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Talvez o amor pelas palavras, pela escrita, pela leitura – entre outras experiências de atenção e 
desprendimento – tornem outra vez sensível aquilo que só por muita distração poderíamos esquecer1. 
Por um lado, as palavras fascinam pela sua persistência: articulam-se em qualquer boca (mesmo que 
ninguém saiba ensinar como e por que isso se faz); se elas não existem separadas das vozes que as 
proferem, o tempo de cada homem passa muito rapidamente diante da sua duração; as palavras, 
como tudo, podem desaparecer e, como quase nada, podem ressurgir, metamorfoseadas, vindas 
de um tempo ou de um lugar com os quais já não imaginávamos nos relacionar; seria inexacto 
afirmar que elas impõem a sua presença, mas a nossa experiência é-lhes inseparável. Por outro, as 
palavras não deixam de ser frágeis. Parece haver um acordo tácito entre os homens, um acordo que 
supõe que podemos usá-las e continuar impunes, como se, tornando-as gastas, pudéssemos reduzi-
las a instrumentos de um sentido e, subordinando-as, continuar a proferir discursos atraídos pela 
exigência da eficácia, seduzidos pela promessa de uma comunicação que um dia poderia se tornar 
imediata ou transparente. nesse caso, as palavras cristalizam-se e correm o risco de desaparecer 
no seu uso e, se isso promete a agilidade de um discurso instantâneo e pretensamente universal, 
não é menos verdade que esse mesmo discurso torna substituíveis tanto as palavras como aquele 
que as profere – ele «faz de nós a mera passagem de um movimento em que cada um é sempre, de 
antemão, trocado por todos.» (Blanchot, 2005, p.296) A persistência da literatura relaciona-se com 
a força frágil das palavras, é atraída não pela tagarelice que as desfaz no uso utilitário, mas sim pela 
interrupção que permite ouvir os movimentos silenciosos pelos quais cada palavra é insubstituível. 
É talvez por isso que, quando os textos nos fascinam, pressentimos que neles as palavras, longe de 
desaparecer, jogam entre si de modo singular, alegres e moventes, criando relações que os nossos 
hábitos deixaram de despertar. Todavia, isso não acontece porque as palavras foram enriquecidas, 
preenchidas até a exaustão por um simbolismo que as engrandece. O movimento parece ser o 
contrário, e quando uma palavra perde a força ou abertura que a distingue, quando ela torna-se 
excessivamente pesada, quase imóvel e atrelada à utilidade, é talvez preciso esvaziá-la, mais uma 
vez estranhá-la até voltar a pensar com ela, a jogar com a sua incerteza e precisão.

1   O texto «A busca do ponto zero» de Maurice Blanchot começa assim: «Que livros, escritos, linguagem sejam 
destinados a metamorfoses às quais já se abrem, sem que o saibamos, nossos hábitos, mas se recusem ainda nossas 
tradições; que as bibliotecas nos impressionem por sua aparência de outro mundo, como se, nelas, com curiosidade, 
espanto e respeito descobríssemos, pouco a pouco, depois de uma viagem cósmica, os vestígios de outro planeta 
mais antigo, imobilizado na eternidade do silêncio, só não o perceberíamos se fôssemos muito distraídos.» (2005, 
p.296)



 não é raro encontrar, entre aqueles que se 
dedicaram à difícil tarefa de escrever, a disponibilidade para 
um exercício quase infantil de voltar a descobrir ou inventar 
nas palavras movimentos insuspeitados para lá dos sentidos 
que as tornaram pesadas e gastas. Em A língua exilada, imre 
Kertész conta que Wittgenstein falava da necessidade de 
suprimir uma ou outra expressão de uma língua, e «entregá-
la para uma limpeza» antes de voltar a usá-la (2004, p.77), e 
o próprio Kertész, em alguns dos textos desse livro, arranca a 
palavra «sobrevivência» ao discurso majoritário que a fixa na 
periferia dos centros de poder, e insiste na possibilidade de 
relacioná-la à preservação das forças criadoras (Kertész, 2004, 
p.20 e 204). Herberto Helder escreve que, por vezes, no meio 
da noite, enquanto procura o seu estilo entre as sombras 
incompreensíveis que se erguem no quarto e «a pequena 
luz se faz na ponta dos dedos», ele dedica-se ao processo 
de repetir uma palavra até que ela nada mais signifique: 
«Sabe como é? Pego numa palavra fundamental. Palavras 
fundamentais, curioso... Pego numa palavra fundamental: 
Amor, doença, Medo, Morte, Metamorfose. digo-a baixo vinte 
vezes. Já não significa.» (2005, p.13) Ele continua a escrever 
com essas palavras esvaziadas, e talvez por isso, elas passam 
a mover-se como crianças que gritam2. Kafka também fala de 
experimentar um jogo de crianças, e dispõe-se ao exercício 
de repetir uma palavra ou frase até fazê-la vibrar sobre si 
própria (através desse jogo, ele fazia a sentença do pai atingir 
uma linha de non-sens). No seu diário, Kafka afirma ainda a 

experiência de refugiar-se no interior de uma palavra, talvez para ouvir o que nela surge quando se 
faz silêncio à sua volta: «Só vivo por vezes no interior de uma palavrinha em cuja inflexão perco por 
instantes a minha cabeça inútil. [...] A minha maneira de sentir assemelha-se à do peixe.»3 O título 
de um dos textos de Elias Canetti – «Acessos de palavras» – poderia ser também o nome de um jogo 
(quase um combate) com as palavras. O seu fascínio por elas remonta aos tempos de infância4 e, 
nesse texto, ele conta que durante os tempos do exílio, elas fizeram-no voltar a experimentar a sua 
força: «recordo-me de que na inglaterra, durante a guerra, enchia páginas e páginas com palavras 
alemãs. Estas não tinham nada a ver com aquilo que eu estava escrevendo na época. Não se encaixam 
absolutamente em frases, e, naturalmente, sequer figuram em minhas anotações daqueles anos. 
Eram vocábulos isolados, dos quais não resultava sentido algum. De repente, como que tomado por 
um furor e fulminante como um raio, cobria algumas páginas de palavras. Muito frequentemente 
eram substantivos, mas não exclusivamente: havia também verbos e adjetivos.» (2011, p.192) 
Canetti tinha a impressão de que esses acessos de palavras eram patológicos, e preferia guardá-
los em segredo. Ele não as partia, nem as transfigurava, apenas repetia as palavras deixando-as 
quase intactas, só transformadas pela aglomeração, fora de qualquer narrativa e sem encadear nem 
mesmo uma frase. Sentia-se particularmente feliz nessa ocupação e, como se estivesse a trabalhar, 
trancava-se sozinho quando a ela se dedicava. Esses acessos apareciam em intervalos mais ou menos 
regulares, como uma crise, uma manifestação súbita e intensa, e eram sinal de que a pressão sobre 
a língua havia se tornado demasiadamente forte. Canetti estava entregue ao alemão e fazia dele 
um uso secreto, enquanto vivia sob o domínio do inglês, e o turbilhão de palavras que lhe ocorria 
grafar era entendido por ele como uma vingança da língua diante dessa situação – escreve ele: «não 
espanta que por vezes [a língua] se vingue, atacando de surpresa com seus bandos de palavras, que 
permanecem isoladas, não formam nenhum sentido, e cujo assalto pareceria a outros tão ridículo 

2   Retiro essas citações de um texto de Herberto Helder intitulado 
«Estilo», e que continua assim: «Já não significa. É um modo de alcançar 
o estilo. Veja agora esta artimanha: As crianças enlouquecem em coisas 
de poesia. / Escutai um instante como ficam presas / no alto desse 
grito, como a eternidade as acolhe / enquanto gritam e gritam [...] / – 
E nada mais somos do que o Poema onde as crianças / se distanciam 
loucamente. / [...] Está a ouvir como essas enormes crianças gritam 
e gritam, entrando na eternidade? note: somos o Poema onde elas 
se distanciam. Como? Loucamente. Quem suportaria esses gritos 
magníficos? Mas o poeta faz o estilo.» (Helder, 2005, p.13-14)

4   Nas páginas do primeiro volume da sua autobiografia, Canetti destaca inúmeras palavras que eram alvo da sua 
curiosidade, e repete muitas vezes a alegria de aprender as muitas línguas faladas por seus familiares. Sobre isso, 
ver, por exemplo, o capítulo «Serpentes e Letras», no qual lemos o seu primeiro contato com o desenho das letras 
(Canetti, 1996, p.36 e ss).

3  Essa passagem do diário de Kafka foi citada por Deleuze e Guattari (2003, p.46). Em muitas cenas dos romances de 
Kafka, as crianças falam uma língua incompreensível, mesmo que o seu ruído seja alto. Deleuze e Guattari lembram 
que no começo de O Castelo, as crianças falam tão depressa que não se compreende o que dizem, e poderíamos 
ainda lembrar que, em O Processo, o encontro de K. e o pintor Titorelli é cercado por crianças que espreitam pela 
porta, tentando ultrapassar a soleira, enquanto K. não entende uma palavra do que elas dizem: «K. não sabia como 
julgar toda esta cena, parecia que tudo estava a acontecer na maior das harmonias. As meninas que estavam junto 
da porta esticavam o pescoço umas atrás das outras, gritavam para o pintor várias palavras à laia de brincadeira, que 
K. não percebia, e também o pintor se ria, enquanto a corcunda, que ele tinha presa pela mão, quase voava.» (Kafka, 
2006, p.170-171)
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que apenas obriga a se fazer dele um segredo ainda maior.» (2011, 
p.194)5 O bando de palavras a invadir páginas e páginas, roubadas 
ao sentido e jogando entre si na tensão da acumulação, teria 
talvez a intensidade das palavras proferidas pelas crianças de que 
fala Kafka – não se sabe o que dizem, e isso nem mesmo é o mais 
importante; todavia, sabe-se, pela violência e a força que lhes são 
próprias, que a vida decididamente passa por ali.
 nos textos de Maria gabriela Llansol, desde o «Lugar 1» 
de O Livro das comunidades, as crianças brincam com as palavras, 
inscrevendo entre elas o seu riso e rebeldia – numa das primeiras 
cenas daquele livro, o decisivo é a possibilidade da reescrita do mais 
antigo ser invadida pelo ruído de crianças, e ao percorrer aquelas 
páginas quem escreve (e quem lê) sente a atracção pela alegria, 
pela descoberta, pela oscilação entre saber e não-saber (Llansol, 
1999, p.12). Também entre os diários e fragmentos que restam no 
espólio, encontramos uma espécie de jogo ao qual Llansol dedicava-
se com alguma frequência, e que se aproxima de outros dos quais 
aqui nos lembramos – o jogo do dicionário. Poderia parecer 
paradoxal: não seria o dicionário necessariamente o lugar onde as 
palavras estão deitadas por ordem, expostas com a maior clareza 
possível, atreladas aos seus usos e significados, como se estivessem 
disponíveis à pretensão de descodificar e organizar o mundo? Não 
seria por isso que Llansol escreveu certa vez que o exílio teria feito 

cada palavra dele partir, rebelde e insubordinada?6 Talvez a atracção pelo dicionário 
ganhe a dinâmica do jogo quando quem o consulta reinventa as possibilidades do seu 
uso e o coloca ao lado de outros instrumentos de escrita – o dicionário partilha a 
mesa com os óculos e a folha em branco (Llansol, 2000, p.54). Em diversos fragmentos, 
Llansol folheia o dicionário não a procura de sinónimos (de todo modo, haveria tal 
coisa, sinónimos?7 ), e não esquece que, com insistência, ele a poderia enganar – por 
exemplo, escreve ela, pensar não é meditar, acreditar, julgar, cogitar, reflectir (Llansol, 
2003, p.299). Num fragmento escrito em Jodoigne, em 21 de setembro de 1979, ela se 
socorre do dicionário procurando uma palavra, tentando seguir o seu rastro, e assim, 
farejando e saltando por entre a multidão ordenada, Llansol procura brechas por 
começar a escrever:

«Preciso de um conselho, de uma palavra divina. Onde procurá-la? nos 
Salmos? num livro Zen? Em Spinoza? não. no dicionário. 
Sigamos uma palavra. Sigamos o que eu procurava.
 Foguete, foguetaria.
 Foguetão, fogueira.
 Fogo de vista.
 Matéria combustível
 em chamas; ardor;
 exaltação.
 Focinho: parte da cabeça do animal,
 compreendendo boca, ventas e queixo.
 
 E basta para eu ficar suspensa, como no princípio do verbo, uma 
viagem.» (LH3, 126)

A errância pelo dicionário pode começar em qualquer palavra. com o dicionário 
aberto na letra F, Llansol migra de foguete a focinho como se saltasse entre abismos 
repentinamente próximos pela ponte que entre eles estende a arbitrária ordem 
alfabética. A leitura salta então de palavra em palavra (por vezes penetra o verbete, 
para logo o abandonar) e procura entre elas desvios por onde um novo texto poderia 

6 Refiro-me aqui à uma outra passagem do diário de Llansol: «O Exílio
As palavras saem do dicionário e caem. 
Cada palavra sugere uma pessoa, uma situação, um acontecimento.» (s/l / s/d – LH1, 40). 

7 No fragmento intitulado «O dicionário destruído», lemos: «________ tanto uso o rasgou e lhe fez 
voltear as folhas. Não para procurar sinónimos, mas orientações, mudanças de rua, inversões de 
sentido.» (Sintra, 21 de abril de 1998 – Espólio de M. G. Llansol. DOA15, p.36.)

5   Alguns anos mais tarde, quando já não vivia na Inglaterra, Canetti escreve que 
desta vez eram as palavras da língua inglesa que retornavam à sua memória: 
«Esta saudade de palavras inglesas, porém palavras escritas, começa a intrigar-
me. [...] Quando conto da Inglaterra, percebo como tudo é falso. Não posso 
mais falar sobre a inglaterra. Minhas únicas vivências inglesas que contam 
agora são poemas, frases e, sobretudo, palavras. Surgem palavras diante de 
mim que, naqueles tempos, pertenciam às mais corriqueiras, e elas parecem 
tão belas, tão singulares, tão espirituosas que as amo – sem qualquer contexto 
a que poderiam pertencer. nisso, apenas nisso, converteram-se as minhas 
anotações sobre a Inglaterra: que palavras me encontram. Talvez seja pelo 
fato de elas não terem sido usadas durante anos. Talvez as palavras sintam 
o seu ócio e se apresentem revigoradas: estou aqui, ainda estou aqui, estou 
aqui mais do que nunca: olha para mim, usa-me.» (Canetti, 2009, p.30-31)
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passar. Uma pequena viagem de leitura pode assim fazer nascer uma 
outra, a da escrita, quando quem escreve aceita o convite a continuar 
entre palavras – no diário ela deriva para o animal, o gato... isso talvez 
aconteça porque o jogo do dicionário inverte a relação habitual que 
se tem com ele: parte-se do conhecido ao desconhecido, e não o 
contrário. num outro fragmento, escrito em 5 de abril de 1979, lemos: 
«Pelo dicionário, quando eu o consulto ou manejo, passa, creio eu, uma 
espécie de mesma corrente que pelo livro de Fo Hi. As palavras reenviam-
se umas às outras, transformam-se, aparecem-me desconhecidas no já 
antigo conhecimento que eu tenho delas, e o texto toma um alcance de 
destino.» (LH3, 62) Isso pode acontecer com qualquer palavra (a ilusão 
do dicionário é que nenhuma estaria ausente) e quando o desejo de 
totalidade não aprisiona, quando com ele quem escreve decide jogar, é 
possível que qualquer coisa se liberte. Talvez o que ela desejava era dar 
«a volta à manivela da máquina do dicionário» e assim, recolhendo e 
reescrevendo, saltando entre imagens, o que explodia, «por projecção 
de um ramo de linguagem,
indescritivelmente,
soprava e existia.»8  
 Llansol manuseava muitas vezes o dicionário, e pelo menos 
uma vez escreveu textos que poderiam destinar-se a um – um dicionário 
raro, pouco útil e incompleto, certamente, mesmo se a sua extensão, 
potencialmente, aspira ao infinito. No espólio, há uma sequência de 
poucas páginas que reúnem verbetes improváveis, feitos de pequenas 
histórias e desprendidos da sedução pelo sentido geral, e nos quais 

cada palavra é singularizada pela experiência que se tem dela9. Para o exercício de 
traçar definições precisas e incompletas, Llansol poderia escolher qualquer palavra, 
e entre os fragmentos que restam no espólio ela decide escrever sobre aquelas que 
supostamente conhecia bem, para talvez então voltar a estranhá-las (como não 
lembrar aqui mais uma vez do livro de Ponge, O Partido das Coisas, no qual a deriva 
certeira por uma palavra conhecida – cigarro, máquina de lavar – possibilita o retorno 
da surpresa? Ou ainda, do dicionário publicado na document? Também neles voltamos 
a encontrar palavras excessivamente conhecidas, desviadas e singularizadas pelos 
textos que ao redor delas gravitam10). Estes breves fragmentos de Llansol, acumulados 
em um dossiê, abrem-se repetidamente com um longo traço, como se já começassem 
pelo meio, ou não apagassem a incompletude que constitui as palavras para as quais 
se destinam, e derivando ao redor de algumas delas, reinventam a experiência da 
linguagem e das coisas – o livro, o quadro, a noite, o lápis, eu, o dicionário destruído, 
ciências da beleza. Em «O dicionário destruído», vislumbramos uma espécie de dança 
das palavras: «Quando a claridade de ver se extinguia, ele, o dicionário, lançava uma 
palavra breve, que se enrodilhava num turbilhão diante de mim. depois, a anos luz de 
distância dessa palavra, outra vinha envolver-me, lembrando-me que eu dormira e me 

9 Refiro-me às páginas de um dossiê de Llansol: Espólio de M. G. Llansol. DOA15, p.34, 35 e 36.

10   De Ponge, poderíamos lembrar uma pequena passagem de «My Creative Method», na qual 
ele afirma que a sua escrita procura abrir um espaço entre o romance e o dicionário: «Como é 
possível que as definições dos dicionários pareçam tão lamentavelmente despidas de concreto, e 
as descrições (dos romances ou dos poemas, por exemplo) tão incompletas (ou, ao contrário, por 
demais particulares e detalhadas), tão arbitrárias, tão casuais? Não se poderia imaginar uma espécie 
de escritos (novos) que, situando-se mais ou menos entre os dois gêneros (definição e descrição), 
emprestassem ao primeiro sua infalibilidade, sua indubitabilidade, sua brevidade também, ao 
segundo, seu respeito pelo aspecto sensorial das coisas....» (Ponge, 1997, p.21-22). A revista Inimigo 
Rumor, n. 19, publicou alguns dos verbetes escritos por Georges Bataille para o Dicionário Critico da 
revista documents: Abatedouro, Arquitetura, Olho, e também informe, na qual a própria ideia de 
dicionário é pensada. nele, lemos: «Um dicionário começaria a parir do momento em que não desse 
mais o sentido mas as tarefas das palavras. Assim, informe não é apenas um adjetivo tendo tal ou 
tal sentido mas um termo que serve para desclassificar, exigindo geralmente que cada coisa tenha 
sua forma. O que ele designa não tem seus direitos em sentido algum e se faz esmagar em toda a 
parte como uma aranha ou um verme. Seria preciso, com efeito, para que os homens acadêmicos 
ficassem contentes, que o universo tomasse forma. A filosofia inteira não tem outra meta: trata-se 
de dar um redingote ao que é, um redingote matemático. Em compensação, dizer que o universo não 
se assemelha a nada e que ele é apenas informe equivale a dizer que o universo é algo como uma 
aranha ou um escarro.» (Bataille, 2006/2007, p.81).

11 Retiro esta citação do fragmento intitulado «O dicionário destruído» (Sintra, 21 de abril de 1998. 
Espólio de M. G. Llansol. DOA15, p. 37.) 

8   Escrevo em companhia de um fragmento de Amigo e Amiga:  
«CXXVIII. eu sonho
________ formou-se um vórtice no centro da gota, 
 e aí o ser caiu e desapareceu. 
 Chamou-lhe ser, mas era um cacto ausente das representações dos 
homens. Ser, no entanto, carnudo e repleto que, no íntimo, apelidou delírio. Delírio 
dava volta à manivela da máquina do dicionário, e o que explodia em cor verbal no 
ecrã, 
Por projeção de um ramo de linguagem, 
indescritivelmente, 
soprava e existia.» (Llansol, 2006, p.176)
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retirara para ficar mais lúcida.»11 Os fragmentos datilografados foram 
reescritos a partir do texto de um caderno, e nas páginas que sucedem 
a versão manuscrita lemos breves pensamentos a partir da palavra – 
neles resta o desejo de grafá-las com responsabilidade, e de que elas 
venham a mostrar um rosto que, todavia, se desconhece:

«Como é possível flagelar a palavra, que é uma força 
contrária ao deserto embrutecido que grassa? Continuo a 
vê-la – já não flagelada, mas subindo à superfície. 
[...]
hora a hora, o inferno não melhora. 
O inferno será secundário – se a palavra for principal. A 
fonte que vale – o lugar de onde saem os que escrevem 
com a responsabilidade da palavra. Aí – a palavra será 
biografia, biografema _______ 
A palavra é uma espécie de olhar. Em que rosto?»12 
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