
ristică existenţei adamice, reiterând nostalgic sensul utopiei şi 

punctând profetic distopia: „Fii ai soarelui, mamă a tuturor 

vietăţilor. Întâlnită şi iubită cu ardoare, cu toată ipocrizia 

dorinţei: import, schimb şi turişti. În ţara marelui şarpe./ Pentru 

că noi nu am avut niciodată structuri gramaticale sau provizii de 

legume uscate. Şi nu am deosebit niciodată urbanul de sub-

urban, ţara de frontieră de ţara continentală. Leneşi pe harta 

Braziliei. (...) / Epoca de aur proclamată de America. Epoca de 

aur. Şi toate fetele”. Mişcare contradictorie, născută din dubla 

privire, dinspre exterior spre sine, şi dinspre sine spre lume,        

a. oferă, de fapt, imaginea unei conştiinţe scindate, anti-

tradiţionaliste, dar care se scrutează prin tradiţia ancestrală, prin 

grila vechilor reprezentări mitologice; distopică şi, în acelaşi 

timp, reîntemeind o utopie regresivă, cu o uşoară tentă naţio-

nalistă (prin tematica htoniană, a lenei creatoare, a abundenţei şi 

senzualităţii nativiste, a riturilor şi miturilor încă vii); con-

testând valoarea schimbului, a importului cultural, dar, în acelaşi 

timp, bazată pe răsturnarea, pe reconversia acestei operaţii, 

deteriorându-i rosturile colonizatoare şi semnificaţiile exotice.

Dacă manifestul lui Oswald de Andrade se înrudeşte cu 

dadaismul, prin numele revistei „Cannibale”, sau cu spiritul 

energic primitivist al cubo-futuriştilor şi al raioniştilor ruşi care 

semnau manifeste cu titluri incisive („O palmă gustului public” 

sau „De ce ne pictăm feţele”), aceasta se datorează unei 

sincronizări de atitudine, nu neapărat influenţelor, care în cazul 

de faţă sunt detestate. Modernistul brazilian face din textul său 

programatic mai mult decât o scriere doctrinară. Asemeni lui 

Tzara – care sublinia că se opune sistemelor, regulilor, modelelor 

– de Andrade propune un mod de existenţă, un Weltanschauung, 

îl afirmă ca modul eminamente brazilian, repudiind orice cod de 

maniere sau orice structură gramaticală/prozodică, orice deter-

minare socio-politică, orice lege economică sau a muncii, culti-

vând în schimb imaginarul ingenuităţii, al inocenţei vârstei pri-

mordiale. Regăsirea condiţiei paradisiace nu trece prin barierele 

culturale şi istorice pe care dadaismul (poemele negre, tradu-

cerile şi adaptările lui Tzara din dialectele africane ale triburilor 

Kinga, Lordja) sau cubo-futurismul (Hlebnikov, Krucionîh) 

sunt forţate să le parcurgă. Prin a., Oswald de Andrade redes-

coperă condiţia adamică a culturii braziliene, însă făcând saltul 

regresiv în acelaşi spaţiu – el nu se depeizează, asemeni lui Tzara – 

spre a surprinde timpurile/ritmurile originare ale unei senzuali-

tăţi necontaminate prin influxurile colonizatorare. 

Vârsta preimperială recuperată simbolic prin exerciţiul reto-

ric şi imaginativ corespunde identităţii autosuficiente a tribului 

indigen, fiind elogiată, cu o ironie usturătoare, inocenţa revita-

lizată a bunului sălbatic, trecând prin momentele culturale care 

au segregat accepţiunile europene ale acestui topos. În tona-

litatea specifică deriziunii şi parodiei, semnatarul manifestului 

notează clişeele iluministe, demistificându-le semnificaţiile: 

„Filiaţie. Contactul cu indienii Cariba. Ou Villegaignon print 

terre. Montaigne. Omul natural. Rousseau. De la Revoluţia 

Franceză la Romantism, la Revoluţia Bolşevică, la Revoluţia 

Suprarealistă şi la barbaria tehnologică a lui Keyserling. Suntem 

pe drumul cel bun. (...) Am întrebat pe cineva ce e Bine. Mi-a 

răspuns că e certitudinea punerii în practică a tuturor posi-

bilităţilor. Pe acel om îl chema Galli Mathias. L-am mâncat”. 

Răsturnările de situaţie în expunerea ideilor şi jocurile de limbaj 

fac din manifestul lui Oswald de Andrade un adevărat spectacol 

desfăşurat în registrul voit grotesc-umoristic-parodic. O moti-

vaţie a canibalismului estetic rezumat de Manifesto Antropófago 

constă în faptul că, prin expunerea acestui model existenţial, se 

impune nu doar o cultură autohtonă, ci şi o contra-cultură, 

anticreştină şi antieuropeană, antiacademică şi anticonserva-

toare. Conceput ca mişcare de frondă, a. îşi găseşte explicaţiile 

nu atât în jocul negaţiei futuriste, cât mai ales în necesitatea 

depăşirii tradiţiei europene, printr-o gargantuescă ingurgitare a 

acesteia: „o asimilare a culturii occidentale, un mod de a «devora 

inamicul pentru ca virtuţile sale să treacă la noi»”, după cum 

afirmă inventatorul mişcării într-un interviu din 1928, acordat 

revistei „Nouvelles Littéraires” (apud L. Stegagno Picchio, 

[1972], 1986). Rezumatul filosofiei antropofage expuse de înte-

meietorul acestei viziuni poate fi următorul: „Moartea şi viaţa 

ipotezelor. De la ecuaţia Eu venind din Cosmos la axioma 

Cosmosul venind din Mine. Subsistenţă. Cunoaştere. Cani-

balism. (...) Nu am fost niciodată botezaţi. Am avut Carnavalul. 

Indianul îmbrăcat în Senator al Imperiului. (...) Pentru noi 

comunismul a existat deja. Am avut deja un limbaj suprarealist. 

Epoca de aur”. Proiecţia utopică a a. se poate descrie prin tră-

săturile unei societăţi specifice comunismului primitiv, 

identificat ca model de existenţă şi de acţiune în societatea 

canibală (cf. lui Cătălin Avramescu [2003], acest model societal 

conţine reveriile epocii de aur, teoria dreptului natural, liber-

tatea, egalitatea, comunismul proprietăţii, prosperitatea şi con-

sumul extatic, preluate, cu deformările politice de rigoare, de 

către comunismul modern). Constituindu-se într-un adevărat 

„cod al răzbunării”, canibalismul cultural optează pentru 

„transformarea permanentă a tabu-ului în totem”, sfidând însăşi 

legea proprie. Modernismul brazilian cunoaşte, astfel, prin 

personalitatea lui Oswald de Andrade, poziţia radicală a 

acţiunii negatoare şi autonegatoare, conştiinţa critică demis-

Antropophagia / Cannibalisme, Cannibalism, Kannibalismus

ANTROPOFAGISMUL [gr Ανθρωπος, antropos – „om”, 

phagein – „a mânca, a devora”]- Reprezintă o mişcare literară a 

modernismului brazilian ce impune un concept modern de poe-

zie, de fapt un model universal, susţinut de o limbă „fără arha-

isme. Fără erudiţie. Naturală şi neologică” în acelaşi timp, o 

limbă în care cuvântul se bucură de vitalitatea începuturilor, dar 

şi de sensibilitatea avangardistă ce determină invenţia rapidă a 

unui nou dicţionar. Înţeleasă de Oswald de Andrade drept 

„Contribuţia milionară a tuturor erorilor”, această poezie se 

legitimează prin actul demistificator şi anarhic, marcată fiind de 

o discursivitate feroce, ironică şi provocatoare. În mai 1928, 

apare, la São Paulo, „Revista de Antropofagia”, publicată sub 

conducerea lui Antônio de Alcântara Machado şi a lui Raul 

Bopp. În paginile acesteia se vor afirma cele mai puternice voci 

anticonvenţionaliste, anti-passeiste care îşi aleg ca ţel contestaţia 

modelelor europene şi nu numai. „Manifestul antropofag” al lui 

Oswald de Andrade, liderul mişcării canibalismului, va defini 

configuraţia noii poetici a modernismului brazilian.

Caracterul sectar al acestei grupări se evidenţiază prin reto-

rica agresiv primitivistă impusă în paginile revistei de sem-

natarul manifestului, dar şi de Mário de Andrade sau de A. de 

Alcântara Machado. Aceştia fondează prin discursul lor teoretic 

şi poetic o conştiinţă aurorală, nefalsificată de dogmele culturii 

europene şi ale moralei creştine.

A. reacţionează la spiritul mimetic şi la invazia europenităţii 

prin etalarea valorilor autohtoniei. În acest sens, vor fi puse în 

valoare mituri şi embleme naţionale, însemne identitare (pau-

brazil, tapirul) care să confere atât contraponderea la influenţele 

colonizatoare, cât şi barajul de securitate şi forţa afirmării 

personale. Dialectele şi elementele etnologico-antropologice, 

structurile de imaginar şi de comportament ale autohtonilor vor 

fi valorificate în scrierile programatice, dar şi în cele literare cu 

aceeaşi angajare şi cu aceeaşi inflamare discursivă, aspecte moti-

vate de dorinţa de exprimare a unei identităţi inconfundabile 

(ex.: Brazilia, poemul whitmanian al lui Ronald de Carvalho; 

Cobra Norato, capodopera modernismului antropofag semnată 

de Raul Bopp; poemele cotidianului şi ale ritmurilor moderne 

. 

braziliene semnate de Rui Ribeiro Couto: São Paulo, Rio de 

Janeiro, Bahia, Recife, Naşterea poeziei braziliene etc.). 

Manifesto Antropófago se doreşte răspunsul la atacul civili-

zaţiei, un răspuns sălbatic, critic şi polemic: „Numai antro-

pofagia ne uneşte. Social. Economic. Filosofic. Legea unică a 

lumii. Expresia deghizată a tuturor individualismelor, a tuturor 

colectivizărilor. A tuturor religiilor. A tuturor tratatelor de pace. 

Tupi or not tupi, that is the question”. Redactat în formula 

apodictică a înţelepciunii arhaice, manifestul debutează, para-

doxal, cu parafrazarea celebrei afirmaţii shakespeariene, care 

devine, în spirit demistificator, funambulesc, o butadă la fel de 

celebră precum dilema personajului european. Problema exis-

tenţială este transplantată culturii de adopţie care, însă, se 

defineşte la nivel colectiv prin aceeaşi conştiintă tragic-ham-

letiană, afirmată în contextul ameninţării identităţii sociale, 

politice şi culturale. Emblema pe care o foloseşte autorul mani-

festului este aceea a denumirii canibalilor indieni Tupi din 

Brazilia, care s-au răzbunat gastronomic pe un episcop nepoftit. 

Părăsind gluma metaliterară, Oswald de Andrade va face din 

manifestul său o adevărată armă de apărare împotriva istoriei, 

împotriva progresului burghez şi a reificării individului, îm-

potriva importului cultural, împotriva clişeizării şi a dog-

matizării, a literarului şi artificialului. Refuzul tradiţiei literare, 

contestarea filosofiei clasice şi a gândirii moderne, a psihanalizei 

şi a antropologiei pun într-o nouă lumină valorile autohtone: 

„Împotriva tuturor importatorilor de conştiinţă la conservă. 

Pentru existenţa palpabilă a vieţii. Şi lăsaţi-l pe Levy-Bruhl să 

meargă să studieze mentalităţile prelogice./ Vrem Revoluţia 

Cariba. Mai mare decât Revoluţia Franceză. Pentru unificarea 

tuturor revoluţiilor eficiente în beneficiul umanităţii. Fără noi, 

Europa n-ar fi cunoscut niciodată amărâta ei de declaraţie a 

drepturilor omului”. Sau: „N-am fost niciodată botezaţi. Trăim 

cu dreptul de a fi adormiţi. Pentru noi Hristos s-a născut în 

Bahia. Sau în Belem do Pata.// Cât despre noi, n-am recunoscut 

niciodată naşterea logicii”. Construirea autoportretului mişcării 

a. se bazează pe furia invectivei, pe reacţia imediată, pe răspunsul 

umoristico-sarcastic, afirmând libertatea de expresie, procla-

mând autonomia modelului său nativist şi o conştiinţă caracte-
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ristică existenţei adamice, reiterând nostalgic sensul utopiei şi 

punctând profetic distopia: „Fii ai soarelui, mamă a tuturor 

vietăţilor. Întâlnită şi iubită cu ardoare, cu toată ipocrizia 

dorinţei: import, schimb şi turişti. În ţara marelui şarpe./ Pentru 

că noi nu am avut niciodată structuri gramaticale sau provizii de 

legume uscate. Şi nu am deosebit niciodată urbanul de sub-

urban, ţara de frontieră de ţara continentală. Leneşi pe harta 

Braziliei. (...) / Epoca de aur proclamată de America. Epoca de 

aur. Şi toate fetele”. Mişcare contradictorie, născută din dubla 

privire, dinspre exterior spre sine, şi dinspre sine spre lume,        

a. oferă, de fapt, imaginea unei conştiinţe scindate, anti-

tradiţionaliste, dar care se scrutează prin tradiţia ancestrală, prin 

grila vechilor reprezentări mitologice; distopică şi, în acelaşi 

timp, reîntemeind o utopie regresivă, cu o uşoară tentă naţio-

nalistă (prin tematica htoniană, a lenei creatoare, a abundenţei şi 

senzualităţii nativiste, a riturilor şi miturilor încă vii); con-

testând valoarea schimbului, a importului cultural, dar, în acelaşi 

timp, bazată pe răsturnarea, pe reconversia acestei operaţii, 

deteriorându-i rosturile colonizatoare şi semnificaţiile exotice.

Dacă manifestul lui Oswald de Andrade se înrudeşte cu 

dadaismul, prin numele revistei „Cannibale”, sau cu spiritul 

energic primitivist al cubo-futuriştilor şi al raioniştilor ruşi care 

semnau manifeste cu titluri incisive („O palmă gustului public” 

sau „De ce ne pictăm feţele”), aceasta se datorează unei 

sincronizări de atitudine, nu neapărat influenţelor, care în cazul 

de faţă sunt detestate. Modernistul brazilian face din textul său 

programatic mai mult decât o scriere doctrinară. Asemeni lui 

Tzara – care sublinia că se opune sistemelor, regulilor, modelelor 

– de Andrade propune un mod de existenţă, un Weltanschauung, 

îl afirmă ca modul eminamente brazilian, repudiind orice cod de 

maniere sau orice structură gramaticală/prozodică, orice deter-

minare socio-politică, orice lege economică sau a muncii, culti-

vând în schimb imaginarul ingenuităţii, al inocenţei vârstei pri-

mordiale. Regăsirea condiţiei paradisiace nu trece prin barierele 

culturale şi istorice pe care dadaismul (poemele negre, tradu-

cerile şi adaptările lui Tzara din dialectele africane ale triburilor 

Kinga, Lordja) sau cubo-futurismul (Hlebnikov, Krucionîh) 

sunt forţate să le parcurgă. Prin a., Oswald de Andrade redes-

coperă condiţia adamică a culturii braziliene, însă făcând saltul 

regresiv în acelaşi spaţiu – el nu se depeizează, asemeni lui Tzara – 

spre a surprinde timpurile/ritmurile originare ale unei senzuali-

tăţi necontaminate prin influxurile colonizatorare. 

Vârsta preimperială recuperată simbolic prin exerciţiul reto-

ric şi imaginativ corespunde identităţii autosuficiente a tribului 

indigen, fiind elogiată, cu o ironie usturătoare, inocenţa revita-

lizată a bunului sălbatic, trecând prin momentele culturale care 

au segregat accepţiunile europene ale acestui topos. În tona-

litatea specifică deriziunii şi parodiei, semnatarul manifestului 

notează clişeele iluministe, demistificându-le semnificaţiile: 

„Filiaţie. Contactul cu indienii Cariba. Ou Villegaignon print 

terre. Montaigne. Omul natural. Rousseau. De la Revoluţia 

Franceză la Romantism, la Revoluţia Bolşevică, la Revoluţia 

Suprarealistă şi la barbaria tehnologică a lui Keyserling. Suntem 

pe drumul cel bun. (...) Am întrebat pe cineva ce e Bine. Mi-a 

răspuns că e certitudinea punerii în practică a tuturor posi-

bilităţilor. Pe acel om îl chema Galli Mathias. L-am mâncat”. 

Răsturnările de situaţie în expunerea ideilor şi jocurile de limbaj 

fac din manifestul lui Oswald de Andrade un adevărat spectacol 

desfăşurat în registrul voit grotesc-umoristic-parodic. O moti-

vaţie a canibalismului estetic rezumat de Manifesto Antropófago 

constă în faptul că, prin expunerea acestui model existenţial, se 

impune nu doar o cultură autohtonă, ci şi o contra-cultură, 

anticreştină şi antieuropeană, antiacademică şi anticonserva-

toare. Conceput ca mişcare de frondă, a. îşi găseşte explicaţiile 

nu atât în jocul negaţiei futuriste, cât mai ales în necesitatea 

depăşirii tradiţiei europene, printr-o gargantuescă ingurgitare a 

acesteia: „o asimilare a culturii occidentale, un mod de a «devora 

inamicul pentru ca virtuţile sale să treacă la noi»”, după cum 

afirmă inventatorul mişcării într-un interviu din 1928, acordat 

revistei „Nouvelles Littéraires” (apud L. Stegagno Picchio, 

[1972], 1986). Rezumatul filosofiei antropofage expuse de înte-

meietorul acestei viziuni poate fi următorul: „Moartea şi viaţa 

ipotezelor. De la ecuaţia Eu venind din Cosmos la axioma 

Cosmosul venind din Mine. Subsistenţă. Cunoaştere. Cani-

balism. (...) Nu am fost niciodată botezaţi. Am avut Carnavalul. 

Indianul îmbrăcat în Senator al Imperiului. (...) Pentru noi 

comunismul a existat deja. Am avut deja un limbaj suprarealist. 

Epoca de aur”. Proiecţia utopică a a. se poate descrie prin tră-

săturile unei societăţi specifice comunismului primitiv, 

identificat ca model de existenţă şi de acţiune în societatea 

canibală (cf. lui Cătălin Avramescu [2003], acest model societal 

conţine reveriile epocii de aur, teoria dreptului natural, liber-

tatea, egalitatea, comunismul proprietăţii, prosperitatea şi con-

sumul extatic, preluate, cu deformările politice de rigoare, de 

către comunismul modern). Constituindu-se într-un adevărat 

„cod al răzbunării”, canibalismul cultural optează pentru 

„transformarea permanentă a tabu-ului în totem”, sfidând însăşi 

legea proprie. Modernismul brazilian cunoaşte, astfel, prin 

personalitatea lui Oswald de Andrade, poziţia radicală a 

acţiunii negatoare şi autonegatoare, conştiinţa critică demis-

Antropophagia / Cannibalisme, Cannibalism, Kannibalismus

ANTROPOFAGISMUL [gr Ανθρωπος, antropos – „om”, 

phagein – „a mânca, a devora”]- Reprezintă o mişcare literară a 

modernismului brazilian ce impune un concept modern de poe-

zie, de fapt un model universal, susţinut de o limbă „fără arha-

isme. Fără erudiţie. Naturală şi neologică” în acelaşi timp, o 

limbă în care cuvântul se bucură de vitalitatea începuturilor, dar 

şi de sensibilitatea avangardistă ce determină invenţia rapidă a 

unui nou dicţionar. Înţeleasă de Oswald de Andrade drept 

„Contribuţia milionară a tuturor erorilor”, această poezie se 

legitimează prin actul demistificator şi anarhic, marcată fiind de 

o discursivitate feroce, ironică şi provocatoare. În mai 1928, 

apare, la São Paulo, „Revista de Antropofagia”, publicată sub 

conducerea lui Antônio de Alcântara Machado şi a lui Raul 

Bopp. În paginile acesteia se vor afirma cele mai puternice voci 

anticonvenţionaliste, anti-passeiste care îşi aleg ca ţel contestaţia 

modelelor europene şi nu numai. „Manifestul antropofag” al lui 

Oswald de Andrade, liderul mişcării canibalismului, va defini 

configuraţia noii poetici a modernismului brazilian.

Caracterul sectar al acestei grupări se evidenţiază prin reto-

rica agresiv primitivistă impusă în paginile revistei de sem-

natarul manifestului, dar şi de Mário de Andrade sau de A. de 

Alcântara Machado. Aceştia fondează prin discursul lor teoretic 

şi poetic o conştiinţă aurorală, nefalsificată de dogmele culturii 

europene şi ale moralei creştine.

A. reacţionează la spiritul mimetic şi la invazia europenităţii 

prin etalarea valorilor autohtoniei. În acest sens, vor fi puse în 

valoare mituri şi embleme naţionale, însemne identitare (pau-

brazil, tapirul) care să confere atât contraponderea la influenţele 

colonizatoare, cât şi barajul de securitate şi forţa afirmării 

personale. Dialectele şi elementele etnologico-antropologice, 

structurile de imaginar şi de comportament ale autohtonilor vor 

fi valorificate în scrierile programatice, dar şi în cele literare cu 

aceeaşi angajare şi cu aceeaşi inflamare discursivă, aspecte moti-

vate de dorinţa de exprimare a unei identităţi inconfundabile 

(ex.: Brazilia, poemul whitmanian al lui Ronald de Carvalho; 

Cobra Norato, capodopera modernismului antropofag semnată 

de Raul Bopp; poemele cotidianului şi ale ritmurilor moderne 

. 

braziliene semnate de Rui Ribeiro Couto: São Paulo, Rio de 

Janeiro, Bahia, Recife, Naşterea poeziei braziliene etc.). 

Manifesto Antropófago se doreşte răspunsul la atacul civili-

zaţiei, un răspuns sălbatic, critic şi polemic: „Numai antro-

pofagia ne uneşte. Social. Economic. Filosofic. Legea unică a 

lumii. Expresia deghizată a tuturor individualismelor, a tuturor 

colectivizărilor. A tuturor religiilor. A tuturor tratatelor de pace. 

Tupi or not tupi, that is the question”. Redactat în formula 

apodictică a înţelepciunii arhaice, manifestul debutează, para-

doxal, cu parafrazarea celebrei afirmaţii shakespeariene, care 

devine, în spirit demistificator, funambulesc, o butadă la fel de 

celebră precum dilema personajului european. Problema exis-

tenţială este transplantată culturii de adopţie care, însă, se 

defineşte la nivel colectiv prin aceeaşi conştiintă tragic-ham-

letiană, afirmată în contextul ameninţării identităţii sociale, 

politice şi culturale. Emblema pe care o foloseşte autorul mani-

festului este aceea a denumirii canibalilor indieni Tupi din 

Brazilia, care s-au răzbunat gastronomic pe un episcop nepoftit. 

Părăsind gluma metaliterară, Oswald de Andrade va face din 

manifestul său o adevărată armă de apărare împotriva istoriei, 

împotriva progresului burghez şi a reificării individului, îm-

potriva importului cultural, împotriva clişeizării şi a dog-

matizării, a literarului şi artificialului. Refuzul tradiţiei literare, 

contestarea filosofiei clasice şi a gândirii moderne, a psihanalizei 

şi a antropologiei pun într-o nouă lumină valorile autohtone: 

„Împotriva tuturor importatorilor de conştiinţă la conservă. 

Pentru existenţa palpabilă a vieţii. Şi lăsaţi-l pe Levy-Bruhl să 

meargă să studieze mentalităţile prelogice./ Vrem Revoluţia 

Cariba. Mai mare decât Revoluţia Franceză. Pentru unificarea 

tuturor revoluţiilor eficiente în beneficiul umanităţii. Fără noi, 

Europa n-ar fi cunoscut niciodată amărâta ei de declaraţie a 

drepturilor omului”. Sau: „N-am fost niciodată botezaţi. Trăim 

cu dreptul de a fi adormiţi. Pentru noi Hristos s-a născut în 

Bahia. Sau în Belem do Pata.// Cât despre noi, n-am recunoscut 

niciodată naşterea logicii”. Construirea autoportretului mişcării 

a. se bazează pe furia invectivei, pe reacţia imediată, pe răspunsul 

umoristico-sarcastic, afirmând libertatea de expresie, procla-

mând autonomia modelului său nativist şi o conştiinţă caracte-
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tificatoare şi autodemistifica-

toare specifică intelectualului di-

sident în propria-i ţară, care, prin 

atitudinea sa impune modele 

nativiste, opunându-se de fapt 

dinspre stânga mişcărilor naţio-

nalist-xenofobe (verdeamarelis-

mului, Antei), progresului înţeles 

de futuriştii italieni la nivel em-

piric, contestând, în esenţă, mare 

parte din aporiile marinettiene 

(maşinismul, publicitatea, urba-

nismul, teoria eroului dezuma-

nizat, devenit un corp mecanic 

„cu piese de schimb”). Prin con-

figuraţia retorică şi prin aspectele 

de poetică a deriziunii, a. pare să 

fie mai aproape de dadaism, afi-

nităţile se regăsesc în concepţia 

asupra poemului concret, a poe-

mului-spectacol fono-gestual sau a poemului autotelic, 

performance şi act al reacţiunii cultural-sociale totodată: 

„Versurile... nu se scriu pentru lectura unor ochi muţi. Versurile 

se cântă, se strigă, se plâng. Cine nu ştie să cânte să nu citească 

Peisaj 1. Cine nu ştie să urle să nu citească Oda către burghez. 

Cine nu ştie să se roage să nu citească A dispreţui religia, 

Escalada, A suferi, Colocviu sentimental... Nu continuu. Îmi 

repugnă să dau cheia cărţii mele” (apud L. Stegagno Picchio, 

idem). Reacţia antiburgheză se reflectă în imperativele unei 

lecturi care se doreşte conştientă de sine şi de faptul că recreează 

opera, anticonformismul şi caracterul nondirectiv al acestor 

însemnări peritextuale fac din semnatarul lor un demn succesor 

al elitismului baudelaireian. Scriitorul care îşi interpretează 

creaţia pierde statutul său de fiinţă demiurgică şi devine gazetar, 

doctrinar sau simplu scriptor (în termenii lui Roland Barthes). 

Căderea din acest rol sacru atrage după sine reconversia, din 

şaman, vrăjitor sau mag, din profet sau rival divinităţii, în 

grămătic, intelectual ori interpret care vulgarizează sensul celor 

comunicate orfic, mistic şi magic graţie invenţiei unui limbaj 

poetic autosuficient. Metaforele preluate de Barthes de la 

Claude Lévi-Strauss sunt în acest context mai mult decât 

potrivite, ele motivează acţiunea avangardist-paulistă în însăşi 

organicitatea întreprinderii sale, o motivează prin dezideratele 

nativist-antropofage, primitivist-estetice care au stat la baza 

manifestelor şi a operelor lui Oswald sau Mário de Andrade, 

Ronald de Carvalho sau Raul Bopp, Manuel Bandeira sau 

Ribeiro Couto.

A. demonstrează că reinventarea literaturii braziliene este 

posibilă printr-o acţiune de forţă, el justificând cultural renaş-

terea spontaneităţii ca o contrareacţie la influenţele canonului 

european tradiţionalist sau avangardist, oricum ar fi el preluat.
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