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O  escritor  é  essencialmente  um  nómada:  procura  as  ideias,  molda-as  em 

palavras, expande-se em sentidos, vai ao encontro do Outro através de si — e vice-

versa,  com  um  perpétuo  bilhete  de  ida  e  volta.  Também  os  poemas  de 

Desapontamento dos Dias, a obra de estreia de Joaquim Jorge Carvalho, constituem 

viagens deambulatórias, sobretudo em busca de alguém. Sem o outro, o sujeito poético 

sente-se incompleto, como admite nestes versos:

Devo-te este poema há cem anos
Que ainda não sou capaz de te dizer.
Vou agora à procura de versos
Nas asas do pássaro da praça
E levo neles o meu silêncio
E a tua ausência (p. 24).

Mais do que procurar o outro, o poeta busca-se naquele: “Sobre ti à espera de 

mim” (p. 24). E o outro  existe, mesmo quando o escritor o nega tanto que chega a 

negar a negação: “Não / Escrevo poemas a ninguém!” (p.  11) Ou seja, cortando a 

dupla negativa — e recordo que, na matemática dois sinais menos correspondem a um 

positivo —, surge-nos uma afirmativa muito clara: escrevo poemas a alguém.

Porém, o autor não parte somente em busca do outro; pelo contrário, veleja 

com mais interesse na  viagem do que no ponto de chegada. Nesta linha, o mito de 

Carvalho não é o encontro, mas a procura, a deambulação, o meio que justifica o fim.

Eu faço barcos e navego à procura
E vejo Cristo e abandono
Tudo e sigo Cristo.
Eu sou a poesia
Fazendo os barcos.
E Cristo sou eu também
E os barcos (p. 45).

Desde logo,  o  que  inquieta o  escritor  é a paragem e a espera,  que podem 

comprometer não apenas o êxito da viagem, mas também a própria viagem:



O meu maior mistério é o cansaço
Dos passos.
E são os meus passos nunca
Estarem quietos (p. 30).

Por vezes, esta demanda é um processo doloroso e solitário, pois a maldição do 

poeta é ser o Holandês Voador, o Aasvero, a deriva em si mesmo, como se depreende 

deste poema:

Habita-me o medo
Dos comboios errados e dos trilhos
Eternamente perdidos —
No meu coração e no meu tempo choram
As pressas de todos os viajantes
E os sonhos de viagem e de sol (p. 19).

O poeta busca-se, vivo ou morto,  no presente e no passado, e é sempre em 

torno do texto que orbita:

Quando não há passos desenhados, existem
Silêncios de passos antigos.
Quando não há passos, há memórias
O poeta existe nos passos e na onda
Que apaga os passos... (p. 23)

Esta viagem é constante,  feita de partidas, fugas, terminais e transportes:  há 

poemas intitulados “navegar”, “soneto cacilheiro”, “estação velha” ou “inter-cidades”, 

e outros  que referem um “destino impossível”. Algum dia o  poeta  (se) encontrará? 

Carvalho esboça uma resposta:

A viagem do poeta desagua aí
Foto-silenciosa, com bilhete de ida —
É como se fosse natal. Perdidamente (p. 20).

O termo “perdidamente” é recorrente em Carvalho, e significa estar perdido e 

errar (no sentido de cometer faltas e de vagabundear):

Tenho em mim um navio à janela
De ver as estrelas perdidamente.
Ao colo da noite navego por ela
No prédio sem regresso do mar em frente (p. 22).
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Mas e se o outro for também poeta? Há diversos escritores que espreitam nos 

versos de Carvalho ou  surgem mencionados explicitamente:  Fernando Pessoa  e D. 

Dinis (p. 20), Camilo Castelo Branco (p. 25), Campos e Caeiro (p. 27), Alexandre O

´Neill e Carlos Drummond de Andrade (p.  39),  Miguel Torga,  Sophia Andresen e 

Eugénio  de  Andrade  (p.  47),  António  Gedeão  (p.  50),  etc.  Há  ainda referência a 

autores estrangeiros, revelando Carvalho como um escritor culto e atento: James Joyce 

e Homero (pp. 17 e 18), Hart  Crane (p. 26), Walt Whitman (p. 27), Richard Bach 

(27),  Antoine Saint-Éxupery (pp.  27 e 52).  Outros  poetas escondem-se no baile de 

máscaras de cada texto, e o leitor poderá descobri-los, com a alegria de encontrar um 

velho amigo.

Por  vezes,  o  autor  de  Desapontamentos  dos  Dias assume  de  forma 

intertextualmente implícita as influências: os seus versos “Quase sempre há estrelas / 

Juntas e colorindo o teu nome” (p. 15) ecoam uma expressão de O’Neill: “Teu nome 

nascendo de todas as cores do dia”; “São nuvens fartas de sangue” (p. 37) evoca-nos 

“Farto  de seiva,  o  dia amadurece”,  de Eugénio de Andrade; “Dou-te  uma palavra 

nova: / navegamo-te” lembra “Te adoro, Teodora”, de Manuel Bandeira.

Carvalho circum-navega temas e penas sempiternos, apontamentos acerca da 

vida, amor, saudade, solidão, etc. Sempre com o raro dom de encontrar a “ars poetica” 

na leitura de um jornal, num comboio, num café de bairro, etc. Num estilo coloquial, o 

autor mistura a norma e a perturbação poética, o familiar e o desvio.

Nessa linha, os poemas que melhor resultam são “incómodo”, “Lote 13, 3º U”, 

“estação velha”, “voyeur de palma”, “o amante mais triste”,  “navegar”,  “presente”, 

“desapontamentos dos dias”, “coimbra”, “bloom´s day” e o soberbo “alice e ulisses”. 

Não saltam a fasquia “o lado mais belo”, “poema sobre a simplicidade da poesia”, nem 

“sadness” — qualquer um evitável numa excelente colectânea como esta.  No todo, 

Desapontamentos dos Dias  é uma obra que marca pela sensibilidade e a astúcia, a 

fusão  de  estilos  e  de  influências,  e  uma experimentação  com todo  o  sentido  do 

quotidiano.
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