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FORMA DE VIDA - RECENSÕES

Philip Larkin. 2010. Letters to Monica. Ed. Anthony Thwaite. Londres: Faber and Faber. *

25 de Outubro, 2017.

Inês Gaspar da Rosa

Ambos nasceram em 1922, ambos estudaram Literatura Inglesa em Oxford entre 
1940 e 1943 («Cidade que partilhámos sem saber», escreve Larkin em «Poem 
about Oxford»), ambos se graduaram com distinção.[1] No entanto, Monica Jones 
e Philip Larkin conheceram-se apenas em 1946, na Universidade de Leicester, 
onde Jones era leitora de Inglês e Larkin bibliotecário assistente. Foram amantes e 
confidentes até a morte os separar.

Monica Jones morreu em Fevereiro de 2001. As treze cartas que Larkin lhe 
escreveu, publicadas em Selected Letters of Philip Larkin (1992), volume editado por 
Anthony Thwaite, assim como as referências a um número ainda menor em Philip 
Larkin: A Writer’s Life (1993), de Andrew Motion, tornaram-se obsoletas perante as 
cerca de 7500 páginas de correspondência descobertas após a morte de Jones. Em 
2006, a Biblioteca Bodleian, da Universidade de Oxford, adquiriu esta colecção 
extensa que inclui a correspondência datada de Larkin com Jones entre 1946 e 
1984; as cartas e postais de Jones a Larkin; tal como alguma correspondência não-
datada, nomeadamente postais e fotografias.[2] Apenas o número de cartas de 
Larkin à mãe ultrapassa este empreendimento tão prolífico: «Tenho três 
correspondentes regulares – tu, a Mãe, e o Kingsley, e o Kingsley nunca me 
escreve.» (p. 146) Tornou-se imprescindível uma nova edição.

Philip Larkin: Letters to Monica (2010), de Thwaite, pretende apresentar uma 
selecção da correspondência trocada entre Larkin, a foca (para um desenho de 
Larkin, vd. p. 173), e Jones, a coelha (a dada altura, «minha mais-que-
coelhinha» – p. 194). É de lamentar que não se trate da correspondência completa 
de Larkin a Jones, como o são as Cartas a Milena (1990), de Kafka.[3] Na «Note on 
the Contents», Thwaite aponta para uma característica crucial das cartas: «era 
com Monica que Larkin partilhava os detalhes mais triviais da sua vida 
quotidiana» (p. xiv). Seria difícil argumentar o contrário:

Sentei-me agora depois de um dia bastante agitado mas moderadamente agradável – só me levantei às 
10h40 oh oh, depois, estando uma boa manhã de domingo, peguei na bicicleta & rumei a leste: bebi um 
copo em Paull, uma aldeia no Humber, depois dei a volta por Hedon & vim para casa. Cerca de 30 
milhas ao todo. Na parede do pub de Paull estava um aviso que dizia «os jogadores de golfe velhos 
nunca morrem, apenas perdem as bolas». Humor bucólico. No fim foi um passeio aborrecido, mas 
sinto que estou em melhor forma – não é estranho que na sexta-feira estivesse tão fraco, só ir à cidade 
me cansava, e no entanto hoje conseguisse pedalar uma distância tão grande sem me sentir cansado. E 
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fazer a cama & tratar da roupa & lavar meias & cozinhar um jantar decente de duas belas costeletas de 
borrego, arroz e cebolas. Soa a gabarolice, mas quando estou em baixo digo-te, por isso quando me 
sinto bem mais vale dizer-te também. [supressão editorial] (p. 287)

A tal trivialidade inclui o pormenor das referências a quando Larkin escreveu cada 
parte, com indicadores como «De volta», «Mais tarde –», ou «Quinta-feira» a 
salientar o facto de as cartas terem sido escritas em mais de um momento (vd., 
por exemplo, pp. 158-60; 346). Por sua vez, isto está em conformidade com a 
«admiração» de Larkin por Jones

escrever 14 páginas sem qualquer esforço: maldito seja eu se o consigo. Demoro séculos a escrever o 
que quer que seja: mesmo uma carta simples vai para a dactilógrafa anotada como se fosse um MS. de 
G. Flaubert. […] Não leves a mal não escrever muito […] – é mesmo maravilhoso escrever-te duas 
vezes [por semana], do ponto de vista produtivo – embora isso possa soar um tanto pouco 
cavalheiresco. (p. 46) 

Na mesma medida, comentários como: «A minha caligrafia é horrível» (p. 10); 
«Raios! Acabou-se o papel: tenho de o ir procurar. Já está» (p. 108); ou mesmo 
«esta caneta tem um pêlo – terrivelmente difícil de tirar» (p. 208), surgem vezes 
sem conta. Como Larkin explica, «menciono estas coisas porque acredito sempre 
em dizer ao meu correspondente aquilo que me rodeia para o caso de se imiscuir 
no meu texto» (p. 5). Tal como na sua escrita, a fidelidade à experiência — à vida 
quotidiana de Larkin, no caso das cartas — está presente: «Sinto que a única 
coisa que podemos fazer em relação à vida é preservá-la, com arte se formos 
artistas, com crianças se não o formos. De outro modo voa esquecida, como um sonho 
Morre ao nascer do dia.» (p. 222)

Embora Thwaite identifique a trivialidade como uma das características da 
correspondência, não deixa de acrescentar que «incluí algumas dessas coisas, 
mas omiti muitas» (p. xiv). Os que leram as cartas de William Wordsworth 
decerto experimentam uma sensação de déjà vu, uma vez que os primeiros 
editores de Wordsworth decidiram eliminar as passagens que consideraram 
domésticas.[4] Os que leram o ensaio de T.S. Eliot sobre as cartas de Keats 
também decerto estremecem perante a possibilidade de ninharias terem sido 
eliminadas por decisão editorial.[5] A supressão de detalhes quotidianos é ainda 
mais lamentável se considerarmos que Larkin se certificou de que os seus diários, 
«que suponho manter em parte pelo registo no caso de querer escrever uma 
autobiografia, & em parte para desabafar, terão de ser queimados sem serem lidos 
na eventualidade da minha morte» (p. 279). Das cartas que integram 
efectivamente este volume, muitas ficaram deformadas pelas supressões extensas 
a que foram sujeitas — uma carta de 4 de Maio de 1957 conta com três omissões, 
por exemplo. Esta carta poderia também ter beneficiado de uma nota editorial: 
Larkin menciona a «carta anterior» de Jones, que não chega a ser citada (pp. 
220-1). Além disso, as supressões editoriais levantam questões de critério: como 
se classificam ninharias? Por que razão considerar os preparativos de uma viagem 
menos importantes do que lavar meias? Existem sequer ninharias?
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De quando em quando, de ninharia em ninharia, surgem poemas e ideias para 
poemas. À descrição de como uma carta «do Bob» chegou juntamente com uma 
de Jones, Larkin acrescenta entre parênteses: «(Acho que há um poema para ser 
feito sobre cartas que chegam ao mesmo tempo)» (p. 331). Noutro exemplo, a 
descrição aparentemente insignificante de uma viagem de comboio numa carta de 
3 de Agosto de 1955 é o antecedente provável de «The Whitsun Weddings» (p. 
170). O leitor é levado a perguntar-se qual a relação entre preservar a vida em 
poemas e preservar a vida em cartas; só seria possível responder com certeza a 
esta pergunta estando na posse de um conjunto integral de cartas sem 
supressões. 

O leitor fica também a saber que Larkin não «estava certo» sobre se «Church 
Going» devia ou não ser incluído em The Less Deceived (p. 137); e que, seguindo um 
conselho de Jones, substituiu «litania» por «liturgia» em «Water» — embora 
Larkin valorizasse a opinião de Jones, não ficou particularmente entusiasmado com
 esta decisão:

Preferia não te ter dado ouvidos nisto: estraga o verso todo, é tão pesada, ao contrário da dançabilidade 
de litania – e liturgia também anuncia imagens no verso seguinte, o som g. Não acho que o sentido seja 
um ganho significativo, uma vez que de qualquer maneira ninguém sabe o que qualquer das palavras 
quer dizer. [supressão editorial] (p. 416)  

Esta passagem demonstra ainda a capacidade admirável que Larkin tinha de se 
distanciar do próprio trabalho, o que dá origem a discussões numerosas ao longo de
 Letters acerca dos pontos fortes e das fraquezas dos seus poemas. Na verdade, torna
-se difícil distinguir as críticas de Larkin ao seu trabalho das críticas que faz a 
outros escritores. Leitor ávido, Larkin acabava livros «muito rapidamente a toda a 
velocidade» e comenta-os ininterruptamente (também no que diz respeito a 
música, especialmente clássica e jazz) com Jones (p. 202). Yeats, D.H. Lawrence e 
Katherine Mansfield são tema constante de discussão. Mesmo quando não se fala 
directamente de poesia ou de livros, as referências literárias estão sempre presentes
 — um quarto de hotel com vista é comparado ao «sujeito no poema de Clough»; a 
vida de Larkin «estende-se à minha frente (para usar a minha citação preferida) 
como um lance de escadas infinitamente cansativo. Não aprendemos nada nem nos
 esquecemos de nada, como os Bourbons. É terrível» (p. 421). Do lance de escadas 
cansativo do pessimismo de Larkin, sobressai a sensação de que não escrevia o 
suficiente:

Sabes que a minha única ambição, a oficial, pelo menos, era escrever poemas & romances, uma 
actividade que nunca tive qualquer dificuldade em realizar entre os (perigosos) 17-24 anos; não 
consigo ignorar tranquilamente o facto de que isso parece ter sofrido uma morte natural. Por outro 
lado tenho pena que quaisquer talentos que possua nesse sentido não estejam a ser usados. Mais ainda, 
se não vou produzir o que quer que seja de literário, a justificação para a minha vida egoísta fica sem 
efeito – mas uma vez que continuo a vivê-la, levanta-se a suspeita de que a escrita existia para 
produzir a vida, & não vice-versa. E a vida tem muito pouco que a recomende: passo os meus dias a 
fazer de tolo num trabalho que não me interessa nada, um coadjutor entre beatas; escapo de qualquer 
responsabilidade, familiar, profissional, emocional, social, nem mesmo poupando algum dinheiro ou 
ajudando a minha mãe. Olho à minha volta & vejo pessoas a aguentarem-se, a fazerem coisas, ou a 
criarem filhos – e aqui estou eu numa espécie de vácuo […] porque para mim agarrar, dar, preservar, 
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conservar, destilar ou de outro modo qualquer proteger a vida-como-ela-nos-parece para o futuro 
parece-me valer infinitamente a pena; mas como não o faço, toda a moralidade disso colapsa. (p. 
107)        

Acho a minha vida um farrapo: não escrevo nem cartas nem diário, quanto mais outra coisa qualquer, 
estou sempre cansado ou aborrecido, nunca saio (por que é que não vivo no campo?), sou 
completamente egoísta sem chegar a lado nenhum. E o meu tempo é ocupado com tanta facilidade! (p. 
239)

Em parte, Larkin põe as culpas no trabalho de bibliotecário a tempo inteiro: 
«quão pouco as nossas carreiras exprimem o que temos cá dentro, e contudo 
quanto tempo ocupam. É triste, mesmo [supressão editorial]» (p. 150). Este 
desejo de mais tempo para escrever — «NÃO TENHO TEMPO» (p. 247) — 
assume muitas vezes a forma de inveja da vida de outras pessoas, nomeadamente 
da de Kingsley Amis: «Obviamente gostaria de trabalhar 3 dias por semana seis 
meses por ano, & DURANTE O RESTO NADA.» (p. 195) O culpado não se resume 
ao trabalho que lhe ocupa o tempo todo, nem às numerosas recensões literárias 
que escrevia — «parece que agora não escrevo mais nada a não ser 
recensões» (p. 291) —, mas é também ele mesmo: «Sinto profundamente uma 
tristeza, ou qualquer coisa, que parece ser mais persuasiva do que o sucesso 
literário.» (p. 346) Foi uma vida passada «a afastar tudo para poder escrever», 
sem efectivamente ter escrito o suficiente, na opinião do poeta (p. 368).

«Somos uns correspondentes estranhos», escreveu Larkin numa carta de 26 de 
Maio de 1955, «cada um sentado na sua pequenina vida gasta desconfortável, 
enviando mensagens de esperança e ânimo». Com efeito, na sua cruzada contra o 
tempo perdido, e por uma vida que afastava tudo em prol da poesia, Larkin pôde 
sempre contar com o omnipresente-humor e com a omnipresente-Monica:

Oh, minha querida, quem me dera que estivesses aqui & pudéssemos trocar bisbilhotices e beber & 
remorder, & ficar animados e falar sobre grandes escritores como eu a B. Potter & o Shakespeare. (p. 
384) 

[1] O poema dedicado a Monica não foi publicado durante a vida do poeta. Vd. Philip Larkin, The 
Complete Poems of Philip Larkin (Londres: Faber and Faber, 2012), pp. 312-3 (p. 312).
[2] Para a lista discriminada da colecção completa, ver: http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/
wmss/online/modern/larkin/larkin-jones.html
 [acedido em 20 de Setembro de 2017]. 
[3] Referência à edição Letters to Milena, de Franz Kafka, publicada pela Schocken Books. [N. da T.]
[4] «Introduction», em The Letters of William and Dorothy Wordsworth, Ernest De Selincourt (Ed.), 
2ª ed., 8 vols (Oxford: Clarendon Press, 1967-93), i.     
[5] «As cartas de Keats», escreve Eliot, «são aquilo que cartas devem ser; as coisas boas surgem 
inesperadamente, nem apresentadas nem anunciadas, mas entre ninharia e ninharia». T. S. Eliot, 
«Keats», em Keats: A Collection of Critical Essays, Walter Jackson Bate (Ed.) (Nova Jérsia: Prentice-
Hall, 1965), pp. 11-12 (p.11).

* Versão original da recensão em inglês. Tradução de Helena Carneiro com a autora.




