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« Exotopies »

Collection dirigée par 
Ana Clara Santos  

et Maria de Jesus Cabral

La collection « Exotopies » est issue de travaux de l’APEF 
(Association Portugaise d’Études Françaises) qui siège 
à l’université de Coimbra, au Portugal. Elle est née de la 
volonté de divulgation des activités scientifiques (colloques, 
journées de réflexion) menées par l’APEF et qui, à la croisée 
d’horizons disciplinaires, critiques et géographiques variés, 
contribuent à la vitalité des études en langue française selon 
une perspective transfrontalière. Privilégiant le patrimoine 
littéraire et artistique, cette collection se veut une interface 
scientifique ouverte à d’autres domaines de recherche – 
linguistique, traduction, didactique – dont ce patrimoine ne 
saurait être dissocié. Ayant pour objet les études françaises 
et le questionnement des frontières, cette collection propose 
de nouveaux éclairages sur diverses perspectives concernant 
l’écriture, l’art et la langue. Elle promeut un regard 
comparatiste révélant le dialogue fécond que les langues et 
cultures entretiennent dans l’espace européen.
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Cinco textos em busca de um autor

Carlos F. Clamote Carreto 
IELT | NOVA FCSH

Cinco textos, uma problemática, uma teia complexa, porosa 
e intricada de laços e de questões que assombram a literatura 
desde os seus primórdios e que continuam a desafiar tanto a 
história como a teoria literária. Percorrendo três romances - 
um de Philippe Le Guillou, Les Sept Noms du peintre (2001), 
outro de Pascal Quignard, Terrasse à Rome (2014) e um terceiro 
de Éric-Emmanuel Schmitt, Lorsque J’étais une œuvre d’art 
(2018), e dois contos de Marguerite Yourcenar (“Comment 
Wang-Fô fut sauvé” e “La tristesse de Cornélius Berg”) da 
obra Nouvelles Orientales (1981), perpassam das reflexões de 
Cristina Mendonça várias perguntas e inquietações: o que 
se esconde por detrás dessa figura densa e complexa a que 
comodamente chamamos de «autor»? Que processos, práticas 
e rituais envolve? Como se corporiza e dilui a consciência 
autoral através do desdobramento e da fragmentação da 
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figura do escritor em sucessivas mises en abîme ficcionais e 
ecfrásticas? Que memórias conserva o artista contemporâneo 
dos significados e funções que se foram sedimentando em 
torno da função autoral ao longo dos tempos? 

No manuscrito de Turim do romance de Tristão e Isolda 
composto por Thomas d’Angleterre (circa 1170), o herói 
manda esculpir estátuas da sua amada para poder com ela 
dialogar, confidenciar-lhe as suas penas e alegrias, fugir à 
loucura e ao esquecimento. Na impossibilidade de viver 
plenamente (n)a Presença do Outro, é através de uma 
representação literalmente imaginária que Tristão vive o 
amor. A Salles aux images, como é conhecida a sequência, não 
traduz não tanto (ou apenas), neste sentido, um culto idolatra 
da imagem através do qual o herói sucumbiria ao fascínio 
mortífero do simulacro platónico, mas sim o extraordinário 
poder mediador e (re)criador da imagem artística – da ficção – 
através da qual se instaura uma relação de cumplicidade entre 
o artista, o amante e o poeta, selada na relação ecfrástica entre 
o corpo esculpido e a escrita poética que fixa e imortaliza a 
cena num contexto (o do século XII) em que a voz autoral 
procura, entre o anonimato e o trabalho de reescrita à 
sombra das auctoritates do passado, afirmar-se, autonomizar-
se e reivindicar progressivamente a sua singularidade.

Se o século XIX do Romantismo representa o culminar 
de um processo de afirmação e de consagração da figura 
do autor (com todos os estereótipos autorais associados 
a esse processo de glorificação) que passa a ocupar, como 
refere, no seu notável ensaio, José Luis Diaz (L’Écrivain 
imaginaire. Scénographies auctoriales à l’époque romantique, Paris, 
Honoré Champion, 2007), o centro do espaço mediático, 
não esqueçamos que, para este estatuto, muito contribuiu o 
século XVIII (o século que cria precisamente os direitos de 
autor – em França as duas leis que consagram o direito de 
propriedade dos autores sobre as suas obras e invenções 
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datam de 1791 e 1793). Na sua epístola «Sur la considération 
qu’on doit aux gens de lettres» (in Lettres philosophiques, 
1734), Voltaire sonhava já com um mundo em que o autor 
fosse imortalizado em vida, monumentalizado, e que lhe 
erguessem estátuas na praça pública como fizera Atena para 
Sófocles ou Platão. Um  sonho que o «rei dos filósofos» teve 
o privilégio de ver concretizar-se ainda em vida, sendo, em 
1770, lançada uma subscrição pública internacional para a 
realização de uma estátua em mármore de corpo inteiro do 
escritor. Mas esta promoção social e simbólica da figura do 
autor conduz também e paradoxalmente a um «dégagement 
d’auteur» (segundo a expressão de Diaz), ou seja, a um 
progressivo distanciamento face à obra acompanhado de 
um trabalho reflexivo (sério, lúdico ou paródico, teórico ou 
metaficcional) sobre a sua própria imagem como autor. Não 
será certamente por acaso se o período entre 1750 e 1830 
em que se assiste, segundo Paul Bénichou, à (con)sagração 
do escritor, é também aquele em que a figura do autor mais 
se complexifica e problematiza através da multiplicação de 
máscaras e ficções autorais (recorde-se, a título de mero 
exemplo, o palinódico, denso e ambíguo paratexto que 
inaugura as Liaisons dangeureuses de Choderlos de Laclos).

A nietzschiana morte do autor decretada por Roland 
Barthes (mas já antecipada por Proust no seu célebre Contre 
Sainte-Beuve de 1908-1909) num célebre artigo publicado 
na revista Manteia em 1968 onde lemos que, do ifigénico 
sacrifício (retomando a bela imagem de Eugénio de Andrade) 
do autor/scriptor nasce o leitor, bem como as reflexões de 
Michel Foucault publicadas um ano depois («Qu’est-ce qu’un 
auteur?», in Dits et écrits, Paris, Gallimard, 1969) que acentuam 
o divorcio entre a figura histórica e biográfica do autor e a sua 
dimensão enquanto instância textual e simbólica, acabam por 
engendrar um amplo espaço de distensões, hiatos e assimetrias 
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que permitem aos escritores aprofundarem o jogo reflexivo e 
ficcional sobre a(s) sua(s) identidade(s) autoral(ais).

Ao entrelaçar, na sua notável dissertação de Mestrado 
em boa-hora convertida em ensaio publicado sob a égide 
da APEF (Associação Portuguesa de Estudos Franceses), 
«identidades artísticas» (a utilização do plural faz aqui toda 
a diferença) e dinâmica ecfrástica, Cristina Mendonça 
aborda, ousada e corajosamente, a complexa problemática 
da construção de um imaginário autoral, questionando 
o modo como o autor se representa (a si mesmo e ao seu 
estatuto, forma, função ou figuração) do outro lado do 
espelho ecfrástico da criação artista ao projetar-se na imagem 
do artista, seja ela pintor, poeta, escultor ou criador de 
gravuras. Num estilo simultaneamente sóbrio, sugestivo e 
rigoroso, Cristina Mendonça evolui com segurança teórica e 
metodológica por um terreno particularmente movediço de 
fronteiros porosas e instáveis, falando-nos de cruzamentos, 
deslocações, tensões, confluências e cumplicidades entre o 
texto e a imagem. Alargando, no seguimento dos trabalhos 
mais recentes no campo da literatura-mundo e dos French 
Global Studies, o universo epistemológico do comparatismo a 
uma conceção desterritorializada e fluida da literatura, Cristina 
Mendonça integra habilmente a construção/desconstrução 
das identidades artísticas tendo em consideração as 
singularidades (económicas, editorais, culturais, mediáticas, 
transsemióticas ou transmodais) que caracterizam o mundo 
contemporâneo, sem nunca ceder, no entanto, às armadilhas 
redutoras de uma transposição mimética da realidade 
extratextual. Neste sentido, mais do que inscrever as obras 
num determinado contexto de produção ou de receção, o 
trabalho de contextualização permite-lhe circunscrever e 
esboçar fragmentos de uma autêntica «cenografia autoral».

Num apreciável (e cada vez mais raro) esforço de 
problematização teórica que acompanha cada capítulo do 
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ensaio, Cristina Mendonça explora os textos numa perspetiva 
verdadeiramente comparativa fazendo-os dialogar uns com 
os outros, confrontar-se, debater-se através de um percurso 
temático coeso e coerente que não cede aos facilitismos da 
análise isolada e sequencial de cada obra. Tampouco cede à 
sedutora (mas falaciosa) tentação da transposição biográfica ou 
da imersão mimética nos dispositivos ficcionais (recorrendo ao quadro 
conceptual de Jean-Marie Schaeffer em Pourquoi la fiction? de 
1999) que a levaria a parafrasear os textos. Numa abordagem 
que vai alterando uma leitura microscópica (close reading) de 
algumas passagens mais emblemáticas das obras escolhidas 
com uma visão (aparentada com esse distant reading advogado 
Franco Moretti) mais descentrada e globalizante que desloca 
as fronteiras do cânone literário, Cristina Mendonça não 
evita o confronto com a materialidade (discursiva, semântica, 
imagética, mítico-simbólica) dos textos e as suas irrepetíveis 
estratégicas de construção do sentido, aventurando-se assim 
no terreno sempre difícil e arriscado da hermenêutica textual 
numa trajetória que a conduz (bem como ao leitor) ao 
encontro de momentos particularmente cristalinos e densos 
a nível da expressão. Como nessa passagem onde comenta a 
atmosfera mística que impregna, do próprio título às várias 
«cenografias autorais» desenhadas pela descrição minuciosa 
dos rituais pictóricos de Erich Sebastian Berg, Les Sept Noms 
du peintre de Philippe Le Guillou:

Os adereços (o crânio, a capa) contribuem para a construção do 
ambiente ressaltando o poder e o contributo da religião para o 
conhecimento e formação da cidade, mas também na vida de Erich, 
visto que fora dos principais meios de adquirir sabedoria durante 
a fase escolar. Contudo, tal como na representação da primeira 
figura, o corpo nu do modelo e a sua postura proporcionam ao 
artista uma dimensão erótica tendendo, no caso da representação 
do monge e a carga da sua função, para o sacrilégio (p.155-156);
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Ou, mais à frente, quando se refere ao poder 
simultaneamente transformador e epifânico da imagem 
pintada:

É nesta fase que Erich começa a pôr em prática a “transmutation 
de la vie en peinture, du corps en intersigne” (Pautrot, 1998, 
p.160) que mais tarde, e com a evolução da sua prática artística 
e composição estética (através da observação ou voyeurismo, 
do processo de desconstrução e de representação dos corpos), 
permite desvendar os fantasmas e mistérios que o habitam e à 
sua obra, possibilitando a passagem de arte a sacerdócio pictural 
(p.159).

Noutros lugares, observamos uma escrita mais hesitante 
que ainda busca o seu caminho; um pensamento que 
estremece perante a dificuldade em circunscrever e definir 
contextos, situações, imagens e discursos que se apresentam 
como objetos fugidios numa literatura que se define, por 
natureza e vocação, pela confluência de registos discursivos, 
a hibridação genológica, a permanente diluição das fronteiras 
entre categorias modais, a constante e voluntária perturbação 
dos lugares da enunciação, a reiterada desconstrução do 
pacto narrativo e dos protocolos ficcionais. Uma literatura, 
em suma, profundamente paródica que vive de um jogo 
permanentemente reinventado com o leitor e consigo própria. 
Uma literatura no labirinto da qual é fácil (e agradável) 
perder-se e difícil encontrar um fio de Ariadne pronto a 
usar. Contudo, por entre este intrincado universo poético em 
que texto e imagem (mas não será toda a imagem dotada 
de narratividade, como sugere Jean-Marie Scharffer no seu 
último ensaio Les Troubles du récit. Pour une nouvelle approche des 
processus narratifs, de 2020) vivem numa permanente tensão/
fricção e em que escritores, narradores e personagens-artistas 
se escondem e revelam mutuamente através de múltiplas 
máscaras ficcionais e de sinuosos e falaciosos labirintos de 
espelho que relembram a estética barroca, Cristina Mendonça 
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consegue encontrar núcleos temáticos agregadores da 
leitura. A forma hábil e rigorosa como explora algumas das 
vertiginosas mises en abîme que percorrem os três romances 
é notável. Como a presença tutelar de Rimbaud e da sua 
geografia poética na obra pictórica de Éric Sebastian Berg 
(Les Sept Noms du peintre) ou a analogia entre o ato de gravar e 
o ato de escrita em Terrasse à Rome de Pascal Quignard. Este 
romance, que narra a vida de Meaune, mestre na arte da gravura 
do século XVIII, cujo rosto fica desfigurado devido a uma 
queimadura de ácido nítrico, coloca também, através desta 
ostensiva ferida gravada no rosto, a fascinante problemática 
da relação entre a forma e o disforme, o caos e a ordem, 
o visível e o invisível (o segundo pintor, Carlos Hannibal, 
com o qual o jovem Tazio de Lorsque J’étais une oeuvre d’art de 
Éric Emmanuel Schmitt, é cego) no seio da criação artística. 
Relação que se torna mais complexa e ambígua ainda quando 
o artista decide representar-se a si mesmo, escondendo o seu 
rosto e caminhando pelo reino das sombras e da morte: 

Dans la deuxième gravure Meaume le Graveur s’est dessiné lui-
même cachant son visage défiguré sous un grand chapeau de paille. 
Il franchit le portail très sombre de la petite église de montagne. 
Ce portail est distant de l’église de quelques mètres. (…). Sur la 
gravure l’eau fortier avance au milieu des tombes. Il avance au 
milieu des hommes de jadis qui dorment (pp. 40-41).

Poder-se-iam multiplicar os exemplos destas (as)simetrias 
ecfrásticas ao longo de um corpus cuja escolha é, de resto, 
extremamente reveladora: além de mostrar coragem e audácia 
no estudo de três romance absolutamente contemporâneos 
de autores cuja trajetória literária ainda está em construção 
e que carecem, por conseguinte, de uma tradição crítica 
minimamente estabilizada, Cristina Mendonça opta, entre o 
acaso e a intuição teórica certeira, por adicionar a estes três 
romances dois contos de Marguerite Yourcenar (“Comment 
Wang-Fô fut sauvé” e “La tristesse de Cornélius Berg”) 
que inauguram e encerram, respetivamente, a obra Nouvelles 
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Orientales (1981), assumindo assim uma dimensão ao mesmo 
tempo estruturante e especular, na medida em que as duas 
narrativas podem ser lidas numa relação especular e dialogal. 
Juntar, num improvável encontro, Marguerite Yourcenar, 
Pascal Quignard, Philippe Le Guillou e Éric-Emmanuel 
Schmitt poderá ser um modo confortável (ou reconfortante) 
de oferecer um enquadramento canônico à literatura do 
século XXI, de exorcizar a sua estranheza experimental 
através da sua filiação em modelos e técnicas narrativas 
estáveis e consagrados, como vimos, por uma longa e vasta 
tradição poética. Mas é também, implicitamente, uma forma 
de desestabilizar a relação e o centro e periferia, de dissolver 
as hierarquias, de alargar as fronteiras do cânone, de reavaliar, 
em suma, a história literária. Mais do que por uma absoluta 
relação de necessidade, estes cincos textos são, de certa 
forma, unidos pela lei do «bom vizinho» segundo a qual o 
historiador da arte Aby Warburg organizava a sua biblioteca, 
ou seja, por «afinidades eletivas» em que insuspeitadas 
proximidades geram insuspeitadas associações que, por sua 
vez, criam no leitor insuspeitados sentidos. 

Nestas páginas, Cristina Mendonça oferece-nos, sem 
dúvida, um importante contributo para o debate sobre 
a construção da figura autoral e para uma melhor e mais 
fina compreensão da(s) identidade(s) do romance francês 
contemporâneo, da sua natureza fluida e permeável a diversos 
imaginários e linguagens artísticas, mostrando claramente o 
papel estruturante e reflexivo (ou metatextual) – e não apenas 
ornamental ou episódico - que a écfrase desempenha nestas 
obras: 

O estudo das écfrases, além de evidenciar a conceção de arte que 
emana de cada obra, possibilitou um aprofundamento simbólico 
do processo de representação e interpretação artísticas por parte 
do artista. Permitiu ainda enaltecer as escolhas temáticas e a 
estética dos artistas colocando em diálogo os diferentes modos 
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de expressão e de significação que impulsionam a eficácia da 
representação ecfrástica […]. Deste modo, a identidade e a 
discursividade associadas à figura da personagem-artista formam-
se com a temporalidade da narrativa na qual a écfrase e o 
momento em que é descrito o ato de criação revelam-se como 
possíveis elementos estruturais e unidades de significação, tanto 
da sua individualidade como das suas experiências (p.179).

Mas permitem-nos também, através das múltiplas e 
fecundas interrogações que a sua leitura suscita em nós, 
vislumbrar ou imaginar uma vasta teia de relações dialógicas 
e de implicações teóricas e hermenêuticas que se tecem para 
lá (mas também aquém) dos textos e das problemáticas 
explorados, ficando a certeza de que, para Cristina Mendonça, 
este é apenas o início de um caminho…


