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Cascas da textualidade: o mundo figural em Maria Gabriela Llansol 

 

 

Tatiane da Costa Souza1 
 

sinto-me como alguém que viaja em país 
estrangeiro [...]. Sem país em parte alguma, salvo 

no vazio em que me dei a uma comum idade. 
Comum idade real por imaginária, e imaginária 

por verdadeira. A escrita, os animais, fazem parte 
dessa orla, e são tais seres excluídos pelos homens 

que eu recebo. Trabalhar a dura matéria, move a 
língua; viver quase a sós atrai, pouco a pouco, os 

absolutamente sós.    
 

Maria Gabriela Llansol 

 

 

Partimos da epígrafe de Maria Gabriela Llansol, extraída do diário Finita, a fim de 

localizarmos um ponto de ancoragem para este trabalho. Destacamos, aí, a presença de uma 

“comum idade real por imaginária, e imaginária por verdadeira.”2 Nesse espaço da escrita, os 

seres excluídos pelos homens, como os animais, mas também as pessoas que historicamente 

existiram, as plantas, as ideias, os lugares, caminham, dando vida ao texto llansoliano. Como 

observa Silvina Rodrigues Lopes, na obra de Llansol “cada ideia, cada coisa, animal ou planta, 

é animada de energia própria e da capacidade de dizer «eu» ‒ que contribui para dar à escrita 

uma figurabilidade.”3 Tal qualificação, estabelece um caminho, rumo ao campo aberto da 

linguagem: “a língua é portuguesa, mas o pensamento está a alargar-se...”4. 

No que se refere a esse movimento de alargamento, há um trabalho llansoliano que 

consiste em manejar algo da dura matéria da língua, em uma operação delicada e cuidadosa de 

leitura que, ao recolher as marcas da vida de outros seres, como veremos adiante, opera a partir 

de um método nomeado pela autora de “sobreimpressão” ‒ o qual consiste em imprimir sobre 

seu próprio texto tais delineamentos recolhidos. Essa prática de “sobreimprimir” aquilo que é 

extraído do um a um possibilita a construção de uma linhagem de figuras, dando vida à 

comunidade dos absolutamente sós, que passa a conviver nos textos de Llansol. 

                                                
1 Doutoranda em Estudos Literários pela Faculdade de Letras da UFMG. 
2 LLANSOL. Finita – diário II, p. 49-50. 
3 LOPES. Teoria da des-possessão: ensaios sobre textos de Maria Gabriela Llansol, p. 55-56. 
4 LLANSOL. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol, p. 51. 
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 Nesse sentido, pretendemos averiguar como se dá a construção do mundo figural na 

obra llansoliana, atentando-nos, principalmente, para a importância desses pormenores 

recolhidos pela autora, os quais parecem compor um método de escrita próximo do que Roland 

Barthes nomeia como “biografema”. Lancemo-nos, pois, pelo primeiro movimento deste texto. 

 

Manejar o fino pano que flutua pela superfície do corp’a’screver 

 

 Em O livro das Comunidades, notamos o início da construção do espaço figural na obra 

llansoliana, assim como a localização de um saber fazer com língua, que inaugura um método 

de escrita. Sobre isso, lemos: 

 
Bordo e penso que sei bordar; não sei como fiz essa associação mas logo depois reflito. 
Saber e ver. [...] Com um dedo sobre a linha, prendo também os olhos ao tecido; 
verifico que vejo um extenso panorama, meus olhos fixos no castanho aveludado 
parecem voltar-se para todos os lados; soergo a agulha do feltro, o movimento parece-
me semelhante ao da escrita, embora inverso.  

Não fui eu quem traçou este desenho que bordo, mas percorrendo-o com a 
agulha, reconstruo o nascimento do ato de desenhar; perco um pouco a noção do 
tempo como se o meu bordado estivesse prestes a desaparecer. Situo-me 
historicamente ao lado de outras mãos que bordariam tecidos de outra época. [...] 
Passo da escrita ao bordado, traduzindo como se ambos fossem a minha palavra; por 
momentos, esqueço-me mesmo de que bordo, de tal modo os meus dedos se tornaram 
destros e o meu pensamento reflectido sobre o bordado, um pensamento.5  

  

 Pelo viés do bordado, vislumbramos a composição de um pensamento de Llansol que 

enfatiza um olhar amplificado, ou seja, aquela que escreve, ao situar-se historicamente ao lado 

de outras mãos, inclui, em sua trama textual, olhares vindos de fora. Esse movimento coloca 

em causa uma lógica que a autora nomeia de “sobreimpressão”.6 Ainda em O livro das 

comunidades, Llansol escreve um pouco mais sobre esse método: “Leio um texto e vou-o 

cobrindo com o meu próprio texto [...] Esta sobreposição textual tem por fonte os olhos, parece-

me que um fino pano flutua entre os olhos e a mão e acaba cobrindo como uma rede, uma 

nuvem, o já escrito.”7 

 Nesse gesto de leitura e de escrita, localizamos a distinção feita por Llansol entre 

“escrever sobre” e “escrever com”. Para a autora, “escrever sobre” envolve a representação, 

trata-se de pegar num acontecimento, num objeto e colocá-lo num lugar exterior ao escritor8, 

                                                
5 LLANSOL. O livro das comunidades, p. 56. 
6 Sobre a sobreimpressão em Llansol, cabe conferir também o texto de Lucia Castello Branco, intitulado 
“Paisagens em sobreimpressão: Maria Gabriela Llansol e a geografia dos rebeldes”. 
7 LLANSOL. O livro das comunidades, p. 55. 
8 Cf. LLANSOL. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol, p. 12. 
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configurando uma escrita mais generalizada. Já “escrever com” é estar com aquilo que se 

escreve. Sobre isso, Llansol conta: “Escrever com implica em observar sinais; o meu 

pensamento é um pensamento emotivo, imagético, vibrante, transformador. É talvez daí que 

nasce a estranheza desse texto que é um texto imerso em vários extratos de percepção do real.”9 

Escrever com está, assim, próximo de uma escrita do real, ao considerar as marcas singulares 

que se destacam nas vidas escritas. 

 No que se refere à composição do campo figural llansoliano, há um acontecimento que 

marca o início dos encontros de Llansol com as figuras de seu texto, episódio ocorrido quando 

a autora percorre a paisagem de Bruges, na Bélgica.  

  
Estava eu no béguinage de Bruges, com o sentimento fortíssimo que já ali teria estado. 
Fez-se ali o nó de que depois desfiei o texto. Comecei nas beguinas; destas, passei a 
Hadewijch, a Ruysbroeck. Destes, a João da Cruz e Ana de Peñalosa. Fui conduzida 
por todos eles a Müntzer, à batalha de Frankenhausen e à cidade utópica de Müstzer, 
na Vestifália. Nos restos fracassados destes homens encontrei Eckart, Suso, Espinosa, 
Camões e Isabel de Portugal. E foi por sua mão que fui até Copérnico, Giordano 
Bruno, Hölderlin, que todos eles anunciavam Bach, Nietzsche, Pessoa, e outros que a 
nossa memória ora esquece, ora lembra tão intensamente que me parece outra forma 
de os esquecer.10  

 
 Os nomes das figuras que dão corpo ao texto llansoliano se aproximam, construindo o 

fio que cose a escrita, sendo pela paisagem da Bélgica que se fez o nó em torno do qual, depois, 

o texto se comporia. Como observa Llansol, o que essas figuras possuem em comum “é a 

técnica visual da sobreimpressão, a sua arte de ver o mundo sobreimpresso, impelindo a deslizar 

umas sobre as outras paisagens afastadas que o poder nunca alcançaria submeter ao seu 

domínio.”11  

Cabe mencionar que essa “sobreimpressão” das vozes de outros na escrita é efeito não 

somente das “leituras livres” que Llansol fazia, mas também de seu trabalho como tradutora, 

lembrando que alguns poetas/escritores traduzidos por ela são também figuras de sua obra. 

Nesse sentido, há, no que se refere ao exercício de tradução12 realizado pela autora, nomeado 

                                                
9 LLANSOL. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol, p. 12. 
10 LLANSOL. Nós estamos de volta. In: ______. Lisboaleipzig – O encontro inesperado do diverso • O ensaio de 
música, p. 96. 
11 LLANSOL. O extremo ocidental de Brabante. In: ______. Lisboaleipzig – O encontro inesperado do diverso • 
O ensaio de música, p. 138. 
12 Maria Gabriela Llansol traduziu Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Guillaume Apollinaire, Paul Éluard, Paul 
Verlaine, Pierre Louÿs, Rainer Maria Rilke, Thérèse Martin de Lisieux, entre outros. Curiosamente, além dos 
mencionados, cuja tradução é assinada por Llansol, com seu próprio nome, ela também traduziu Donatien 
Alphonse François de Sade, Emily Dickinson, Friedrich Hölderlin, Gustave Flaubert, Oscar Wilde, Sidonie 
Gabrielle Colette, Vírginia Woolf, sob o pseudônimo de Ana Fontes. 
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por Lucia Castello Branco de “tradução legente”13, um deslocamento de vozes poéticas que se 

dispersam e se misturam à voz llansoliana, no espaço da escrita. Há, assim, uma aproximação 

produzida por um encontro. Sobre esse efeito, Llansol conta: 
 
Eu, quando traduzo – Rilke ou Verlaine, e agora vou traduzir Rimbaud, O rapaz Raro, 
que vai sair brevemente –, aproximo-me deles, e eles deslumbram-me. Deslumbram-
me porque eles têm um mundo vincadamente próprio, e geralmente surgem-me como 
figuras, isto é, como alguém que, tendo perdido um pouco aquela pesanteur muito 
humana, adquire o recorte da sua textualidade e é como que lâmpada vibrante. E então 
quando eu leio certos autores que considero meus companheiros, os meus irmãos, eu 
fico vestida da energia deles. Estou no meu caminho, eles estão no deles, mas há uma 
troca de potência que existe entre os criadores, de real, de belo e de penetração no 
mundo mais-humano.14 

 

Desse modo, traduzir é um gesto de leitura que capta a potência da criação existente em 

outros textos, possibilitando uma operação de troca, de compartilhamento. O tradutor como um 

legente ‒ e “[...] legens [...] significa antes o que lê, propriamente o que colhe, o que recolhe, o 

que escolhe”15 ‒ é marcado também pelas impressões recolhidas de suas traduções, ou seja, não 

se sai ileso desse trabalho. Sendo assim, como propõe Llansol, “estar no texto é um acto de 

leitura, pertencer a uma linhagem é uma modalidade desse acto”16 ‒ ato que pode ser localizado 

na dimensão do sensível, como uma “partilha do sensível”.17  

No livro Políticas da escrita, Jacques Ranciére aproxima os conceitos de escrita e de 

política, localizando o gesto de escrever, realizado a partir das linhas e signos, como o 

prolongamento do corpo pela mão, cujo encontro com outros corpos culmina na composição de 

uma comunidade:  

 
Escrever é o ato que, aparentemente, não pode ser realizado sem significar, ao mesmo 
tempo, aquilo que realiza: uma relação da mão que traça linhas ou signos com o corpo 
que ela prolonga; desse corpo com a alma que o anima e com os outros corpos com 
os quais ele forma uma comunidade; dessa comunidade com sua própria alma.18 

 

Dessa forma, a escrita possibilita uma partilha dos sentidos, pois ela é “uma força activa, 

desencadeadora do sentir-pensar”.19 E, se o escritor é aquele que constrói um pensamento ao 

                                                
13 Esse termo foi cunhado por Lucia Castello Branco, em seu exame para professor titular (FALE/UFMG), em 
2009 e, posteriormente, trabalhado pela mesma em um curso oferecido no Programa de Pós-Graduação em Estudos 
Literários da FALE/UFMG. 
14 LLANSOL. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol, p. 69. 
15 BRANDÃO. O corpus ardente. In: BRANCO; ANDRADE (Org.). Livro de asas para Maria Gabriela Llansol, 
p. 168. 
16 LLANSOL. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol, p. 30. 
17 Fazemos referência, aqui, ao livro Partilha do sensível, de Jacques Rancière.   
18 RANCIÈRE. Políticas da escrita, p. 7. 
19 LOPES. Literatura, defesa do atrito, p. 19. 
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compor sua obra, “o modo estético do pensamento é bem mais do que um pensamento da arte. 

É uma ideia do pensamento ligada a uma partilha do sensível.”20 Essa é também uma partilha 

dos sentidos, ou seja, da construção de um pensamento que toca o corpo, toca no corpo. Afinal, 

como escreve Llansol: “O corpo vivo é uma forma ininterrupta. [...] Estou certa de que o Texto 

modificou o corpo dos homens.”21 

 

Deixar cair as imagens soletradas pela página branca 

 

No ano de 1991, em Tróia, por ocasião de um prêmio recebido pelo livro Um beijo dado 

mais tarde, Llansol profere um discurso intitulado “Para que o romance não morra”. Ao 

anunciar escrever para que o romance não morra, mesmo que, para tal, ele precise mudar de 

forma, Llansol propõe um deslocamento do “centro nevrálgico do romance”22, pelo qual há um 

descentramento do humano consumidor de social e de poder, instaurando uma mutação da 

“narratividade”, fazendo-a deslizar para a “textualidade”, sendo esta última aquela que torna 

possível o dom poético e aquilo que Llansol nomeia como “existentes-não-reais”. 
 

A textualidade pode dar-nos acesso ao dom poético, de que o exemplo longínquo foi 
a prática mística. Porque, hoje, o problema não é fundar a liberdade, mas alargar o seu 
âmbito, levá-la até o vivo, 
fazer de nós vivos no meio do vivo. 
 Sem o dom poético, a liberdade da consciência definhará. O dom poético é, 
para mim, a imaginação criadora própria do corpo de afectos, agindo sobre o território 
das forças virtuais, a que poderíamos chamar de existentes-não-reais. 

Eu afirmei que nós somos criados, longe, à distância de nós mesmos; 
a textualidade é a geografia dessa criação improvável e imprevisível; 
a textualidade tem por órgão a imaginação criadora, sustentada por uma função de 
pujança ________ o vaivém da intensidade. Ela  

                                             permite-nos, 
a cada um por sua conta, risco e alegria        abordar a força, o real que há-de vir ao 
nosso corpo de afectos.23 

  

Os “existentes-não-reais” e “reais-não-existentes” seriam, então, as figuras, as forças 

virtuais que criam um corpo de afetos, cuja função consiste em sustentar o texto. Como propõe 

César Guimarães, os reais não-existentes são puros seres de linguagem e, embora muitas vezes 

seus nomes refiram-se a seres que de fato existiram, eles não devem ser confundidos com 

personagens romanescos.24  “Descarnados de um romanesco típico dos chamados romances 

                                                
20 RANCIÈRE. Partilha do sensível, p. 68. 
21 LLANSOL. Um falcão no punho, p. 134. 
22 LLANSOL. Para que o romance não morra. In: Lisboaleipzig 1 – o encontro inesperado do diverso, p.120. 
23 LLANSOL. Para que o romance não morra. In: Lisboaleipzig 1 – o encontro inesperado do diverso, p.120-121. 
24 Cf. GUIMARÃES. A imagem soletrada. In: ______. Imagens da memória: entre o legível e o visível, p. 220. 
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históricos, essas figuras são, por assim dizer, o nome próprio da escrita, nomes retirados dos 

textos lidos e transformados em habitantes do que Llansol denomina mundo figural.”25 Ainda 

segundo Guimarães, é pelo gesto de leitura e escrita que esse mundo possibilita metamorfoses 

de nomes: “não apenas Fernando Pessoa torna-se Aossê (ou Aossea, quando assume o sexo 

feminino), Mas Lisboa torna-se Alissubo, assim como Dom Sebastião transforma-se em Dom 

Arbusto ou Camões em Comuns, o pobre.”26 

Como esclarece Llansol, em Um falcão no punho, as figuras são justamente os nós 

construtivos do texto, o fio que liga as diferentes “cenas fulgor”: 

 
identifiquei progressivamente “nós construtivos” do texto a que chamo figuras e que, 
na realidade, não são necessariamente pessoas mas módulos, contornos, 
delineamentos. Uma pessoa que historicamente existiu pode ser uma figura, ao mesmo 
título que uma frase (“este é o jardim que o pensamento permite”), um animal, ou uma 
quimera. O que mais tarde chamei cenas fulgor. Na verdade, os contornos a que me 
referi envolvem um núcleo cintilante. O meu texto não avança por desenvolvimentos 
temáticos, nem por enredo, mas segue o fio que liga as diferentes cenas fulgor. Há 
assim unidade, mesmo se aparentemente não há lógica, por que eu não sei 
antecipadamente o que cada cena fulgor contém. O seu núcleo pode ser uma imagem, 
ou um pensamento, ou um sentimento intensamente afectivo, um diálogo.27                         

 

 Um módulo, um contorno, um delineamento, uma forma sutil de construção daquilo que 

sustenta o corpo da textualidade llansoliana, eis, aí, a responsabilidade da comunidade dos 

absolutamente sós. E trabalhar com essa dura matéria da língua é suportar o real que advém do 

corpo de afetos, é lidar com o inesperado, já que não é possível saber o que cada cena fulgor 

contém. As imagens surgem fugazes, as figuras se enredam nelas. Nessa operação, Llansol 

conclui:  

 
Nestes textos que te estou a ler, 
soletrando, 
deixo cair imagens.28 

 

Em um precioso texto chamado “Cascas”, Didi-Huberman trabalha com esse 

significante, a fim de pensar os fatos ocorridos nos campos de concentração de Auschwitz, 

refletindo, assim, sobre isso que cai, isso que resta nas superfícies. Para o autor, a superfície é 

o que cai das coisas, o que sobrevive delas, e, portanto, “a casca não é menos verdadeira que o 

                                                
25 GUIMARÃES. A imagem soletrada. In: ______. Imagens da memória: entre o legível e o visível, p. 220. 
26 GUIMARÃES. A imagem soletrada. In: ______. Imagens da memória: entre o legível e o visível, p. 220. 
27 LLANSOL. Um falcão no punho – diário I, p. 112. 
28 LLANSOL. Um beijo dado mais tarde, p. 97. 
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tronco. É inclusive pela casca que a árvore [...] se exprime. A casca é irregular, descontínua, 

acidentada. Aqui ela se agarra à arvore, ali se desfaz e cai em nossas mãos.”29  

Ainda nessa linha de raciocínio, no que se refere à etimologia francesa da palavra écorce 

[casca], segundo Didi-Huberman, há a representação da “extensão medieval do latim imperial 

scortea, que significa ‘casaco de pele’”.30 Nesse sentido, a imagem da palavra casca pode ser 

pensada em duas vias: “um casaco – um adorno, um véu – e uma pele, isto é, uma superfície de 

aparição dotada de vida, reagindo à dor e fadada à morte.”31 A casca é, assim, a superfície 

sensível de um corpo, mas pode ser também um ponto de apoio para as palavras e as imagens 

que caem de nossos pensamentos. 

 
Ora, precisamente para o ponto em que ela adere ao tronco – a derme, de certa maneira 
–, os latinos inventaram uma segunda palavra, que estampa fielmente a outa face da 
primeira: é a palavra liber, que designa a parte da casca ainda mais propícia que o 
próprio córtex a servir de suporte para a escrita. Nada mais natural, portanto, que ela 
tenha dado seu nome a coisas feitas de superfícies, de lascas de celulose decupadas, 
extraídas das árvores, onde vêm reunir-se as palavras e as imagens. Coisas que caem 
de nosso pensamento e que denominamos livros. Coisas que caem de nossos 
dilaceramentos, cascas de imagens e textos montados, fraseados em conjunto.32 

  

Se as cascas não são menos verdadeiras que as árvores, se são superfícies sensíveis que 

tocam o corpo, e ainda servem como suporte para a escrita, seriam as imagens soletradas de 

Llansol, as figuras, uma espécie de casca da textualidade? Como desdobramento dessa 

pergunta, ressoa da voz da autora: 

 
Progressivamente, reparas que esses autores [figuras] pertencem ao tronco de uma 
mesma vibração, têm a mesma espiral luminosa interior, como atrás me referi, mesmo 
que a exegese crítica diga ao contrário, e que esse tronco é como uma coluna de fogo 
que se interroga e procura seu anel. De autor para autor, vê-se o anel a constituir-se. 
Há partes de teu texto que procuram exactamente o mesmo. A esses autores que 
convergem chamei “linhagem”, ao encadeamento do que procuram chamei 
“genealogia de problemas”.33 

  

As figuras pertencem, portanto, ao tronco de uma mesma vibração, existindo sobre a 

forma de linhagens, como indivíduos da mesma pessoa34 ‒ como cascas da textualidade. João 

Rocha Neto, em sua tese A escrita dos dias: a ética da paisagem em Maria Gabriela Llansol, 

propõe que é justamente essa linhagem “que faz com que tal comunidade não se baseie na noção 

                                                
29 DIDI-HUBERMAN. Cascas. In: Serrote: Uma Revista de Ensaios, Artes Visuais, Ideias e Literatura, p. 132. 
30 DIDI-HUBERMAN. Cascas. In: Serrote: Uma Revista de Ensaios, Artes Visuais, Ideias e Literatura, p. 133. 
31 DIDI-HUBERMAN. Cascas. In: Serrote: Uma Revista de Ensaios, Artes Visuais, Ideias e Literatura, p. 133. 
32 DIDI-HUBERMAN. Cascas. In: Serrote: Uma Revista de Ensaios, Artes Visuais, Ideias e Literatura, p. 133. 
33 LLANSOL. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol, p. 29. 
34 Cf. LLANSOL. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol, p. 27. 
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de identidade, de grupo, mas em uma certa continuidade de problemática, que é a de suportar o 

fato de que é poeticamente que o homem habita nesta terra.”35 

 Nesse sentido, a comunidade dos absolutamente sós que habita a obra llansoliana carrega 

em sua linhagem, não uma hereditariedade, mas uma continuidade de problemática, a qual 

consiste em pertencerem a uma mesma vibração. Sobre isso, Llansol conta: 

 
É um facto, Nietzsche enlouqueceu, Hölderlin endoideceu, Rilke não conseguiu entrar 
com seu corpo no poema, Virginia Woolf suicidou-se, Spinoza acabou silenciando-
se, Kafka foi apanhado a tempo por um tuberculose galopante, Pessoa foi se 
degradando no alcoolismo, Kierkegaard acabou triste e só. Nestas coisas, não há 
hereditariedade, mas há continuidade de problemática e, o que é bem mais importante, 
permanência do vórtice vibratório. É igualmente um facto que foram pessoas com 
vivências afectivas extremamente agitadas.36 

 

As cascas da textualidade perpetuam, desse modo, a permanência do “vórtice 

vibratório”, suportando, cada uma a seu modo,  que a linguagem é uma coisa: é coisa escrita.37 

Sincronicamente, são essas mesmas cascas figurais a darem suporte ao texto, formando um 

corpo sensível, que dá força ao próprio “corp’a’screver”38 llansoliano. 

 

Recolher o devir que ressoa do nome de cada um 

 

No diário Um falcão no punho, ao refletir sobre o “devir como simultaneidade”, Maria 

Gabriela Llansol destaca a questão do olhar como modo de tocar o espaço livre do tempo. Esse 

olhar, que vagueia pelo atemporal dos vocábulos, é atraído por um contraste entre o espaço, o 

volume sonoro e as palavras.39 Como resultado desse encontro, há o desejo de que os nomes 

toquem as coisas em seu ponto material. É possível vislumbrarmos essa característica também 

na construção dos nomes das figuras llansolianas, cujo delineamento de suas vidas, recolhido 

pela autora, cai no texto como pura imagem soletrada.  

 
As palavras são, como tudo, formas impulsivas, cheias de um rio, que guardam os 
extractos do tempo e dos acontecimentos, num ficheiro integralmente caótico. Por 
exemplo: Müntzer, no seu Z está a inexorável decapitação, mas os Príncipes iludem-
se ao pensar que a morte seguiria, como efeito à causa. É um ser durativo, duro e 

                                                
35 ROCHA NETO. A escrita dos dias: a ética da paisagem em Maria Gabriela Llansol, p. 58-59. 
36 LLANSOL. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol, p. 35. 
37 Cf. BLANCHOT. A parte do fogo, p. 315. 
38 Essa figura llansoliana sugere que a escrita tem um corpo (é viva), assim como “um corpo se constitui, sempre, 
de escrita, no movimento incessante do escrever”. (BRANCO. Chão de letras: as literaturas e a experiência da 
escrita, p. 15). 
39 Cf. LLANSOL. Um falcão no punho – diário I, p. 124. 
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durável no seu querer. Nesse corpo vivo, de cabeça na mão, podem-se ouvir ainda 
agora as raras, e tão repercutentes vozes.40 

 

Cabe lembrar que Thomas Müntzer ‒ teólogo alemão ‒ foi decapitado na batalha de 

Frankenhausen, ocorrida em Schwarzburg. No trecho acima, Llansol recolhe essa marca da vida 

de Müntzer para destacar a letra de seu nome, esse Z que, em seu volume sonoro e imagético, 

guarda a marca da morte, mas não só, porque há ali “o duro desejo de durar”41, o qual permite 

que desse ser, transposto em figura, ressoem vozes que foram caladas nessa batalha, inclusive, 

a voz do próprio Müntzer. O que nos permite concluir, com Llansol: “o devir de cada um está 

no som de seu nome.”42 

O devir de cada um está, assim, nisso que ressoa do nome, como marca singular de cada 

ser. Como formula César Guimarães, a respeito do devir dos nomes, o espaço figural em Llansol 

“tanto é formado por um olhar que capta uma matéria figural, ela mesma olhar na 

reversibilidade dos olhares – entre ver e ser visto –, quanto pela voz que despedaça os vínculos 

entre palavra e representação.”43 Nessa operação, há uma lógica fragmentária que opera, 

reunindo a restante vida44 em restos de memória, os quais se encontram “nos contornos difusos 

das figuras que a formam, às vezes apenas uma voz ou um fragmento de melodia, ou, ainda, 

uma única letra, como esse Z de Müntzer, no qual se aloja seu devir: a decapitação.”45 

  As marcas recolhidas de cada figura  ‒ traços biográficos ‒ são como saliências de um 

relevo, que se ressaltam diante de um determinado sujeito que as olha. Nesse sentido, o que se 

destaca são pontos, minúcias, traços, letras ‒ “biografemas”. A noção de biografema, trabalhada 

por Roland Barthes, é cunhada para pensar os traços biográficos que na vida de um escritor 

produzem chamamento no leitor.46 Tal como o punctum, desenvolvido por Barthes para 

localizar o acaso da fotografia, que punge quem o vê47, o biografema é também como uma 

picada, ao deixar marcas no corpo daquele que o encontra. 

 Em Sade, Furrier e Loyla, Barthes apresenta uma preciosa definição de biografema: 
 
Porque é necessário que, por uma dialética arrevesada, haja no Texto, destruidor de 
todo sujeito, um sujeito para amar, tal sujeito é disperso, um pouco como as cinzas 

                                                
40 LLANSOL. Um falcão no punho – diário I, p. 124. 
41 Essa frase é citada por Alain Badiou, em seu livro O elogio ao amor, quando o autor faz  referência ao título de 
um livro de Paul Éluard: Le dur désir de durer. “O amor também é, sem dúvida, como diz o poeta, ‘o duro desejo 
de durar’” (BADIOU. O elogio ao amor, p. 26). 
42 LLANSOL. Um falcão no punho – diário I, p. 124. 
43 LOPES. Teoria da des-possessão: ensaios sobre textos de Maria Gabriela Llansol, p. 40. 
44 Título de um dos livros de Maria Gabriela Llansol. 
45 GUIMARÃES. A imagem soletrada. In: ______. Imagens da memória: entre o legível e o visível, p. 211. 
46 Cf.BARTHES. A câmara clara, p. 51. 
47 Cf. BARTHES. A câmara clara, p. 46. 
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que se atiram ao vento após a morte (ao tema da urna e da estala, objetos fortes, 
fechados, instituidores de destino, opor-se-iam os estilhaços de lembrança, a erosão 
que só deixa da vida passada alguns vincos); se eu fosse escritor, já morto, como 
gostaria que a minha vida se reduzisse, pelos cuidados de um biógrafo amigo e 
desenvolto, a alguns pormenores, a alguns gostos, a algumas inflexões, digamos: 
“biografemas”, cuja distinção e mobilidade poderiam viajar fora de qualquer destino 
e vir tocar, à maneira dos átomos epicuranos, algum corpo futuro, prometido à mesma 
dispersão; uma vida esburacada. 48 

 

  O biografema opera, então, a partir de uma lógica da redução, do enxugamento, ao 

dispersar-se em partículas, como as cinzas que se atiram ao vento após a morte, e são justamente 

esses átomos de uma restante vida que podem vir a tocar um corpo futuro. Esse trabalho 

biografemático constituiria, assim, na obra de Llansol, o que Eduardo Prado Coelho define 

como “verdadeiros encontros espectrais”.49 Desses encontros, como cinzas jogadas ao vento, 

o autor destaca alguns pormenores, tais como: “sinais do rosto, manchas dos vestuários, gestos 

do quotidiano, refeições, palavras, mais palavras feitas texto, sons, às vezes melodias, restos de 

cantatas, poeira solta dos poemas, matéria que vagarosamente range e roda sobre si mesma, 

serradura e lixo”.50  

 No mundo figural da obra de Llansol, tudo isso se combina, ligando as “cenas fulgor” 

que, por sua vez, ligam os livros. Cabe ressaltar, ainda, que o próprio encontro das figuras segue 

essa lógica biografemática. No que se refere ao encontro das figuras, Llansol conta sobre a 

aproximação de Bach e de Fernando Pessoa: 

 
Uma vez fui a uma livraria e encontrei um volume que continha uma série de 
documentos de tipo oficial referentes à vida prática de Bach. Quando os percorri senti 
que aqueles documentos eram capazes de gerar energia, dando uma imagem 
consistente da vida de Bach, através, por exemplo, de uma relação dos móveis que 
havia em casa dele e de outros detalhes que parecem extremamente banais mas que 
davam uma medida de Bach e da sua época. Quase ao mesmo tempo tinha saído O 
livro do desassossego e eu lia bastante Fernando Pessoa. E pareceu-me evidente que 
havia um elo profundo entre os dois, por antagonismo: Bach, um homem cheio de 
poder no seu corpo, uma globalidade física e mental, a casa organizada, podendo 
apoiar-se na mulher e ter filhos; e Fernando Pessoa, um ser sem espaço próprio por 
base. Tornou-se premente operar num texto a união antagónica entre os dois.51 

 

 Da vida de Bach, Llansol recolhe algo dos documentos que contam, por exemplo, a 

relação dos móveis que havia na casa dele e outros detalhes que, mesmo parecendo banais, 

                                                
48 BARTHES. Sade, Furrier, Loyola, p. XVII. 
49 COELHO. Maria Gabriela Llansol: o texto equidistante. In: FENATI (Org.). Partilha do incomum: leituras de 
Maria Gabriela Llansol, p. 219. 
50 COELHO. Maria Gabriela Llansol: o texto equidistante. In: FENATI (Org.). Partilha do incomum: leituras de 
Maria Gabriela Llansol, p. 219. 
51 LLANSOL. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol, p. 11-12. 
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davam uma perspectiva de Bach e de sua época. Da vida de Pessoa, Llansol recolhe algo do 

desassossego da escrita que, arriscamo-nos dizer, atravessa a poética do autor. Disso que se 

destaca de Bach e de Pessoa, a autora chama atenção para um antagonismo, que torna possível 

a união entre essas duas figuras.  

 Em Lisboaleipzig – o ensaio de música, livro no qual vemos, mais extensamente, Bach 

e Fernando Pessoa juntos, é possível percebermos como se dá essa “união antagônica”. No 

preâmbulo desse livro, há uma “discussão” entre essas duas figuras sobre o saber poético:  

 
Aossê dizia a Bach que a poesia está no centro. Bach, habituado a servir-se do texto 
como suporte, discordava, salvo num sentido muito lato de poesia. O que Aossê lhe 
queria dizer é que o interior é poético, construído como uma espécie de poesia branca, 
caótica (Bach concordava que olhar para dentro era penoso, embora soubesse que o 
belo vinha de dentro, mas do interior alto desse espaço, emanando de uma espécie de 
névoa de oiro, a que a sua piedade chamava espírito). Aossê não partilhava a ideia 
dessa arquitetura. Falava-lhe em revoadas de pensamentos, de sentimentos em estado 
de expressão livre, de visões. 
[...] 
Aossê explicava que o espaço interior não era originário, e que a poesia não era todo 
esse espaço. Que era o que havia de sublime nesse interior. O resto, insistia, pertencia 
ao romance            Bach desconhecia realmente o que era o romance               E Aossê 
apressou-se a explicar-lhe        “é uma história iluminada sem luz”. 
 
O texto, que tece e sustenta o espaço interior de toda a humanidade, é incapaz de 
captar, num só e único texto contínuo e simultâneo, uma multidão, 
Nem sequer pode ser construído como uma partitura. “Construído como uma 
partitura” era a afirmação de Bach. Precisa de unidade para subsistir. 
 – A poesia, não – repetia Aossê.52  

 

 Bach, esse “homem cheio de poder no seu corpo, uma globalidade física e mental, a 

casa organizada, podendo apoiar-se na mulher e ter filhos”53, parece temer o encontro com um 

mundo poético, que não caiba em uma única partitura. Fernando Pessoa, “um ser sem espaço 

próprio por base”54, sabe que a poesia não cabe na totalidade, pois há uma descontinuidade que 

a acompanha. Temos, aí, um encontro marcado pelo antagonismo das duas figuras; um encontro 

que se dá pela lógica biografemática; um encontro que reúne, aos poucos, a comunidade de 

absolutamente sós.  

Bach poderia até acreditar que o texto que sustenta o espaço interior de toda a 

humanidade pode captar, num só e único texto contínuo e simultâneo, uma multidão, mas tanto 

Pessoa quanto Llansol sabiam que é pelos pormenores que o mundo se lê poeticamente, assim 

                                                
52 LLANSOL. Lisboaleipzig – o ensaio de música, p. 177-180. 
53 LLANSOL. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol, p. 11-12. 
54 LLANSOL. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol, p. 12. 
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como sabiam que “trabalhar a dura matéria, move a língua; viver quase a sós atrai, pouco a 

pouco, os absolutamente sós.”55    
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