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Abracadabra cu... Abrapalabra

Jorge Luiz Antonio (Brazilia)
Traducere de Cosmina Drăghici

Poezia contemporană cheamă mereu
la graţia înţelesurilor multiple, inerente în
poezie. Poezia vizuală, printre multitudinea
de forme existente, necesită a fi privită spre
o căutare suplimentară a sensurilor,
presupunând şi stabilirea altor tipuri de
relaţii create din combinarea cuvântului cu
imaginea, în afară de posibilitatea
reprezentării cuvintelor şi a ecuaţiilor
metonimice şi metaforice ale acestora.
Cartea Abrapalabra a lui Avelino de Araujo
(Brazilia), publicată în 2001, ne trimite, prin
titlu, cu gândul la termenul cabalistic
"abracadabra", în încercarea de a da înţeles
expresiei "abrapalabra", un neologism
format din cuvântul portughez "abra"
(deschis) şi cuvântul spaniol "palabra"
(cuvânt). Acesta invocă universul magic al
termenului "abracadabra", oferind posibili-
tatea altor lecturi: "Deschideţi cuvântul, lăsaţi
imaginea să părăsească cuvântul" şi prin
evocare, posibilitatea expresiei sunetului  şi
mişcării. Inserţia "Observation/Reminder:
Book to be seen in the highest volume", primul
text disponibil cititorului care parcurge
cartea de la prima la ultima pagină,
subliniază dimensiunea sonoră a
constructului verbo-vizual şi, prin
intermediul acesteia, sugerează că lucrarea
devine un fapt social comentat cu
intensitatea mesajului său foarte important.

O mare parte a poemelor conţin, sub
imagine, titlul poemului între paranteze,
urmat de sintagma "©AVELINO DE
ARAUJO" sau "©AA", la care se adaugă
anul creaţiei/variantei. Semnătura şi/sau
intervenţia poetului semnalează prezenţa
umană, a fiinţei gânditoare, în pădurea de
iconuri a societăţii noastre de masă şi de
consum. Este un semn necesar care indică
prezenţa poetului, transformând, interfe-
rând, intervenind şi excedând funcţia
conativă a limbajului vizual care domină
mass-media, funţionând totodată ca o
formă de dezautomatizare a limbajului
publicitar.

Două poeme sunt adecvate pentru
înţelegerea procedeelor importante de
comunicare poetică utilizate lui Avelino.
Primul este construit din elemente verbale
şi vizuale. Pare, la o primă lectură, a fi o
rugăciune, exprimată prin apel la
conjugarea verbului „rezar” (port.)
însemnând a se ruga: eu mă rog, tu te rogi,
el/ea se roagă, noi ne rugăm, voi vă rugaţi,
ei se roagă. Culoarea verde indică prezenţa
iconică a naturii. Prefixul "natur" raportat la
rădăcina „reza” (rugăciune), evocă/invocă
principalul motiv de rugăciune: Natura1.

Cel de-al doilea poem conţine, în
centru, o fotografie de tip jurnalistic: o piele
de jaguar întinsă, sub formă de cruce, cu o
pădure şi un om a cărui îmbrăcăminte
aminteşte de cea a unui paznic al pădurii în
decor. Inserţiile "I. N. R. I." şi
"ATROCITATEM FACCINORIS©AA1999",
poziţionate deasupra, respectiv sub
imagine, contribuie la completarea
înţelesului: "I. N. R. I" (Isus Nazarineanul
Regele Iudeilor), şi "ATROCITATEM
FACCINORIS" (atrocităţi penale), indică un
nou sacrificiu similar cu cel al răstignirii lui
Hristos. Pornind de la aceste înţelesuri,
poemul verbal în formă de rugăciune,
împreună cu poemul vizual, sunt expresia
tristeţii noastre pentru cele două atrocităţi,
una istorică (uciderea unui nevinovat) si
alta contemporană (exterminarea, în căutare
de beneficiu, a animalelor pădurii,
nevinovate şi ele).

Lumea tehnologică poate să continue
să-şi fabrice produsele şi mijloacele de
comunicare, pentru că puţini oameni pot
evita acest parcurs, dar poetul este, privitor
la acest aspect, suficient de atent pentru a
căuta modalităţile de transformare a acestei
realităţi prejudiciale în mesaje poetice. Pare-
se că una dintre principalele funcţii sociale
ale poetului de azi devine similară cu cea
din alte perioade istorice.

Un alt poem vizual al lui Avelino de
Araujo, “Consumir é destruir” (a consuma
înseamnă a distruge), ne poate îndemna să
ne gândim la multiplele înţelesuri ale
sintagmei. Continuaţi lectura, dragi cititori
ai RMA.

1 În traducerea realizată de Adrian Lesenciuc sunt
puse în evidenţă raporturile fiinţei româneşti cu
„natura” (un neologism traductibil prin dimensiunea
naturata). Termenul românesc care trimite la
dimensiunea natura naturans este „fire”, un abstract
verbal, o generalitate concretă care înseamnă „toată
fiinţa vie şi perceptibilă a lumii” (Constantin Noica).
În această ipostază, a traducerii în spaţiul cultural
românesc, raporturile naturii sunt cu fiinţa (a fi) şi nu
cu rugăciunea (a se ruga).
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