorrem quando a autora se debruça não sobre paisagens complexas, mas sim sobre pormenores como um determinado fruto, uma árvore ou até uma pedra, em imagens e sinestesias imaginativas. A propósito de uma frutaria, Pires escreve: “Cheiros de alegre putridão, escarlates e amarelos. Melancias / tocam em conjunto — felicidade tola, sementes em compasso, / sons de tuba” (p. 20); ao contemplar ruínas romanas, pressente: “No calcário / o sossego em taça das papoilas: o morder / do abril que passa, sempre branco” (p. 38); e bem ao gosto de Whitman, que descodificava numa simples erva todo o mistério do cosmos, também a poeta nos explica que as “Folhas de pessegueiro resvalam pela explicação do universo” (p. 21).
Contudo, Pires não une apenas o Homem e a Natureza; em diversos passos da obra, convoca e combina, explícita ou implicitamente, outras artes que lhe são gratas, com destaque para a pintura. Neste sentido, há inúmeros traços intertextuais que o leitor descobrirá, com surpresa, ao longo deste livro. Desde a epígrafe belíssima da pintora Vieira da Silva, sobre as tonalidades do azul, que serve de mote à colectânea, até à referência ao quadro “O grito”, do artista plástico norueguês Edvard Munch, os poemas e a paleta confundem-se. Tal revela Pires como uma criadora multifacetada, a ler primeiro com fascínio e depois com cuidado, porque “Há segredos que quase, há mistérios que não” (p. 61).


