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José Manuel Teixeira da Silva

Porto, 1959.
Escreve poesia, alguma prosa, faz fotografi a. Par-
ticipou nas antologias poéticas EnCantada Coimbra 
(Publicações D. Quixote, 2003), Anthologie de la jeune 
poésie portugaise (Maison de la Poésie Rhône-Alpes, 
2004), Cintilações da Sombra 2 (Labirinto, 2014), Quar-
to de Hóspedes (Língua Morta, 2013) e nos volumes 
colectivos Caderno 2 (prosa, Enfermaria 6, 2014) e 
A Minha Palavra Favorita (prosa, Centro Atlântico, 
2007); colaborou nas revistas Cadernos de Literatura, 
Hífen, DiVersos e Falar/Hablar de Poesia. Realizou 
sequências fotográfi cas para antologias de poesia 
(Ao Porto, Publicações D. Quixote, 2001 e EnCantada 
Coimbra, Publicações D. Quixote, 2003) e para a 
obra Porto- A Arte do Ferro, Ed. Asa, 1997.

É autor, desde 2009, do blogue súbito [http://subi-
to-jmts.blogspot.pt/]
Principais publicações:
O Lugar que Muda o Lugar (poesia, Língua Morta, 
2013)
Anima (poesia, com ilustrações de Ana Abreu, Lín-
gua Morta, 2011)
As Súbitas Permanências (poesia, Quasi Edições, 2001)
Súbito a Mão (poesia, Fac. Letras da Univ. Porto, 
1983)
Ver. -59 anotações fotográfi cas (fotografi a, ed. autor/
Blurb, 2012)

Apresentação 

Música de Anónimo reúne os poemas escritos pelo autor entre 2001 e 2009, 
poemas que foram fi cando para trás em termos de publicação, mas em 
que se reconhece e encontra unidade. Neles se procura talvez alguma coisa 
que sobrevive entre o mais pleno e o mais escasso, faces apenas da mesma 
matéria do mundo – isto é, música e puro anonimato. No fascínio pelo 
sempre outro, nos trabalhos e nos dias, no diálogo com as vozes alheias.

Ficha técnica
Género: Poesia
Ano: 2015
Colecção: azulcobalto
Número de edição: 51
ISBN: 978-989-8592-59-0
Dimensões: 11X15 cm
Nº de páginas: 64
PVP: 9 €

Excerto

Mulher Sentada a Ler
Os pés soltos, o corpo leve
moldado ao mundo que nele se cria
procuram uma nova gravidade, outro repouso
A água reveste a sábia nadadora
a que se deixa fugir com íntimos vestidos
dispõe o seu herbário infi nito

oferece o silêncio, fabulosas decisões
Desdobra as cortinas temporais
enquanto atravessa a fl ora resistente do lugar
e os mergulhos se tornam dança das algas

Sim, estás aí sentada a ler

Música de Anónimo
José Manuel Teixeira 
da Silva
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Leituras, notas críticas  

[…] o fascínio pelo espaço ou, melhor, pelos lugares esteve 
sempre presente nos poetas. Por isso não nos deve espantar que 
um poeta dos nossos dias, José Manuel Teixeira da Silva, se refi ra 
num seu recente livro intitulado Música de Anónimo aos «extre-
mos lugares». Este livro pode ser entendido, efectivamente, como 
um percurso por esses lugares extremos que podem ser uma 
casa onde se encontre a «primitiva luz», um espaço de leitura 
onde «todos os livros se esquecem» um quadro onde «o mundo 
é o primeiro esboço do mundo», um muro que é «uma cegueira 
inspirada pela luz».
Dentro deste contexto leia-se o início do poema deste livro que se 
intitula “O quarto de brinquedos”: «Os meninos seguem na ven-
tania dos quartos / não sabem apenas brincar, como lhes pedem 
/ Onde estamos ao acordar de coração no breu / que tempo, 
que vida, que caminho para a mãe? // De onde vem a luz que 
arromba as portas? / Como abrem para o escuro? O que fi ca no 
vazio?»
Sabemos, pela nota biográfi ca do autor, que Teixeira da Silva 
«escreve poesia, alguma prosa, faz fotografi a». O desenvolvimen-
to dos seus poemas decorre de fl ashes sucessivos, sobrepostos, os 
quais não raro correspondem a fragmentos verbais que se diria 

serem fotografi as ou, melhor, cortes de fotografi as que põem 
em questão o que de imitativo pode haver numa representação 
fotográfi ca. Daí que o modo como – e lembremos que Lessing 
desenvolveu o seu ponto de vista pondo em questão o princípio 
da imitação que faria da poesia uma «pintura falada» – vários 
poemas deste livro aludem a quadros, com explícita referência a 
Turner, Vermeer ou Pousão, e a composições musicais de Mozart, 
Mahler ou Messiaen.
Mas, para além das referências musicais ou pictóricas, o que pre-
valece é uma invenção que será, obviamente, a da própria lingua-
gem. É isto o que se pode ver neste passo do poema “Catálogo de 
pássaros de O. Messiaen”: «exactamente setenta e sete pássaros 
diferentes / repartidos por sete livros de música / Não chega 
uma só vida para contar a plumagem / as películas esvoaçantes 
do breu real / ou os saltos coloridos de espessura entre galhos / 
Volteiam de transparência em transparência / trespassam o dia, 
bicam o nó da sombra.»  
[Fernando Guimarães, JL, nº 1160, 18 a 31/03/2015]

1. O que representa, no contexto da sua obra, o livro 
“Música de Anónimo”?
José Manuel Teixeira da Silva (JMTS): “Obra” é um termo, neste 
caso, excessivo. É uma questão de proporção, basta apenas pen-
sar, por exemplo, na Obra Breve de Fiama ou na Obra Inacabada de 
Fernando Echevarría e, como sabemos, com Herberto Helder a 
Poesia é Toda, mas sempre de cada vez. Diria antes: deslocações, 
desvios, derivas, também fi xações, tentativa e erro. Neste con-
texto, Música de Anónimo tem uma particularidade: reúne poemas 
escritos entre 2001 e 2009, que fi caram para trás em termos de 
publicação (anteriores aos de Anima e O Lugar Que Muda o Lugar, 
livros publicados na Língua Morta). Se a poesia tem alguma 
vocação para questionar cronologias, fi ns e começos defi nitivos, 
neste caso o fi o do meu tempo pessoal, que vale apenas o que 
vale, enredou-se um pouco mais.

2. Qual a ideia que esteve na origem deste livro? 
(JMTS): Digamos que escrevi estes poemas para compreender 
que ideia possa ser essa. Talvez o título seja uma espécie de sen ha 
ou palavra-passe, à falta de melhor: nestes poemas procura-se 

alguma coisa que sobrevive entre o mais pleno e o mais escasso, 
faces apenas da mesma matéria do mundo – isto é, música e puro 
anonimato. No fascínio pelo sempre outro, nos trabalhos e nos 
dias, no diálogo com as vozes alheias. Mas terei escrito estes poe-
mas por achar que dizer coisas como estas não me bastava.

3. Pensando no futuro: o que está a escrever neste mo-
mento?
(JMTS): Estou a trabalhar em dois ciclos poéticos; gostava, por 
exemplo, de terminar uma pequena colecção de fi cções/prosas 
e continuar a traduzir a poeta irlandesa Sinéad Morrissey. São 
apenas exemplos, mas vêm à frente por alguma razão. 
[Entrevista concedida pelo autor à revista on-line Novos Livros, Abril de 
2015]


