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“Tudo o que está estagnado está morto… Para 
um falcão, o movimento é como a cor; cintilou 

no olho como uma chama carmesim.”

Apesar de gostar de fotografias de aves, desapontam-me sempre. Sinto-me como se 
mostrasse fotografias da minha tia. Quero que vejam a sagacidade e o charme da minha 
tia na fotografia, mas não o vêem, apesar de não mo confessarem. Pioro as coisas quando 
conto histórias dela para vos ajudar a ver o que vejo na imagem. Para vocês, a minha tia é 
apenas um adereço numa fotografia. Para mim, as fotografias de aves são assim. Há ali 
qualquer coisa, alguma beleza, um pouco de graça, mas, em última análise, falham o 
objectivo. Oferecem o tipo de intimidade errado. São fotografias de turista. Fotografias da 
tia Lucy na praia. O motivo pelo qual tiro fotografias a aves nunca é saciado pela 
fotografia. E o vídeo? Obviamente que o vídeo pode mostrar o movimento e a graça das 
aves, mas também depende do tipo errado de intimidade. O vídeo é acossado pela mesma 
inadequação da fotografia. Toda a fotografia oferece a intimidade do voyeur. Captura 
aquilo que vê. Não deveria haver captura de aves. Às vezes, os quadros mostram retratos 
de aves a voar. As observações confluem em pintura, de maneira que a imagem revela 
uma vida tornada nítida na especificidade da imagem pintada. Mas na pintura continua 
tudo estagnado. As aves não têm rostos que possam expressar o que lhes vai na alma. Os 
seus corpos cobertos de penas escondem o movimento e a vulnerabilidade dispendiosos 
do corpo humano nu. Todas estas maneiras de representar aves mostram alguma coisa 
daquilo que as aves são e respondem a aspectos da minha necessidade de as ver e de dar 
aos meus avistamentos delas uma forma mais permanente. Mas decepcionam quando 
deviam revelar. Falsificam a maneira como não sou uma ave.

Preciso de ser convencido de que não sou uma ave? Sou uma ave em certos aspectos e não 
noutros? As fotografias de aves falsificam a maneira como não sou uma ave. É um 
problema que me deva preocupar? Bem, na verdade preocupa. Em certa medida, as aves 
interessam-me porque não sou como elas, não posso voar como elas. Por isso a pretensão 
de poder voar como elas falsifica com uma fantasia o que os meus olhos querem à medida 
que seguem o seu voo. A lente fotográfica e a câmara de vídeo dão-me uma proximidade 
indevida às aves. Em vez disso quero uma intimidade que sustente que os meus olhos 
verem o voo não é suficiente para produzir esse voo. Os meus olhos seduzem-me a 
imaginar que posso voar. O meu ver voa para lá de onde estou até ao que não posso 
alcançar excepto através do meu olhar. O voo das aves fornece uma imagem para o acto 
de eu as ver. Mas essa imagem dá uma forma ao nosso ver apenas na medida em que nos 
lembramos de que ver e voar não são a mesma coisa. Mas quem faz isso, podem 
perguntar? Eu. E aposto que vocês também — quando eram novos, os vossos olhos deram-
vos uma visão do voo, particularmente quando observavam aves a voar. Os nossos olhos 
são atraídos pelo voo das aves. 
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Os meus olhos continuam a seduzir-me com fantasias de voos. No entanto, não estou a 
voar com uma ave quando a vejo, independentemente do que sinto. E por isso o meu ver 
um pássaro a voar é uma insinuação de voo, não uma concretização. Por mais óbvio que 
isto possa parecer, é por isso que as fotografias e os vídeos de aves me desapontam, uma 
vez que dão uma perspectiva demasiado próxima do voo. Mostram-me o tipo de coisa que 
acho que já sei (ou que posso vir a saber pelo estudo). A fotografia dá-me a forma da ave, 
mas cabe-me a mim ver a ave como uma ave. Isso pode ser difícil. O que vemos quando 
vemos uma ave? O Peregrino [The Peregrine], a obra-prima de prosa descritiva de J. A. 
Baker, propõe uma resposta, uma resposta que é tanto sobre a maneira como vemos 
como sobre o que vemos quando vemos aves. 

*

Logo no início de O Peregrino, Baker nota que «a coisa mais difícil de ver é o que está lá 
realmente» (19). Porque será? Porque nos atrapalhamos. Se queremos ver, temos de nos 
disciplinar contra nós mesmos, contra os nossos preconceitos, descuidos, fracos juízos, 
hábitos de reconhecimento, apatia da atenção. Mas há outras razões para vermos mal. As 
coisas que tentamos ver são muitas vezes obscuras. Os peregrinos, por exemplo, são 
caçadores subtis que se escondem nas alturas e depois descem a tal velocidade que 
muitas vezes apenas os vislumbramos como borrões já a desaparecer. 

O que vemos realmente quando vemos o que lá está? Um pássaro não é só um pássaro, 
uma ave de rapina não é apenas uma ave de rapina. O que vemos quando vemos um 
peregrino? A ave mais rápida do planeta ou um representante do deus vivo Hórus, o deus 
falcão que incarna no Faraó vivo e regente? Como comenta Thoreau em Walden: 
«Suspeito que na Pilpay & Co. tiraram o máximo partido dos animais, pois todos eles são 
animais de carga, num certo sentido, feitos para transportar alguma porção dos nossos 
pensamentos.» Pilpay, que erradamente se crê ter escrito as fábulas sânscritas coligidas 
como Hitopadesa (contador de fábulas), constrói (ainda mais?) mundos ficcionais das 
criaturas e características do mundo normal. Com as nossas fantasias e especulações 
fazemos do mundo um bestiário.

Quando vejo aves não tenho a certeza daquilo que vejo. O voo delas revela a natureza 
selvagem da vida. As aves transmitem uma clareza de propósito e forma. Não se 
preocupam com quedas, por exemplo. Podem cair, mas não se preocupam com isso. São 
feitas para voar mesmo não sendo nuvens. Nós somos feitos para fazer o quê? Não 
sabemos: «Como as vidas de tantas criaturas do ar e da água, parece melhor do que a 
nossa. Não temos elemento. Nada para nos suster quando caímos.» (The Peregrine, 171).

O poder de voo de uma ave dá forma às nossas ideias sobre liberdade. Os seus corações 
são motores de graça que parecem prestes a estourar. O coração de uma pequena ave 
canora, por exemplo, alcança entre 350 bpm e 480 bpm (Manual of Ornithology, 189). É um 
ritmo que engole a vida dos pássaros no seu desafio à gravidade. Baker descreve-o da 
seguinte maneira: 

Cheguei tarde à paixão pelas aves. Durante anos vi-as apenas como uma palpitação nos 
cantos da visão. Conhecem o sofrimento e a alegria em estados simples que para nós não são 
possíveis. As suas vidas animam-se e aquecem a uma cadência que os nossos corações nunca 
podem alcançar. Aceleram para o esquecimento. São velhas antes de nós acabarmos de 
crescer. (10)
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As aves aceleram para o esquecimento. Como nós. Perseguimos as aves porque estão 
sempre à nossa frente nessa corrida. Aves e outros animais nas suas simplicidades de 
sofrimento e alegria devolvem-nos em pureza o que sentimos atabalhoadamente. 
Revemo-nos nos animais em graus diferentes de paródia. Há quem note as semelhanças, 
outros as diferenças.

Os peregrinos afastam-se de nós em pânico e, por isso, é difícil vê-los com alguma 
intimidade. Somos rudes e letais. É isso que somos. Os pássaros temem-nos. 
Tresandamos a morte: «Nós somos os assassinos. Fedemos a morte. Carregamo-la 
connosco. Agarra-se a nós como a geada. Não conseguimos despegá-la.» (121). E uma 
vez mais:

Como tantas vezes nas noites primaveris, nenhuma ave canta ao pé de mim, enquanto todas 
as árvores e arbustos distantes ressoam com música. Como todos os seres humanos, parece 
que caminho dentro de um arco incandescente, com centenas de metros de diâmetro, que 
abrasa a vida toda. (185)

Abrasamos «a vida toda». Emanamos morte como condição permanente.

Baker tem, de alguma forma, de largar a sua mácula humana. Tem de ser visto pelos 
peregrinos como uma coisa diferente de veneno. A situação dele é oposta à da Alice de 
Carroll quando conhece a mãe Pomba no País das Maravilhas. A mãe Pomba acha que a 
Alice é uma cobra, enquanto Alice insiste ser uma menina. Baker quer que as mães-falcão 
o vejam não como veneno humano, mas como algo semelhante ao peregrino. Como fazer 
isso?

Nas suas viagens, Alice encontra a Pomba a chocar os ovos. Por azar, a Alice cresceu um 
pescoço sinuoso. E ela dá por si, ou antes, dá com a cabeça entre a ramagem de uma 
árvore perto do ninho desta Pomba. A Pomba brada, aflita, acusando Alice de querer os 
ovos e de ser uma serpente. Se uma criatura come ovos, e, além disso, tem um pescoço 
comprido, essa criatura é uma serpente. Alice protesta. Acredita que há distinções que 
importam e deviam distinguir meninas de serpentes. Mas estas são irrelevantes para a 
Pomba. No entanto, Alice insiste que os critérios de identificação não determinam a 
identidade per se; só porque ela pode ser descrita como uma serpente não quer dizer que o 
seja.

A discussão entre a Pomba e Alice pode assemelhar-se a um conflito entre esquemas 
conceptuais incomensuráveis, tentando-nos a crer que aquilo que para um pombo é uma 
serpente pode ser uma menina para uma menina e que as coisas são mesmo assim. Mas 
isso é conceder à Pomba demasiada autoridade conceptual. Ambas podem aprender como 
a outra percebe aquilo que tomam como distinções relevantes. A discrepância que 
interessa neste caso reside no modo como elas se situam relativamente a essas 
distinções. Sendo a Pomba um pombo e a Alice um ser humano, se a Alice aceitar a 
descrição que a Pomba faz dela – aceitar que a descrição de uma terceira pessoa 
constituiria o que ela é –isso destrói-a de facto enquanto Alice, o ser humano. 
Compreender as normas de juízo da Pomba é uma coisa, aceitá-las como 
necessariamente vinculativas rebentaria com Alice e torná-la-ia outra coisa.

Alice e a Pomba posicionam-se em locais diferentes dentro dos seus respectivos 
entendimentos intersubjectivos das coisas. Existem de maneira diversa relativamente aos 
diferentes critérios que cada qual usa para definir serpentes e meninas. Isto não quer dizer 
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que as distinções com que estão comprometidas são subjectivas. Nem o aparente absurdo 
da situação insinua que haja critérios objectivos simples que elas possam usar para 
determinar as diferenças entre serpentes e meninas. Alice e a Pomba apresentam dois 
modos, que se sobrepõem, mas que, ainda assim, são distintos, de entender o mesmo 
mundo relativamente ao que cada uma valoriza. Assim sendo, não é um dado adquirido 
que a Alice não seja uma serpente. A própria Alice, quando incitada, não conseguiu 
distinguir criaturas comedoras de ovos com pescoços compridos dela própria. A Pomba 
pode ser ensinada a fazer as distinções que Alice quer fazer, mas tais distinções não 
importariam, uma vez que teriam pouca importância na vida da Pomba. A Pomba defende 
que só há três categorias de criaturas que importam: serpentes, não-serpentes e pombos. 
Alice vive num mundo com mais, e diferentes, distinções. Tanto Alice como a Pomba 
estão a agir racionalmente, simplesmente referem-se a coisas diferentes quando dizem 
«cobra» e «menina».

Baker reencena esta cena entre Alice e a Pomba, só que tentando tornar-se significante 
para os peregrinos enquanto coisa peregrina e não humana. Aceita o entendimento de 
ave de maneira a refinar-se como algo para lá de humano, um acto bastante humano. 
Nenhum peregrino (ou pombo) o faria. 

*

Baker só pode ver peregrinos da maneira certa se eles considerarem que não é bem 
humano. Enquanto Alice não quer ser explicada pela Pomba, Baker quer ser explicado 
pelos peregrinos. Dá instruções para a tarefa de encontrar peregrinos de maneira a ser 
encontrado por eles. Estabelece uma metodologia: 

aproxima-te em campo aberto… Nunca te escondas a não ser que te encubras 
completamente. Vai sozinho. Enjeita a estranheza furtiva do homem, retrai-te dos olhos 
hostis das quintas. Aprende a temer. Partilhar o medo é a maior ligação. O caçador deve 
tornar-se a coisa que caça. Aquilo que és, és agora, deve ter a intensidade trémula de uma 
flecha a percutir numa árvore. Ontem é obscuro e monocromático. Há uma semana não 
tinhas nascido. Persegue, persevera, segue, observa. (13)

Baker faz com que a trama do livro derive desta metodologia: «Persegue, persevera, 
segue, observa.» Robert MacFarlane fornece um resumo: «Madrugada. Baker observa, a 
ave caça, a ave mata, a ave sacia-se. Anoitecer. Isto outra vez, durante sete meses» (151). 
Aquilo que Baker vê acontece dentro destes padrões de repetição, e por causa deles. 

Para sermos reconhecidos e aceites por um peregrino devemos usar as mesmas roupas, 
viajar da mesma maneira, executar acções pela mesma ordem. Como todas as aves, ele teme 
o imprevisível. Entra e sai dos mesmos campos todos os dias à mesma hora, sossega o estado 
selvagem do falcão com um ritual de comportamento tão invariável como o dele. (13, itálico 
meu)

O falcão é selvagem, mas o seu comportamento descreve um ritual que é produzido não 
pela repetição, mas quando a repetição toma uma forma. Igualamo-lo não através da 
natureza selvagem, mas pela regularidade e persistência.

Baker caça o peregrino caçador para se tornar «a coisa que ele caça» (13):
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Esquadrinhei o céu continuamente para ver se algum falcão planava, vasculhei cada árvore e 
arbusto, procurei por cada arco do céu aparentemente vazio. É assim que o falcão encontra a 
presa e ludibria os inimigos, e é a única maneira de termos esperança de o encontrar e 
partilhar da sua caça. (96)

Ele caça como o peregrino, só que Baker não mata. Quer partilhar o mesmo espaço com a 
ave, «partilhar da sua caça.» Para que Baker partilhe da caça da ave, precisa de entrar 
numa convergência de preocupações e experiência, de se encaixar no padrão de 
actividades primordiais do peregrino:

A previsibilidade dos meus movimentos pode tê-lo tornado mais curioso e confiante. Agora 
pode associar-me à perturbação constante da presa, como se também eu fosse uma espécie 
de falcão. (125)

No entanto, se Baker é uma «espécie de falcão», está estropiado para o voo, ancorado e 
lento. Imagina que o peregrino o vê como se vê a si mesmo, justificado pela maneira 
como o peregrino reage ao vê-lo. 

Penso que ele me vê agora como parte falcão, parte homem; digno de ser sobrevoado 
ocasionalmente, mas sem nunca merecer confiança total; um falcão estropiado, talvez, 
incapaz de voar ou de matar com precisão, inseguro e de temperamento azedo. (125)

Baker caça para encontrar, ver, observar, não para matar. Não caça para comer. Caça a 
partir de uma necessidade humana de ser outro que não ele mesmo. Nada somos senão 
outra coisa. 

Baker faz de uma maneira extrema aquilo que todos nós fazemos. Teatralizamos o 
mundo para o podermos ver. Participamos nas cerimónias do nosso ver. Fazemo-lo 
inconscientemente — e ainda assim a mimese inconsciente pode tornar-se, como para 
Baker, a forma da nossa compreensão consciente. Tornamo-nos aquilo que deveríamos 
conhecer: 

Dei comigo agachado sobre a presa, como um falcão a cobrir a presa. Os meus olhos 
perscrutaram rapidamente em volta, atento às cabeças ambulantes dos homens. Imitava 
inconscientemente os movimentos de um falcão, como se num ritual primitivo; o caçador 
torna-se aquilo que caça. (95)

Baker reconhece a sua imitação do falcão, mesmo se no momento de abrir as asas e de 
atenção falcoeira estava inconsciente do seu comportamento. Escreve para alcançar 
visibilidade. Caiu num modo primitivo de identificação. Pôs a máscara de peregrino. 
Tornou-se um retrato da ave que caça. 

Mais tarde, no livro, Baker encontra um mocho. Sentindo a sua presença, o pequeno 
mocho moveu-se de um pouso para outro para ver Baker. Estavam a três metros um do 
outro. O mocho piscou os olhos várias vezes, «e as membranas nictantes deslocaram-se 
repugnantemente ao longo dos seus olhos por um segundo, como os olhos de uma boneca 
a fecharem. Não parecia capaz de se concentrar em mim. Senti que não tinha significado 
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para ele. Era como uma daquelas fotografias enganadoras de um objecto familiar; se não 
é possível reconhecê-lo, então não é nada» (173). O mocho define Baker como a Pomba 
faz em relação a Alice: se come ovos é uma cobra, se não come, não é nada. Acontece o 
mesmo entre Baker e o mocho. Para o mocho, Baker «não tinha significado» e assim 
não era nada que o mocho visse.

A dada altura, Baker passa a significar alguma coisa além de medo para o peregrino: 

Encontrámo-nos no riacho. Durante uma hora observou e pairou, pousando em muitas 
árvores. Apanhou um rato. A mim, ainda estava aparentemente indiferente, mas manteve-
me debaixo de olho, quando me movia, a seguir-me ou a voar mais alto. Encontrou um 
significado para mim, mas não sei qual é. Sou o seu companheiro lento e moribundo, o 
Calibã da sua Ariel. (176)

Encontraram-se. O peregrino não reagiu a Baker como ameaça ou intruso. A indiferença 
da ave para com ele é parcial e simulada. Baker deixou de ser nada para a ave, esta 
«encontrou um significado» para ele. Enquadrou-se num padrão digno de 
relacionamento. O peregrino manteve-o debaixo de olho. Formam um par. Baker vê-se 
como o mais fraco dos dois, um ser humano marcado pela morte de uma maneira que um 
falcão não está, um Calibã moribundo para uma Ariel vibrante e livre. 

*

A caça altera o caçador; é uma metodologia, uma cerimónia, uma purificação, um modo 
de atenção e, assim, uma ética. Devemos agir de certa forma para sermos vistos de certa 
forma. A procura de Baker é activa, não passiva. Mas não o pode alcançar por um acto de 
livre-arbítrio. Ninguém pode. Não posso apenas por minha vontade encontrar um falcão 
na natureza, muito menos conquistar o seu consentimento para a minha presença e 
proximidade; da mesma maneira, nenhum acto de livre-arbítrio pode forçar o amor à 
visibilidade, menos ainda dar-lhe o poder de nos inquietar e obcecar. Como podemos ver, 
ou como vemos, a forma reveladora de uma pessoa, gesto, situação? Se conseguimos ver 
tal forma reveladora, então temos de nos tornar vulneráveis perante aquilo que vemos. 
Não é necessário que essa vulnerabilidade seja abertamente confessional ou psicológica. 
Mas quem somos tem de estar em causa. Se consigo ver o amor, tenho de amar, com 
todos os riscos que isso acarreta. Baker opera no limite dele próprio; na realidade, esse é 
o motivo primordial da sua caça: «Sempre desejei fazer parte da vida exterior, estar lá 
fora na margem das coisas, deixar a mácula humana desvanecer-se na solidão e no 
silêncio, como a raposa larga o seu cheiro na singeleza fria da água; regressar à cidade 
um estranho» (10). Viver na margem, na solidão e no silêncio, na singeleza fria, existir 
em relação ao que ele não é, é isto que a caça ao peregrino acarreta. 

O limite de nós próprios — os limites do nosso entendimento e das nossas formas de ser 
— não é simplesmente um lugar. Não há marcos delimitadores. Como a passagem de um 
peregrino a caçar, podemos vê-lo pelos seus efeitos — as aves a lançarem-se em pânico 
pelo ar, o nosso medo e euforia por estarmos na margem das coisas. Temos de 
reconhecer esse limite. Compreendemo-lo, muitas vezes depois do acontecimento.

As palavras podem ser um meio para essa compreensão. A compulsão de Baker para 
descrever peregrinos acompanha a sua necessidade de os observar. A escrever e a observá-
los encontra ou dá forma à força da vida no nosso mundo corrompido, tornando-se essa 
forma a maneira como tocamos tal força. A forma interessa. Revela um modo de 
intimidade. Como alcançamos o peregrino interessa. Baker não quer fazer-se passar por 
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turista do peregrino; por isso, as suas palavras não podem ser as do guia turístico. Estas 
devem encontrar a forma a partir da qual o peregrino e as nossas tentativas de ver se 
encontram de maneira adequada a cada uma. A adequação deve ser descoberta e 
demonstrada. 

Um exemplo. Baker usa o olho e a sua dilatação como uma imagem daquilo que vê quando 
observa o peregrino lá em cima e ao longe: «Ele (o peregrino) abrandou, estabilizou, 
oscilou e imobilizou-se outra vez. Era uma mancha pequena agora, como a pupila de um 
olho distante.» (177) E ainda: «Vejo pela primeira vez um falcão-peregrino a circular 
muito alto… inclina-se, dilata-se como a pupila de um olho à medida que passa da 
claridade do dia para o anoitecer. É do tamanho de uma cotovia, depois de um gaio, aqui 
de um corvo, ali um pato.» (113) O olho dilatado vê o peregrino a uma grande distância 
como um olho dilatado. O que vemos coincide com o nosso ver. Aqui está um tipo de 
intimidade imagética — a metáfora da pupila dilatada cria uma paralaxe entre o nosso 
ver e o que vemos. A metáfora não reduz a ave à imagem nem a imagem à ave. 
Permanecem distintos. São enigmas cujo sentido é tanto visceral e imediato, como 
desconcertante, evocativo e estranho. A imagem marca um ponto-limite. 

A própria paisagem aparece como um ponto-limite, revelando e resistindo à nossa 
compreensão. Baker descreve as planícies do Essex: «Terras obscuras, rasas e desoladas 
que cauterizam o sofrimento todo.» (10) A terra está lá. Uma vastidão. Estéril, 
desanimadora. Podemos ver a terra que iria cauterizar, mas não vemos a cauterização. 
Nem podemos simplesmente relatar a nossa experiência dessa cauterização. Tal relato 
seria apenas sobre nós, os nossos sentimentos ou atitudes. A descrição de Baker é sobre 
as «terras obscuras, rasas e desoladas». O que está a ser descrito é um efeito ou uma 
sensação de que a terra e a sua aparência — obscura, rasa e desolada — tem uma espécie 
de resultado homeopático, de tal forma que na sua desolação cauteriza, sela uma ferida, 
estanca a hemorragia emocional do nosso sofrimento. A afirmação é sobre uma maneira 
de ver que é dada na percepção, tanto por pensamento como por palavras, de que estas 
terras (as terras de Essex) cauterizam Baker e fariam o mesmo por nós. Aquilo que a 
terra nos faz participa no modo como a vemos. Não é só o ver que se torna o 
acontecimento que cauteriza; o que é visto torna-se o acontecimento de cauterização 
através do nosso ver.

O céu é uma paisagem activa tanto para Baker como para os peregrinos. «O céu do sul 
sulcado com labirintos de aves em ascensão sinuosa…» (82) O céu é moldado à forma das 
«aves em ascensão sinuosa». «Sulcado com labirintos» dá-nos o modelo frásico para 
ver estas aves sinuosas, mas para Baker a frase anuncia o que ele viu. A apreensão das 
aves toma uma forma que é conciliada pelas palavras mas que não lhes é equivalente. 
Através destes labirintos de céu e aves, o peregrino inclina-se ao longo de um percurso 
que

… parecia curiosamente inevitável, como se fossem movidos por fios ocultos ou seguissem 
um caminho familiar pelo ar. É esta precisão sublime, este sentimento de movimento 
preestabelecido, que torna o peregrino tão estimulante de observar. (85)

O peregrino parece «seguir um caminho familiar pelo ar», « movido por fios ocultos». 
As contingências do voo têm um aspecto de inevitabilidade. Esta redução do contingente 
no necessário produz um estremecimento; é uma expressão de poder enquanto 
graciosidade. Fazer o contingente ou o acidental parecerem necessários; o que é o poder 
senão isto?
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Baker descreve o domínio do peregrino sobre a sua paisagem no céu relativamente à 
nossa própria capacidade de visão diminuta: 

Enclausurado pelo horizonte, invejava ao falcão a sua perspectiva incontida do céu. Os 
falcões vivem na curva do céu. Os seus olhos esféricos nunca viram a planura cinzenta da 
nossa visão humana. (170)

Apreendemos a curva do céu apenas pela imaginação e descrição, uma vez que a nossa 
visão é cinzenta e plana. As palavras ajudam-nos a trazer à vista esta possibilidade do 
peregrino, da mesma maneira que a matemática dá uma certa forma ao espaço e ao 
tempo que não podemos ver de outra maneira.

‘A curva do céu’ descreve os vectores disponíveis às aves no espaço tridimensional. Às 
vezes, esta curva inclina-se muito para a verticalidade. Um peregrino desliza

para a frente e para baixo, para a sua esquerda, por uns 60 metros, e depois pára. Após uma 
longa pausa imóvel, desceu 60 metros para a sua direita… Neste ziguezague vertical, de 
suster de asas em suster de asas, ele (um peregrino macho) desceu lentamente a face 
translúcida do céu. (177)

O peregrino desce, a face translúcida do céu, de paragem em paragem, como se descesse 
uma montanha. Isto é o céu a aproximar-se das duas dimensões — horizontal e vertical. 
Para o peregrino, no entanto, a curva do céu revela um mundo de fluidez 
multidimensional, para o qual a analogia mais útil é com a água e, assim, com a natação: 
«Nítido e dourado ao sol, nadou pelo ar acima com as ondulações musculares das asas, 
como a flutuação ondulante da barbatana de um peixe.» (96) Ou com navegar:

Como o marinheiro, o peregrino vive num mundo despojado, sem ligações, um mundo de 
despertares e obliquidades, de planos de terra e água que se afundam… [O peregrino] 
encontra o caminho pela terra por uma sucessão de simetrias memorizadas. Mas o que 
entende ele? Será que ‘sabe’ mesmo que um objecto que aumenta de tamanho se move na 
sua direcção? Ou será que crê no tamanho que vê, sendo um homem distante demasiado 
pequeno para assustar, mas um homem próximo enorme e, logo, aterrador? Pode viver num 
mundo de pulsações sem fim, de objectos eternamente a contraírem e a dilatarem. Apontado 
a um pássaro distante, um esvoaçar de asas brancas, pode sentir — enquanto se estende 
debaixo dele como uma mancha de branco — que não consegue deixar de atacar. 
Tudo aquilo que ele é tem evoluído para ligar o olho que fixa o alvo à garra 
agressora. (35-6)

O peregrino vive num mundo de fluidos arejados: «Como o marinheiro, o peregrino vive 
num mundo despojado, sem ligações… um mundo de despertares e obliquidades…» 
Como é que o peregrino compreende o seu mundo «sem ligações»? Baker questiona o 
seu percurso até ao estranho olho e ao voo do peregrino, confessando a impossibilidade 
de sabermos como estas aves vêem. O que é certo é que — «Tudo aquilo que ele é tem 
evoluído para ligar o olho que fixa o alvo à garra agressora.» As alterações de vista e 
perspectiva causadas pelo voo e pela velocidade do peregrino criam uma paisagem 
particular em forma, tamanho e movimento. O olho do peregrino regista estas alterações, 
mas sempre ao serviço de um só objectivo — a ligação entre o ‘olho que fixa’ e aquilo que 
é fixado. A garra agressora da ave incorpora a raiva da ave na sua velocidade furiosa à 
medida que desce para matar.
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Paralaxe e palimpsesto — sempre comparações: voar e nadar, ave e peixe, ar e água, 
Baker e o peregrino, o ser humano e o animal. Vemos e compreendemos por 
comparações, analogias e paródias (uma paródia é uma espécie de analogia). Estas 
comparações revestem o visível com o ausente, o passado, as possibilidades de voo e o 
medo. Um resíduo do voo da ave coloniza o mundo através da memória do nosso olhar.

[O peregrino] tremeluziu, voou em espiral e decresceu sobre a colina de vertentes aguçadas, 
e estava a descer para lá dela quando subitamente a distância o dissolveu. Abandonou o céu 
azul barroco com curvas desvanecidas de poder e precisão, de voo ágil e musculado. (115)

Esta observação barroca de «curvas de poder e precisão» encaixa na confissão mais 
moderada de Wallace Stevens sobre um resíduo semelhante de voo de ave: 

Quando o melro voou para fora do alcance da vista,

Marcou o limite

De um entre muitos círculos.

Aquilo que já não vemos marca uma fronteira com o seu desaparecimento: o melro está 
para lá, noutro lado, talvez já nem esteja. Este limite é como os corpos dos mortos, que 
assinalam o que era mas deixou de ser. As palavras dão-nos a forma do pensamento, 
geometria para o sentimento e memória.

E as coisas — os animais ou partes de animais — dão-nos as imagens de sentido para 
aquilo que é difícil de perceber. Assim, 

a leve plumagem de cada borboleta

é uma imagem reduzida de um dia —

              com um décimo do seu tamanho. («A Borboleta», Brodsky)

Como só vive um dia, a borboleta pode tornar-se a imagem de todos os dias. Os sons 
também podem tornar-se imagens daquilo que passou. Ou antes, os sons que estão perto 
do silêncio podem falar pelo que está morto ou pela morte. Por exemplo, uma batalha 
humana e a sua carnificina é um forma de matança que produz o seu próprio tipo de 
música secundária — aqueles que caem no campo de batalha e as manifestações 
diferentes de raiva humana dão a este silêncio uma forma de horror. Geoffrey Hill 
descreve isto no terceiro poema de «Funeral Music»:

                                                   Um campo

Emite o seu som próprio depois da batalha

Que não se assemelha a nada na terra, mas é a terra.

O rescaldo da batalha tem um som diferente da cacofonia que foi a batalha. E, não sendo 
realmente silêncio, o campo, que é a terra onde a batalha ocorreu, fala numa voz que não 
é humana; não «se assemelha a nada na terra» — mas permanece terra. Vai absorver os 
nossos mortos.
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 «Apenas um falcão muito letal poderia varrer três mil pombos-torcazes dos campos 
simplesmente por planar sobre eles…» (114) O rescaldo é silêncio. Baker «esperou na 
ponte. As aves estavam silenciosas e não havia vento. O sol brilhava através da névoa, 
como uma lua a arder. Escondi a minha própria imobilidade…» (114). As aves estão 
silenciosas por causa do peregrino que anda a caçar nas redondezas. Baker permanece em 
silêncio como as aves, mas não por sentir medo. A névoa, o sol feito lua, a sua superfície 
fria e pálida a arder parecem encorajar Baker a juntar-se ao silêncio dos pássaros, que 
permanecem com medo do peregrino que caça. É um tipo estranho de esconderijo 
escondermo-nos na nossa própria quietude, escondidos dentro de nós, movidos para 
aquilo que se tornou silencioso como nós. Baker emudeceu-se naquele silêncio.

Se entro na minha própria quietude para me esconder, então entro numa forma de 
quietude que já é minha. A quietude é minha e não é, e por isso posso mover-me para ela 
e, apesar disso, ela ser eu. Estou quieto e calado e assim estão também os outros animais; 
juntos formamos um nós de silêncio, um coro de silêncio. Um coro que assinala uma 
matança e, assim, a morte.

Temos o mesmo tipo de relação são-minhas-mas-não-o-são com as nossas palavras e 
pensamentos. As maneiras de falar são normativas, aprendidas e partilhadas. Quando 
tinha três anos, a minha filha mais velha dizia — «Os pássaros são lindos», e depois 
parava, pensava, e então dizia: «Acredito nisso.» Casualmente fazia aquilo que Frege 
formalizou; fazemos afirmações acerca das quais tomamos depois posição, aquilo a que 
Frege chama a sua força (uma asserção). As nossas afirmações e os pensamentos que 
expressam são nossos e apesar disso não são, ou ainda não são. As frases podem atrair-
nos — como quando somos atormentados por boatos ou fascinados por promessas de 
amor; infectam-nos, absorvemos os seus sentidos; tornam-se os nossos próprios 
pensamentos e crenças. Mas estas frases também podem tornar-se estranhas; e podemos 
libertar-nos da sua força e rejeitá-las. Os nossos usos de palavras são íntimos mas 
variados. Também o nosso uso de poemas é assim.

Se Baker se consegue esconder na sua quietude, também pode entrar no seu próprio 
movimento — talvez para se esconder de uma maneira nova, embora eu ache que é para 
se tornar visível através desse movimento e nesse movimento. Logo, o seu movimento na 
procura do peregrino expõe-no. Ele é o ser humano que pode pôr a máscara que o 
peregrino lhe oferece.

Ninguém pode atirar-se para o voo de um peregrino. Para encontrar um peregrino 
devemos encontrar caminhos. As aves atiram-se para o voo por medo: «A coisa mais 
empolgante num falcão é a maneira como pode criar vida da terra inerte ao fazer 
aparecer bandos de aves no ar.» (106) O peregrino é revelado não por ele próprio mas 
pelo seu efeito nas aves. Seguimos ou chegamos ao mesmo lugar por outra rota. Aquilo 
que é verdade sobre movimentar-se pela paisagem é verdade sobre as nossas descrições. 
As analogias são caminhos para a intimidade. Não há maneira de nos afastarmos de dar 
estrutura e forma ao nosso ver com palavras. Isso seria desistir das palavras e assim 
desistir da estrutura do ver da nossa mente, aceitando apenas as nossas reacções e 
preconceitos. Ver com palavras requer que viajemos através delas e que as usemos para 
caçar aquilo que veríamos. 

*

Todas as disciplinas da arte resistem a algum aspecto do nosso modo humano de vida e 
ao fazê-lo põem em destaque outro. Parecendo redutoras, estas simplificações da arte 
confrontam-nos com a morte. Aumentando ou distendendo a nossa consciência de nós 
mesmos, estas simplificações evocam e intimam o divino. A nossa relação com os 
animais selvagens e as paisagens extremas coloca-nos sempre numa tensão entre a 
morte e o divino — isto é, se o custo for suficientemente grande para fazer do nosso 
relacionamento com estes (do nosso vê-los) desorientador, assustador e sacrificial. O 
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sagrado apenas se revela por um preço. Ao revelar isto não nos é exposta uma coisa 
extraordinária, mas é-nos exposto o quotidiano que normalmente não conseguimos, 
recusamos ou fingimos não ver.

Por meio destes limites outra coisa se torna manifesta, é revelada, dá-se-lhe uma forma 
com que nos podemos relacionar com apreço e conscientemente. Não quero chamar a isto 
uma coisa transcendente, muito menos transcendência per se. O ver imaginado do falcão 
de Baker faz sentido — enquadra-se na vida, altura, voo e biologia do falcão. Não é 
projecção ou fantasia, mas uma maneira de se restringir de modo a alterar o modo como 
se relaciona com o peregrino, com o mundo e com a vida e a morte. Como as 
simplificações metafóricas através das quais tanto é descrito — a direcção da imaginação 
vai contra o ilimitado e a favor das restrições que tornam o voo possível. Voar não é 
escapar à gravidade mas nadar através da física pelo fluido do ar, uma  negociação 
constante, ainda que sem esforço, com o vento e a altura. O falcão é apresentado como 
um limite às nossas fantasias sobre falcões e sobre nós mesmos. As asas são uma 
maneira de equilibrar forças e pressões. Como as palavras.

Às vezes pomo-nos à vista de outros e o mundo assoma como mais do que a sua luz. 
Vemos por sermos vistos. Não é sempre este o caso, mas acontece às vezes. Quero 
examinar este caso, um caso de ver aves por ser visto por elas. Ver por ser visto não é 
observação de aves, não é identificação nem catalogação. Não é encontrar aves, mas ser 
encontrado com elas. Uma intimidade recíproca. Não a intimidade artificial do voyeur, 
mas a intimidade de um participante num contexto partilhado e significante. Este modo 
de ver pode ocorrer às vezes pelo amor. É o que Baker alcança, não apenas com um 
peregrino, mas na sua prosa: nós vemos o ver dele. Sem as palavras dele não 
conseguiríamos. A sua escrita na nossa direcção requer que ele veja a nossa cegueira e 
que se esforce para nos ajudar a sair do nosso caminho.

No fim do livro, Baker vê um peregrino a olhar para ele como algo que não precisa de 
temer:

O falcão está apenas a cinco metros. Vê-me logo. Não voa… Baixa a cabeça nobre, mas ergue-
a logo de seguida. Agora cede velozmente a selvajaria à noite que se ergue à nossa volta 
como água escura. Os olhos grandes vêem os meus. Quando agito o braço à frente da face 
dele, continuam a olhar, como se vissem para lá de mim alguma coisa de que não conseguem 
desviar-se. A última luz cintila e desfaz-se. A distância move-se por entre as linhas 
obscuras dos ulmeiros interiores, aproxima-se e acumula-se atrás da escuridão do 
falcão. Agora sei que não vai voar. Trepo o muro e coloco-me à frente dele. E ele 
dorme. (190-1)

Não há qualquer mimetismo ou imitação. Baker permanece à frente do peregrino na sua 
forma humana, mas já não é visto pelo peregrino como maculado. Baker consegue ver 
que é visto através de uma intimidade de confiança (ou indiferença), e portanto o 
peregrino pode dormir.

*Tradução de Telmo Rodrigues




