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RESUMO

 Esse  trabalho  pretende  fazer  uma  interpretação  dos  poemas  contidos  na  obra 

Poema del cante jondo (1931) escrito por Federico García Lorca (1889-1936) no que diz 

respeito à simbologia utilizada. Além do tema principal trago algumas informações sobre o 

contexto histórico correspondente ao período de 1917, ano em que inicia-se a produção 

poética  do  autor,  até  1936,  ano de sua morte.  Garcia  Lorca  pertence aos poetas  da 

geração  de  27,  menciono  seus  principais  integrantes  também  as  características  e 

influências presentes em seus poemas. Concluindo este capítulo, resumo a biografía de 

Lorca. Dado ao fato de García Lorca trabalhar na obra referida com o mundo flamenco e 

cigano, fiz uma pesquisa sobre a Andaluzia e seu povo. O chamado “populismo” de Lorca 

terá um capítulo a parte. Nele faço uma comparação dos poemas da obra  Poema del 

cante jondo com o cante jondo, propriamente dito. A última parte será sobre as releituras 

feitas da obra de Lorca pela música e pela dança flamenca.  

Palavras chave: Lorca; Simbologia; Flamenco. 
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RESUMEN

El presente trabajo pretende hacer una interpretación de los poemas contenidos en 

la obra Poema del cante jondo (1931) escrito por Federico García Lorca (1889-1936) con 

respecto a los símbolos utilizados. Además del tema principal traigo algo de información 

sobre el contexto histórico correspondiente al período de 1917, año en que comienza la 

producción poética del autor, hasta 1936, año de su muerte. García Lorca pertenece a la 

generación  de  27.  Voy  a  mencionar  sus  principales  poetas,  las  características  y  las 

influencias presentes en sus poemas. Como conclusión de este capítulo, un resumen da 

la biografía de Lorca. Teniendo en cuenta el echo de que la obra de García Lorca, tiene 

mucho del mundo flamenco y gitano, yo hice una búsqueda sobre Andalucía y su gente. El 

llamado “populismo” de Lorca tiene un capítulo aparte.  Él  traerá en su contenido una 

comparación de los poemas del cante jondo con el mismo cante jondo, el cante popular 

andaluz. La última parte del trabajo hablaré sobre las reinterpretaciones de la obra de 

Lorca por la música y el baile flamenco.  

Palabras clave: Lorca. Simbologia. Flamenco.
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1. INTRODUÇÃO

 Tomei conhecimento de Federico Garcia Lorca por intermédio da dança flamenca. 

Notei que, mesmo tendo uma obra de destaque mundial, nunca foi sequer mencionado 

seu nome durante o ensino médio. Tal constatação, juntamente com o apreço que tenho 

pela poeta, me motivaram a realizar esta pesquisa com o intuito de fomentar discussões e 

futuras pesquisas nacionais das obras relevantes de língua espanhola.

O objetivo específico deste trabalho é analisar os poemas contidos na obra Poema 

del cante jondo (1931), escrito por Federico García Lorca no ano de 1922 e publicado em 

1931. A análise consiste em identificar e interpretar os símbolos presentes nos poemas, 

utilizando para isso, como referência principal, a obra Símbolo y simbologia en la obra de 

Federico Garcia Lorca (1995) de Manuel Antonio Arango. 

No Capítulo 1, apresento o panorama histórico-cultural da Espanha da década de 

20. Nesse mesmo contexto, descrevo a Geração de 27, à qual pertence Garcia Lorca. 

Trarei  os  nomes  de  destaque,  as  características  e  influências.  Visando  apresentar  a 

pessoa de Lorca, faço um resumo biográfico do poeta. 

A partir do Capítulo 2, reflito sobre a questão cultural do povo de Andaluzia. Várias 

hipóteses foram levantadas sobre sua remota origem, e esta mescla etnológica só veio a 

enriquecer a cultura espanhola. As referências mais pontuais, semelhanças e distinções, 

com o cante jondo estarão no Capítulo 3.

Pretendo aprofundar minha pesquisa no Capítulo 4 onde está transcrito na íntegra 

o  conteúdo  da  obra  Poema  del  cante  jondo  (1931).  Procurei  analisar  toda  a  gama 

simbólica dos versos, característica singular da poesia de Lorca. 

Por fim, minha pesquisa pretende demonstrar como é possível e relevante a ponte 

entre  as  artes.  Isso  será  visto  na  música,  parceira  esta  mais  comum  da  poesia  e, 

seguindo a mesma perspectiva, na dança flamenca que assimila e transforma em baile o 

teatro lorquiano. 
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1.1 CONTEXTO HISTÓRICO

Para iniciar este relato vamos fazer um recorte no que se refere ao período da 

produção artística de Lorca que vai de 1917 a 1936. 

O inicio  do  séc.  XX revelavam tempos de prosperidade.  A situação econômica 

havia  melhorado  após  a  I  Guerra  Mundial  porque  Espanha  não  tomou  nenhum 

posicionamento neste conflito.  

Nos  anos  vinte  havia  uma  euforia  econômica  europeia  que  também  atinge  a 

Espanha. Os meios de comunicação se modernizaram. O telefone e o rádio já não eram 

privilégio da elite. O cinema mudo passa por seu melhor momento.1 

Toda essa renovação tecnológica não poderia deixar de ocorrer também na arte. 

Era  a  época  dos “ismos”.   Cultismo,  Dadaismo,  Ultraismo,  Surrealismo,  Concretismo, 

Modernismo,  Impressionismo,  Realismo.  Nesse  ambiente  de  intensa  efervescência 

criadora, surgem os jovens poetas da geração de 27. 

Em 1920, os partidos da Terceira Internacional criam o Partido Comunista Obrero 

Español que, unido ao Partido Comunista Espanhol, formaram o Partido Comunista de 

Espanha.2 Neste mesmo ano, García Lorca, longe de questões políticas, está vivendo na 

Residência de Estudantes e conhece Emilio Prados, poeta pertencente à geração de 27 

que tornou-se seu grande amigo. 

No ano de 1921 ocorre a derrota do exército espanhol na tentativa de conquista de 

terras marroquinas. O poeta e crítico literário Jorge Guillén, também destaque da geração 

de 27, vai a Paris e conhece Paul Valéry, percursor da poesia pura, sobre a qual tratarei 

mais tarde. Lorca publica a obra Libro de poemas.

Em 1922, um dos acontecimentos mais relevantes para a revitalização da cultura 

flamenca foi a Fiesta del cante jondo em Granada. Promovida por Lorca juntamente com 

Manuel de Falla, compositor espanhol grande conhecedor do  cante jondo e da cultura 

flamenca como um todo. A intenção era a de fazer ressurgir o interesse dos espanhóis por 

suas tradições culturais que estavam um pouco decaídas. 

O ano de 1923 dá início a ditadura de Primo de Rivera. Rivera toma o poder por 

meio de um golpe militar. Acaba deixando o cargo em 1930 a Dámaso Berenguer e a

1    POSADA, M. G. Los poetas de la generación del 27. 1. ed. Madrid: Anaya, 1992.

2 Fundación Pablo Iglesias. Disponível em 
<http://www2.fpabloiglesias.es/PabloIglesias/Destacables_12.aspx>. Acesso em 20/05/2010.
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 ditadura deste vai ser chamada de Ditablanda. Nesse período, a Espanha conseguiu um 

excelente progresso econômico. A estabilidade política durou por um bom tempo mas 

quando terminou, produziu uma crise política que desprestigiou o rei Alfonso XIII e abriu 

caminhos para a II República.3 

Em  1924,  o  poeta  Rafael  Alberti  e  Lorca  se  conhecem  na  Residência  de 

Estudantes. Este ano também foi importante por ter sido o ano em que o escritor francês 

André Breton lança o primeiro manifesto surrealista. 

Em 1925 o poeta José Maria Hinojosa vai  a París e entra em contado com os 

poemas surrealistas. Ele é considerado o introdutor do surrealismo na poesia espanhola. 

Alberti ganha o prêmio Nacional de Literatura. 

O ano de 1926 é marcado pelo fim da guerra em Marrocos. Acontece em Vallodolid 

o recital de Lorca, convidado por Jorge Guillén. Lorca escreve Ode a Salvador Dalí. 

Em 1927 Lorca publica o livro  Canciones que havia escrito entre 1921 e 1924. 

Também ano que marca a estréia da peça Mariana Pineda. 

Em 1929 é realizada  a exposição universal de Barcelona e Hispanoamericana de 

Sevilha. Lorca viaja para os Estados Unidos e Cuba. 

Em 1930  ocorre  a  queda da ditadura  de  Primo  de  Rivera.  Neste  mesmo ano, 

Hinojosa, Prados e o pintor Salvador Dalí projetam uma revista com tendência surrealista. 

Lorca estréia a peça  La zapatera prodigiosa e termina a peça  El público. André Breton 

divulga o segundo manifesto surrealista. O surrealismo a serviço da revolução. 

Em 1931 surge a II  República. Hinojosa abandona a literatura.  Lorca termina a 

peça  Así que pasen cinco años.  Publica Poema del cante jondo,  escrito entre 1921 e 

1922.

Em 1933 triunfa a direita nas eleições. Hitler, assume o poder na Alemanha. Alberti 

adere ao partido comunista. Prados projeta construir um grupo surrealista com os poetas 

Vicente Aleixandre e Luis Cernuda. Prados se torna socialista. Lorca lança as peças de 

fundo dramático  Amor de don Perlimplín com Belisa en su jardín e  Bodas de Sangre. 

Publica Ode a Walt Whitman.

Em outubro de 1934 ocorre a revolução. Cernuda se torna comunista. Aleixandre 

recebe prêmio Nacional de Literatura. Neruda chega a Madrid. Lorca lança a peça Yerma. 

3 CONTEÚDO Aberto. In Wikepedia: a enciclopédia livre. Disponivel em : 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Primo_de_Rivera> Acesso em: 21/05/2010.
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Em  1935  se  publica  uma  antologia  de  Lorca  em  francês.  Estreia  outra  peça 

intitulada Doña Rosita la soltera. Lorca escreve Seis poemas gallegos e Canto a Ignácio 

Sanches Mejías,  toreiro, grande amigo de Lorca e de toda geração de 27, morto numa 

tourada no ano anterior. 

Ano de 1936, triunfa a Frente Popular. Militares se levantam contra a II República. 

Inicia-se a Guerra Civil espanhola. Lorca encabeça homenagem a Cernuda, que havia se 

tornado  comunista,  um  fato  que  pesará  sobre  o  poeta.  Morre  o  poeta,  escritor  e 

dramaturgo Ramón María del  Valle-Inclán. Lorca termina a peça  La casa de Bernarda 

Alba. Lorca e Hinojosa são assassinados. Guillén é preso. Morre Miguel de Unamuno, um 

dos maiores poetas da geração de 98.4

A Guerra Cívil  é uma das passagens históricas mais terríveis da Espanha. Muitos 

foram os fisilados. Além de intelectuais e idealistas republicanos, vários civís tiveram o 

mesmo fim. Lorca é assassinado sem julgamento e enterrado numa vala comum como um 

indigente.  No ano de 2009, houve uma tentativa de busca dos restos mortais de García 

Lorca, infelizmente, sem sucesso. 

1.2 A GERAÇÃO DE 27

O chamado grupo ou geração de 27 é o nome dado aos poetas que se destacaram 

nesta época e que possuíam características semelhantes em sua poesia. 

O ano de 1927 foi escolhido porque ocorreu no salão da Real Sociedad Económica 

de Amigos del País, de Sevilha, cedido ao Ateneo da cidade, uma homenagem ao poeta 

Luis de Góngora pelo terceiro centenário de sua morte. Essa homenagem foi feita por 

Jorge Gillén, juntamente com outros poetas mais jovens, como Federico Garcia Lorca. 

Também estavam presentes Rafael Alberti, Dámaso Alonso e Gerardo Diego. 

Esse encontro ocorreu graças a um grande incentivador da cultura. Seu nome era 

Ignacio  Sánchez  Mejías,  um  toreiro  que  além  de  sua  profissão,  era  dramaturgo  de 

inspiração freudiana e surrealista. Nicolás Extremera Tapia, da Universidade de Granada, 

em seu trabalho sobre João Cabral de Melo Neto e a Geração de 27, diz o seguinte: 
Ignacio Sánchez Mejías torero y poeta (Sevilla, 6 de junio de 1891 - +Madrid, 13 de agosto de  

1934) es el torero más vinculado con la Generación del 27. Era cuñado de Gallito y alternaba el toreo 
con la literatura. Gracias a la Argentinita, con quien tuvo una estrecha relación, conoció a Guillén,  
Salinas, Alberti, Alonso, Gerardo Diego, Bergamín, etc. y sobre todo a Lorca con quien mantuvo una 
estrecha amistad. Se dice que sufragó los gastos de la reunión en el Ateneo que dio origen la llamada  
Generación del 27. Estrenó obras como el drama Sinrazón,  representada por María Guerrero,  la  

4  Todo as referências dos fatos históricos citados neste capítulo, fora os que já tem a parte suas 
referências citadas, foram transcritos da obra: POSADA, M. G. Los poetas de la generación del 27. 1. ed. 
Madrid: Anaya, 1992. p.90-91.
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autobiográfica Zaya, la farsa Ni más ni menos o el musical, a su gran amor, Las Calles de Cádiz,  
entre otras.Cultivó muchas aficiones:piloto de coches, actor de cine, jugador de polo, conferenciante  
en la Universidad de Columbia en Nueva York, Presidente de la Cruz Roja y del Real Betis Balompié,  
etc. En 1934 volvió a los toros. Lo mató el toro Granadino, "manso, astifino y badanudo". Su muerte  
trágica tuvo inmensa repercusión en la poesía taurina.Tres de los poetas mencionados por Cabral le  
dedican  poemas.  Rafael  Alberti:  Verte  y  no  verte;  Miguel  Hernández:  Citación  final  y  el  ya  
mencionado Llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Federico García Lorca.5

 Ignacio Mejías, como vimos, admirava a nova poesia e era amigo desses novos 

poetas. Posadas (1992) nos informa que a reunião no Ateneu foi a primeira apresentação 

formal do grupo de 27, que é considerado um marco na literatura espanhola. 

Os poetas do 27, incluindo aos poetas Miguel de Unamuno, Antonio Machado e 

Juan Ramón Jiménez, pertencentes a geração de 98, somam um grupo de tamanho valor 

que podem revelar um novo Siglo de Oro para a poesia espanhola.6 

Federico  Garcia  Lorca  é,  depois  de  Cervantes  o  escritor  que  teve  maior 

ressonância internacional. Vários são os estudos sobre sua obra, fora do Brasil, além de 

releituras valorosas. 

Quais eram então os  nomes desses inovadores  da poesia? Quais  eram essas 

inovações?  

Os  anos  20  foram,  em suma,  antirrealistas  não  apenas  na  poesia.  O cubismo 

presente na obra de Picasso, por exemplo, é um reflexo disso. 

A etapa de 1922-1928 marcam o domínio da chamada poesia pura, vinculada à 

criação do francês Paul Valéry e pelas reflexões do abade Brémond. As características 

principais dessa poesia são: 

– a identificação entre realidade poética e realidade objetiva;

– a tendência ao poema breve;

– a eliminação do sentimentalismo;

– a efusão pessoal;

– o retorno às estrofes clássicas.

Em sumo, trata-se de uma poesia cansada das inovações formais sem limites, 

volta a ser uma poética classicista mantendo apenas do ultraísmo o cultivo da imagem e 

da metáfora, esta, como fundamental à poesia.

Lorca dizia que se era poeta pela graça de Deus (ou do demônio) não era menos 

pela graça da técnica e do esforço. 

5 Artifara.  Disponível  em:  <http://www.artifara.unito.it/Nuova%20serie/Artifara-n—8/Addenda/default.aspx?
oid=98&oalias=>. Acesso em 15/04/2010.

6 POSADA, M. G. Los poetas de la generación del 27. 1. ed. Madrid: Anaya, 1992
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Havia uma alternância entre a escrita pela poesia pura, isto é, a busca da beleza e 

da arte pela arte, com a preocupação com questões sociais. Nesta preocupação inclui-se 

também o fato da poesia ser para todos como dizia Vicente Aleixandre. Existe nas obras 

desses poetas tanto o hermetismo quanto a clareza, o nobre e o popular. Lorca é um dos 

mais apaixonados adeptos do chamado “populismo” ou “neo popullismo”. Essa corrente 

veio  para  confrontar  uma literatura  extremamente  inovadora  do  Modernismo,  também 

vinham em contra o Ultraísmo e seu caráter frio e hermético.  7 As duas obras de Lorca 

com características  neopopulistas  são  Romancero  Gitano(  1928)  e  Poema del  cante 

jondo (1931). 

O Surrealismo surge logo após a poesia  pura na Espanha.  Não é uma escola 

seguida na íntegra pelos poetas do 27. Dámaso Alonso julgava mais um neoromantismo e 

de  hiperrealismo.  Jorge  Guilén  considera  a  produção  da  época  com  um  estímulo 

surrealista. Guillermo de Torre, especialista nas vanguardas, dizia que era “problemático” 

que houvesse na Espanha o surrealismo. O que acontece na verdade é uma mudança 

acelerada até 1928.8 

O manifesto surrealista  que nasce na França pelas mãos de André Breton em 

1924, chega rápido até a Espanha mas, através de traduções não muito confiáveis. O 

único poeta que conhece de fato o surrealismo é José Maria Hinojosa porque vai a París, 

berço  desta  escola.  Ele  escreve La flor  de  Californía,  o  primeiro  texto  genuinamente 

surrealista espanhol. 

A visão inovadora do surrealismo não caberia integralmente no conceito poético da 

Geração  de  27.  Seus  poetas  transitavam  entre  a  poesia  cultuada  na  Europa,  o 

Surrealismo, mas também refletiam sobre os escritores clássicos como Lope de Vega, 

Góngora, Quevedo entre outros. 

O tom trazido  do   romantismo que vinha  junto  com o  surrealismo entrava  em 

confronto com o classicismo da poesia pura, situação que, segundo Posada (1992), muda 

nos  anos  seguintes.  Um  tom  de  irracionalismo  passa  a  tomar  conta  das  produções 

europeias e há um enfraquecimento da poesia pura em prol do surrealismo. 

Outro fato importante é o maior conhecimento das teorias freudianas na Espanha. 

Lorca é um dos poetas que trabalhará muito com o mundo do sonho em seus poemas. 

Outro  ponto  de  resistência  ao  surrealismo  perciste  no  fato  de  os  franceses 

pregarem a  escrita  automática,  por  outro  lado,  alguns elementos  são adotados pelos 

7 Wikelingue. Disponível em: <http://pt.wikilingue.com/es/Neopopularismo>. Acesso em: 13/07/2010.
8 POSADA, M. G. Los poetas de la generación del 27. 1. ed. Madrid: Anaya, 1992. p. 32
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poetas espanhóis como a rebeldia, a liberdade imaginativa, a antirreligiosidade, o mundo 

dos sonhos. 

Posadas (1992) afirma que não houve um surrealismo na Espanha, mas poetas 

surrealistas, estes, se apropriaram daquilo que lhe interessava desta escola. 

Os  únicos  surrealistas  espanhóis  puros  foram Luis  Bruñel,  cineasta  e  o  pintor 

Salvador Dalí. 

O poema  Pranto por Ignacio Sánchez Mejías (1935),  é considerado um poema 

surrealista; Poeta en Nueva York (1930) entra num conceito mais realista de denúncia 

social, contra o mundo capitalista e também revela traços da homossexualidade do poeta. 

Vemos nos últimos anos de vida do poeta uma retomada às formas clássicas em Sonetos 

del amor oscuro(1936).   

O Surrealismo, espanhol dura até a Guerra Civil espanhola.92 Época que chega 

com o exilio e a morte para vários poetas inclusive Lorca.. 

Revendo a questão da formação do grupo de 27, o que mais uniu esses poetas, 

além  das  características  poéticas,  foi  a  amizade.  A  convivência  como  colegas  na 

Residência de Estudantes, as tertúlias10, os cafés, teatros. Toda essa vida madrilenha era 

uma grande festa. 

Segundo Posadas (1992),  os  grandes nomes de 27 são:  Pedro  Salinas;  Jorge 

Guillén;  Gerardo  Diego;  Vicente  Aleixandre;  Federico  García  Lorca;  Damaso  Alonso; 

Emilio Prados; Luis Cernuda; Rafael Alberti e Manuel Altolaguirre.

Para Alfredo de la Guardia (1952), a relação de nomes é um pouco distinta e mais 

confusa. Ele faz uma outra divisão onde há uma geração poética do ano 20 encabeçada 

por Mauricio Becarisse, não mencionado por Posadas (1992) e o já citado Gerardo Diego. 

Atendo-se aos poetas apenas, ele segue em distinção da lista anterior  com León Felipe e 

Juan Larrea. Alfredo de la Guardia (1952) diz que Manuel Altolaguirre, Luis Cernuda e 

Vicente Aleixandre faríam parte de um grupo seguinte constituído por Arturo Serrano – 

Plaja,  Miguel  Hernández,  Fernando  Villalón,  José  María  Hinojosa,  Juan  Gil,  Alberti, 

Rogelio Buendía, Antonio de Obregón, Luis Vivanco e cita várias poetisas como Ernestina 

de Champourcin, Concha Méndez e Josefina de la Torre.

Após  fazer  essa  relação  de  nomes,  de  la  Guardia  (1952)  diz  que  dentre  este 

conjunto numeroso, os que detinham características da nova poesia e da poesia de Lorca 

eram: Mauricio Bacarisse, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Jorge Guillén, 

9 Ibidem, p. 27-37.
10 Uma tertulia é uma reunião de pessoas que se juntam para conversar e se divertir.
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Luis Cernuda e Vicente Aleixandre. Cita Dámaso Alonso como o orientador do grupo e 

José Bergamín como o impulsor.  Deixa de fora Emilio Prados e Manuel Altolaguirre e 

inclui José Bergamín e Maurice Bacarisse. Este último está presente no capítulo  Breve 

noticia de otros líricos del período de Posadas (1992)

Certamente  cada  um  dos  autores  têm  suas  explicações  para  esta  ou  aquela 

escolha.  Não  é  este  o  foco  do  meu  trabalho,  portanto,  atenho-me  a  dar  algumas 

características dos mais citados. 

Em primeiro  lugar,   Jorge  Guillén.  Em 1921,  sete  anos  antes  de  publicar  seu 

primeiro livro, o poeta foi a París e conhece o já citado  francês Paulo Valéry, este que foi 

um dos grandes modelos para os poetas de 27.  Jorge Guillén, escreve Cántico, sua obra 

prima, esta que será um modelo espanhol da poesia pura. Guillén é considerado uma das 

figuras centrais da geração de 27.11

O segundo nome é Damaso Alonso. Graças aos seus conhecimentos profundos do 

siglo de oro, encabeça a homenagem a Góngora pelo terceiro centenário da morte do 

grande poeta.  Isso ocorre em 1927 e  é  por  essa homenagem que os  poetas vem à 

público pela primeira vez  recebendo o nome de geração de 27. 

O terceiro é Rafael Alberti, escritor que, com 23 anos, ganha o Prêmio Nacional de 

Literatura.  Tem  uma  poesia  inventiva  e  também  de  cunho  social.  Transita  entre 

neopopularismo, gongorismo, surrealismo, poesia política e nostálgica.  

O  quarto  nome  é  Pedro  Salinas.  Poeta  de  destaque,  grande  crítico  literário  e 

humanista. Considerado um dos poetas mais completos intelectualmente. Produzia uma 

poesia que ia do intelectual ao sensual. Procurava a verdade por trás das aparências. 

Queria buscar uma unidade entre a alma e o corpo. 

O quinto é Gerardo Diego. O foco de sua poesia é o culto a forma. Ele  harmoniza a 

poesia clássica com os temas e formas da vanguarda. 

O  sexto  é  Emilio  Prados  um  escritor  mais  voltado  a  metafísica  e  questões 

espiritualizadas. Grande amigo de Lorca. 

O sétimo é  Luís  Cernuda.  Poeta  de  obra  elegante  e  pura,  com características 

româticas. O tema do desejo que leva a frustração e pensar sobre as questões da vida 

são o que permeiam a obra de Cernuda. 

O oitavo é Vicente Aleixandre. Um escritor muito voltado às imagens só que de 

forma arbitrária, característica do surrealismo. Ele traz em sua poesia reflexões sobre a 

vida, a morte e o sonho.  Também ganha o Prêmio Nacional de Literatura. 

11  POSADA, M. G. Los poetas de la generación del 27. 1. ed. Madrid: Anaya, 1992.
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 O último que citarei é Manuel Altolaguirre. Era um poeta espiritualista, o que lhe 

distinguia dos poetas da geração de 27.  Costumava trabalhar  com o verso  branco e 

octassílabo. Esteve envolvido com editoração e tradução. 

Um ponto importante  a ser  destacado é o fato  de serem,  quase todos,  jovens 

estudantes pertencentes à classe burguesa. Eles, na maioria, moravam na Residência de 

Estudantes, lugar de grande efervescência intelectual. 

Os nove poetas citados são, os mais destacados da geração de 27.12 Deixei o 

décimo e maior para o próximo capítulo.

1. 3 LORCA

 Federico  García  Lorca  nasceu  no  povoado  de  Fuentevaqueros,  província  de 

Granada, dia 5 de junho de 1898. Seu pai foi Federico García Rodríguez, um dono de 

terras bem sucedido, viúvo da primeira esposa que não lhe deu filhos. Casa-se em agosto 

de 1897 com uma professora de Fuentevaqueros chamada Vicenta Lorca Romero. 

Os avós paternos de García Lorca eram Isabel  Rodríguez Mazuecos e Enrique 

García Rodríguez, naturais de Ventas de Huelma, província de Granada. O avô materno 

era Vicente Lorca González, natural de Granada e a avó materna, Concepción Romero 

Lucena de Santafé. 

Federico nasce no campo. Essa origem, faz dele um amante de tudo que vem 

deste ambiente. 

En uno de los pueblos del Soto, Fuentevaqueros, alegre y claro como todos los pueblos andaluces,  
había  nacido  Federico  García  Lorca,  y  en ella  dio  sus primeros  pasos  y  aprendió  sus primeras 
palabras. Un pequeño pueblo, con su iglesia, sus casitas de colores claros  geranios en las ventanas;  
y el centro de su plaza una fuente, la fuente que le da nombre. 13

Aos cinco ou seis anos, muda-se para outro povoado chamado Valderrubio. Neste 

local Federico pode ter passado os melhores anos de sua vida como ele mesmo relata:

(...)  mi infancia es aprender letras y músicas con mi madre, ser un niño rico en el pueblo, un  
mandón…  Toda  mi  infancia  es  pueblo,  pastores,  campos,  cielo,  soledad  (...)He  tenido  una  
infancia muy larga, y de esa infancia tan prolongada me ha quedado esta alegría, mi optimismo  
inagotable14 
Federico  era  um homem feliz.  Alguém que viveu  a  vida  intensamente.  Não se 

submeteu a regras e limites. Era uma figura que marcava por sua presença, seu sorriso 

por ele mesmo definido:  Esta risa de hoy es mi risa de ayer, mi risa de infancia y de  

campo,mi risa silvestre, que yo defenderé siempre, siempre, hasta que me muera. 15

12 Ibidem, p.41-77.
13 CANO, J. L. Garcia Lorca. Barcelona: Destinolibro, 1974. p.13.
14 Ibidem, p. 13-14.
15 Ibidem, p. 14.
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Além de alegre, Federico era generoso. Desde pequeno se sensibilizava com o 

próximo. Aos quatro anos costumava dar esmolas aos ciganos do povoado. Quando via 

que  se  aproximavam  de  sua  casa,  corria  até  a  cozinha,  pegava  o  maior  pão  que 

encontrava e se fosse descoberto, simplesmente dizia: es que esos niños tienen hambre16 

Federico aprendeu as primeiras letras com o avô materno Vicente Lorca e foi uma 

tia, irmã de seu pai, chamada Isabel quem lhe ensinou a tocar guitarra e cantar coplas.17 

Lorca era um menino contemplativo e observador desde a infância. Conversava 

com as  plantas  e  animais,  tinha  um mundo particular  muito  ligado  a  natureza.  Esta 

simbiose faz com que ele carregue por toda sua vida esse ligação ao campo, uma fonte 

inesgotável de percepções.18 

Jorge Guillén (1965) comenta sobre a simpatia de Lorca: ¡La simpatía de Federico 

García  Lorca!  Era  su  poder  central,  su  medio  de  comunicación  con  el  prójimo  y  de  

complicidad.19

Como toda criança, Federico brincava, corria, mas tinha uma especial forma de se 

divertir. Gostava de representar. Outro atrativo para Federico eram as histórias infantis 

contadas pelos seus tios, Enrique e Francisco, irmãos de seu pai que promovia reuniões 

familiares em sua casa ao entardecer. 

Federico também atribui as empregadas de sua casa o fato de terem trazido a ele a 

realidade de seu povo. Numa ocasião, quando Federico tinha sete anos, presenciou uma 

apresentação de um modesto teatrinho cigano que passavam pelo povoado. Federico 

ficou tão impressionado que criou um teatro de marionetes para fazer demonstrações aos 

familiares e amigos. 

Desde pequeno Federico conviveu com a arte.  Seu pai  era um aficcionado por 

música. Gostava de tocar guitarra e costumava, ao terminar os trabalhos do dia , reunir 

seus empregados, a família e amigos para escutar a guitarra e o cante. Foi na sua própria 

casa que Federico veio  a conhecer  o folclore andaluz com suas  peteneras,  soleares, 

granadinas e  seguidillas.  Músicas  populares  como  Los  cuatro  muleros e  El Café  de 

Chinitas  foram mais tarde harmonizados por  Lorca para que fossem cantadas por la 

16 Ibidem, p.14.
17 Composición poética que consta solo de una cuarteta de romance, de una seguidilla, de una redondilla o 
de otras combinaciones breves, y por lo común sirve de letra en las canciones populares. 
18 GUARDIA, A. de la. Garcia Lorca: Pesona y creación. 3. ed. Buenos Aires: Schapire, 1952. p. 41.
19 HOYO, A. del. Federico Garcia Lorca, Obras Completas: Recompilación y notas de Arturo del Hoyo. 9. 

ed. Madrid: Aguilar, 1965. Prólogo de Jorge Guillen e Epílogo de Vicente Aleixandre. p. XIX.
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Argentinita.20 

Por ser um menino sensível e imaginativo, este ambiente foi para ele um pomar de 

frutos  inesgotáveis.  Uma  festa  para  os  sentidos  que  puderam  plantar  em  seu 

subconsciente as primeiras sementes do poeta e dramaturgo.

José Luiz Cano21 comenta que Lorca nunca foi um estudioso exemplar. Apesar de 

nunca ter  deixado de lado os temas que mais lhe interessavam como a  música  e a 

literatura. Ele lê a obra Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes aos dez anos. 

Outro  escritor  presente  na  infância  de  Lorca  foi  Victor  Hugo,  admirado  por  seu  avô 

Vicente Lorca, homem que incentivou seus primeiros impulsos para a arte. 

Muito  mais do que a poesia  escrita,  naquela época o que impressionou nosso 

poeta foi a poesia oral dos romances e cantigas populares que escutava no campo, nas 

reuniões familiares e do relato de suas criadas, como já havia dito.  

Em setembro de 1909, aos onze anos de idade, Lorca se muda para a capital, 

Granada, com a intenção de cursar o chamado bachillerato22. Foi uma fase não muito fácil 

para  esse menino  de  espírito  livre  acostumado ao campo.  Além deste  confinamento, 

Lorca conta que tinha problemas com os colegas. Um grupo de alunos da alta classe 

espanhola  costumava  incomodar  os  mais  quietos  e  sem  risco  de  punição,  porque, 

segundo o diretor, eram ricos e como pagavam não era possível castigá-los. Um ambiente 

assim não era realmente incentivador aos estudos e a duras penas, Lorca conclui o curso. 

Anos mais tarde  ingressou a faculdade de Filosofia e Letras, mas nunca chegou a 

concluir.  Somente  em  fevereiro  de  1923  consegue  terminar  a  faculdade  de  Direito, 

carreira que não chegou a exercer. 

Como já havia dito, apesar de sua aversão às regras e ao estudo obrigatório, Lorca 

sempre foi um leitor dedicado. Dentre os clássicos, Lorca costumava declamar Lope de 

Vega, Zorrillo e Rubén Darío. 

Um dos mentores de Lorca sobre a literatura de seu país foi  Francisco Guillén 

Robles,  um bondoso velho bibliotecário com o qual Lorca passava horas discutindo sobre 

a poesia de Lope de Vega, fundador da comédia espanhola e Luis de Góngora, religioso, 

poeta e dramaturgo espanhol, um dos grandes nomes da literatura barroca. 

20 Encarnación López Júlvez, era o verdadeiro nome de La Argentinita. Bailarina grande amiga de Lorca e 
dos poetas da Geração de 27.

21 CANO, J. L. Garcia Lorca. Barcelona: Destinolibro, 1974. 
22 O bachillerato é como o ensino médio no Brasil.
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Uma das disciplinas que Federico mais gostava quando cursava a faculdade de 

Letras  era  a  de  Teoria  da  Literatura  e  das  Artes.  Seu  professor,  Martín  Dominguez 

Berrueta, costumava, ao término do curso, promover uma viagem com seus alunos. Ele 

as  chamava de rotas  literárias.  Federico  participou de uma delas  no  verão de 1917. 

Nosso poeta teve então a oportunidade de conhecer não apenas locais como figuras 

literárias,  entre  elas,  Miguel  de Unamuno,  escritor  espanhol,  membro de destaque da 

geração de 1998. Um fato interessante se deu quando Federico, em visita a Baeza, se 

surpreende falando de poesia e de poetas com alguém que lhe escutava atentamente. 

Tratava-se de Manuel Machado, poeta e prosista também da geração de 98, escritor do 

livro Cante Hondo (1916), uma transcrição de cantes metrificados, diferente do livro que 

Lorca escreverá chamado Poemas del Cante Jondo, foco desta monografia. 

Desta viagem, nasceu o primeiro livro de Lorca,  Impresiones y paisajes, todo ele 

escrito em prosa poética, gênero preferido do modernismo, publicado quando o poeta 

tinha apenas vinte anos. Nesta época, pode-se dizer que seu amor pela música era maior 

que  pela  poesia.  Nota-se  pelas  referências  a  grandes  músicos  como  Beethoven, 

Schumann,  Mendelssohn,  Wagner,  Haendel,  Schubert.  Lorca  admirava  estes 

compositores e tocava suas músicas ao piano.  

O dom musical do poeta Lorca vinha de família. Além do pai, seus dois tios avôs 

eram  músicos.  Graças  também  a  seu  mestre Antonio  Segura,  Federico  conheceu  e 

aprendeu a tocar seus maiores ídolos estrangeiros. Outra colaboração valiosa de seu 

professor foi os ensinamentos sobre o folclore espanhol. Don Antonio era um especialista 

neste tema e isso faz com que Lorca complete seus conhecimentos do gênero que viria a 

ser a raíz de sua arte.    

Jorge  Guillén  (1965)  em  seu  prólogo  sobre  Lorca  comenta  sobre  esse  dom 

musical:  Todos  sabemos  que  en  Federico  resalta  un  gran  temperamento  de  músico,  

acrecentado  por  la  vigilia  estudiosa.  Habría  podido  ser  compositor  si  se  lo  hubiese  

propuesto. Se contentó con ser de verdad un apasionado muy competente.23

Federico  costumava  tocar  piano  no  Centro  Artístico  de  Granada,  porém,  esse 

ambiente tradicional e provinciano não poderia comportar as novas correntes da arte e da 

literatura nova. Houve a necessidade desses jovens artistas em formarem uma tertúlia24 

que veio a se chamar Riconcillo que se reuniam em um canto Rincón do café Alameda 
23 HOYO, A. del. Federico Garcia Lorca, Obras Completas: Recompilación y notas de Arturo del Hoyo. 9. 

ed. Madrid: Aguilar, 1965. Prólogo de Jorge Guillen e Epílogo de Vicente Aleixandre. p. XL.
24 Encontro dos jovens poetas, pintores, músicos, artistas em geral para discutirem sobre sua arte. 

                                                                                                                                                          17



em Granado. Neste momento, José Luis Cano faz sua primeira referência a figura de 

Manuel de Falla, dizendo que ele era um dos que apareciam nas reuniões do Riconcillo.  

Outro lugar onde costumavam reunir-se era uma taberna de  Antonio Barrios, cantor de 

flamenco e conhecedor de pintura. 

Foi nesta época, por volta de 1919, que começou a amizade entre Federico e Falla. 

Os jovens costumavam visitá-lo em sua pequena casa de campo em Genil. Lorca 

era quem mais freqüentava a casa e torna-se o mais íntimo amigo de Falla. Lorca e Falla, 

mais tarde serão os organizadores da Fiesta del Cante Jondo idealizada e realizada por 

eles em 1922, três anos após terem se conhecido. 

Falla, sabendo do grande dom de Federico para a música, aconselha seu amigo a 

continuar seus estudos em París. O pai de Lorca não concorda com a viagem. Nesse 

momento, Lorca acaba se envolvendo mais com a literatura e o teatro. 

Conta José Luiz Cano (1974) que as viagens literárias, das quais Lorca participou, 

despertaram  nele  a  inspiração,  o  gosto  pela  expressão  literária.  Apesar  de  não  ter 

abandonado nunca a música, a poesia passa a ser sua paixão.  Dentre os escritores 

favoritos  de  Lorca  estava  Rubén  Darío,  poeta  nicaragüense  considerado  a  máxima 

representação do modernismo literário da língua espanhola além de ser seu iniciador. 

Também  recebe  a  fama  de  ser  a  maior  influência  da  poesia  do  século  XX  sendo 

conhecido como  príncipe de las letras castellanas.25  Tinha nos poemas eróticos tema 

central de seus trabalho, também costumava escrever sobre seres mitológicos. , Esse 

gosto pela mitologia também é visto na obra de Valle Inclán, grande nome da geração de 

98, admirado por Lorca.

Como nada que é escrito nasce sem influências, o primeiro livro  de Lorca tem 

nítida influência rubeniana. 

O ano de 1919 foi muito importante para Federico. Neste ano, ele se muda para a 

famosa Residência  de  Estudantes  onde conhece grandes amigos,  entre  eles,  o  mais 

querido de todos, Salvador Dalí. 

Um dos hábitos de Federico na casa era tocar piano sempre rodeado de amigos. 

Federico era uma (...)fonte inesgotável de poesia e música popular, um riquíssimo tesouro  

do mais puro folclore espanhol26 

25 CONTEÚDO Aberto. In Wikepedia: a enciclopédia livre. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Rub
%C3%A9n_Dar%C3%ADo>. Acesso em: 12/04/2010.

26 HOYO, A. del. Federico Garcia Lorca, Obras Completas: Recompilación y notas de Arturo del Hoyo. 9. 
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Além de piano, Lorca também tocava guitarra para seus amigos mais íntimos como 

Dalí, Pepín Bello, Luis Bruñel e Emilio Prados. 

Luis Cano (1974) complementa:  (…)  podremos imaginar lo que debió ser  la vida 

de Federico em la Residência: uma fiesta ininterrupida de juegos, de música, de poesía, 

de vida alegre y feliz, en suma.27 

Federico gostava de viver antes de mais nada. Sem regras e em abundância de 

prazeres e liberdade. Ele mora na Residência de Estudantes por nove anos, de 1919 a 

1928 em sua primeira estada. Nesta época, além de festas, Federico se converteu num 

freqüentador  assíduo  da  biblioteca  del  Ateneo  onde  costumava  ler  os  clássicos  e 

românticos além dos modernistas. 

 Uma das diversões de Lorca era assistir a festas íntimas flamencas ou ir a uma 

taverna madrilenha com seus amigos. Ele mesmo se denominava um “vidista”. 

Lorca era um jovem de uma simpatia irresistível que conquistava a todos com seu 

sorriso, um sorriso de criança que nunca perdeu, mas, como todo grande poeta, tinha 

dentro de si também algo de triste, profundo. 

Dentro da biografia de Lorca, Luis Cano (1974) cita algumas passagens onde relata 

o estado de espírito do poeta. 

Entre os dias 2 e 3 de março de 1926, Lorca escreve uma carta para Jorge Guillén 

contando sobre uma conferência que havia feito sobre Góngora.

 Mi voz era otra. Era una voz serena y llena de años… Los que tengo! Me dio un poco de pena ver  
que soy capaz de dar una conferencia sin reírme del público. Ya me estoy poniendo serio. Paso 
muchos ratos de tristeza pura. A veces me sorprendo cuando veo que soy inteligente. La vejez! 28

Nesta ocasião, Lorca estava com apenas 28 anos e já se considerava um velho. 

Momentos que Federico estava feliz era quando se encontrava em companhia de 

sua família em sua terra natal. 

Depois  de  oito  anos desde sua estréia  no  teatro,  com uma peça  chamada  El 

malefício de la mariposa (1920), não obtendo com ela sucesso, em 1921 Lorca lança seu 

primeiro livro de poemas intitulado  Libro de poemas que trazia boa parte do que havia 

produzido em sua adolescência.  Em 1922,  Federico organiza em sua cidade,  com a 

colaboração  de  Manuel  de  Falla,  a  famosa  Fiesta  del  Cante  Jondo.  Como forma de 

ed. Madrid: Aguilar, 1965. Prólogo de Jorge Guillen e Epílogo de Vicente Aleixandre.p. 36.
27 Ibidem, p. 37.
28 CANO, J. L. Garcia Lorca. Barcelona: Destinolibro, 1974. p.52.
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promoção da festa, Lorca dá uma conferência sobre o cante jondo intitulada El primero 

cante  andaluz.  Nesta  festa,  além de  músicos  e  cantores,  Lorca  recita  fragmentos  do 

Poemas del cante jondo, foco de minha pesquisa. Nestes mesmos dias, o mestre Manuel 

de Falla publica um artigo intitulado: El cante jondo, sus orígenes, sus valores musicales, 

su influencia en el arte musical europeo.

Dentre  os  artistas  importantes  que  participaram do  festival,  como membros  da 

banca de jurados estava um velho cantor chamado Antonio Chacón, conhecido como o 

emperador del cante jondo. O festival foi celebrado na praça dos aljibes de la Alhambra. 

O primeiro  prêmio  de  cante foi  para  um velho  cantor  que chegou a  pé  desde 

Puente Genil  percorrendo em torno de 166km para participar da festa. Seu nome é Diego 

Bermúdez.   

José Mora Guardio,  uno de los jóvenes intelectuales granadinos que intervinieron en la  
organización de la Fiesta del Cante Jodo, recuerda en su libro sobre Federico que cuando 
don Antonio Chacón oyó a Diego Bermúdez lanzar al aire una serrana, con su vieja voz  
honda y grave, se quedó pasmado, se santiguó y exclamó para sí: Válgame Diós, lo que  
oigo! Y le votó para el primer premio, de 1000 pesetas, que había aportado Zuloaga.29

A Fiesta del Cante Jondo foi um sucesso. Após o festival, Lorca e Falla ficaram 

ainda mais amigos e essa amizade perdurará até a morte do poeta. 

Lorca, nos anos seguintes ao festival, continua a trabalhar com a poesia e com o 

teatro. Ainda em companhia de Falla, criam um teatro infantil chamado Cristobitas. Ambos 

organizam uma festa teatral infantil assistida por centenas de crianças. 

Lorca amava o teatro, sentia-se completo sendo poeta e autor dramático. 

Em 1924 trabalha na obra Canciones e termina a peça dramática Mariana Pineda 

baseada na história de uma heroína romântica espanhola que lutou pela causa liberal. Foi 

executada em 1831. Lorca se encanta pela heroína e resolve adaptar para o teatro essa 

tragédia. Esta obra recebe uma releitura muito interessante. Uma interpretação da peça 

pelo viés da dança flamenca, tema que será tratado em outro capítulo. 

No ano de 1926 Lorca trabalha na preparação dos livros  Canciones, Poema del  

Cante Jondo e Romancero Gitano. 

É por essa época que o pai de Federico opina sobre a vida do poeta achando que 

o mesmo não deveria dedicar-se apenas a poesia, que não lhe daria muitas condições 

financeiras. Não era vã a preocupação do pai. São raros os artistas que podem viver de 

29 Ibidem, p.47
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sua arte. Federico viveu a vida com tanta tranqüilidade, fazendo o que quis, aproveitando 

seus prazeres, em boa parte por conta da situação estável de sua família. 

Lorca até concorda com seu pai quanto a arrumar um trabalho. Pensa na carreira 

de professor, mas, apesar de seu conhecimento vasto sobre literatura, não tinha a menor 

noção prática da vida e não sabia por onde começar.  Esse desejo logo cai por terra. 

Neste mesmo ano, 1926, Federico termina seu  Romancero Gitano,  obra que foi 

escrita aos poucos. Partes dessa obra o poeta já havia publicado em revistas e lido para 

amigos. Este livro, além de boa parte de sua carreira de escritor, lhe deu um mito de 

gitanería.  Isso  incomodava o  poeta  que dizia  ser  o  gitanismo apenas mais  um tema 

literário, um livro, nada mais.30 

Jose  Luiz  Cano  (1974)  comenta  que  Lorca,  escrevendo  uma  carta  para  José 

Bergamin, em 1927 diz: A ver si este año nos reunimos y dejas de considerame como un 

gitano, mito que no sabes lo mucho que me prejudica y lo falso que es en su esencia,  

aunque no lo parezca em su forma.31

Não se pode negar o fato da perseguição e preconceito que sempre houve ao povo 

cigano. Lorca não compartilhava de tal sentimento. Ele dedica boa parte de sua obra a 

expressar essa cultura tão presente em seu país. O problema se dá pelo fato de que, 

trabalhar tanto esse tema, faz com que respingue no poeta também o preconceito. Lorca 

achava que era obrigação do intelectual falar de seu povo, de sua gente. 

Ele poetizava com o que havia de autêntico e tradicional. A obra Bodas de Sangre 

(1931) não conta uma história de ciganos. É uma história provinciana. A peça Mariana 

Pineda  (1927)  resgata  uma heroína  do  século  XIX,  seus  poemas trabalham diversos 

temas que não são ciganos como por exemplo suas odes, seus poemas dedicados a Dalí, 

a Gongora entre outros. Seria reduzir o poeta a um mundo muito restrito. 

Em fevereiro de 1927, surge o livro  Canciones .  São suas palavras:  Quedan las 

canciones ceñidas a mi cuerpo, y yo, dueño del libro. Mal poeta…, muy bien!, pero dueño  

de mi mala poesía. 32

Para  Federico  seus  companheiros  esperaram  o  lançamento  do  seu  livro  com 

música e dança mas toda essa festa era para ele e não para sua poesia. Ele não chega a 

dar  importância  as  críticas.  Lorca  queria  era  ser  autêntico  mesmo  que  alguns 

30 Ibidem, p. 56.
31 Ibidem, p. 56.
32 Ibidem, p. 56.
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depreciassem seu trabalho. 

Outra paixão que surge na vida de Lorca é a revista Gallo. O primeiro número tem 

a colaboração de Salvador Dalí e de Falla, no entanto, não passa do segundo número. 

Em maio de 1927 vai  para Barcelona com Dalí  para preparar a  encenação de 

Mariana  Pineda.   Ele  diz:  Mariana  Pineda  fue  una  de  las  grandes  emociones  de  mi  

infancia. 33

 Federico contava que, quando criança, ele e seus amigos cantavam uns versos 

mencionando a heroína. Ela era uma espécie de mito popular. Lorca já adulto, decide ir a 

fundo na história, a tanto tempo cantada pelo seu povo, e cria sua peça em homenagem a 

essa mulher cujo maior virtude foi o amor e a liberdade. Cano (1974).

Lorca dizia que o teatro deve representar questões relevantes que englobassem 

política,  costumes e polêmicas. Sua tendência ao liberalismo foi  um dos motivos que 

levaram o poeta à morte prematura.

Em dezembro de 1927 vai a Sevilha. Em abril de 1928 lança o Romancero Gitano. 

Um livro de poemas que teve o grande êxito. Esgotou-se em poucas semanas. Foi com 

este livro que Lorca conseguiu tocar na alma de toda a Espanha. Pelo fato de ter sido 

uma demonstração do grande conhecimento que o poeta tinha sobre os mistérios de 

Andalucía. 

Apesar de todo esse sucesso, além da vida de festas que viveu em Sevilha, Lorca 

não estava feliz. 

De regresso a Granada, escreve uma carta ao colombiano Jorge Zalamea34:

A pesar de todo, yo no estoy bien ni soy feliz(...) Te lo digo yo, que estoy pasando uno de los 
momentos más tristes y desagradables de mi vida….” “Tu no puedes imaginar lo que es pasarse 
noches enteras en el balcón viendo una Granada nocturna, vacía para mí, y sin tener el menor  

consuelo de nada. 35 

Toda  esta  tristeza  faz  com  que  Lorca  decida  pela  primeira  vez  afastar-se  da 

Espanha. Viaja para os Estados Unidos nos primeiros meses de 1929. 

Não teve grandes impressões da América. Um fato interessante revelado por Cano 

(1974)  é  que  Federico,  mesmo  sem ter  aprendido  uma  palavra  em inglês,  com sua 

irresistível presença, encantou a todos. 

33 Ibidem, p. 61.
34 Jorge Zalamea era considerado o escritor mais polêmico de sua época. Tratava de uma poesia mais 

voltada ao social, questões da terra e do trabalho.
35 Ibidem, p. 69.
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No início de sua viagem, acaba se arrependendo porque sente saudades de sua 

terra. Escreve o livro Poeta en Nova York num momento de depressão. Após  sair  de 

Kingston, primeira cidade que ficou, vai para Nova York e começa a melhorar seu estado 

de ânimo. Volta a produzir muito e sentir-se novamente sereno e alegre. O que realmente 

lhe marcou foi conhecer os negros do Harlem.   Reconhece neles a verdadeira alma da 

América.

Em Nova York mora na Residência  da Universidade de Columbia no centro da 

cidade.  E de lá escreve  para Carlos Morla36: He escrito mucho. Tengo casi dos libros de 

poemas y una pieza de teatro. Estoy sereno y alegre.37 

Lorca  encontra  em  Nova  York  a  Antonia  Mercê,  la  Argentina,  uma  dançarina 

feminista.  Também a  la  Argentinita,  Encarnación  López,  figura  exemplar  do  baile 

espanhol,  além de  Ignácio  Sanchez  Mejías,  conhecido  toreiro,  um dos  apoiadores  e 

patrocinadores da Geração de 27. Esse encontro serviu para animar a estadia do poeta 

na cidade. 

Uma sensação que Lorca ficou dos Estados Unidos foi a de que por trás daquela 

beleza artificial havia muita angústia e solidão. 

Após a viagem a América do Norte, Lorca recebe um convite para viajar a Cuba. 

Sente-se completamente diferente da viagem anterior.  A ilha de Cuba era certamente 

diferente. Primeiro, Lorca sente-se mais em casa pela língua. O povo também é mais 

parecido com o de sua terra. Cano (1974) relata: Cuba fue para Federico, después de la  

experiencia  extrañísima  y  opresora  de  Nueva  York,  un  gozo  constante,  y  para  los 

cubanos que le conocieron – poetas u no poetas - ,  un deslumbramiento y una fiesta  

permanentes.38 

Lorca volta de sua experiência na América muito mais seguro e feliz. Conheceu 

outras realidades, outros povos e costumes. Cresceu também como ser humano. Suas 

novas experiências despertaram no poeta uma consciência mais nativista, mais aberta ao 

povo no sentido de responsabilidade. Talvez embebido deste sentimento, alguns anos 

depois, em junho de 1936 faz uma declaração para uma revista chamada El Sol:

Yo soy español integral, y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos; pero odio 
al que es español por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre  que  se 

36 Carlos Morla foi um diplomático chileno que viveu em Salamanca. Era um grande amigo e confidente de 
Lorca.

37 Ibidem, p. 77.
38 Ibidem, p. 82.

                                                                                                                                                          23



sacrifica por una idea nacionalista abstracta por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en 
los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la 
médula; pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. 39 

Como  fica  claro  para  nós  o  quanto  Lorca  era  uma  pessoa  engajada  com  as 

questões sociais, apesar de não querer se envolver com política, tinha sempre, por meio 

de sua arte, a expressão do povo, das injustiças cometidas, como veremos por exemplo 

na  Canción  del  ginete  apaleado  (1931).  Lorca  não  temia  as  conseqüências  de  seus 

pensamentos, como pode ser visto em várias de suas entrevistas. 

Em maio de 1931 foi  publicado pelas  Ediciones Ulises o livro  Poema del cante 

jondo:

 (...) es  el  libro  de  Andalucía,  de  la  Andalucía  del  llanto,  que  canta  su  pena  y  su  alegría  
acompañándose del son grave y melancólico de la guitarra: la seguiriya, la soleá, la petenera. La 
saeta, y retratos de viejos cantaores, de ríos y ciudades andaluzas, conjuros y chumberas. Y la  
muerte misteriosa del Amargo, con la sierra de Granada al fondo. 40

Luis Cano (1974) comenta que Lorca nem espera pela crítica do livro, parece não 

ter dado muita importância ao lançamento.

Chegamos em um período muito importante para a carreira artística de Lorca. Ele 

tinha um grande projeto para por em prática. Um teatro universitário ambulante ao qual 

deu o nome  La Barraca. Esse projeto tinha por objetivo levar, a todos os povoados de 

Espanha, peças teatrais clássicas que dariam vida a obras desde Cervantes até Lope e 

Calderón.  Dada  a  relevância  desse  trabalho  para  a  arte  de  seu  país,  Lorca  obteve 

prontamente o apoio do ministro da Instrução Pública chamado  Fernando de los Ríos, 

este, um velho amigo de sua família. Como integrantes de La Barraca, Lorca contava com 

vários estudantes, principalmente de Filosofia e Letras. Numa ocasião, quando estava em 

Buenos  Aires,  disse  a  um  jornalista:  La  Barraca  es  para  mí  toda  mi  obra,  que  me 

interessa, que me ilusiona, más todavia que mi obra literária; como que por ella muchas  

veces he dejado de escribir un verso de concluir una pieza.41 

No início de 1933 Lorca tem seu primeiro sucesso com a dramaturgia. A estréia de 

Bodas  de  Sangre em  Madrid  na  noite  de  8  de  março.  Jose  Luiz  Cano  descreve 

sucintamente a peça:

 Bodas  de  sangre  se  basa  en  un  suceso  real,  que  publicaron  los  periódicos,  y  que  tuvo  por  
escenario  un  pueblo  de  la  provincia  de  Almería.  De  aquel  suceso  hizo  Federico  un  hermoso  
ejemplo  de  poesía  dramática,  una  tragedia  que  arranca  del  más  desnudo  realismo,  para  

39 Ibidem, p. 84.
40 Ibidem, p. 90.
41 Ibidem, p. 93.
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elevarse, en el momento oportuno a un plano de alta poesía y de fantasía simbólica.42 

Os últimos anos da vida do poeta foram de intensa atividade. Conheceu pessoas 

de  diversos  lugares  e  classes  sociais.  Pode  estar  sempre  prestigiando  todas  as 

representações que lhe interessavam na arte e no teatro.

Federico  era  um  grande  conferencista.  Em  1933  fez  uma  conferência  sobre 

Granada na Residência de Estudantes intitulada Paraíso cerrado para muchos y abierto  

para pocos. Com a colaboração da sua amiga,  Argentinita, que cantava para ilustrar suas 

palavras.43 

Um outro acontecimento musical onde Federico foi colaborador é a representação 

de El amor brujo , de Falla, dançado pela Argentinita y Ortega. Essa obra de Falla até hoje 

recebe novas interpretações. Carlos Saura, cineasta espanhol, trouxe para o cinema esse 

musical em 1986. 

Lorca, em finais de agosto de 1933, viaja à Argentina para dar conferências. Dentre 

elas, Juego y teoria del duente, El canto primitivo andaluz, Poeta en Nueva York, Nanas 

infantiles entre outras.44 

Em Buenos Aires, Federico conhece, dentre outros poetas, a Neruda. Lorca admira 

a obra e a pessoa de Neruda. Tornam-se amigos. Quando Neruda ocupou o cargo de 

cônsul  do Chile  e se mudou para Madrid,  ambos se reuniam em recitais  e festas de 

confraternização como uma oferecida pelo Pen Club onde Neruda e Lorca fazem uma 

homenagem a Rubén Darío. 

No verão de 1934, Federico trabalha na conclusão das últimas cenas de Yerma e 

ensaia novas peças para  La Barraca. Nesta época, morre um grande amigo, o toreiro 

Ignácio Sanches Mejías. Lorca lhe dedica um poema intitulado Llanto a Ignácio Sánchez 

Mejías, citado por Luiz Cano (1974) como um de seus melhores poemas. 

Em 15 de dezembro de 1934, Federico comenta como existem milhões de pessoas 

que nunca viram uma peça teatral e como é gratificante quando vêem. Ele queria fazer 

um teatro acessível  a todos.  Yo en este mundo siempre soy y seré partidário de los  

pobres. Yo siempre seré partidario de los que no tienen nada y hasta la tranquilidad de la  

nada se les niega. 45

42 Ibidem, p. 95.
43 Ibidem, p. 99.
44 Ibidem, p. 101.
45 Ibidem, p. 106.
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Um poeta sensível como Federico não podería deixar de ver a injustiça social tanto 

na  Espanha  como  nos  países  que  visitou.  Sabedor  da  necessidade  dos  mais 

intelectualizados em tomarem uma atitude, um posicionamento diante destas injustiças, 

Lorca não fica calado. Apesar de não querer se envolver com a política, Lorca nunca 

deixou de expressar sua opinião. Trabajar como una forma de protesta, porque el impulso  

de uno sería gritar todos los días al despertar en un mundo lleno de injusticias y miserias  

de  todo  orden:  Protesto!  Protesto!  Protesto.46Ainda  que  o  esforço  do  escritor  possa 

parecer inútil, é preciso trabalhar sempre na tentativa de conseguir alguma mudança.  

Em 12 de dezembro de 1935, Margarita Xirgu47 estréia a peça Doña Rosita.  Lorca 

aproveitou, com o êxito desta obra,  para agradecer a suas criadas que lhe ensinaram 

oralmente os romances, lendas e canções que despertaram sua alma de poeta.48 

Lorca tinha como projeto levar ao cinema o ambiente das coplas, bailes e lendas. 

Segundo Luis Cano (1974), este deve ter sido um dos muitos projetos que nasciam e 

morriam na mente do poeta. Mesmo não tendo realizado em vida essa ideia podemos vê-

la concretizada pelas mãos do já citado Carlos Saura49, cineasta que trouxe ao cinema o 

mundo flamenco. 

O  último  ano  de  vida  de  Lorca,  1936,  era  uma  época  de  grandes  conflitos  e 

intolerância  política  e  social.  Era  impossível  deixar  de  posicionar-se  diante  do  que 

acontecia e, posicionar-se, poderia ser uma questão de vida e morte. A grande maioria 

dos intelectuais eram de esquerda, adeptos da república liberal chegado ao marxismo.50 

Apesar dos conflitos que andavam em vias de fato com condenações e execuções, a arte 

permanecia viva. Várias apresentações pelas províncias. Em Lyceum Club, Unamuno lê 

seu drama  Raquel  encadenada,  em 6 de janeiro morre Valle Inclán, grande figura da 

geração de 98 e um dos nomes mais admirados por Lorca, que, segundo Luis Cano 

(1974), foi um “antecedente importante” do poeta. 

Lorca participou, nesse mesmo ano, de uma convocação em homenagem a Rafael 

Alberti, poeta comunista que voltava da Rússia. 

Em 1  de  abril  de  1936  Lorca,  junto  com outros  poetas,  assina  um manifesto 

46 Ibidem, p. 107.
47 Margarita Xirgu foi uma atríz amiga de Lorca, estreou quase todas as obras de Lorca como  Mariana 
Pineda, Zapatera prodigiosa, Yerma e Bodas de Sangre

48 Ibidem, p. 110.
49 Carlos Saura é cineastra espanhol . Saura colocou nas telas do cinema grandes obras do flamenco 

como Bodas de Sangre de Lorca e Amor Brujo baseado na obra de Manuel de Falla. 
50 Ibidem, p. 111.
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pedindo  a  libertação  do  líder  revolucionário  brasileiro  Luis  Carlos  Prestes.  Uma 

declaração feita por Lorca e relembrada por Luis Cano (1974) traz o cerne do maior 

problema que assola o mundo desde sempre. A fome. El dia que el hambre desaparesca 

va a producirse em el mundo la explosión espiritual más grande que jamás conoció la  

Humanidad. Nunca jamás se podrán figurar los hombres la alegría que estallará el día de 

la Gran Revolución.51 

Entre o mês de abril e maio com  a posse de Azaña, Presidente da República, a 

oposição monárquica fica mais acentuada.  

O novo Presidente inaugura uma Feira de Livros que vai do dia 24 a 30 de maio. 

No final, ocorre um recital de poemas ao ar livre que contam com a presença de Federico, 

Neruda e outros. 

Em  entrevista  para  El  Sol,  Federico  declara  novamente  seu  posicionamento 

socialista. En este momento dramático del mundo el artista debe llorar y rír con su pueblo.  

Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a  

los que buscan las azucenas (...) Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo 

de morir. Escucho a la naturaleza y al hombre con asombro, y copio lo que me enseñan 

sin pedantería y sin dar las cosas un sentido que no sé si  tienen…Pero el  dolor del  

hombre y la injusticia que mana del mundo, y mi propio cuerpo y mi propio pensamiento,  

me evitan trasladar mi casa a las estrellas. 52

A última obra de Federico foi  La casa de Bernarda Alba, lida por ele na casa do 

doutor Eusebio Oliver, amigo e médico dos poetas da geração de 27.

Pouco antes do golpe militar,  Lorca declara numa conversa informal  a Damaso 

Alonso Yo nunca seré político. Yo soy revolucionario, porque no hay verdadero poeta que  

no sea revolucionario. 53

Federico tinha por costume passar o verão em Granada com sua família. O clima 

político não mostrava um momento propício para esta viagem, mas, mesmo assim ele 

viaja pela última vez para sua terra. 

No dia 18 de julho inicia a rebelião militar, dia 20 de julho seu cunhado Manuel 

Fernández Montesinos, socialista, é preso e fuzilado dia 16 de agosto dia em que Lorca 

foi preso. Ao amanhecer do dia 19 de agosto de 1936 o poeta Federico García Lorca foi 

51 Ibidem, p. 114.
52 Ibidem, p. 117.
53 Ibidem, p. 118.
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fuzilado. 

Grande perda para a Espanha e para o mundo. Federico deixou um exemplo de 

homem de visão e sensível ao sofrimento alheio. Sua obra demonstra o amor que tinha 

pela sua terra e o respeito acima de tudo pelo seu povo. 
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2. FLAMENCO

Após  conhecermos  um  pouco  sobre  a  vida  de  Federico  Garcia  Lorca, 

proponho entrarmos em contato com o flamenco no que diz respeito à palavra e ao povo 

que tanto encantou ao poeta.

2.1 A PALAVRA

A primeira vez que o flamenco foi mencionado na literatura, remonta a 1774 no livro 

Cartas marruecas de José Cadalso. No ,  a origem do termo  flamenco continua a ser 

assunto bastante debatido. Uma das teorias,  sugere que a palavra tem origem árabe, 

retirada das palavras "felag mengu" (que significa algo como "camponês de passagem" ou 

“fugitivo camponês")54

Esta palavra "flamenco" designava ciganos, pessoas sem posse de terra, derivado 

do  árabe  das  palavras  "fellahu"  e  "mengu",  que  significava  "o  camponês  errante".  A 

sociedade espanhola associava a esta palavra os ciganos, ou o estilo de vida cigana. Tal 

estilo incluía a arte da música flamenca, a dança e a tourada.55

Zanin  (2005),  nos  revela  com  seus  estudos  as  seguintes  definições  para  a 

etimologia da palavra flamenco:  felag mencu (camponês nômade); felai cum (camponês 

rústico); vindo de uma expressão:  no te pongas flamenco, querendo dizer, preguiçoso, 

fanfarrão. Zanin conclui dizendo que esta variedade de definições sobre a etmologia desta 

palavra se dá ao fato dela ser transmitida oralmente e, portanto, existe uma escassez de 

documentos a respeito56. 

Para a RAE, flamenco quer dizer: natural de Flandes. A chamada região flamenca é 

uma das três regiões que são compostas pela Bélgica junto a Valonia e uma região de 

Bruchelas. Essa região faz fronteira ao oeste com a França e o Mar do Norte, ao norte e 

leste com Holanda e ao sul com Valonia. 57

Também  dá-se  o  nome  de  flamenco  a  certas  manifestações  socioculturais 

associadas  geralmente  ao  povo  cigano,  especialmente  enrraizados  em  Andalucía. 

54 Clube Stum.  Disponível  em:  <http://somostodosum.ig.com.br/clube/artigos.asp?id=4557>.  Acesso  em: 
05/06/2010.

55 CONTEÚDO Aberto. In Wikepedia: a enciclopédia livre. Disponível em:   <http://pt.wikipedia.org/wiki/Flamenco  >   
Acesso em: 12/06/2010.

56 ZANIN, F. C. Aspectos gerais da música flamenca. 5p. Dissertação (Mestrado em Artes) – 
Departamento de Música da Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2005.

57 CONTEÚDO Aberto. In Wikepedia: a enciclopédia livre. Disponível em: < http://es.wikipedia.org/wiki/Regi
%C3%B3n_Flamenca>. Acesso em: 11/06/2010.
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Também  pode  se  chamar  flamenco  ou  flamenca  a  uma  atitude  insolente  ponerse 

flamenco. Pode ser a denominação de uma mulher bonita, de bom corpo, pele firme e 

corada.  Em Porto  Rico,  chama-se  flamenco  a  alguém magro.  Os  espanhóis  também 

chamam de flamenco a ave que chamamos de flamingo.58 

2.2 EL DUENDE

             Não é possível  falar  sobre o povo e a cultura espanhola sem mencionar uma 

figura, alguém que, mesmo não tendo uma forma física, parece estar presente em todas 

as  manifestações  culturais  e  artísticas  da  Espanha,  país  com  o  qual,  poderíamos 

seguramente dizer, mais se identifica - El duende. 

Lorca fala sobre o duende como uma entidade, algo que pode ser sentido, mas não 

descrito.  Uma  força  natural  que  se  manifesta  e  transparece  aos  olhos.  Um  artista 

dominado  pelo  duende  pode  ser  percebido,  reconhecido  porque  passa  aos  seus 

espectadores a sensação da perfeição, da plenitude, da incorporação da própria cultura e 

de tudo que ela representa. 

            Parece que nosso coração o reconhece, bate mais forte, libera alguma substância 

em nosso sangue capaz de provocar um prazer, um deleite, uma alegria inexplicável. 

            Sendo algo tão positivo, Lorca completa que não é possível comparar o duende ao 

mau. Assim como o duende, percebido no outro, provoca sensações físicas e psíquicas 

em nós, do mesmo modo, o duende presente no outro, domina todo o seu ser físico, 

mental e espiritual. Essa dominação pelo duende é tão forte que é impossível não ser 

percebida. 

            Antes de uma possível comparação ou confusão, Lorca descarta a possibilidade 

deste duende ser confundido com anjos ou musas. A distinção mais importante feita por 

Lorca  para  esses  seres  é  a  seguinte:  tanto  os  anjos  como  as  musas  vem  de  fora 

enquanto o duende vem de dentro. (…)  al duende hay que despertarlo en las últimas 

habitaciones de la sangre.  59

            Lorca afirma ser possível enganar ao público mais distraído, porém, se prestarmos 

atenção sem nos deixar levar  pelo hipnotizante colorido movimento das bailarinas,  os 

coreografados passos ou notas musicais seguidas com precisão, o que prevalecerá, em 

58 Real Academia Española. Disponível em: <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?
TIPO_BUS=3&LEMA=flamenco>. Acesso em: 11/06/2010.

59 – HOYO, A. del. Federico Garcia Lorca, Obras Completas: Recompilación y notas de Arturo del Hoyo. 9. 
ed. Madrid: Aguilar, 1965. Prólogo de Jorge Guillen e Epílogo de Vicente Aleixandre. p. 111.
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meio desta sempre inebriante cena será o duende, se ele estiver presente. 

Los grandes artistas del sur de España, gitanos o flamencos. Ya canten, ya bailen, ya toquen,  
saben  que  no  es  posible  ninguna  emoción  sin  la  llegada  del  duende.(...)  La  aparición  del  
duende  es  seguida  por  sinceros  gritos  de  Vida  Dios!,  profundo,  humano,  tierno  grito  de  una  
comunicación con Dios por medio de los cinco sentidos …(...) gracias al duende que agita la voz 
y el cuerpo de la bailarina, evasión real de este mundo. 60

 A questão dos cinco sentidos é algo interessante. Falarei sobre isso no início do 

capítulo de análise dos poemas. O que percebemos nestes trechos é que Lorca convive 

com o duende e o reconhece na arte de seu povo. 

Todas las artes son capaces de duende, pero donde encuentra más campo, como es natural, es 
en la música, en la danza y en la poesía hablada, ya que estas necesitan un cuerpo vivo que  
interprete,  porque son  formas que  nacen y  mueren  de modo perpetuo y  alzan  sus  contornos  
sobre un presente exacto. 61 

            Com essas palavras podemos definir a forma com que Lorca trabalhou o  cante 

jondo. Ao definir um movimento de baile, um guitarrista em pleno tocar, um grito do cante, 

ele, na verdade,  está definindo ou transcrevendo o próprio duende, que ele, como poeta, 

consegue visionar, decodificar em versos. É o duende flamenco que está retratado no 

livro  poema del cante jondo.

            Uma das muitas histórias traduzidas por Arturo del Hoyo, retirados dos próprios 

relatos do poeta, é sobre um concurso de baile em Jerez de la Frontera, transcrevo o 

trecho:

Hace años en un concurso de baile  en Jerez de la  Frontera,  se llevó el  premio una vieja  de  
ochenta años contra hermosas mujeres y muchachas con la cintura de agua, por el solo hecho de 

levantar los brazos, erguir la cabeza y dar un golpe con el pie sobre el tabladillo; pero en la reunión  de 
musas y ángeles que había allí, bellezas de forma y bellezas de sonrisa, tenía que ganar y ganó aquel 
duende moribundo que arrastraba por el suelo sus alas de cutillos oxidados.62 

Como vemos, existe outra visão possível para o duente lorquiano. Uma explicação 

para  a  presença  da  morte  nos  poemas de  Lorca  pode  estar  justamente  nesta  visão 

diferenciada do duende, aquele ser que se deleita na profundidade, na noite, e, porque 

não dizer, na finitude humana sempre diante de nós como única certeza e ao mesmo 

tempo tão  temida.  Lorca,  como um autêntico espanhol,  sabe que sua terra  exalta  a 

morte. Podemos ver as touradas, símbolo tão presente na Espanha quanto o flamenco. 

Essa Espanha cheira a rosas vermelhas tanto quanto a sangue. Sangue este que permeia 

a obra de Lorca com uma verdadeira obsessão. Sendo ela a fonte máxima da obra de seu 

poeta maior, não poderia ser somente de vida e beleza a essência da obra do autor.

60 ibidem, p. 112-113.
61 ibidem, p. 114.
62 Ibidem, p. 114.
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 La  virtud  mágica  del  poema  consiste  en  estar  siempre  enduendado  para  bautizar  con  agua  
oscura a todos los que lo miran, porque con duende es más fácil amar, comprender, y es seguro 
ser amado, ser comprendido, y esta lucha por la expresión y por la comunicación de la expresión 
adquiere a veces, en poesía, caracteres mortales. 63 

Para Lorca, nem o baile, nem os touros divertem. É o duente que se encarrega de 

fazer  sofrer  por  meio  do  drama.  España  es  el  único  país  donde  la  muerte  es  el  

espectáculo nacional...64O duende de Lorca está mais para um canalizador de emoções 

fortes do que para um vilão. Sua presença é a que traz vivacidade e paixão ao povo 

espanhol. 

 2.3  A CULTURA E O POVO

Alguns estudiosos dizem que o flamenco  faz parte da cultura de povos que foram 

perseguidos pela inquisição como os mouros, ciganos e judeus,  obrigados a fugir para as 

montanhas e regiões rurais para não serem mortos ou obrigados a seguirem uma religião 

que não era a sua. Essa fuga acaba unindo esses três povos, conseqüentemente uma 

mescla de culturas surge.65 

Outros  estudos  vão  mais  longe  na  tentativa  de  uma definição.  Fabiano  Zanin, 

professor da Universidade de Artes do Paraná, dedicou seus estudos ao flamenco. De 

suas pesquisas sobre as questões históricas, cito o trecho abaixo: 

A história da Espanha, é a sucessão de invasões de diferentes povos que se estenderam por toda 
a Península Ibérica. Os primeiros a chegar foram os iberos, logo os ceutas, e da fusão destes dois  
povos surgiram os celtiberos, que se agruparam em varias tribos (cantabrios, astures e lusitanos) 
que  mais  tarde  deram origem a seus  respectivos  territórios.  Os próximos invasores  foram os  
fenícios, e finalmente os romanos, os quais permaneceram durante aproximadamente seis séculos. 
Os visigodos sucederam os romanos e ocuparam a Espanha durante 300 anos.(...) A partir do  
século  VIII  os  árabes foram conquistando  a península,  e  no  período de apenas sete  anos já  
dominavam cidades  importantes como Córdoba,  Sevilha  e  Granada.  Durante  algum tempo as  
culturas árabe, judia e cristã conviveram no mesmo marco geográfico e histórico, o que foi de suma 
importância para o desenvolvimento do Flamenco. O norte da Espanha foi  à única região que  
resistiu aos quase oito séculos de domínio árabe.(...)  No ano de 718 dá-se início a Reconquista,  
período durante o qual os reinos cristãos do norte recuperaram lentamente os territórios  
islamizados.  Ao  final  do  século  XIII  os  reinos  de  Aragón  e  Castilla  uniram forças  através  do  
casamento de Isabel, princesa de Castilla, e Fernando, herdeiro do trono de Aragón. Em 1482 os 
assim  chamados  Réis  Católicos  sitiaram  a  cidade  de  Granada,  e  dez  anos  depois  o  último  
califado árabe chegou ao fim.66

Outro estudo trata dos ciganos não integrados na sociedade sevilhana do séc. XVI. 

Segundo relatos, a primeira indicação de ciganos espanhóis é um salvoconduto de janeiro 

63 Ibidem, p. 117.
64 Ibidem, p. 119.
65 CONTEÚDO Aberto. In Wikepedia: a enciclopédia livre. Disponível em:                                                                  < 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Flamenco> Acesso em: 11/06/2010.
66 ZANIN, F. C. Aspectos gerais da música flamenca. 5p. Dissertação (Mestrado em Artes) – 

Departamento de Música da Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2005.
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de 1425, outorgado em Zaragoza por Alfonso V de Aragon, el Magnânimo, a favor de 

“Don Johan de Egipte Menor”.  Tomás, suposto conde de Egipto Menor, recebeu outro 

salvoconduto  pouco  tempo  depois.  As  crônicas  indicam  que  ciganos  chegaram  a 

Barcelona em 1447, desde a França.67   

Dentre  todas  as  hipóteses  para  a  origem  do  flamenco  e  seu  povo  mais 

representativo,  a que mais parece convincente é  a de que  o flamenco está mesmo 

enraizado na cultura do povo cigano, tanto que, a própria palavra “flamenco” designava 

ciganos, segundo a tradução de Cristina Schafer, de um artigo traduzido da revista alemã 

Halima/1999, do texto de autoria de Karol H. Harding, os ciganos...

(…)  vieram da Índia e emigraram até a Espanha, para a região de Andaluzia. O nome espanhol  
dos ciganos é "gitano". O idioma dos ciganos é o romanês e contém em sua maioria palavras  
derivadas do antigo sânscrito (conforme pesquisa de Grellman), que era falado no noroeste da  
Índia. Mas por todos os países que passavam, assimilavam palavras de idiomas locais, por isso  
encontramos  palavras  do  turco,  grego  e  armênio.  Em cada  país  eram chamados  por  outros  
nomes:Luri  no Beluchistão/  Luli  no Iraque /  Karaki  ou Zangi  na Pérsia /  Kauli  no Afganistão /  
Cingan ou Tchingan na Sïria e na Turquia /Tsigane na Rússia/ Tsiganos ou Atsincani na Grécia /  
Roma ou Sinti na América

Há mais de 600 anos os ciganos emigraram para a Europa, onde se dividiram em vários grupos:

1- um grupo chegou até a Inglaterra, partindo de Bizanz (Istambul), percorrendo a Sérvia e a 
Itália.
2- outro grupo se dividiu deste no norte da França e foi de Paris até o norte da Espanha
3- outros se espalharam pela Moldávia até a Rússia
4- outros foram para o Egito e de lá para a Andaluzia.68

Arango (1995) em suas pesquisas sobre os ciganos de Andalucía relata: 

Despues  de  establecerse  los  gitanos  en  Andalucía  en  el  siglo  XV,  ellos  han  sido  un  
pueblo nómada; ellos vivían de manera errante en la campiña al  exterior  de los pueblos y de  
grandes centros urbanos. Entre el siglo XV y XVI, ellos mantenían relaciones estrechas con los  
moros. Gracias a la pragmártica de Medina del Campo, sabemos que los gitanos recorrían los  
pueblos y las ciudades de España y que ellos fueron perseguidos como simples delincuentes. En  
el siglo XVIII, los gitanos han comenzado a adaptarse a la vida andaluza y desde entonces las dos 
culturas se cruzan. “Coincidían con los moriscos en ser un grupo rural, en mantener ocultamente 
sus  costumbres  y  sus  ideas  religiosas,  en  poseer  un  folklore  de  origen  oriental,  rico  en  
manifestaciones coreográficas. Finalmente, coincidían con ambos en ser una sociedad hermética e 
impermeable.  (...)  Los  gitanos  andaluces  practicaban  la  religión  católica  y  hablaban  a  la  vez  
español  y calé.  Buen número de sus creencias estaban a menudo desprovistas de sentido,  y  
otros partían de supersticiones oscuras. 69

Temos várias definições que coincidem em muito e divergem em algo. O fato é que 

sempre haverá algo de misterioso envolvendo o flamenco, seu povo e sua cultura.  É 

67 Alma Mater Espalense. Disponível em:< http://personal.us.es/alporu/histsevilla/gitanos_andalucia.htm  >  . 
Acesso em: 04/04/2010.

68 Clube Stum. Disponível em: < http://somostodosum.ig.com.br/clube/artigos.asp?id=4557>. Acesso em: 
05/06/2010.

69  ARANGO, M. A. Símbolo y simbologia en la obra de Federico Garcia Lorca. 1. ed. Madrid: 
Fundamentos, 1995. p. 68.
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justamente isso que atrai mais a atenção de Lorca. 

Manoel Barrios, grande escritor, jornalista e ensaísta espanhol diz que en el siglo  

XVI, las pequeñas bandas gitanas se convertieron de pronto en un gran pueblo. Comenta 

que em Andaluzia, especialmente em Granada a população de ciganos chegava a 50%. 

Esse fato pode ter levado a alguns historiadores comentarem que em Andaluzia os 

ciganos  parecem  ter  se  fixado  deixando  de  lado  a  vida  nômade.  Regiões  como 

Sacromonte e Albaicín são redutos dos chamados mouriscos agitanados. 

O flamenco originalmente era composto apenas pelo cante. Isso pode ser um ponto 

de  partida  para  associar  essa arte  com a  poesia,  com a  palavra  acima de tudo.  Os 

grandes clássicos, como a poesia épica,  também tiveram sua origem na oralidade.  O 

flamenco  é  uma  expressão  que  aos  poucos  foi  se  modificando,  incorporando  outros 

elementos como as palmas, a guitarra, o sapateado e a dança. 

Um ensaio escrito sobre o Cante Jondo por Aziz Balouch, nos traz um outro estudo 

sobre o tema. Transcrevo:

Hay muchas teorías sobre el origen del cante jondo o flamenco, y muy pocas cosas en ellas que 
puedan demostrarse. Casi todas intentan buscar un núcleo originario puro, el cante jondo o gitano, o 
conjunto de "cantes básicos", comparadas con los cuales todas las formas flamencas posteriores o  
serían "aflamencadas" o "emparentadas con ...". Algunos buscan las raíces del cante flamenco en el  
exterior (origen pakistaní), otros las buscan en una raza determinada (origen gitano del cante jondo o  
gitano-andaluz), otros niegan la paternidad a un grupo social o raza determinada en la creación de este  
cante singular que es el jondo (tesis del origen andaluz como producto de la convivencia de gitanos,  
moriscos y andaluces, sin privilegiar a ningún grupo determinado). 

Las teorías se podrían resumir así: 
a) predominio de los elementos de origen oriental: el flamenco es de origen oriental (Pakistán, India); b) 
predominio del elemento gitano: el cante es creación genuina de los gitanos; 
c) predominio del elemento gitano, pero no como creador, sino como “forjador” del cante a base de 
elementos del folclore andaluz; 
d) el cante no es producto de ningún grupo social especial, ni de ninguna etnia: cuando llegaron los 
gitanos a España, el cante ya había sido creado tal y como lo conocemos; 
e) teoría gitano-morisca del cante: los gitanos no crearon ni forjaron nada, el flamenco es un producto 
autóctono de la Baja Andalucía y en él confluyen elementos de todas las culturas que se asentaron en 
esta región y de todos los grupos étnicos que convivieron en ella: andaluces, moriscos, gitanos (los 
gitanos no crearon nada, pero fueron los primeros que “profesionalizaron” el flamenco, los primeros que 
lo “comercializaron”, el papel de los moriscos refugiados con los gitanos fue muy importante, así como 
la tradición de los judíos sefardíes y de los cristianos mozárabes.

Después de más de veinte años de investigaciones sobre el origen y raíz del Cante Jondo 
andaluz,  he  llegado  a  la  conclusión  de  que  éste,  especialmente  en  sus  modalidades  “soleares”,  
“seguiriyas”,  “serranas”,  “fandanguillos”,  “martinetes”,  “cañas”,  “polos”  y  otros  más,  tienen  auténtica 
afinidad con el cante folklórico Indo-Pakistán. Como un modesto cantor de la música Indo-pakistaní y  
Cante Jondo, habiendo vivido en ambos países, y cantado en ellos, llegué a experimentar de cerca, en  
sus más hondas raíces, el sentimiento que ambos cantes entrañan. 70

Dentre todas as possibilidades,  algo é certo.  O povo cigano, por sua condição 

70 Aziz Balouch: Cante Jondo (su origen y evolución). Madrid: Ediciones Ensayos, 1955, p. 7
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nômade  é  o  mais  aceitável  representante  da  cultura  flamenca.  Segundo  Barrios,  os 

ciganos  (...)  han  sido  los  guardadores,  durante  los  siglos  del  silencio  público,  del  

flamenco, hasta que en el siglo XIX liberal salió a la luz, en las juergas de los señoritos.71 

Para  os  que  entram em contato  com a  música  alegre  como  as  sevillanas ou 

alegrias, sentem que tudo se resume a felicidade, entretanto, a verdadeira cara flamenca 

é  trágica,  triste,  sofrida.  As  siguiriyas,  soleares,  são  exemplos,  são  os  rítmos   mais 

apreciados por Lorca.  É justamente sobre o  cante jondo  que o poeta debruçará suas 

atenção, sua paixão e seus versos. 

71 Wordpress. Disponível em: <http://identidadeandaluza.wordpress.com/2009/01/24/los-gitanos/>. Acesso 
em: 10/05/2010.
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3. O POPULISMO NA OBRA DE LORCA

A poesia de Garcia Lorca teve, desde seus primórdios, uma conotação popular. Gil 

(1964) comenta que Desde el primer momento nos sorprende Federico García Lorca con  

su rara habilidad para captar y asimilar el embrujo de la llamada poesía del pueblo sin  

renunciar, en ningún caso, a la tradición literaria ni a las innovaciones de última hora. 72

A poesia popular é uma repetição de versos, a muito tempo criados, normalmente 

de autores desconhecidos. Esses chamados por nós de ditos ou canções populares serão 

acoplados aos versos de Lorca em determinados poemas. Um trabalho proposital para 

tornar mais autêntica a relação dos versos com seu povo. 

Como já havia dito, Garcia Lorca, desde pequeno, conviveu com pessoas do povo. 

Graças a elas pode entrar em contato com as canções tradicionais, as lendas e contos da 

gente simples da região de Andalucía. 

Apesar de não utilizar a métrica do cante flamenco, Lorca trará deste, toda uma 

simbologia  e  até  uma  semelhança  com  as  coplas e  estribillos,  ou  refrão.  Dá-se 

geralmente o nome de copla a todo poema popular  em metros menores e com rima 

asonante  nos versos pares  e  rima livre  nos versos ímpares,  formando estrofes  de  4 

versos73. 

Um  recurso  frequente  nas  canções  e  nas  coplas é  o  simbolismo  popular  ou 

emblema. O simbolismo popular é um procedimento que retrata uma situação, um desejo 

ou um estado de ânimo, sendo basicamente descrição mais de sentimentos, não é algo 

muito claro, não é evidente. 

As coplas normalmente tratam de um amor perdido, platônico, ousado ou de uma 

paixão ardente. Gil (1964) diz que o estilo e o ar de copla muitas vezes não se separa da 

fraseología popular.74 

Na  obra  de  García  Lorca  temos  um  simbolismo  ingênuo  e  de  ascendência 

camponesa, mas, não devemos confundir o gosto de Lorca pelo tema com sua técnica, 

esta, não tinha nada de simples, era refinada como refinado era nosso poeta.

O teatro lorquiano é a demonstração máxima do trabalho de Lorca com os temas 

72  GIL, C. R. Claves líricas de Garcia Lorca: Ensayos sobre la expresión y los climas poéticos lorquianos. 
Madrid: Aguilar, 1964.p. 67.

73 GODOI, E. Para entender a Versificação Espanhola... e gostar dela. Curitiba: IBPEX, 2007.

74  GIL, C. R. Claves líricas de Garcia Lorca: Ensayos sobre la expresión y los climas poéticos lorquianos. 
Madrid: Aguilar, 1964.p. 80.
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cotidianos da Espanha popular, e por esse motivo, farei uma breve análise no final deste 

trabalho como complemento à análise dos poemas.

Segundo  Gil  (1964),  o  livro  Poema del  cante  jondo é  somente  em parte  uma 

transposição de temas e usos característicos. 

Para  nós,  estrangeiros,  é  um  pouco  difícil  detectarmos  esses  ditos  populares 

porque nos falta vivência e convivência com o povo espanhol. Muitos versos utilizados por 

Lorca, como diz Gil (1964), são meramente repetições desses ditos. Ele exemplifica esta 

constatação com versos do livro Poema del cante jondo:

En la casa blanca muera

la perdición de los hombres.
 ( versos do poema Muerte de la Petenera)

…piensa que el mundo es chiquito
Y el corazón es inmenso.
 (versos do poema Soleá)

¡ Señor del mayor dolor!
(verso do poema Lamentación de la muerte)

Outro detalhe importante é o fato de Lorca não conhecer o tema popular somente 

da  convivência  com o seu povo,  mas também de suas leituras  da  poesia  tradicional 

presente na literatura do  Siglo de Oro.75Gil (1964) afirma:  Hacia finales des siglo XVII,  

villancicos, glosas y canciones tradicionales fueron cayendo oficialmente  en olvido; mas 

han perdurado en el pueblo.76 

Da antiga variedade de formas estróficas, prevaleceram especialmente a cuarteta 

(quatro versos octassílabos asonantes segundo e quarto) e a  seguidilla (quatro versos, 

assonantes, segundo e quarto sendo os dois últimos mais curtos) que desde o princípio 

do séc. XIX vêm substituir os antigos villancicos e romances. O tom desses versos perdeu 

o ar aristocrático de antigamente e agora possuem uma mentalidade mais plebéia. 

As coplas conservam algo em comum com o antigo que seria o tema da terra e da 

75 Época clássica ou apogeu da cultura espanhola. Esse período corresponde do Renascimento do séc. 
XVI ao Barroco do séc. XVII.

76  GIL, C. R. Claves líricas de Garcia Lorca: Ensayos sobre la expresión y los climas poéticos lorquianos. 
Madrid: Aguilar, 1964.p. 72.
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gente. 

Quanto ao Poema del cante jondo vemos que, em alguns poemas, Lorca utiliza a 

métrica tradicional. É o caso do Poema de la soleá. A soleá é um copla andaluza de tres 

versos. Se dejó el balcón abierto / y al alba por el balcón / desembocó todo el cielo.77

Do  tempo  tradicional  Lorca  traz  as  canções  de  amigo,  presentes  também  na 

literatura portuguesa do séc. XVI; o leixa pren (deixa e pega, versos que se repetem em 

parte, como refrão). Um exemplo desse uso seria o poema Baladilla de los tres rios. O 

tema do amor que se foi e não veio, a repetição deste refrão alternando com o amor que 

se foi pelo ar. 

Além da métrica, algo que não me proponho a aprofundar neste trabalho, o símbolo 

tradicional  está muito presente em todas as obras de Lorca.  Gil  (1964) também  nos 

brinda com alguns exemplos, transcrevo os válidos para o Poema del cante jondo:

...oliva – aceituna y limón son términos emblemáticos, de origen popular, que Lorca  ha  hecho  
muy suyos.(...) Lorca no desmiente nunca esa tendencia a desdoblar los componentes de su 

mundo poético en una gradación de escalas que, según anota Del Río, suelen ir 'de concreto e 
inmediato hacia lo general” y, cabría añadir, hacia 'lo irreal y cósmico.'78

Gil (1964) pergunta-se o que teria em comum a lírica de um poeta, cuja técnica é 

das mais refinadas em toda a poesia  espanhola com o  folclore,  com o popular?  Ele 

mesmo responde. Antes de tudo, o vocabulário simples de Lorca, sua frase recortada e 

sua sintaxe sem complicações comportam o mesmo vôo lírico que admiramos nas coplas 

e na poesia tradicional.79

De fato, não temos palavras rebuscadas na poesia de Lorca, o que temos é uma 

carga simbólica muito grande, algo que merece um aprofundamento para poder entender 

a real intenção do poeta em seus versos. Essa é a tentativa que farei no próximo capítulo. 

77 Ibidem, p. 74.
78 Ibidem, p. 84.
79 Ibidem, p. 87.
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4.POEMA DEL CANTE JONDO
4.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS

Federico Garcia Lorca escreve seu livro Poema del cante jondo com pouco mais de 

20 anos. Esse livro é fruto das percepções de Lorca sobre a cultura cigana que está 

enraizada em sua terra e que chegou até ele desde muito cedo por meio das histórias 

contadas pelas pessoas que estiveram ao seu lado desde a primeira infância, pessoas do 

povo que trabalhavam nas terras de seu pai, com as quais, Lorca mantinha uma relação 

de respeito e curiosidade. O pequeno García Lorca cresceu num ambiente legitimamente 

flamenco como já descrevi no capítulo “Lorca”. 

Lorca costumava dizer que o cante flamenco é uma degeneração do canto cigano. 

O cante jondo é o verdadeiro canto cigano, porque é fundo, é legítimo.80 

Enquanto  o  Cante  Hondo de Manuel  Machado segue metricamente  o  cante,  o 

Poema del Cante Jondo de Garcia Lorca apenas em alguns poemas, como no Poema de 

la Soleá, podemos ver uma métrica fiel. Normalmente o que ocorre é uma interpretação 

do cante. Guardia (1952) nos dá uma definição:

(...)el Poema del Cante Jondo, de Lorca es uma interpretación de ese cante. No es la copla lo que 

escribe el poeta de poco más de veinte años, sino la emoción íntima producida por esa copla.  Es  la 

resonancia interior de la canción popular que le llega desde el fondo de la noche de Andalucía.

Uma vez indagado se expressaria algo flamenco, respondeu secamente:

 De expresar yo algo flamenco – declaró como reproche – sería la solear o la seguiriya gitana, o 
el polo o la caña. O sea lo hondo, lo escueto, el fondo primitivo de lo andaluz, la canción que es 
más  grito  que  gesto.  La  seguiriya  y  la  solear  son  algo  exclusivamente  regional,  local,  sin  
irradiaciones ni contratos.81

Para  Lorca,  não  tinha  valor  o  flamenco  comercial,  aquele  para  turistas  ver.  O 

autêntico flamenco provinha da raíz triste das canções ciganas que contam a história 

desse povo e expressam, por meio desta arte, sua mais profunda dor e desespero. 

Segundo Alfredo de la Guardia (1952), 

   El “Poema del Cante Jondo” fué escrito em 1921 y no publicado hasta diez años después, por 
esa buena morosidad horaciana de Lorca en dar a la imprenta sus composiciones, que motivaba  
un retraso, a veces prejudicial. Un grupo de artistas y escritores, el Centro Artístico de Granada,  
 por  D. Fernando de los Ríos, organizó con la colaboración de Falla y de Zuloaga, una Fiesta del  
Cante  Jondo,  a  la  que  concurrieron  los  más  reputados  cantaores  y  guitarristas  andaluces,  
encabezados por la veterana Niña de los Peines. Desde la famosa cantaora cetrina y bizca, fea,  
impresionante,  hasta  los  más  tiernos  intérpretes,  todos  entonaron  en  una  noche  veraniega  y  
oriental, entre las frondas de la Alhambra, las expresiones más legítimas del canto gitano. Querían 

80 Livro 2 – GUARDIA, A. de la. Garcia Lorca: Pesona y creación. 3. ed. Buenos Aires: Schapire, 1952.p. 
146

81 Ibidem, p. 146
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defenderlo, así, de una decadencia inevitable, al parecer, y de la desvirtuación que le amenazaba 
en los escenarios madrileños, distantes y ajenos al típico tabladillo o, simplemente, a la mesa tosca 
y todavía húmeda de manzanilla o de jerez.(...)  En esa fiesta tuvo su origen el libro de Federico, 
uno de los organizadores. Libro que es resonancia e interpretación conmovida del cante jondo. 82

Não encontraremos palavras amenas nos poemas que se seguem, nem o colorido 

das sevilhanas; mas o negro e cinza das procissões. Também não ouviremos risos, mas 

pranto  e  gritos  estarão  conosco.  Andaremos  por  noites  funestas,  velórios  e  campos 

sinistros, mas mesmo assim, no final desta viagem, tenho certeza que a força e beleza da 

criação poética de Garcia Lorca encantará a todos. 

4.2 DIVISÃO DOS POEMAS
Os poemas del Cante Jondo possuem uma divisão não aleatória. Ele está dividido 

em onze partes. 

 A primeira poema  Baladilla de los tres ríos  apresenta os três rios de Granada: 

Guadalquivir,  Dauro e Genil83.  Pelas águas deste grande rio e afluentes é que vamos 

começar nossa viagem. 

Seguimos pelo Poema de la siguiriya gitana subdividido em Paisaje; La guitarra; El  

grito; El silencio; El paso de la siguiriya; Despues de pasar; Y después. 

A terceira é Poema de la solea, este possui um corpo de versos, mas também é o 

que abre uma nova seqüência de poemas envolvidos no mesmo tema. São eles: Pueblo;  

Puñal; Encrucijada; ¡Ay!; Sorpresa; La solea; Cueva; Encuentro e Alba. 

Poema de la Saeta é a quarta parte dessa grande divisão. Esse poema não tem 

um corpo  de  versos  como  o  Poema  de  la  Solea. Estão dentro  desta  sequência  os 

poemas: Arqueros; Noche; Sevilla; Procesion; Paso; Saeta; Balcon e Madrugada. 

Quinta grande divisão começa com o título  Gráfico de la Petenera.  A sequência 

pertencente a esta quinta divisão é: Campana; Camino; Las seis cuerdas; Danza; Muerte  

de la Petenera; Falseta; De profundis e Clamor. 

Na sexta sequência temos uma nova divisão, um pouco menor e mais clara. O 

poema Dos Muchachas fala de Lola e Amparo, nomes comuns na Espanha. 

Viñetas  Flamencas  é  a  sétima  sequência.  O  significado  de  viñeta trazido  pela 

RAE84 é de quadros que compõe uma historia pequena. No conjunto desses quadros ou 

82 Ibidem, p. 147
83 CONTEÚDO Aberto. In Wikepedia: a enciclopédia livre. Disponível em:
 <http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Darro>.  Acesso em: 7/06/2010.
84 Real Academia Española. Disponível em: <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?

TIPO_BUS=3&LEMA=viñeta>. Acesso em: 03/06/2010.
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partes Lorca faz a seguinte divisão:  Retrato de Silvério Franconetti;  Juan Breva; Café  

Cantante; Lamentacion de la muerte; Conjuro e Memento. 

Tres Ciudades inicia  a  oitava  divisão.  Como no início  do  livro,  onde Lorca  faz 

referência  aos três rios,  agora teremos a visão do poeta sobre três cidades:  Málaga; 

Córdoba e Sevilha poetizadas em Malagueña, Barrio de Córdoba e 

A nona  divisão  vem com  Seis  Caprichos.  São  eles:  Adivinanza  de  la  guitarra;  

Candil; Crotalo; Chumbera; Pita e Cruz.

Seguimos para a décima sequência está dividida em  Encena del Teniente Coronel  

de la Guardia Civil e Canción del gitano apaleado. 

A décima primeira divisão traz o Diálogo del Amargo e a Canción de la madre del  

Amargo. 

Dentro da obra Poemas del cante jondo notamos vários símbolos que são de fundo 

superticioso como cuchillo, tijera, etc. Lorca trabalha com uma grande carga simbólica, 

muitos trazidos da superstição popular, em seus poemas e é justamente esta simbologia 

que será o foco desta análise. 

4.3 ANÁLISE DA SIMBOLOGIA PRESENTE NOS POEMAS85

BALADILLA DE LOS TRES RIOS
                                                                       À Salvador Quintero
El río Guadalquivir
va entre naranjos y olivos.
Los dos ríos de Granada
bajan de la nieve al trigo.

Ay, amor
que se fue y no vino!

El río Guadalquivir
tiene las barbas granates.
Los dos ríos de Granada,
uno llanto y otro sangre.

Ay, amor
que se fue por el aire!

Para los barcos de vela,

85 Todos os poemas presentes neste capítulo foram transcritos da obra:HOYO, A. del. Federico Garcia 
Lorca, Obras Completas: Recompilación y notas de Arturo del Hoyo. 9. ed. Madrid: Aguilar, 1965. Prólogo 
de Jorge Guillen e Epílogo de Vicente Aleixandre.p. 295-342.
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Sevilla tiene un camino;
por el agua de Granada
sólo reman los suspiros.

Ay, amor
que se fue y no vino!

Guadalquivir, alta torre
y viento en los naranjales.
Dauro y Genil, torrecillas
muertas sobre los estanques.

Ay, amor
que se fue por el aire!

Quién dirá que el agua lleva
un fuego fatuo de gritos!

¡Ay, amor
que se fue y no vino!

Lleva azahar, lleva olivas,
Andalucía, a tus mares.

Ay, amor
que se fue por el aire. 

Podemos mencionar como primeiro símbolo tratado por Lorca no seu Poema del  

cante jondo, o rio. 

O rio remete à água,  água  em movimento.  Este rio pode ter  águas calmas e 

profundas ou rasas e agitadas e convulsas. Tudo dependerá de seu trajeto. Por onde 

passa  o  rio  de  Granada?  Por  entre  narajos  y  olivos.  Bela  imagem inicial  onde  dois 

símbolos são trazidos: a laranja é um fruto doce e fértil por suas sementes abundantes e 

a oliveira é uma árvore que simboliza paz, sabedoria e prosperidade.86Lorca nos situa em 

um ambiente tranquilo e acolhedor.

Segundo Chevalier (2003), em seu dicionário de símbolos, as ondas indicam uma 

ruptura com a vida habitual, uma mudança nas idéias, nos comportamentos do sujeito, 

enquanto as águas calmas e lentas simbolizam o desejo da morte87. Outra poema em que 

Lorca trará a imagem de um rio lento é no poema Paso onde as ruas são comparadas ao 

rio por onde passa uma procissão.

86 ARANGO, M. A. Símbolo y simbologia en la obra de Federico Garcia Lorca. 1. ed. Madrid: Fundamentos, 
1995. p. 84. 

87 Teqindex. Disponível em : <http://teqindex.hpg.com.br/ninhapor.htm>. Acesso em: 12/07/2010.
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Seguindo  os  versos,  como  o  curso  deste  rio,  desembocamos  em  outros  dois 

símbolos: nieve y trigo. O trigo é símbolo de fertilidade, abundância. É do trigo que se faz 

o pão, alimento sagrado. São as sementes do trigo e não de outro cereal qualquer que 

Jesus se utiliza em sua parábola conhecida como A parábola do joio e do trigo88. Inicia-se 

assim: “O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu 

campo;...” É o bom trigo que será atingido pela neve, simbolo de mudança de estação, o 

que ocorrerá justamente no poema. Apesar de sua beleza, a neve traz consigo um grande 

poder de destruição natural. Colocar esses dois opostos juntos demonstra uma troca de 

perspectiva sobre o ambiente. 

Lorca utiliza o refrão, ou estribillo em espanhol depois de cada estrofe. Nele uma 

exclamação: ¡Ay, amor / que se fue y no vino!. Uma saudade de alguém que se tem por 

perdido. Simbolicamente, um sentimento de perda. O rio, nesse sentido, representaría as 

águas que vão em uma única direção, não podem voltar.

A segunda estrofe possui um tom funesto. Um rio de barbas granates, vermelhas, 

traz  uma  imagem de  sangue  confirmada  no  quarto  verso  com os  símbolos:  llanto  y 

sangre. 

Veja como o segundo refrão é mais representativo. O amor não apenas se foi e não 

retornou, mas se foi pelos ares. Algo que evapora, um sentimento de dissolução perpétua.

Na terceira estrofe Lorca menciona os barcos que navegam sobre o Guadalquivir. 

Só existe uma saída de Sevilha para o mar e é por este rio grandioso que está cheio de 

lamentações. Lorca insere neste poema um pouco da história deste rio que, até mesmo 

por ser caminho obrigatório para chegar e sair de algumas cidades da Espanha, tem em 

sua história  muito  de tristeza pelas guerras e conquistas que ocorreram ao longo da 

história espanhola.  Quantos não saíram por  essas águas e nunca mais retornaram e 

quantos mais não cairam em suas margens em defesa de seu país. 

A quarta estrofe compara o rio a uma alta torre, como de um castelo e nos traz um 

novo símbolo que nos acompanhará por vários poemas, o vento. Uma das definições para 

a palavra “vento” é que ela anuncia um fato importante que se aproxima, também uma 

mudança que vai acontecer. 89  Este vento que sopra nos laranjais pode indicar uma nova 

alteração.  Notem como isso  é  evidente.  As  estrofes  agora  têm menos  versos.  O rio 

Guadalquivir  agora  é  Dauro  e  Genil,  seus  afluentes  metaforizados  em  torrecillas  /  

muertas sobre los estanques. Lorca fecha o foco. O gigantesco rio,  também é represado 

88 Mateus 13:24-30, 36-43.
89 Ibidem, p. 181
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em estanques ou tanques onde suas águas são com isso paradas e sem vida . São bem 

comuns esses estanques em Granada e em toda Espanha. 

O poeta, na quinta estrofe, parece parar e olhar para o todo novamente. Ele faz 

uma nova exclamação: ¡Quien dirá que el agua lleva / un fuego fatuo de gritos! Quem 

pode imaginar que tanta beleza pode estar tão cheia de fantasmas de um tempo que 

passou e parece não ter deixado marcas em sua paisagem? Certamente essas marcas 

estão nas lembranças do povo e na história da Espanha e são eternizadas nos versos de 

seu poeta maior.  

A sexta estrofe retoma o pensamento da primeira. O rio que vai entre laranjeiras e 

oliveiras, leva o fruto destas árvores para o mar. Um rio doce e cítrico; vitorioso e sagrado 

é o Guadalquivir que chega aos mares de Andalucia. 

Esse poema, estratégicamente posto como inicial.  O principal rio da Espanha é 

também uma metáfora para o transcurso dos próximos poemas. 

POEMA DE LA SIGUIRIYA GITANA

PAISAJE

El campo 

de olivos

se abre y se cierra

como un abanico.

Sobre el olivar

hay un cielo hundido

y una lluvia oscura

de luceros fríos.

Tiembla junco y penumbra

a la orilla del río.

Se riza el aire gris. 

Los olivos, 

están cargados 

de gritos. 

Una bandada

de pájaros cautivos,

que mueven sus larguísimas

colas en lo sombrío.

                                                                                                                                                          44



Essa segunda divisão nos dá todas as percepções   de Lorca sobre a  Siguiriya, 

palavra não dicionarizada que define um antigo cante que expressa dor e sofrimento90. 

Ele retrata uma paisagem funesta, segue pelo instrumento central de acompanhamento 

do  cante, a guitarra, cujo som é comparado por ele, já nos primeiros versos, como um 

pranto.

Em uma de suas conferências, intitulada  Arquitectura del cante jondo,  Lorca faz 

uma declaração, uma definição para o cante jondo e a siguiriya:
El “cante jondo” se acerca al trino del pájaro y a las músicas naturales del chopo y la ola, es  
simple a fuerza de vejez y de estilización. Es, pues, un  rarísimo ejemplar de canto primitivo, el más 
viejo de toda Europa, donde la ruina histórica, el fragmento lírico comido por la arena, aparecen  
vivos  como en la  primera mañana de su vida.  El  insigne  Falla,  que ha estudiado la  cuestión  
atentamente, afirma que la “siguiriya” gitana es la canción tipo del grupo “cante jondo”, y declara  
rotundamente que es el único canto que en nuestro continente ha conservado en toda una pureza, 
tanto por su composición como por su estilo, las cualidades que lleva en sí el canto primitivo de 
los pueblos orientales. 91

Lorca retoma neste poema o símbolo dos olivos. A paisagem que nos revela é um 

campo de  olivos,  oliveiras. O abrir e fechar desses leques pode significar a visão que 

alguém tem de dentro de um barco cruzando um rio. O abanico, leque, é também um 

acessório  muito  utilizado  nas  danças  flamencas.  Partindo  do  princípio  que  estamos 

tratando de um poema pertencente a subdivisão do poema de la siguiriya gitana, e esta é 

uma dança, nada mais necessário que buscar uma relação entre os temas. 

A paisagem triste retratada pelo céu fundo e uma chuva escura de olhos frios. A 

palavra hundido vem de hondo, e esta, tem vários significados92. 

O rio está presente  nessa paisagem. Também o vento fazendo tremer os juncos 

nas margens. O ar de Lorca neste poema tem a cor cinza. Esta cor remete também a 

tristeza e está plenamente de acordo com o contexto do poema. 

Os três versos seguintes podem corresponder a uma metáfora para o som do vento 

nas folhas. Los olivos, / están cargados / de gritos. Ou podem referir-se ao  cante que 

pode estar acontecendo sob suas folhas enquanto... una bandada / de pájaros cautivos, /  

que mueven sus larguísimas / colas en lo sombrío. Serão as bailaoras com seus vestidos 

compridos? 

A poesia e seus muitos significados  revela, com toda a autoridade que lhe é digna, 

90 Tirititran. Disponível em: <http://tirititranes.blogspot.com/2008_03_01_archive.htm  l  >. Acesso em: 
07/06/2010.

91  HOYO, A. del. Federico Garcia Lorca, Obras Completas: Recompilación y notas de Arturo del Hoyo. 9. 
ed. Madrid: Aguilar, 1965. Prólogo de Jorge Guillen e Epílogo de Vicente Aleixandre.p.57

92 Real Academia Española. Disponível em: <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?
TIPO_BUS=3&LEMA=hondo>. Acesso em: 07/06/2010.
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a absoluta arbitrariedade dos signos.

LA GUITARRA
 
Empieza el llanto
de la guitarra.
Se rompen las copas
de la madrugada.
Empieza el llanto
de la guitarra.
Es inútil callarla.
Es imposible 
callarla.
Llora monótona
como llora el agua,
como llora el viento
sobre la nevada.
Es imposible
callarla.
Llora por cosas
lejanas.
Arena del Sur caliente
que pide camelias blancas.
Llora flecha sin blanco,
la tarde sin mañana,
y el primer pájaro muerto
sobre la rama,
¡ Oh guitarra!
Corazón malherido
por cinco espadas.
 

Dentro deste ambiente hostil do primeiro poema, cheio de visões em tons cinza e 

verde oliva, surge um som novo e penetrante da  guitarra. Lorca compara o som deste 

instrumento ao choro, e este, comparável ao choro da água e do vento. Dois símbolos já 

vistos mas que neste poema tem um significado um tanto quanto particular. Perceba o 

som da chuva como é semelhante ao vento quando bate nas folhas e veja  como se 
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assemelha ao rasgueo da guitarra flamenca. 

Esse poema, assim como o poema do rio Guadalquivir fazem referência a coisas 

passadas.  Neste,  mais  especificamente,  sobre  fatos  lembrados  pelo  povo  cigano  e 

expressados em sua arte. 

As areias quentes do sul da Espanha referem-se a toda parte por onde circula o 

flamenco, justamente a região sul que comporta Granada, Sevilha, Cadiz e todo o berço 

flamenco, terra de Lorca, terra de grande concentração de ciganos. 

As camélias brancas são um símbolo de força, firmeza de ideais e liberdade. Tudo 

que o povo cigano representa. Esse povo que chora a falta de perspectiva, a tarde sem 

manhã, que pode representar o amadurecimento sem infância ou o dia de hoje sem a 

certeza do amanhã. O primeiro pássaro morto sobre o ramo é uma representação do 

estar livre como um pássaro, mas em risco de morte constante. 

Os últimos dois versos: Corazón malherido / por cinco espadas. São uma metáfora 

para esse instrumento que é um grande coração ferido pelas cinco espadas que são os 

cinco dedos do guitarrista. 

EL GRITO
 
La elipse de un grito,.
va de monte 
a monte.
 
  Desde los olivos
será un arco íris negro
sobre la noche azul.
 
            ¡ Ay!
 
  Como un arco de viola
el grito ha hecho vibrar
largas cuerdas del viento. 
 
            ¡ Ay!
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  (Las gentes de las cuevas 
asoman sus velones.)
 
            ¡ Ay!

 Heis o grito poderoso que vai de monte a monte seguido do silêncio que retoma a 

introspecção.  Transcrevendo  as  próprias  palavras  de  Lorca:  La  “siguiriya”  gitana 

comienza por un grito terrible, un grito que divide el paisaje en dos hemisferios iguales;  

después la voz se detiene para dejar paso a un silencio impresionante y medido. Un  

silencio en el  cual fulgura el rostro de lirio caliente que ha dejado la voz por el cielo.93 

Perceba como é justamente esta a sequência dos poemas no livro. 

O  grito  é  uma  das  manifestações  mais  representativas  do  flamenco,  pois, 

juntamente com a guitarra costuma abrir uma apresentação. Parece uma chamada, um 

despertar do duente, um ritual  de iniciação. 

A primeira estrofe nos dá a dimensão desse grito. Um som que ecoa por todas as 

direções,  de  monte  a  monte.  Passa pelas  oliveiras  novamente  e forma uma imagem 

nefasta de um arco íris negro que densifica e tira qualquer possibilidade de alegria sobre 

essa noite de cor azul. A cor azul é também muito rica de significados. Por ser a cor do 

céu dá uma sensação de infinitude esta que contrasta com o negro arco que lhe percorre. 

Arango (1995, p.299) chama-a de cor do pensamento. Pode ser feita uma analogia entre 

o azul como pensamento e o negro com sua representação sempre negativa. O grito traz 

consigo  toda  a  carga  de  seus  ancestrais  ciganos,  povo  que  sofreu  todo  tipo  de 

perseguição e preconceito. 

O arco de viola é uma espécie de peça utilizada para tocar o violino. É por meio do 

passar deste arco, sobre as cordas que o instrumento produz o som. Lorca compara a voz 

do  cantaor como esse arco e cria uma imagem magnífica ao dar ao vento cordas que 

vibram com este cantar.

Entre parênteses vem o fechamento do poema. O parênteses significa que existe 

um sentido a parte. Esta estrofe dá a impressão de preparação para algo que virá.  Las 

gentes de las cuevas são os ciganos que vivem realmente em covas nos arredores das 

cidades.  São eles,  os ciganos que acendem as velas como serão eles os guias que 

iluminarão os versos seguintes. 

93 Ibidem, p. 57.
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EL SILENCIO
 
Oye, hijo mío, el silencio.
Es un silencio ondulado,
un silencio,
donde resbalan valles y ecos
y que inclina las frentes
hacia el suelo.
 

O silêncio é um poema sibilar. Note como repete a letra “s” onze vezes em seis 

versos.  Ele  representa  muito  mais  do  que a  ausência  de  som.  No  silêncio  podemos 

escutar melhor a nós mesmos. Podemos escutar o tudo e o nada. Quando  estamos em 

silêncio, escutamos um som contínuo. Repare. Se você escutar várias pessoas falando ao 

mesmo tempo, ou se você está em uma avenida de tráfego contínuo e intenso; ou se 

você simplismente está sentado a beira do mar e escuta  o som dessa imensidão de 

águas; ou num deserto onde somente o vento e o nada estão presentes além de você, os 

sons são muito parecidos. O caos e o nada são semelhantes.  Para os hindus, o silêncio é 

também a representação do OM, palavra sagrada que representa o som de muitas águas, 

o som do próprio Deus. Onipresente. 

É somente no silêncio e no vazio que se pode ouvir um eco. Repare que o eu lírico 

repete três vezes a palavra silêncio em três versos seguidos como a reproduzir esse eco. 

Vales  e  ecos  passam por  este  silêncio  ondulado  que  insita  os  que  lhe  percebem a 

reverenciá-lo. 

EL PASO DE LA SIGUIRIYA
 
Entre mariposas negras,
va una muchacha morena
junto a una blanca serpiente
de niebla.
 
  Tierra de luz, 
cielo de tierra.  
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  Va encadenada al temblor
de un ritmo que nunca llega;
tiene el corazón de plata
y un puñal en la diestra.
 
  ¿ Adónde vas, siguiriya,
con un ritmo sin cabeza?
¿ Qué luna recogerá
tu dolor de cal y adelfa?
 
  Tierra de luz, 
cielo de tierra. 
 

As  mariposas  grandes  e  negras  tem  um  sentido  de  presságio  de  morte  ou 

presença  de  algum  espírito  que  traz  maus  augúrios94.  Para  Arango  (1995,  p.  88)  a 

mariposa pode simbolilzar a morte, a alma ou a metamorfose. 

O poema acima parece ter  um sentido  funesto  uma bailaora  vestida  de  negro 

envolta por uma neblina. A terra se ilumina e o céu agora só a corresponde. A bailaora, 

tomada del duende, está presa ao tremor que pode ser a representação do sapateado, do 

cajón ou da guitarra. A siguiriya tem um ritmo entrecordado. Não é muito fácil defini-lo, 

talvez esteja aí a constatação de Lorca de um ritmo que nunca chega. 

Um coração de prata, um punhal na mão direita. Prata e punhal são dois símbolos 

bem recorrentes na obra de Lorca. Arango (1995, p. 97) diz que o punhal é um símbolo de 

cólera, morte e vingança. Esta é a primeira aparição deste símbolo no livro  Poema del  

cante jondo mas não será a última. Existe um poema específico sobre este instrumento 

mortal. Como já havia dito anteriormente, Lorca tem uma estranha obsessão por facas, 

punhais, tesouras, navalhas. Também a cor ou o metal prata sempre é utilizado em seus 

versos. 

A prata é a cor da lua. A lua de Lorca representa a morte, o mundo dos mortos, o 

obscuro. O coração de prata é um coração sem vida, frio. 

Na terceira estrofe, Lorca fala com a siguiriya, pergunta para onde ela vai com esse 

rítmo desordenado.  Os dois últimos versos invocam a lua na incumbência de unir  as 

94 Crença popular. 

                                                                                                                                                          50



partes dessa siguiriya cheia de dor e de adelfa95. 

DESPUÉS DE PASAR
 
Los niños miran
un punto lejano.
 
  Los candiles se apagan.
Unas muchachas ciegas
preguntan a la luna,
y por el aire ascienden
espirales de llanto. 
 
  Las montañas miran 
un punto lejano.

Esse poema começa com o olhar de crianças em direção a um ponto distante. 

Metáfora para o início, a inocência e um futuro inteiro pela frente. 

A segunda estrofe apresenta uma imagem de incerteza da vida. O medo do futuro 

pois somos cegos para o que virá. O transcorrer da vida. 

A última estrofe se contrapõe às demais, pois as montanhas, dotadas de fortaleza e 

eternidade olham de suas alturas. Podem representar a pequenez do ser humano diante 

do mundo. 

Y DESPUÉS
 
Los laberintos
que crea el tiempo,
se desvanecen.
 
  (Solo queda el desierto.)
 
  El corazón, 
fuente del deseo, 
se desvanece.

95 Planta persistente e venenosa que floresce no verão. 
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  (Solo queda 
el desierto.)
 
  La ilusión de la aurora
y los besos,
se desvanecen.
 
  Solo queda 
el desierto.
un ondulado 
desierto. 
 

Os  labirintos  do  primeiro  verso  dão  a  idéia  das  dúvidas  presentes  em  nossa 

existência, vivenciadas pela  muchacha ciega do poema anterior. O eu lírico afirma que 

elas se acabam com o tempo. Tudo muda, tudo acaba e o refrão fecha esse pensamento. 

Solo queda el desierto. 

O deserto é um símbolo de espiritualidade. Foi ao deserto onde Cristo se diigiu 

para meditar e ser provado. O deserto também é um lugar de aproximação com Deus.96

A segunda e a terceira estrofe representam os amores que se findam com o passar 

dos anos, todas as ilusões se desfazem. O refrão fecha agora sem parenteses como se o 

poeta quisesse colocar ao final a constatação consumada. O deserto ondulado, como o 

silêncio, são os que restarão ao término de tudo. 

Assim Lorca encerra o Poema de la Siguiriya.
POEMA DE LA SOLEA
 
TIERRA seca,
tierra quieta
de noches
inmensas.
 
  (Viento en el olivar,
viento en la sierra.)

96  Slaideshere. Disponível em: <http://www.slideshare.net/guest9c13a7/o-deserto>. Acesso em: 12/07/2010.
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Tierra vieja 
del candil
y la pena.
Tierra
de las hondas cisternas. 
Tierra
de las hondas cisternas.
Tierra 
de la muerte sin ojos
y las flechas.
 
  (Viento por los caminos.
Brisa en las alamedas.) 
 

Soleá é uma palavra que se deriva de  soledad,  solidão. É também um ritmo que 

surge depois das Siguiriyas, não é por menos que Lorca segue também esta ordem em 

seus poemas.  Costuma-se usar  o  termo no plural,  soleares.  É  a  mais  representativa 

criação gitano-andaluza. Considerada a coluna vertebral do flamenco, perfeito equilíbrio 

do cante jondo. Dada a sua dificuldade, costuma medir-se a qualidade do  cantaor pelo 

domínio deste cante97. 

O ambiente descrito nos primeiros versos retoma a ideia de desolação. Do deserto 

à  terra  seca.  Permanece  a  preferência  do  poeta  em  retratar  a  noite,  referência  de 

escuridão, tristeza, mas também, o momento onde o cigano pode expressar sua arte, al 

redor de fogueiras, longe dos olhos da cidade.  

Notem  que  novamente  Lorca  utiliza  parênteses  no  refrão.  Esses  parentêses 

prendem o vento, o olivar que fica a beira do rio e a serra nevada. 

A segunda estrofe trata da própria Espanha,  Granada ou Andaluzia.  Essa terra 

antiga de lamparinas acesas, de cisternas e mortos sem olhos que podem representar a 

morte sem identificação, mas a flecha representa uma direção um alvo. Lorca pode estar 

metaforizando a morte de ciganos, que, pelo fato de serem nômades não tinham registro, 

sendo  assim,  ninguém  registrava  também  suas  mortes.  As  flechas  seriam  o  ataque 

97 Galeon. Disponível em: <http://toloxvera.galeon.com/aficiones777102.html>. Acesso 
em: 03/06/2010.
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direcionado ao povo cigano. 

O último refrão remete ao vento nos caminhos. Caminho é uma denominação mais 

abrangente, mais rústica. Por ele passam os ventos mais fortes enquanto pelas alamedas 

passam brisas. Ao povo rústico a força, à cidade a temperança. Entre parênteses como 

algo para não ser dito abertamente.

PUEBLO
 
Sobre el monte pelado
un calvario.
Agua clara
Y olivos centenarios.
Por las callejas
hombres embozados,
y en las torres
veletas girando.
Eternamente
girando.
¡ Oh pueblo perdido,
en la Andalucía del llanto!
 

Lorca retrata o povo de Andalucía como sofredor. A representação do calvário é 

clara. As águas claras podem ser do Guadalquivir assim como os olivos centenários são 

os  que  enfeitam  suas  margens.  Segundo  a  definição  da  RAE,  bozo é  o  que  nos 

chamamos de cabestro. Se na Espanha o significado para isso é o mesmo que aqui no 

Brasil, homens com cabestro são aqueles que se deixam dominar , sem opinião própria, 

autômatos.  A quê estavam submetidos  os  homens da Andalucía  de Lorca? Ao poder 

político, religioso, a guarda civil, inimiga primeira dos ciganos? 

O giro das veletas, birutas para nós, dá a visão de que tudo vai ao sabor do vento e 

este não sabe tampouco para onde vai já que as veletas giram eternamente. 

Fecha-se o poema com a palavra chave: perdido. É assim que Lorca vê o povo 

andaluz da época. As palavras veletas, embozados e girar são símbolos desta situação. 

PUÑAL
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El puñal
entra en el corazón
como la reja del arado
en el yermo.
 
            No.
No me lo claves.
            No.
 
  El puñal, 
como un rayo de sol,
incendia las terribles
hondonadas.
 
            No.
No me lo claves.
            No.

Para analisar este poema, tomarei como base as definições de Arango (1995, p. 

97) . Lorca dá ao punhal o valor de símbolo arcaico das religiões. O punhal, como toda 

faca, é simbolo de cólera, de morte e de vingança. Instrumento de martírio, é um símbolo 

de sacrifício. Quanto a comparação do punhal que penetra o coração com a ponta do 

arado que  penetra  a  terra,  trago  a  explicação do próprio  Lorca:  “El  andaluz,  con su 

profundo sentido espiritual, entrega a la naturaleza todo su tesoro íntimo con  la completa  

seguridad  de  que  será  escuchado.”(Arango,  1995,  p.  98)  Uma  demonstração  de 

identidade com a terra, comparando-se a ela. O punhal é um símbolo muito explorado por 

Lorca em diversas obras. Um objeto de obsessão para o poeta. Um símbolo de morte.

ENCRUCIJADA
 
Viento del Este:
un farol
y el puñal
en el corazón.
La calle
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tiene un temblor
de cuerda
en tensión
un temblor
de enorme moscardón.
Por todas partes
yo
veo el puñal
en el corazón.

 A encruzilhada é feita de ruas tenebrosas onde o poeta escuta os instrumentos 

típicos do flamenco. O vento leste é considerado pela mitologia grega como um vento 

funesto98. Um farol e um punhal. Dois símbolos. O farol é aquele que nos guia, é a luz na 

escuridão. O punhal no coração repete o tema do poema anterior. Pode representar a 

morte presente ou sempre rondando o poeta. Um medo ou uma obcessão estranha que 

nem o próprio Lorca consegue definir ao certo. Do quinto ao décimo verso temos uma 

segunda sequência fechada com ponto final. Eu defino esses versos como o rasgueo  da 

guitarra – temblor / de cuerda / em tensión e o som do cajón99 – un temblor / de enorme 

moscardón. Ele termina o poema com esse relato obcessivo de ver por todas as partes 

esse  punhal  no  coração.  Uma  interpretação  possível  seria  a  de  que,  por  todos  os 

caminhos dessa encruzilhada, sempre haverá perigos ou nunca se sabe qual das ruas 

desta encruzilhada levará ao farol, à luz ou ao punhal, à morte.  

¡AY!
 
El grito deja en viento
una sombra de ciprés. 
 
  (Dejadme en este campo
Llorando.)
 

98  CONTEÚDO Aberto. In Wikepedia: a enciclopédia livre. Disponível em: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Dioses_del_viento_griegos#Viento_del_este>. Acesso em: 02/06/2010.

99 Cajón é um instrumento afro-peruano que ficou conhecido em todo o mundo. O flamenco moderno 
utiliza-o como instrumento de percussão para acompanhar a guitarra e o sapateo. 
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  Todo se ha roto en el mundo.
no queda más que el silencio.
 
  (Dejadme en este campo
llorando.)
 
  El horizonte sin luz
Está mordido de hogueras.
 
  (Ya os he dicho que me dejéis
llorando.)

Novamente o grito, já descrito anteriormente só que desta vez representado pela 

própria onomatopéia. 

Note que o poema têm duas pessoas representadas. Os dísticos ímpares estão em 

terceira pessoa enquanto os pares estão em primeira. Isso revela que o eu lírico tem um 

interlocutor.

 A expressão título do poema é a representação do grito do cante flamenco. O grito 

que, anteriormente fazia tremer as cordas do vento, agora deixa nele uma sombra de 

ciprés, árvore conhecida no Brasil como uma espécie de cedro. Esse é um tipo de árvore 

muito comum em cemitérios por ser resistente. Seus galhos são tão fechados que é difícil 

enchergar seu tronco. Possuem cheiro forte e cor verde escuro. Sua aparência densa e 

triste, possui uma sombra longa e afinada. É uma combinação perfeita para um poema de 

caráter funesto. 

O refrão, novamente entre parênteses dá a impressão de esconderijo de alguém 

que quer chorar sozinho, distante de todos, a parte de tudo. 

O choro se dá pelo fato da constatação de algo já citado no poema Silencio e  Y 

después.  A desolação ao perceber a finitude das coisas e a permanência apenas do 

silêncio.   

O horizonte sem luz mordido de fogueiras é a representação do espaço noturno 

onde só é visto o fogo. Costume do povo cigano, se reunir entorno da fogueira. 

SORPRESA
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Muerto se quedó en la calle
con un puñal en el pecho. 
No lo conocía nadie.
¡ Cómo temblaba el farolito
de la calle! 
Era madrugada. Nadie
pudo asomarse a sus ojos
abiertos al duro aire. 
Que muerto se quedó en la calle
que con un puñal en el pecho
y que no lo conocía nadie.
 

Vem a surpresa, nada feliz. Um morto na rua que ninguém conhece, justamente 

com um punhal no peito.  Como o morto sem olhos está o morto encontrado nas ruas. 

Desconhecido. Como a honra é algo primordial para o povo espanhol e para salvá-la ou 

lavá-la, era comum disputas com faca, punhal. Lorca relata isso com mais propriedade na 

peça  Bodas de Sangre,  história  verídica  contada  em  um  jornal  espanhol.  Lorca  se 

impresiona  tanto  com  o  fato  que  o  transforma  numa  peça  teatral  de  grande 

reconhecimento.

O farol que treme na noite dá a cor do ambiente. Uma luz trêmula e fraca, à noite, 

nos dá a sensação fantasmagórica. Ele treme pelo vento. O vento, símbolo, comentado 

por Arango (1995, p. 94) “Es el aspecto activo, violento del aire. Considerado como el  

primer alimento, pos su asimilación al hálito o soplo creador. Jung recuerda que, de modo 

parecido al hebreo, también en árabe la ruh significa a la vez aliento y espíritu.”  Podemos 

dizer  que o o vento  que move o farol  é  o  espírito  do morto  ainda presente dada as 

circunstâncias da morte. 

A repetição dos três primeiros versos nos três últimos nos dá a impressão de relato 

oral como algo a ser comentado em toda a região. 

Os três poemas Encrucijada, ¡Ay!  e Sorpresa são ligados pelo símbolo do punhal.

LA SOLEA
 
Vestida con mantos negros
piensa que el mundo es chiquito
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y el corazón es inmenso.
 
Vestida con mantos negros. 
 
Piensa que el suspiro tierno,
el grito, desaparecen
en la corriente del viento. 
 
Vestida con mantos negros.
 
Se dejó el balcón abierto
y al alba por el balcón
desembocó todo el cielo.
 
  ¡ Ay yayayayay,
Que vestida con mantos negros!

Para entender esse poema é preciso falar um pouco do significado da palavra 
Soleá:

La palabra soleá es una variante andaluza de la voz soledad. Se trata de la más representativa  
creación gitano-andaluza surgida con posteridad a las tonás y siguiriyas. La soleá esta considerada 
como la columna vertebral del flamenco. El perfecto equilibrio del cante jondo afirma González  
Climent. Pepe el de la Matrona la compara con el toro de casta, que no deja al torero  colocarse  
porque tiene más nervio y bravura que él. Por todo esto, la soleá es considerada piedra de toque 
del cantaor y mide la calidad del mismo por su dominio en este cante.100

  Como vimos, a palavra Soleá vem de soledad, solidão. Esse tipo de composição é 

feita sempre sobre temas relacionados à solidão e ao desengano. Os versos deste poema 

serão semulhantes aos versos do poema posterior, Cueva.

A primeira estrofe traz a bailaora vestida de negro. É comum essa cor de traje, o 

luto, a imagem fúnebre reconhece-se neste baile. 

O ato da dança  Soleá faz com que a  bailaora,  tomada pelo sentimento triste e 

profundo,  reconheça  a  grandeza  do  seu coração  metaforizado  como maior  do  que  o 

mundo. Também é um dito popular como vimos anteriormente.

Um refrão sem parênteses não existe, agora, a necessidade de proteção, é dada 

pelo manto negro que encobre o refrão. 

100Galeon. Disponível em: <http://toloxvera.galeon.com/aficiones777102.html>. Acesso em: 03/06/2010.
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A segunda estrofe faz do vento um representante do tempo, uma passagem onde 

tanto os amores quanto as agonias desaparecem.

Na terceira estrofe há uma referência ao fim. Tudo que é visível sucumbirá em um 

dado momento.

A última estrofe representa o amanhecer que entra pela varanda.  

 CUEVA
 
De la cueva salen 
largos sollozos.
 
  (Lo cárdeno
sobre lo rojo.)
 
  El gitano evoca
países remotos.
 
  (Torres altas y hombres 
misteriosos.)
 
  En la voz entrecortada
van sus ojos.
 
(Lo negro sobre lo rojo.)
 
  Y la cueva encalada
tiembla en el oro. 
 
  (Lo blanco 
sobre lo rojo.)
 

Consta  que  as  covas  foram  as  casas  dos  ciganos.  Essas  covas  ficavam  nos 

arredores  de  Granada.  É  ponto  turístico  importante  por  ser  a  representação  mais 

autêntica do povo cigano e andaluz. 

Fiquei admirada ao pesquisar a palavra cueva na RAE. Uma das definições é: De 
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ladrones, casa donde se acoge gente de mal vivir.101Mesmo depois de quinhentos anos 

ainda é possível ver o preconceito contra os ciganos. A  Real Academia Espanhola, não é 

coloca como definição a que lhe é mais correta às covas, desde o séc. XV conhecidas em 

toda Espanha como a casa dos excluídos ciganos.

É dessa cueva, onde moram os excluídos que saem os soluços.  

O cárdeno pela RAE é algo de cor roxa.  Pode vir  de cardo, que significa uma 

planta, em outra definição pode ser uma gíria para pessoa arisca. Neste poema, cabería 

melhor a definição de cor roxa, como o tom de luto , sobre o vermelho, cor de sangue. As 

interpretações  destes  dos  termos,  encaixam no  conceito  do  cigano,  alguém que  tem 

sentimentos cheios de tristeza e ao mesmo tempo de paixão.

Temos em Arango (1995, p. 278-279) uma interpretação muito interessante para as 

cores, em especial para o vermelho, negro, branco e ouro. Todas elas presentes neste 

poema. 

Según Scheneider, el símbolo del color está ligado a la alquimia, el color rojo estaba asociado al  
fuego y a la purificación,  102las tres fases espirituales (símbolo de la evolución espiritual) son las  
materias  primarias  (el  negro),  el  mercurio,  (el  blanco),  y  el  azufre  (el  rojo),  coronados por  la  
obtención  de  la  piedra  (el  oro).  El  negro  se  relaciona  con  el  estado  de  fermentación,  con  la  
putrefacción, con la ocultación y la penitencia; el blanco se asocia con la iluminación la asunción 
y el  perdón;  el  rojo se asocia al  sufrimiento al  igual  que a la sublimación del  amor.  Según C.  
Jung, el oro es el estado de glória. Esta serie, negro, blanco, rojo y oro, tienen relación con la vía 
de la ascensión espiritual.103

Observe como o poeta joga com essas cores nessas espécies de refrões.

Ao evocar países remotos, vamos para o fato de que os ciganos vêm de origens 

muito distintas como árabe, egípcia,  indiana entre outras. Todos esses povos têm em 

comum a característica citada por Lorca no dístico posterior. Novamente as torres são 

representação de fortaleza e até antiguidade. Da mesma forma, são antigos os citados 

povos, e reconhecido seu ar misterioso.   

O quinto dístico. Os olhos do cantor estão vendo dentro de si.  Suas memórias, 

lembranças, e essa emoção, essa introspecção, faz sua voz ficar entrecortada. 

Nova referência à cores. O negro, funebre, penitência e o vermelho, sofrimento. 

Na cova pintada de cal branco, treme o ouro. O branco representa a iluminação e o 

ouro seria a glória. Por essas definições, a cova dos ciganos seria iluminada e gloriosa 

101Real Academia Española: Disponível em: <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?
TIPO_BUS=3&LEMA=cueva>. Acesso em: 08/06/2010.

102 SCHINEIDER, Marius: La danza de las espadas y la tarantela. Barcelona, 1948. 
103 JUNG, C.G.: Psiciología de la transferencia. Buenos Aires, 1954.
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apesar de tudo. 

O último dístico fecha o poema com o branco sobre o vermelho. Venha então o 

branco com sua paz e iluminação a encobrir o sofrimento desse povo. 

ENCUENTRO
 
Ni tú ni yo estamos
en disposición 
de encontrarnos.
Tú… por lo que ya sabes.
¡ Yo la he querido tanto!
Sigue esa veredita.
En las manos,
tengo los agujeros
de los clavos. 
¿ No ves cómo me estoy 
Desangrando?
No mires nunca atrás,
vete despacio
y reza como yo
a San Caytano,
que ni tú ni yo estamos
en disposición 
de encontrarnos.

 Lorca faz uma quebra de tema nesta sequência. Nos deparamos com o poema 

Encuentro, estranhamente citado ,  aparentemente sem nenhuma referência  com nada 

deste livro. Se Lorca não fosse tão cuidadoso com as minúcias, seria possível pensar num 

provável equívoco em incorporá-lo a obra. Normalmente os críticos deixam esse poema 

fora da análise. Esse poema nos dá a impressão de que o poeta, ao trabalhar em seu 

Poema del Cante Jondo, sente uma necessidade de registrar que nesse momento, seu 

pensamento se divide com a lembrança de alguém, talvez um amor.

ALBA
 
Campanas de Córdoba
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en la madrugada.
Campanas de amanecer
en Granada.
Os siente todas las muchachas
que lloran a la tierra
soleá enlutada. 
Las muchachas,
de Andalucía la alta
y la baja.
Las niñas de España, 
de pie menudo
y temblorosas faldas
que han llenado de luces
las encrucijadas.
¡ Oh, campanas de Córdoba
en la marugada,
y oh, campanas de amanecer
en Granada!
 

A palavra  alba  significa amanhecer.  Os sinos  de  Córdoba começam a soar  de 

madrugada e os de Granada ao amanhecer. Pelos versos seguintes percebe-se que se 

trata de uma chamada para uma procissão ou uma festa religiosa. A solea retoma aos 

versos  para  encerrar  a  sequência.  As  meninas  de  pés  pequenos  e  grandes  saias 

flamencas são a única referência positiva a iluminar o poema. 

O poema Alba encerra a terceira grande divisão e parece encerrar o terceiro dia, ou 

melhor a terceira noite com a alvorada. 

POEMA DE LA SAETA

A Saeta é uma oração feita em canto. Uma modalidade do cante flamenco com 

motivos religiosos.   Cantadas nas procissões da Semana Santa, parece ter surgido dos 

salmos litúrgicos. Uma das definições possíveis é dada por Medina Azahar. Ele afirma que 

a saeta foi criada pelos judeus para convencer a igreja de sua conversão ao cristianismo. 

Uma  lenda contada na região de Sevilha diz que a saeta surge dos almuédanos104*. Este 

104Almuedanos Andaluces tinham o ofício  de convocar para a oração aos fiés maometanos desde a torre 
da mesquita.
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cante tinha sido esquecido até que uma mãe, transtornada ao ver seu filho condenado a 

morte em um auto de fé, na província de Sevilha, canta uma saeta com tamanha dor que 

impressionou todo o povo presente e desde então, sempre que alguém era condenado 

por motivos religiosos, o mesmo cante era relembrado105.    

 A saeta, como curta definição métrica, é uma copla breve. Como já foi dito, Lorca 

não utiliza a métrica própria da saeta, ele somente utiliza o sentimento. Trabalha o clima, 

o tema e cria livremente sobre ele.  

ARQUEROS
 
Los arqueros oscuros
a Sevilla se acercan.
  Guadalquivir abierto.
  Anchos sombreros grises,
largas capas lentas.
  ¡ Ay, Guadalquivir!
 
  Vienen de los remotos
países de la pena.
  Guadalquivir abierto. 
 
  Y van, a un laberinto.
Amor, cristal y piedra.
  ¡ Ay, Guadalquivir!
 

O poeta leva-nos novamente para as margens do rio Guadalquivir, porém, há um 

retrocesso no tempo. Estamos na época em que o Guadalquivir teve a fama de ser o rio 

dos conquistadores. Ele traz uma imagem de invasão de Sevilha pelo rio Gadalquivir.

Vemos chegar por suas águas arqueiros sombrios:

El  poeta  finge  una  procesión  armada  y  nebulosa,  lejana  y  triste,  que  se  aproxima  con  su  
canción lamentable, a las márgenes del río sevillano.Llegan los sombríos peregrinos desde una  
lontananza  umbría  y  dolorosa,  como las  notas del  cante  surgen  desde el  fondo de una alma  
atormentada por la pena. Y se pierden entre la maraña de los sentimientos, de la pasíon, de la  
ilusión, del dolor. 106

105 Galeon. Disponível em: <http://toloxvera.galeon.com/aficiones777102.html>. Acesso em: 
03/06/2010.http://toloxvera.galeon.com/aficiones777102.html

106Livro 2 – GUARDIA, A. de la. Garcia Lorca: Pesona y creación. 3. ed. Buenos Aires: Schapire, 1952. 
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O  primeiro  poema de  la  Saeta levanta  a  questão  histórica  da  chegada  de 

conquistadores,  suas  vestimentas,  o  lugar  de  onde vem e  a  quê vem ou o  que  vão 

encontrar. Amores, cristais que representam ilusão e pedras no sentido de sofrimento mas 

também  de  riqueza.  O  rio  é  símbolo  de  entrada  para  as  mudanças  e  essas  serão 

dolorosas.

NOCHE
 
CIRIO, candil,
farol y luciérnaga.
 
  La constelación
de la saeta, 
 
  Ventanitas de oro
tiemblan,
y en la aurora se meces
cruces superpuestas.
 
  Cirio, candil,
farol y luciérnaga.
 

Seguimos novamente pela noite, uma noite com velas acesas, faróis, lanternas ou 

lampiões.Todos servem para iluminar a noite numa espécie de constelação. Esse poema 

novamente descreve uma procissão que segue. Quando o dia nasce, as luzes noturnas 

não lugar a várias cruzes que parecem sobrepostas por estarem sendo carregadas em 

meio a multidão. 

SEVILLA
 
SEVILLA es una torre
llena de arqueros finos.
  Sevilla para herir,
Córdoba ara morir.
 
Una ciudad que acecha
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largos ritmos,
y los enrosca
como laberintos.
Como tallos de parra
encendidos. 
  ¡ Sevilla para herir!
 
    Bajo el arco del cielo,
sobre su llano limpio, 
dispara la constante 
Saeta de su río.
  ¡ Córdoba para morir!
 
  Y loca de horizonte,
mezcla en su vino,
lo amargo de Don Juan
y lo perfecto de Dionisio.
  Sevilla para herir.
  ¡ Siempre Sevilla para herir!
 

Sevilha é a província que entra em cena. Chegam a ela os arqueiros do primeiro 

poema. Lorca compara Sevilha como uma torre, esta, tem um sentido simbólico de poder 

e elevação mas também pode ser vista como um símbolo fálico. Em um sentido negativo, 

seria orgulho e pretenção. Os arqueiros finos, chegaram pelo Guadalquivir estão nestas 

torres. 

Sevilha para ferir e Córdoba para morrer. 

A província  de  Sevilha  aglutina  vários  rítmos  e  estes  estão  enroscados,  como 

laberintos,  como talos  de  parreiras.  Sevilha  de  fato  tem uma vasta  cultura  flamenca, 

inclusive um ritmo com seu nome, as sevilhanas, baile de quatro coplas dançada em doze 

tempos, com temas mais amenos, normalmente de cunho amoroso. 

Sob o arco do céu. O arco-íris é a representação da união entre o céu e a terra 

sobre seu pranto limpo. Esse choro limpo seria um choro sem remorsos, algo que dói no 

coração por injustiças, por estar indefeso diante delas. Ele dispara a constante saeta de 

seus rios. Ele faz surgir constantemente a saeta, esse canto em forma de oração. Os rios 
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nesse poema representam a passagem, as águas que não param como o tempo, as 

águas que vão não retornarão. 

Sevilha é uma mistura de amargo e doce. Das grandes paixões às grandes festas, 

representado por Dionísio. 

Sevilha, contudo, fere, mas é um ferir metafórico, assim como o morrer de 
Córdoba. 
PROCESION
 
Por la calleja vienen
extraños unicornios.
¿ De qué campo,
de qué bosque mitológico?
Más cerca,
ya parecen astrónomos.
Fantásticos Merlines
y el Ecce Homo,
Durandarte encantado,
Orlando furioso. 

Poema bastante metafórico e simbólico.  As procissões na Espanha chegam a ser 

atrações turísticas dada à sua beleza e exoticidade.  Elas veem pelas ruas com seus 

estranhos unicórnios. Essa figura mitológica foi escolhida por Lorca para descrever o traje 

dos integrantes da procissão.  Túnicas brancas com seus chapéus em forma de cone 

muito longo. Essa imagem também se assemelha à roupa do mago Merlin. 

Ecce Homo é uma expressão latina que foi usada por Pôncio Pilatos ao apresentar 

Jesus  Cristo  aos  judeus,  de  acordo  com  o  evangelho.  Em  português  seria:  Eis  o 

homem.107 O poema épico Orlando furioso, escrito em 1516 por Ludovico Ariosto108, traz 

um Cristo figurado como encantado enquanto o poema de Ariosto tem um sentido de 

engano  dos  sentidos  e  julgamentos  humanos.  Talvez  uma  crítica  ao  exagero  das 

caracterizações nessas procissões. 

107CONTEÚDO Aberto. In Wikepedia: a enciclopédia livre. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecce_Homo>. Acesso em: 05/06/2010.

108CONTEÚDO Aberto. In Wikepedia: a enciclopédia livre. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Orlando_furioso>. Acesso em: 05/06/2010.
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PASO
 
Virgen con miriñaque, 
virgen de la Soledad,
abierta como un inmenso
tulipán. 
En tu barco de luces
vas
Por la alta marea
de la ciudad,
entre saetas turbias
y estrellas de cristal.
Virgen con miriñaque,
tú vas
por el río de la calle,
¡ hasta el mar!

Como no poema La soleá, Lorca também apresenta aqui uma visão da dançarina 

no poema Paso.

 Uma das imagens de Nossa Senhora em Espanha é da Virgen del Monasterio de 

Nuestra Señora de Extremadura. Nessa imagem, a santa está com uma túnica vermelha 

muito larga. Pode ter sido esta a imagem que Lorca compara com a tulipa, uma flor com 

características similares ao manto da santa. Existe uma comunidade dedicada a Semana 

Santa em Extremadura, província de Espanha. Chamam-se  Confrades de Extremadura. 

Nas procissões desta província constuma-se usar a túnica branca com chapéu cônico 

representado no poema Procesión. 

Segundo Guardia (1952, p. 150) O paso representa uma procisão: 
...de la procesión avanzan en el laberinto de callejuelas, por plazas floridas y crucificadas de la  
ciudad, seguidos por los enmascarados penitentes, acompañados del redoblar de los tambores,  
nimbados por el incienso, aureolados de luces, arrullados por las coplas. 
Esse barco carregado de luzes, navega não por águas, mas, pelas ruas, entre o 

cante  triste  da  saeta e  as  estrelas  de  cristal,  estas  podem ser  a  representação  dos 

penitentes  iluminados  pela  fé,  de  uma  maneira  metafórica   ou  as   velas  que  são 

carregadas pelos fiéis. Os rios das ruas levam ao mar, metáfora para o espaço maior 

onde é celebrada a missa.  
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SAETA
 
CRISTO moreno
pasa
de lirio de Judea
a clavel de España.
 
  ¡ Miradlo por dónde viene!
 
  De España.
Cielo limpio y oscuro,
tierra tostada,
y cauces donde corre
muy lenta el agua.
Cristo moreno,
con las guedejas quemadas,
los pómulos salientes
y las pulpilas blancas.
 
¡ Miradlo por dónde va!
 
 O Cristo moreno que passa está sendo levado também pela procissão. Guardia 

(1952, p. 150) fala sobre os dois símbolos:

Elabora en una metáfora floral el culto popular por la imagen de una cofradía – un Cristo moreno; 
por ejemplo, Jesús del Gran Poder – y la rubrica con el grito exacto de la “saeta”: ¡ Míralo por  
dónde viene! Cuando se oye esa exclamación desgarrada y ondulante en las calles de Sevilla, la 
procesión se detiene en su marcha para que la copla llegue, nítida, a depositar su ofrenda de  
música y llanto a los pies de la imagen sagrada. 

Lorca representa sua Espanha de céu limpo porém escuro. É o luto da Semana 

Santa. A terra está queimada, símbolo de infertilidade, secura e morte. 

A água corre lenta pelo leito do rio como lento é o caminhar da procissão. 

Os quatro últimos versos caracterizam a da imagem de Cristo. 

Perceba como o poema segue uma trajetória. O primeiro refrão nos dá a imagem 

da procissão vindo em nossa direção. 

Os versos da segunda estrofe seguem até a descrição do Cristo. É o momento em 
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que podemos vê-lo de perto. A procissão está diante de nós. 

O refrão final nos faz perceber que a procissão já passou. ¡ Miradlo por dónde va!

BALCON
 
La Lola
canta saetas.
Los torecitos
la rodean,
y el barberillo
desde su puerta,
sigue los ritmos
con la cabeza.
Entre la albahaca
y la hierbabuena,
la Lola aquella,
que se miraba
tanto en la alberca. 
 

Novamente o balcon é retratado. Lorca nos revela uma imagem típica, provinciana 

de  Espanha.  Lola  é  um nome  comum,  popular.  Essa  mulher  canta  saetas enquanto 

toreiros e um barbeiro lhe admiram. A albahaca é o nosso manjericão. É considerada uma 

planta real originária da Índia. Foi introduzida na Europa pelos gregos e posteriormente 

pelos romanos. No Egito foi usada como componente de bálsamo para a mumificação e 

os  romanos  a  consideravam  símbolo  dos  apaixonados.109 A  hierbabuena é  a  nossa 

hortelã. A hortelã é uma planta muito útil e tem a característica de ser comum, costuma 

nascer em qualquer lugar. Lorca parece querer aromatizar o poema já que essas duas 

ervas tem em comum um aroma forte e bem característico. 

Nos últimos três versos Lorca nos coloca diante de um novo símbolo. A alberca é 

um depótico de água. Observar seu reflexo na água é uma atitude de contemplativa com 

comparação  a  um espelho,  trago  a  representação  deste  outro  famoso  símbolo  muito 

utilizado  por  Lorca.  A definição  é  de  Arango  (1995,  p.  162)  El  espejo  representa  la  

revelación de la verdad, El espejo también simboliza la reciprocidad de consciencia, la  

imagen del espejo en la obra lorquiana, busca su propia vida interior, o como dice de los  

109 Cookaround. Disponível em: <http://cookaround.com/cocina/erbe/erba-1.php>. Acesso em: 06/06/2010.
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gitanos, su própio genio. 

MADRUGADA
 
PERO como el amor
los saeteros
están ciegos. 
 
  Sobre la noche verde,
las saetas
dejan rastros de lirio
caliente.
 
La quilla de la luna
rompe nubes moradas
y las aljibas 
se llenan de rocío.
 
  ¡ Ay, pero como el amor
los saeteros
están ciegos!
 

O poeta compara a cegueira do amor, devoção ao ser amado sem atentar para 

defeitos, com a cegueira dos saeteros, também amantes, só que de Cristo, tomados pela 

fé. 

Já sabemos que a cor verde para Lorca é uma cor representante da morte. Ainda 

no ambiente da procisão, as  saetas percorrem a noite acompanhadas do lírio. Arango 

(1995, p. 252) fala que o lírio, em certas culturas ocidentais, integra as cerimônias da 

Semana Santa. Os  lirios calientes  são a mistura do aroma desta flor com o cheiro de 

velas. 

A quilla é uma peça de madeira que vai da popa a proa do barco pela parte inferior 

do  mesmo.110 Lorca  compara  a  lua  a  um barco  que  utiliza-se  desta  quilla para  abrir 

caminho por entre as núvens enquanto as aljabas, um depósito de flechas pequeno111que 

110Real Academia Española. Disponível em: <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?
TIPO_BUS=3&LEMA=quilla>. Acesso em: 08/06/2010

111Real Academia Española. Disponível em: <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?
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os arqueiros levavam como uma bolsa nos ombros, estão cheias de gotas de chuva fina, 

como molhados por uma garoa. Essa imagem da água leve sobre a bolsa de flechas pode 

ter algum significado sexual. 

Vamos ver a interpretação de Arango (1995, p. 184) para a água. 
El agua está habitualmente asociada a la safistación sexual.  Este es el líquido que fecunda la  
tierra. En general,  en la India, este elemento es considerado como funte de vida que circula a  
través de toda la naturaleza sobre forma de lluvia, de savia, de leche o de sangre….La lluvia es  
 considerada como el símbolo de influencias celestes recogidas por la tierra: venida del cielo ella 
fertiliza la tierra. El simbolismo sexual de la lluvia está considerado como esperma al igual que el 
simbolismo agrario de la vegetación, la cual tiene necesidad de lluvia para abrir las flores, ambos 
están estrechamente ligados. La lluvia, hija de las nubes y de la tormenta, reúne los símbolos del 
fuego y del agua.

As flechas podem tem um significado sexual mas também podem representar a 

morte. Ao romper as nuvens de tonalidad arroxeada, a lua, símbolo de morte, faz com que 

caiam gotas  sobre  a  terra,  mais  especificamente  sobre  as  aljibas.  Podemos também 

pensar  que Lorca retoma ao amor cego e esta estrofe seja a representação do amor 

carnal. 

A última estrofe é uma repetição. Essa forma repetitiva é muito comum no cante e 

Lorca se utiliza muitas vezes dela em seus poemas. 

GRAFICO DE LA PETENERA
A palavra Petenera é considerada de origem judia ou cubana. Mais recentemente, 

fala-se sobre a origem ter sido atribuída a uma cantora de Cádiz que era conhecida como 

la Petenera e esta, possivelmente, tirou este nome de um canto popular do séc. XVIII e se 

tornou muito conhecido no séc. XIX. Quem deu a forma mais interpretada na atualidade 

foi a Pastora Pavón conhecida como Niña de los Peines112, figura presente na vida de 

Lorca. 

Segundo Guardia (1952, p. 152)   La “petenera” es copla que, según la tradición,  

invitó una mujer, una joven de Paterna, de donde se derivó su nombre, y seguramente por  

eso tiene un acento de ensueño perdido, de pena muy íntima. 

Lorca trabalhará essas características em seus versos. 

CAMPANA
 BORDÓN

 
En la torre

TIPO_BUS=3&LEMA=aljaba>. Acesso em: 08/06/2010.
112 Galeon. Disponível em: <http://toloxvera.galeon.com/aficiones777102.html>. Acesso em: 03/06/2010.
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amarilla,
dobla una campana.
 
  Sobre el viento
amarillo,
se abren las campanadas. 
 
En la torre 
amarilla,
cesa la campana.
 
  El viento con el polvo
hace proras de plata. 

Um sino sobre uma torre amarela.  Um vento amarelo.  A cor amarela,  segundo 

Arango (1995, p. 280-281) é a cor do sol que chega de longe. Surge ds trevas como 

mensageiro da luz e volta a desaparecer. É também a cor da intuição que ilumina as 

origens e tendências dos acontecimentos. 

Na primeira estrofe vemos um sino tocando. Na segunda o vento se abrindo em 

sinos é a representação do eco que se espalha por  esse vento que se converte em 

amarelo,  em mensageiro.  Na terceira estrofe,  o sino pára de tocar enquanto o vento, 

misturado com o pó, símbolo de término, destruição, agora deixa de representar o dia ou 

a luz, para tornar-se a cor da lua, representada por uma proa de prata. 

Os sinos abrem caminho para o gráfico da petenera.  

CAMINO
 
CIEN jinetes enlutados,
¿ dónde irán,
por el cielo yacente
del naranjal?
Ni a Córdoba ni a Sevilla
llegarán.
Ni a Granada la que suspira
por el mar. 
Esos caballos soñolientos
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los llevarán,
al laberinto de las cruces
donde tiembla el cantar.
Con siete ayes clavados,
¿ dónde irán
los cien jinetes andaluces
del naranjal?

 
Neste caminho encontramos uma imagem sinistra. Cem cavaleiros de luto. Vários 

são os versos cuja figura principal é o jinete.  Essas figuras vem cavalgando sob um céu 

mortificado do laranjal. O laranjal é um simbolo de fecundidade e vida. Entra em conflito 

com  os  cavaleiros  mórbidos.  Eles  seguem  sua  viagem,  mas,  não  chegarão  nem  a 

Córdoba nem a Sevilha nem a Granada. Estas três províncias são as mais influenciadas 

pela cultura árabe e cigana. O final do caminho para esses seres é o cemitério, com seu 

laberinto de cruzes. Uma das interprtações para o jinete é que ele seria a personificação 

da lua.113

LAS SEIS CUERDAS
 
La guitarra,
hace llorar a los sueños.
El sollozo de las almas
perdidas,
se escapa por su boca
redonda.
Y como la tarántula 
teje una gran estrella
para cazar suspiros,
que flotan en su negro
aljibe de madera.

 
A guitarra é o principal instrumento de acompanhamento para o cante. O poder de 

fazer chorar os sonhos se dá ao fato de ser ela um instrumento capaz de trascender a 

reallidade. 

113 Livro 2 – GUARDIA, A. de la. Garcia Lorca: Pesona y creación. 3. ed. Buenos Aires: Schapire, 1952.
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Triste som invoca as almas perdidas do povo cigano. Essas,  escapam por sua 

boca redonda ou ficam presas pelas teias da tarântula. 

A aranha é extremanente simbólica. Arango (1955, p. 261) comenta: 

En  la  araña  coinciden  tres  sentidos  simbólicos  distintos,  que  se  superpone;  confunden  o  
disciernen. Son en el arte de la capacidad creadora de la araña, el tejer su tela; el de la agresividad; 

y el de la propia tela, como red espiral dotada de un centro. La araña en su tela es un  símbolo  del  
centro del mundo y en este sentido es considerada en la India como Maya, la eterna tejedora del velo de 
las ilusiones.114 

Neste poema a aranha se assemelha mais a definição indiana:  la eterna tejidora 

del velo de las ilusiones. 

DANZA
EN EL HUERTO DE LA PETENERA

 
EN la noche del huerto,
seis gitanas,
vestidas de blanco 
bailan.
 
  En la noche del huerto,
coronadas,
con rosas de papel
y biznagas.
 
  En la noche del huerto
sus dientes de nácar,
escriben la sombra
quemada.
 
  Y en la noche del huerto,
sus sombras se alargan.
y llegan hasta el cielo 
moradas.
 

A primeira estrofe é uma imagem de sonho. Ciganas vestidas de branco dançando 

no campo. 

114 Juan Eduardo Cirlot: Diccionario de sílmbolos tradicionales. Barcelona, 1959.
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As noites no campo estão coroadas de rosas de papel, paixões de mentira e a 

biznaga, espécie de cacto representando espinhos, hostilidade. 

A sombra queimada é a representação da dança frente a fogueira. Estas sombras 

se alargam pelo efeito da distância do fogo e recebem deste fogo sua cor arroxeada. 

MUERTE DE LA PETENERA
 
EN la casa blanca muere
la perdición de los hombres.
 
  Cien jacas caracolean.
sus jinetes están muertos. 
 
  Bajo las estremecidas
estrellas de los velones,
su falda de moaré tiembla
entre sus muslos de cobre. 
 
  Cien jacas caracolean.
sus jinetes están muertos. 
 
 
Largas sombras afiladas
vienen del turbio horizonte,
y el bordón de una guitarra
se rompe.
 
  Cien jacas caracolean.
Sus jinetes están muertos. 

Na casa branca morre a  petenera. As covas dos ciganos são pintadas com cal, 

portanto, brancas. Os cem jacas, cavalos dançam perdidos porque seus cavaleiros estão 

mortos. Os cavalos são os condutores da morte. 

A morta, deitada sob as velas de fogo estremecido, usa uma saia leve que treme 

entre  seus  músculos  de  cobre,  que representa  a  cor  morena  e  também é um metal 
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simbólico para os ciganos, representa no momento, a rigidez cadavérica. 

As  sombras afinadas são o  reflexo  provocado pelas  velas.  O ambiente  escuro 

justifica a turbidez do horizonte de onde chegam as pessoas para o velório. Uma nota na 

guitarra soa e novamente olhamos para fora e vemos os cavalos a dançarem perdidos 

porque seus cavaleiros estão mortos. 

FALSETA
 
¡ Ay, petenera gitana!
¡ Yayay, petenera!
Tu entierro no tuvo niñas
buenas.
Niñas que le dan a Cristo muerto
sus guedejas,
y llevan blancas mantillas
en las ferias. 
Tu entierro fue de gente
siniestra.
Gente con el corazón
en la cabeza,
Que te siguió llorando
por las callejas.
¡ Ay, petenera gitana!
¡ Yayay, petenera!

A  Falseta115 cuja  definição primária  é  frase  melódica  que  se  intercala  entre  as 

coplas. Não é essa a forma deste poema, como não é seguido quase nenhuma regra do 

cante jondo nos Poemas del Cante Jondo. O poema Falseta parece mais uma sequência 

do anterior, por falar do enterro da Petenera.

As crianças são a única fonte de luz até o momento nos versos deste livro.  A 

petenera está longe desta luz. O enterro da petenera foi de gente sinistra. Gente cujo 

coração domina a cabeça. 

Essa  gente  sinistra,  personagens  que  estiveram caminhando  todo  o  tempo ao 

115Real Academia Española. Disponível em: <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?
TIPO_BUS=3&LEMA=falseta>. Acesso em: 03/06/2010.
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nosso lado nesta tragetória por esses versos, seguem o cortejo fúnebre da petenera. 

Novamente Lorca se utiliza da repetição nos dois últimos versos, como num cante. 

DE PROFUNDIS
 
Los cien enamorados 
duermen para siempre
bajo la tierra seca.
Andalucía tiene
largos caminos rojos.
Córdoba, olivos verdes
donde poner cien cruces,
que los recuerden.
Los cien enamorados 
duermen para siempre. 

  Os cem apaixonados são os cem cavaleiros que estão mortos. Lorca revela uma 

Andaluzia violenta. O vermelho do sangue junta-se com o verde da morte em Córdoba. 

A cruz é um símbolo muito representativo na obra de Lorca. Arango (1995, p. 151) 

diz que no Poema del Cante Jondo, as evocações religiosas adquirem um sentido único 

no simbolismo da cruz. O canto lírico do cigano caracteriza a angústia que provoca a 

ameaça constante da morte. Cem cruzes são postas para recordá-los.

Lorca repete novamente os primeiros dois versos no final do poema. 

CLAMOR
 

EN las torres
amarillas,
doblan las campanas.
 
  Sobre los vientos
amarillos
se abren las campanadas.

 
  Por un camino va
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la muerte, coronada,
de azahares marchitos.
Canta y canta
una canción
en su vihuela blanca
y canta y canta y canta.
 
  En las torres amarillas,
cesan las campanas. 
 
  El viento con el polvo
hacen proras de plata.

Esse poema é idêntico ao poema  Campana com exceção da terceira estrofe. A 

estrofe  diferenciada traz  a  morte,   personificada  no  poema,  sem metáforas.  Ela  está 

coroada de flores de laranjeira, representação de vida, porém, estas flores estão secas. 

Essa figura tétrica canta, canta muito acompanhada por uma viola cuja definição 

tem uma peculiaridade interessante. As cordas desta viola eram feitas de tripa e as mais 

graves eram banhadas de prata.116 Prata é a cor da lua, símbolo de morte. 

Lorca faz os sinos pararem novamente de tocar e faz soprar o vento, misturado 

com o pó criarem uma proa de prata.

Em três poemas desta divisão Lorca traz o número cem: “cien jinetes”; “cien jacas 

encaracoladas” e “cien enamorados”. 

DOS MUCHACHAS
LA LOLA
 
Bajo el naranjo lava
pañales de algodón.
Tiene verdes los ojos
y violeta la voz.

 
  ¡ Ay, amor,

116CONTEÚDO Aberto. In Wikepedia: a enciclopédia livre. Disponível em:  <http://pt.wikipedia.org/wiki/Vihuela>. 
Acesso em: 08/06/2010.
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bajo el naranjo en flor!
 
  El agua de la acequia 
Iba llena de sol.
En el olivarito 
cantaba un gorrión.
 
  ¡ Ay, amor,
bajo el naranjo en flor!
 
  Luego, cuando la Lola
gaste todo el jabón
vendrán los torerillos.
 
 ¡ Ay, amor,
bajo el naranjo en flor!

 
 A Lola  volta a cena.  Essa mulher  cigana que antes cantava  saetas agora lava 

roupas de algodão embaixo de uma laranjera. A imagem  da água em movimento da 

acequia,  especié de córrego artificial, cuja representação pode ser assemelhada ao rio, 

símbolo de  fertilidade,  de morte mas também de renovação.117

Essa água, cheia de sol está cheia de vida, até pássaros cantam nas oliveiras 

deixando-as menos nefastas. 

O refrão fala de amor . O sabão com que Lola lava a roupa simboliza também a 

limpeza. Essa ambiente trará até ela os toureiros, aqueles que lhe assistiam cantar. Tudo 

transcorre em paz neste poema. 

AMPARO
 

AMPARO,
  ¡ qué sola estás en tu casa
vestida de blanco!
 

117 ARANGO, M. A. Símbolo y simbologia en la obra de Federico Garcia Lorca. 1. ed. Madrid: 
Fundamentos, 1995. p. 212.
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  (Ecuador entre el jazmín
y el nardo.)
 
  Oyes los maravillosos
surtidores de tu patio,
y el débil trino amarillo
del canario.
 
  Por la tarde ves temblar
los cipreses con los pájaros,
mientras bordas lentamente
letras sobre el cañamazo.
 
  Amparo,
¡ qué sola estás en tu casa,
vestida de blanco!
Amparo,
¡ y que difícil decirte:
yo te amo!

Amparo, ao contrário de Lola, é uma mulher que está em casa, vestida de branco. 

O branco representa a pureza. 

Novamente Lorca utiliza os parênteses. Vemos a relação ou oposição entre dois 

símbolos – o jasmin e o nardo são perfumes usados para ungir a Jesus dois dias antes da 

Páscoa.118  Isso torna esta planta de alguma forma sagrada. O jarmin  é representação de 

graça  e  elegância.119 Essas  duas  plantas  são  a  representação  da  figura  de  Amparo, 

mulher fina e elegante. 

Amparo vê o mundo através de sua casa. Ela contempla seu jardim, a fragilidade 

do canário que também é sua. 

Sua rotina é, pelas tardes, ver balançar nosso conhecido cedro, com os pássaros, 

enquanto borda. 

118 Marcos 13:3
119 Jardim de Flores. Disponível em: 

<http://www.jardimdeflores.com.br/CURIOSIDADES/A08simbologia.html>. Acesso em: 02/05/2010.
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Amparo está só protegida pela redoma de sua casa, vestida de pureza. Uma figura 

difícil de ser amada por ser quase irreal, intocável e sem cor. 

VIÑETAS FLAMENCAS
O significado de viñeta trazido pela RAE120 é de quadros que compõe uma historia 

pequena. Lorca contará a história de dois cantores, o café cantante e três poemas em 

contraste, um tanto quanto funestos.

 RETRATO DE SILVERIO FRANCONETTI
 
ENTRE italiano
y flamenco,
¿ cómo cantaría
aquel Silverio?
La densa miel de Italia
con el limón nuestro,
Iba en el hondo llanto
del siguiriyero.
Su grito fue terrible.
Los viejos
dicen que se erizaban
los cabellos,
Y se abría el azogue
de los espejos.
Pasaba por los tonos
sin romperlos. 

 
Y fue un creador 
y un jardinero.
Un creador de glorietas
para el silencio.
 
  Ahora su melodía 
duerme con los ecos. 
Definitiva y pura.

120Real Academia Española. Disponível em: <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?
TIPO_BUS=3&LEMA=viñeta>. Acesso em: 03/06/2010.
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¡ Con los últimos ecos!

 Silvério Franconetti foi um grande representante do cante flamenco. De pai italiano 

e  mãe  espanhola,  viveu  em  Sevilha  e  se  apaixonou  pelo  flamenco.121 Esse  cantor 

frequentava os cafés cantantes e foi lá que Lorca o conheceu. 

 Tinha uma voz que fazia estremecer pela sua agudeza e notas longas. 

Doce é a Italia na visão de Lorca assim como ácida é a Espanha. Esses dois 

países  estavam  dentro  deste  cantor  de  “grito  terrível”  e  se  abria  ao  movimento  dos 

espelhos sem desafinar. 

Franconetti  foi  alguém  que  soube  criar  em  sua  arte,  mas  também  cultivar  o 

tradicional. Um criador de caminhos floridos para o silêncio. 

Lorca faz uma bela metáfora sutil para a morte do poeta dizendo que sua melodia 

dorme nos ecos eternamente. 

JUAN BREVA
 
JUAN BREVA tenía
 cuerpo de gigante
y voz de niña.
Nada como su trino.
Era la misma 
pena cantando
detrás de una sonrisa.
Evoca los limonares
de Málaga la dormida,
y hay en su llanto dejos
de sal marina.
Como Homero cantó
ciego. Su voz tenía,
algo de mar sin luz
y naranja exprimida. 

 
Juan Breva era  outro  cantor  flamenco muito  conhecido.  Esse  malagenho tinha 

121 CONTEÚDO Aberto. In Wikepedia: a enciclopédia livre. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Silverio_Franconetti>. Acesso 
em: 01/06/2010.
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tanto prestígio que até o próprio rei Alfonso XII solicitava seus recitais. Muitas de suas 

apresentações eram pagas em ouro. Breva acaba morrendo na miséria sem dinheiro nem 

para seu enterro.122  

Nos primeiros versos Lorca descreve a figura do cantor, dono de um corpanzil e 

voz  suave,  afinada.  Novamente  o  símbolo  de  limões,  ácidos  como  Espanha,  como 

Málaga, terra do cantor. Representada como dormida, referência ao mundo dos sonhos. 

Em seu pranto existe algo de sal marinho. Tendo a lágrima sabor de sal, o sal do mar 

representaria um pranto infinito.  O poeta faz outra  comparação de grandeza.  Quando 

compara Breva com Homero só pode ter um sentido metafórico. Homero de fato era cego, 

Breva não, mas seu canto vinha também do seu íntimo, não necessitando do externo. 

A definição final para a voz do cantor retoma uma característica melancólica, triste. 

Um mar  sem luz representa  o  perigo,  o  negro  absoluto sobre  o mar  só nos permite 

escutar o seu som de imensidão indecifrável e a laranja expremida é o esvaziamento do 

símbolo de fertilidade. 

CAFÉ CANTANTE
 
LÁMPARAS de cristal
y espejos verdes.
  Sobre el tablado oscuro,
la Parrala sostiene
una conversación
con la muerte.
La llama,
no viene.
Y la vuelve a llamar.
Las gentes
aspiran los sollozos.
Y en los espejos verdes,
largas colas de seda
se mueven.

 O  café  cantante  é  o  local  onde  Lorca  se  reunia  com seu  grupo,  o  Riconcillo. 

Poetas,  artistas,  músicos  juntos  para  discutirem sobre  poesia,  escutarem o  flamenco 

122 Esflamenco. Disponível em: <http://www.esflamenco.com/bio/es10260.html>. Acesso em: 04/06/2010.
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autêntico, declamarem poemas. Uma tertulla, palavra sem tradução para o português a 

qual deveríamos importar junto com seu conceito. 

Uma descrição do ambiente é dada no início do poema. As lamparinas de cristal e 

os espelhos verdes (dois símbolos: espelho = reflexo, consciência; verde = morte, cor 

funesta, também representa limpeza espiritual). 

Um tablado escuro onde a bailaora conversa com a morte. As pessoas presentes 

chegam a aspirar,  encher seus pulmões desse soluço,  dessa dor  e  tristeza presente. 

Enquanto os espelhos refletem as longas saias das bailaoras. 

Nesse ambiente, Lorca participou de bons momentos ao lado de seus melhores 

amigos. 

LAMENTACIÓN DE LA MUERTE
 
SOBRE el cielo negro,
culebrinas amarillas.
 
Vine a este mundo con ojos
y me voy sin ellos.
¡ Señor del mayor dolor!
Y luego,
un velón y una manta
en el suelo.
 
   Quise llegar a donde
llegaron los buenos.
¡ Y he llegado, Dios mío!...
Pero luego,
un velón y una manta
en el suelo. 
 
  Limoncito amarillo,
limonero.
Echad los limoncitos
al viento. 
¡ Va lo sabéis! … Porque luego,
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luego,
un velón y una manta
en el suelo.
 
  Sobre el cielo negro,
culebrinas amarillas. 
 

Sob o céu negro da guerra, canhões amarelos. A contradição entre o céu negro e o 

amarelo luz, porém tanto o negro como os canhões representam a morte. 

Lorca divaga sobre a constatação de que entramos neste mundo de olhos abertos 

e saimos dele de olhos fechados. E logo estamos entre velas e uma manta no chão. 

Lorca parece pressentir sua morte, por várias vezes reflete em seus versos sobre a 

vida que se esvai tão rapidamente. 

O eu poético pensa sobre seu desejo de se destacar e exclama que de fato  atinge 

este destaque, mas, logo tudo se acaba entre velas e uma manta no chão. 

O limão vem trazer o gosto azedo da morte. Jogar o limão no vento, símbolo de 

chegada  de  maus  presságios,  espalha  essa  acidez.  Dizem que  os  poetas  tem uma 

ligação com o transcendente muito íntima. Os versos:  Ya lo sabéis!...  Porque luego, /  

luego, / un velón y una manta / en el suelo. São a premonição da morte do próprio Lorca. 

CONJURO
 
La mano crispada
como una medusa
ciega el ojo doliente
del candil.
  As de bastos.
Tijeras en cruz.
 
  Sobre el humo blanco
del incienso, tiene 
Algo de topo y
mariposa indecisa.
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  As de bastos.
Tijeras en cruz.
 
  Aprieta un corazón
invisible, ¿ la veis?
Un corazón
reflejado en el viento.
 
  As de bastos.
Tijeras en cruz. 

 Um dos significados de conjuro é exorcismo. As mãos contraidas de uma medusa 

cega o olho doente do candeeiro. A luz é apagada. 

Ás de paus. Carta do baralho que, segundo definição do tarot,  representa uma 

carta de prosperidade, de início e derivações benéficas.123. Não me parece que encaixe 

neste poema algo benéfico principalmente precedido das tesouras em cruz, duplamente 

representantes da morte. 

Um ambiente nebuloso é criado. Os topos, ratos cegos e as mariposas, símbolo de 

maus presságios e presença de espíritos, voam indecisas. São figuras também funestas. 

O ato de apertar um coração invisível pode ser apenas a sensação se angústia que 

atribuimos a metáfora “aperto no coração”. De fato é invisível nosso coração, dado ao fato 

de estar dentro do peito, mas, este que Lorca desenha se reflete no vento como fosse 

alvejado por ele. 

Termina o poema mais uma vez com a repetição do refrão. 

MEMENTO
 
CUANDO yo me muera,
enterradme con mi guitarra
bajo la arena.
 
  Cuando yo me muera,
entre los naranjos
y la hierbabuena.

123 Clube do Taro. Disponível em: <http://www.clubedotaro.com.br/site/n45_3_paus.asp>. Acesso em: 
10/06/2010.
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  Cuando yo me muera,
enterradme si queréis
en una veleta. 
 
  ¡ Cuando yo me muera!

 
Memento  é  a  parte  da  missa  onde  o  padre  relembra  os  mortos  e  fala  das 

comemorações dos fiéis vivos.124

O eu lírico neste poema faz um pedido. Quando morrer, quer ser enterrado com 

sua  guitarra  sob  a  areia.  Quer  ser  enterrado  entre  os  laranjais  e  as  hortelãs.  Dois 

símbolos positivos que representam prosperidade. 

O poeta gostava do vento, pede para ser enterrado, caso queiram, numa  veleta, 

biruta, símbolo de insconstância porque se move ao sabor do vento.

Repete o primeiro verso como de costume. 

TRES CIUDADES
Como no início do livro, onde Lorca faz referência aos três rios, agora teremos a 

visão do poeta sobre três cidades: Málaga; Córdoba e Sevilha. 

 MALAGUEÑA
 
La muerte 
entra y sale
de la taberna.
 
  Pasan caballos negros
y gente siniestra
por los hondos caminos
de la guitarra. 

 
  Y hay un olor a sal
y a sangre de hembra,
en los nardos febriles

124 Real Academia Española. Disponível em: <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?
TIPO_BUS=3&LEMA=memento>. Acesso em: 10/06/2010.
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de la marina. 
 
  La muerte
entra y sale,
y sale y entra
la muerte
de la taberna. 

 
Málaga  é  uma  província  de  Andaluzia.  Originou-se  de  uma  colônia  grega  na 

antiguidade clássica. 125

O poema Malagueña começa com a invocação da morte. Esta a entrar e sair da 

taberna. Lorca já havia escrito em outros poemas o ato da morte invocada pelo cante e 

pela guitarra. Ao escrever estes versos, já sabemos que uma manifestação flamenca está 

acontecendo. 

Como a imagem do poema  Las seis cuerdas,  novamente a guitarra é invadida, 

desta vez não são almas mas cavalos negros e gente sinistra. Já vimos que os cavalos 

negros são os condutores da morte. 

O cheiro de sal, Málaga é uma província banhada pelo mar. O sangue da morte e o 

nardo , planta sagrada, estão misturados neste ambiente costeiro. Essa estrofe pode ter 

uma conotação sexual.  

Novamente a repetição final, desta vez, da estrofe inteira. Com a insistência no ato 

de entrar e sair da morte na taverna.  

BARRIO DE CORDOBA
TOPICO NOCTURNO

 
En la casa de defienden 
de las estrellas. 
La noche se derrumba.
Dentro, hay una niña muerta
con una rosa encarnada
oculta en la cabellera.
Seis ruiseñores la lloran 

125 CONTEÚDO Aberto. In Wikepedia: a enciclopédia livre. Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/M
%C3%A1laga>. Acesso em: 01/06/2010.
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en la reja.
   Las gentes van suspirando
con las guitarras abiertas. 

 
Córdoba  também  é  uma  província  de  Andalucía.  Está  situada  entre  o  rio 

Guadalquivir e a Serra Morena.126 

Nos primeiros versos presenciamos algo funesto. O despencar da noite revela que 

a morte desceu para buscar alguém. Pessoas se protegem das estrelas como se delas 

pudesse vir algum mal.  Uma menina se encontra morta dentro da casa com um rosa cor 

de sangue nos cabelos. Seis pássaros choram por ela. O pássaro adentrando uma casa é 

sinal de morte. 

As pessoas lamentam e a guitarra está aberta. Dela não sairá nada nesta noite. 

BAILE
 
La Carmen está bailando
por las calles de Sevilla.
tiene blancos los cabellos
y brillantes las pupilas. 
 
  ¡ Niñas,
corred las cortinas!
 
En su cabeza se enrosca
una serpiente amarilla,
y va soñando en el baile
con galanes de otros días. 
 
  ¡ Niñas,
corred las cortinas!
 
  Las calles están desiertas
y en los fondos se adivinan,

126 CONTEÚDO Aberto. In Wikepedia: a enciclopédia livre. Disponível em: < http://es.wikipedia.org/wiki/C
%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)> Acesso em: 02/06/2010.
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corazones andaluces
buscando viejas espinas. 
 
    ¡ Niñas,
corred las cortinas!
 

Eu sinto este poema como um dos mais bonitos deste livro. 

Lorca representa a bailaora. Carmen é um nome significativo pela ópera de Bizet 

estreada em París em 1875.  Essa bailaora que encantava os homens era de Sevilha.

Lorca  faz  um retrato  de  Carmen completamente  diferente  da  bailaora tema da 

ópera. A Carmen de Lorca é uma senhora louca, talvez a própria Carmen já idosa. 

Carmen está dançando pelas ruas de Sevilha. Seus cabelos estão brancos, mas 

seus olhos ainda são brilhantes, vivos. 

As senhoras de casa ordenam as filhas que fechem as cortinas, pois passa pela 

rua uma cigana de má índole. 

A segunda estrofe fala de uma serpente, símbolo de traição e tentação, e recebe a 

cor amarela, cujo simbolismo pode ser neste caso, de envelhecimento, o amarelar das 

folhas marca o outono e simboliza, metaforicamente, o outono da vida. 

Essa senhora segue pelas ruas, sonhando com os bailes de seu passado, quando 

era cortejada. 

As ruas estão desertas, representam a solidão e o ato das pessoas se protegerem 

atrás de falsos moralismos. O preconceito pelos ciganos vem de tempos remotos, velhas 

espinhas. É mais fácil fechar as janelas e ocultar aos filhos parte desta história triste da 

Espanha. 

SEIS CAPRICHOS
 ADIVINANZA DE LA GUITARRA

 
EN la redonda
encrucijada,
Seis doncellas
bailan.
Tres de carne
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y tres de plata.
Los sueños de ayer las buscan,
pero las tiene abrazadas
un Polifemo de oro.
¡ La guitarra!

 
Um enigma. Lorca adorava enigmas, símbolos, mitos, todo que possuía algo de 

mágico, ilusionário, misterioso. Esse poema é uma brincadeira que já dá a resposta no 

título. A descrição da guitarra. Seis cortas, seis bailaoras. Três cordas de nylon ou tripa, 

como vimos outra referência mais representativa para carne e três de metal, de prata. Os 

sonhos do passado buscam as cordas mas quem as tem abraçada é um Polifemo, figura 

mitológica com apenas um grando olho no centro do rosto. O grande olho é a boca da 

guitarra. 

CANDIL
 
  ¡ OH, qué grave medita
la llama del candil!
 
  Como un faquir indio
mira su entraña de oro
y se eclipsa soñando
atmósferas sin viento.
 
  Cigüeña incandescente
pica desde su nido
a las sombras macizas,
a los ojos redondos
Del gitanillo muerto.

A chama do candeeiro medita. Lorca dá vida ao fogo, mais do que isso, dá o poder 

de meditação. Esa chama olha para suas entranhas douradas e sonha que não haja 

vento para não apagá-la. 

Lorca transforma a chama numa cegonha incandescente. A cegonha é um símbolo 

de  vida,  de  fecundidade,  procriação.  Uma  chama  que  pica  sombras  maciças,  e  se 
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aproxima  trêmula  dos  olhos  de  um  ciganinho  morto.  Símbolos  que  não  combinam. 

Cegonha com morte, sombra com maciça. Imagens só possíveis na poesia. Lorca diz que 

tudo  tem  algum  sentido  porque  trabalhamos  com  o  mundo  e  coisas  do  mundo.  O 

problema é entrar no subcosciente do poeta e tentar decifrar suas reais intenções.  

CROTALO
 
CRÓTALO.
Crótalo.
Crótalo.
Escarabajo sonoro.
 
  En la araña 
de la mano
rizas el aire
cálido, y te ahogas en tu trino
de palo.
 
  Crótalo.
Crótalo.
Crótalo.
Escarabajo sonoro.

Crotalo, é o nome dado a castalhola127. Vemos também características modernistas 

com uso de repetições com intenção de imitar o som desse instrumento. No quarto verso 

uma metáfora “besouro sonoro”. 

En la araña de la  mano, posição das mãos no baile;  rizas el aire cálido, o ar é 

dedilhado pela bailaora. Y te ahogas em tu trino de palo, representação para el taconeo. 

CHUMBERA
 
LAOCONTE salvaje.
 
  ¡Qué bien estás

127Real Academia Española. Disponível em: <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?
TIPO_BUS=3&LEMA=crótalo>. Acesso em: 05/06/2010.

                                                                                                                                                          93

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cr%C3%B3talo
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cr%C3%B3talo


Bajo la media luna!
 
  Múltiple pelotari.
 
  ¡Qué bien estás
amenazando al viento!
 
  Dafne y Atis, 
saben de tu dolor,
inexplicable,
 

Chumbera é um cácto. Simbolo do intocável com seus espinhos pouco amistosos. 

Uma planta que não era muito comum em versos dada a sua característica adversa. 

Depois de rosas, nardos e lírios, nos deparamos com um cacto. 

Lorca  gostava  muito  de  temas  mitológicos.  Esse  poema  é  um exemlo  disso.  

Laoconte é uma figura mitológica. Foi este personagem quem pressentiu a traição 

à  Tróia.  Como  castigo,  Poseidon,  um  deus  que  favorecia  os  gregos,  enviou  duas 

serpentes  para  estrangular  Laoconte  e  seus  filhos.128 A  escultura  que  representa 

Laoconte, seus filhos e as serpentes, está hoje no Vaticano. Ela  foi esculpida no início do 

Realismo onde se prefere o desequilíbrio dos corpos retorcidos e com expressões pouco 

serenas. O realismo procura retratar o feio, o monstruoso e o ameaçador. Se esterioriza 

os sentimentos e ocorre a busca dos efeitos dramaticos.129 

Lorca revela neste poema sua homossexualidade. A escultura, como a maioria das 

esculturas gregas, mostra os três seres nús. 

Ele brinca em dizer como Laconte está bem sob a luz da lua. Múltiplas bolas? 

Como está bem ameaçando o vento. 

Depois de tantos poemas densos, sérios, é admirável como Lorca consegue trocar 

tão radicalmente o tema e este, seguirá pelo próximo poema.

Dafne, também figura mitológica, foi transformada em árvore para fugir de Apolo. 

Ambos haviam sido enfeitiçados pelas flechas de Eros.  Apolo foi  induzido por  Eros a 

128CONTEÚDO Aberto. In Wikepedia: a enciclopédia livre. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Laocoonte>. Acesso em: 03/05/2010.

129 Google. Disponível em: <http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&q=laoconte&aq=f&aqi=g6g-s1g1g-
s1&aql=&oq=&gs_rfai=>. Acesso em: 03/05/2010.
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apaixonar-se por Dafne. Eros acerta uma flecha de chumbo em Dafne para rejeitar o amor 

de Apolo. Cansada da perseguição de seu apaixonado, pede ao seu pai para transformá-

la num loureiro. Apolo, conformado com a situação, diz que o loureiro será para ele uma 

árvore sagrada.130   

Atis era um pastor que promete fidelidade à deusa Sibele. Não cumpre a promessa 

e  a  deusa  obriga-o  a  mutilar-se.  Atis  morre  e  a  deusa,  por  remorso  o  ressucita  e 

transforma-o num pinheiro. 131

Dois seres transformados em árvores. Dois símbolos impossibilitados para o amor. 

A  última  estrofe  é  um  desabafo  de  Lorca.  Dafne  y  Atís,  saben  de  tu  dolor. 

Inexplicable. Não é da dor de Laconte que as duas personagens entendem, é da dor do 

poeta, também condenado pela sociedade a esconder seus sentimentos. 

PITA
 
PULPO petrificado.
 
  Pones cinchas cenicientas 
al vientre de los montes, 
y muelas formidables
a los desfiladeros. 
 
  Pulpo petrificado. 

Pita é uma planta e  pulpo é um polvo.  Este polvo petrificado,  como no poema 

anterior,  segue com símbolos com conotações sexuais. 

As  cinchas são cabestros e  cenicienta é uma pessoa depreciada ou algo de cor 

cinza.   Neste poema cabe mais a imagem de cabestro posto na cintura dos montes, e 

dentes  formidáveis  nos  desfiladeiros.  A homossexualidade  era  crime  na  Espanha  de 

Lorca.  Apesar  de  ser  um  homossexual  não  declarado  abertamente,  sofreu  tamanha 

perseguição por isso que acabou sendo este um dos motivos, talvez o principal, pela sua 

execução. 

130CONTEÚDO Aberto. In Wikepedia: a enciclopédia livre. Disponível em: < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dafne>. Acesso em: 03/05/2010.

131 Wikilingue. Disponível em: <http://pt.wikilingue.com/ca/Atis_(deus)>. Acesso em: 03/05/2010.
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CRUZ

 
La cruz. 
(Punto final 
del camino.)
 
  Se mira en la acequia.
(Puntos suspensivos.)
 

Um  poema  claramente  modernista.  Trabalha-se  com  a  imagem,  a  formatação 

também faz parte do sentido. 

A cruz é o ponto final do caminho. Ela representa a morte. A  acequia,  como já 

vimos, é um canal por onde corre a água. Representa pontos suspensivos por se tratar do 

simbolo da água em movimento, a água que traça um caminho, o eterno correr das águas 

pode representar o correr da vida. 

ENCENA DEL TENENTE CORONEL DE LA GUARDIA CIVIL
CUARTO DE BANDERAS
Teniente coronel
Yo soy el teniente coronel de la Guardia Civil.
Sargento
Sí
Teniente coronel
Y no hay quien me desmienta.
Sargento
No
Teniente coronel
Tengo tres estrellas y veinte cruces.
Sargento
Sí.
Teniente coronel
Me ha saludado el cardenal arzobispo con sus veinticuatro borlas moradas.
Sargento
Sí.
Teniente coronel
Yo soy el teniente. Yo soy el teniente. Yo soy el teniente coronel de la Guardia Civil.
(Romeo y Julieta, celeste, blanco y oro, se abrazan sobre el jardín de tabaco de la caja
de puros. El militar acaricia el cañón de un fusil lleno de sombra submarina. Una voz
fuera)
Luna, luna, luna, luna,
del tiempo de la aceituna.
Cazorla enseña su torre
y Benamejí la oculta.
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Luna, luna, luna, luna.
Un gallo canta en la luna.
Señor alcalde, sus niñas
están mirando a la luna.
Teniente coronel
¿Qué pasa?
Sargento
¡Un gitano!
(La mirada de mulo joven del gitanillo ensombrece y agiganta los ojirris del teniente
coronel de la Guardia Civil)
Teniente coronel
Yo soy el teniente coronel de la Guardia Civil.
Sargento
Sí.
Teniente coronel
¿Tú, quién eres?
Gitano
Un gitano.
Teniente coronel
¿Y qué es un gitano?
Gitano
Cualquier cosa.
Teniente coronel
¿Cómo te llamas?
Gitano
Eso.
Teniente coronel
¿Qué dices?
Gitano
Gitano.
Sargento
Me lo encontré y lo he traido.
Teniente coronel
¿Dónde estabas?
Gitano
En el puente de los ríos.
Teniente coronel
Pero, ¿de qué ríos?
Gitano
De todos los ríos.
Teniente coronel
¿Y qué hacías allí?
Gitano
Una torre de canela
Teniente coronel
¡Sargento!
Sargento
A la orden, mi teniente coronel de la Guardia Civil.
Gitano
He inventado unas alas para volar, y vuelo. Azufre y rosas en mis labios.
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Teniente coronel
¡Ay!
Gitano
Aunque no necesito alas, porque vuelo sin ellas. Nubes y anillos en mi sangre.
Teniente coronel
¡Ayy!
Gitano
En enero tengo azahar.
Teniente coronel. (Retorciéndose)
¡Ayyyyy!
Gitano
Y naranjas en la nieve.
Teniente coronel
¡Ayyyy, pun, pin, pam!!! (Cae muerto).
(El alma de tabaco y café con leche del teniente coronel de la Guardia Civil sale por la
ventana)
Sargento
¡Socorro!
(En el patio del cuartel, cuatro guardias civiles apalean al gitanillo)

Encena del  Teniente  Coronel  de  la  Guardia  Civil  trata-se  de  uma peça teatral. 

Possui  diálogos e poemas misturados.  Sua riqueza em simbologia  é  muito  grande.  A 

maioria  dos  símbolos  presentes  nela  não  é  diferente  dos  já  mencionados. 

Resumidamente, trata-se da história de uma conversa que há entre um Sargento, um 

Tenente Coronel e a prisão de um cigano sem que este desse motivo. A Guarda Civil 

espanhola é a maior inimiga do povo cigano. Lorca rediculariza a atitude deste prepotente 

Tenente  Coronel  e  do  Sargento.  As  falas  do  cigano  são  sempre  metafóricas  e  ricas 

enquanto os outros dois presonagens não tem nada a oferecer. Trata-se de uma evidente 

crítica social. 

Os primeiro símbolos que aparecem são: A figura de Romeu e Julieta; as cores: 

azul, branco e ouro; um jardim. No outro verso, sombra submarina. 

Uma maço de cigarros, junto com o símbolo do amor eterno de Romeu e Julieta 

juntamente com três corres de conotação benéfica são exatamente o oposto do que os 

cigarros representam. Lorca nos dará a confirmação disso no final da peça.

A sombra representa as trevas, a escuridão. A palavra submarina, derivada de mar, 

representa a imensidão, abismo, luta, inquietações pelo infinito movimento de suas ondas. 

O canhão de um fusil só pode ter um significado de morte. 

O poema de duas estrofes de quatro versos cada, parece uma maldição que pode 

ter sido do cigano para o alcalde. O alcalde é uma espécie de prefeito que dita as regras 
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de ordem do município e dá as ordens a polícia civil.132 Essa palavra vem do árabe e 

significa juíz. Funcionário público que está à frente da administração local.133 Segundo 

o  dicionário  de  lingua  portuguesa  Priberam,  o  alcalde  ou  alcaide  era  o  chefe  dos 

carcereiros de uma prisão espanhola. 134

O símbolo da lua, repetido insistentemente, parece invocá-la. O tempo da azeitona, 

cor  característica  do  cigano,  seria  representação  de  seu  próprio  tempo.  Carzorla  e 

Benamejí são províncias espanholas, sendo a última denominada como encrucilhada de 

caminhos.135 definição esta, útil para entendermos porque Lorca fala que esta província 

tem o poder de ocultar. 

Novamente o cigano invoca a lua. Outro símbolo é o galo que canta na luz. O galo 

é símbolo de amanhecer , início do dia. Na crença popular, galo também significa falta de 

sorte.136 Como sabemos, para Lorca, a lua representa a terra dos mortos. O galo cantar 

na lua é o prenúncio de uma morte para aquele dia. 

Os dois últimos versos são um aviso: Señor alcalde, sus niñas / están mirando a la  

luna. Uma funesta visão premonitória para a morte do alcalde. 

O Sargento chega com o cigano e o apreseta ao Tenente Coronel. Lorca faz uma 

descrição da figura do cigano, cujo olhar se emsombrece na presença do Coronel., este, 

se agiganda como sempre, vangloriando-se de sua posição superior. 

No diálogo entre o Tenente Coronel e o cigano, Lorca não nos revela o nomes, 

apenas  suas  denominações,  Tenente  Coronel,  Sangento  e  cigano.  Nomes  não  são 

necessários, as atitudes de cada personagem, representantes de cada grupo social sim. 

O Sargento simplesmente encontrou o cigano e por ser cigano o trouxe consigo. O 

Tenente pergunta onde ele estava.  A resposta nos releva outro símbolo já conhecido, 

mas, com um elemento a mais. A ponte dos rios. Os rios, como diz Arango (1995, p. 83) 

são  o  símbolo  que  cruza  a  terra.  As  águas  possuem vários  significados.  Águas  que 

correm podem representar o tempo que passa e não poderá retornar,  não é possível 

conter as águas, parar sua corrente. A ponte tem o sentido de levarnos para outro lado. 

132Real Academia Española. Disponível em: <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?
TIPO_BUS=3&LEMA=alcalde>. Acesso em: 09/06/2010.

133CONTEÚDO Aberto. In Wikepedia: a enciclopédia livre. Disponível em: < 
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde>. Acesso em: 09/06/2010.

134 Piberam. Disponível em: <http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=alcaide>. Acesso em: 
09/06/2010.

135 Página Oficial del Ayuntamiento deBenameji. Disponível em: <http://www.benameji.es/>. Acesso em: 
03/06/2010.

136 Piberan. Disponível em: <http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=galo>. Acesso em: 03/06/2010.
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Estar sobre a ponte de todos os rios é estar, como eternos a observar o passar das águas 

sem que estas lhe atinjam. A ponte, em outra definição, simboliza o elo de união entre o 

céu e a terra. 137. O cigano, com seu dom premonitório acaba sendo também um elo entre 

o céu e a terra. O mundo transcendente e a realidade terrena. 

A torre representa o poder, a elevação, por outro lado, uma interpretação negativa 

fala de orgulho e pretensão.138 A canela é considerada um símbolo de sabedoria e de 

amor. Uma das origens desta planta é a India.  139A torre de canela do cigano pode ser 

uma representação positiva. 

O Tenente Coronel chama o Sargento. O cigano interrompe dizendo:

He inventado unas alas para volar, y vuelo. Azufre y rosa en mis labios. 

O cigano confunde o Tenente com suas palavras. O voar é algo próprio do ser 

humano, dado ao fato de que é o único animal, ao que nos consta, dotado de imaginação, 

isso  permite  o  vôo no sentido  figurativo,  metafórico.  O azufre,  enxofre,  é  símbolo  do 

espírito, também do princípio masculino emissivo em oposição ao mercúrio, receptivo.140 A 

rosa, segundo Arango (1995, p.246) é simolo do amor mais puro. Também é símbolo de 

regeneração e de iniciação aos mistérios. 

Pelos lábios do cigano passam palavras de espírito e mistérios. 

Seu  sangue  é  feito  de  nuvens  e  anéis.  A  nuvem  é  símbolo  de  solidão  ou 

isolamento. O anel é símbolo de  riqueza, soberania, majestade, objeto mágico.  Essas 

palavras definem bem o povo cigano,  rico em mistério,  mantêm-se isolados em seus 

costumes, cultura e crenças. 

A  cada  nova  fala  do  cigano,  o  Tenente  sente-se  mal.  Segue  o  cigano  com  suas 

divagações.  En enero tengo azahar. O azahar é o nome dado a flor branca de árvores 

como limoeiro e laranjeira. Mais conhecida é a flor de laranjeira por seu aroma peculiar e 

por  ser  a  mais  bonita.  Em  Sevilha  tem  grande  número  de  laranjeiras  e  estas,  na 

primavera, espalham um aroma muito peculiar pelas ruas.  141 A primavera na Espanha 

137Girafamania. Disponível em: <http://www.girafamania.com.br/montagem/simbolos.htm>. Acesso em: 
03/06/2010.

138 Idem.
139 Portal São Francisco. Disponível em: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/canela/canela-4.php>. 

Acesso em: 03/06/2010.
140 Diários do Mraam. Disponível em: <http://diariosdomraam.blogspot.com/2010/04/sulfurio-mercurio-e-sal-

simbolos.html>. Acesso em: 07/06/2010.
141CONTEÚDO Aberto. In Wikepedia: a enciclopédia livre. Disponível em: < 

http://es.wikipedia.org/wiki/Azahar>. Acesso em: 07/06/2010.
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começa em março, mas o cigano tem flores de laranjeira em janeiro, isto é, em pleno 

inverno e, consequentemente, laranjas surgem na neve. O cigano consegue fazer brotar 

flores e frutos na adversidade. 

A constatação  da  impossibilidade  em vencer  o  cigano  faz  com que  o  Tenente 

Coronel caia morto. 

Neste momento, Lorca fala que a alma de tabaco e café com leite do tenente da 

Guarda Civil cai morta. É uma forma de falar mal do fumo e desse café com leite tomado 

em seu gabinete em suas horas de ócio. 

O  Sargento  pede  socorro  e  o  pobre  cigano,  por  conta  dessa  morte,  levará 

pauladas. 

A peça termina com a introdução do próximo poema: (En el patio del cuartel, cuatro  

guardias civiles apalean al gitanillo.) 

CANCIÓN DEL GITANO APALEADO
 
VIENTICUATRO bofetadas.
Veinticinco bofetadas;
Después, mi madre, a la noche.
Me pondrá en papel de plata.
 
  Guardia civil caminera,
Dadme unos sorbitos de agua.
Agua con peces y barcos.
Agua, agua, agua, agua.
 
  ¡ Ay, mandor de los civiles
Que estás arriba en tu sala!
¡ No habrá pañuelos de seda
Para limpiarme la cara!
 

A Canción del gitano apaleado. Trata-se justamente da narração da cena final da 

peça anterior. 

Arango (1995, p.203) afirma: 
Este poema evoca la muerte de un gitano a manos de la guardia civil. La muerte existe únicamente  
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sobre el plan simbólico: “papel de plata”, “peces y barcos”. Scheneider considera que “es pez es el 
barco místico de la vida, ya ballena o ave, pez volador o anormal, pero siempre huso que hila el  
ciclo de vida siguiendo el zodíaco lunar”142 El barco es un símbolo de muerte, por esta razón se  
encuentra a menudo un barco en los salones funerarios. 

El “cante jondo” es la máxima expresión del hombre herido por una sociedad que le rechaza y  
persigue.  La  “guardia  civil”  es  un  símbolo  de  muerte  para  el  gitano:  como  poder  
institucionalizado, la guardia civil  evoca lo tétrico del destino y la muerte del gitano de la Baja  
Andalucía.

Entre o simbolismo da água, sempre presente. Ao pedir um pouco de água para 

beber, como Cristo na cruz, Lorca se compadece do povo cigano e a injustiça cometida 

contra esta gente. A covardia dos que mandam fazer, mas, não tem coragem de fazê-lo. 

Lavam as mãos como Pilatos. O cigano pede lenços de seda para limpar seu rosto. Um 

contraste entre a brutalidade das pauladas e a suavidade da seda. Lorca joga com os 

símbolos e nesse jogo enfatiza o ato criminoso contra o inocente. 

 DIALOGO DEL AMARGO

CAMPO
UNA VOZ.

   Amargo.
Las adelfas de mi patio. 
Corazón de almendra amarga.
Amargo.

(Llegan tres jóvenes con anchos sombreros)

JOVEN 1º. Vamos a llegar tarde.
JOVEN 2º. La noche se nos echa encima
JOVEN 1º. ¿Y ése?
JOVEN 2º. Viene detrás.
JOVEN 1º. (En alta voz.) ¡Amargo!
AMARGO. (Lejos.) Ya voy.
JOVEN 2º. (A voces.) ¡Amargo!
AMARGO. (Con calma.) ¡Ya voy!
(Pausa.)
JOVEN 1º. ¡Qué hermosos olivares!
JOVEN 2º. Sí.

142 SCHINEIDER, Marius: El origen musical de los animales, símbolos em la mitología y la estructura 
antigua. Barcelona, 1946.
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(Largo silencio.)
JOVEN 1º. No me gusta andar de noche.
JOVEN 2º. Ni a mí tampoco.
JOVEN 1º. La noche se hizo para dormir.
JOVEN 2º. Es verdad.
(Ranas y grillos hacen la glorieta del estío andaluz. El Amargo camina con las manos en  
la cintura.)
AMARGO. Ay yayayay. Yo le pregunté a la muerte. Ay yayayay.
(El grito de su canto pone un acento circunflejo sobre el corazón de los que le han oído.)
JOVEN 1º. (Desde muy lejos.) ¡Amargo!
JOVEN 2º. (Casi perdido.) ¡Amargooo!
(Silencio.)
(El Amargo está solo en medio de la carretera. Entorna sus grandes ojos verdes y se ciñe  
la chaqueta de pana alrededor del talle. Altas montañas le rodean. Su gran reloj de plata  
le suena oscuramente en el bolsillo a cada paso.)
(Un Jinete viene galopando por la carretera.)
JINETE. (Parando el caballo) ¡Buenas noches!
AMARGO. A la paz de Dios.
JINETE. ¿Va usted a Granada?
AMARGO. A Granada voy.
JINETE. Pues vamos juntos.
AMARGO. Eso parece.
JINETE. ¿Por qué no monta en la grupa?
AMARGO. Porque no me duelen los pies.
JINETE. Yo vengo de Málaga.
AMARGO. Bueno.
JINETE. Allí están mis hermanos.
AMARGO. (Displicente.) ¿Cuántos?
JINETE. Son tres. Venden cuchillos. Ese es el negocio.
AMARGO. De salud les sirva.
JINETE. De plata y de oro.
AMARGO. Un cuchillo no tiene que ser más que cuchillo.
JINETE. Se equivoca.
AMARGO. Gracias.
JINETE. Los cuchillos de oro se van solos al corazón. Los de plata cortan el cuello como 
una brizna de hierba.
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AMARGO. ¿No sirven para partir el pan?
JINETE. Los hombres parten el pan con las manos.
AMARGO. ¡Es verdad!
(El caballo se inquieta.)
JINETE. ¡Caballo!
AMARGO. Es la noche.
(El camino ondulante salomoniza la sombra del animal)
JINETE. ¿Quieres un cuchillo?
AMARGO. No
JINETE. Mira que te lo regalo.
AMARGO. Pero yo no lo acepto.
JINETE. No tendrás otra ocasión.
AMARGO. ¿Quién sabe?
JINETE. Los otros cuchillos no sirven. Los otros cuchillos son blandos y se asustan de la 
sangre. Los que nosotros vendemos son fríos. ¿Entiendes? Entran buscando el sitio de 
más calor, y allí se paran.
(El Amargo se calla. Su mano derecha se le enfría como si agarrase un pedazo de oro.)
JINETE. ¡Qué hermoso cuchillo!
AMARGO. ¿Vale mucho?
JINETE. Pero ¿no quieres éste?
(Saca un cuchillo de oro. La punta brilla como una llama de candil.)
AMARGO. He dicho que no.
JINETE. ¡Muchacho, súbete conmigo!
AMARGO. Todavía no estoy cansado.
(El caballo se vuelve a espantar.)
JINETE. (Tirando de las bridas.) Pero ¡qué caballo este!
AMARGO. Es lo oscuro.
(Pausa.)
JINETE. Como te iba diciendo, en Málaga están mis tres hermanos. ¡Qué manera de 
vender cuchillos! En la catedral compraron dos mil para adornar todos los altares y poner 
una corona a la torre. Muchos barcos escribieron en ellos sus nombres; los pescadores 
más humildes de la orilla del mar se alumbran de noche con el brillo que despiden sus 
hojas afiladas.
AMARGO. ¡Es una hermosura!
JINETE. ¿Quién lo puede negar?
(La noche se espesa como un vino de cien años. La serpiente gorda del Sur abre sus ojos  
en la madrugada, y hay en los durmientes un deseo infinito de arrojarse por el balcón a la 
magia perversa del perfume y la lejanía.)
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AMARGO. Me parece que hemos perdido el camino.
JINETE. (Parando el caballo.) ¿Sí?
AMARGO. Con la conversación.
JINETE. ¿No son aquellas las luces de Granada?
AMARGO. No sé.
JINETE. El mundo es muy grande.
AMARGO. Como que está deshabitado.
JINETE. Tú lo estás diciendo.
AMARGO. ¡Me da una desesperanza! ¡Ay yayayay!
JINETE. Porque llegas allí. ¿Qué haces?
AMARGO. ¿Qué hago?
JINETE. Y si te estás en tu sitio, ¿para qué quieres estar?
AMARGO. ¿Para qué?
JINETE. Yo monto este caballo y vendo cuchillos, pero si no lo hiciera, ¿qué pasaría?
AMARGO. ¿Qué pasaría?
(Pausa.)
JINETE. Estamos llegando a Granada.
AMARGO. ¿Es posible?
JINETE. Mira cómo relumbran los miradores.
AMARGO. Si, ciertamente.
JINETE. Ahora no te negarás a montar conmigo.
AMARGO. Espera un poco.
JINETE. ¡Vamos, sube! Sube de prisa. Es necesario llegar antes de que amanezca... Y 
toma este cuchillo. ¡Te lo regalo!
AMARGO. ¡Ay yayayay!
(El jinete ayuda al Amargo. Los emprenden el camino de Granada. La sierra del fondo se 
cubre de cicutas y de ortigas)

 Diálogo del Amargo nome bastante sugestivo. Um diálogo com a morte. 

As adelfas são plantas de flores normalmente brancas, amarelas, avermelhadas ou 

rosas. São venenosas e florescem no verão. 

Os  olivares  são  símbolo  de  vitória;  de paz  entre  Deus  e  os  homens;  de 

prosperidade; como já vimos anteriormente. Essas duas plantas, de representação tão 

distintas,  estão espalhadas pelo caminho de Amargo.  O bem e o mal,  às vezes com 

formas inofensivas, sempre estão presentes em todos os lugares. 
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Amargo aparece cantando uma canção funesta. Ele invoca a morte e ela aparecerá 

na forma de  jinete.  O  jinete é um dos símbolos preferidos de Lorca. Ele representa a 

encarnação da lua e esta, representa a morte. 

Uma  parte  rica  em símbolos:  (El  Amargo  está  solo  en  medio  de  la  carretera. 

Entorna sus grandes ojos verdes y se ciñe la chaqueta de pana alrededor del talle. Altas  

montañas le rodean. Su gran reloj de plata le suena oscuramente en el bolsillo a cada  

paso.)

 Amargo está só, era preciso estár só para que algo sobrenatural acontecesse. O 

fato de estar no meio da rua, símbolo de caminho, pode referir-se  à vida que, de fato é, 

um caminho. Seus olhos verdes fazem referência à cor da morte. As altas montanhas 

simbolizam a força da natureza. Seu grande relógio de prata, simbolizam o tempo e a cor 

da lua, consequentemente, da morte. 

O jinete que vem galopando pela rua, como já disse, é a morte encarnada. 

O diálogo entre Amargo e o  jinete é algo que chega a ser engraçado. Apesar do 

tema sério e soturno, Amargo não parece assim tão “amargo”. Percebe-se um tom irônico 

em sua fala. 

O  jinete  fala  de  seus  irmãos,  grandes  vendedores  de  facas.  Ele  faz  uma 

comparação entre as facas de prata e de ouro. As de prata são mais vulgares, matam de 

qualquer forma, já as de ouro, mais preciosas, preferem ir direto ao coração. 

Lorca tem uma obsessão por facas, punhais e navalhas. É possível perceber isso 

em boa parte de sua obra. 

Quando Amargo pergunta ao jinete, se a faca de prata não serve para partir o pão, 

ele responde que os homens partem o pão com as mãos. A forma de falar, “os homens” 

parece excluir-se, como de fato não faz parte dos homens. Também a referência a cortar 

o pão com as mãos relembra o ato de Cristo na Santa Ceia. Perceba como o cavalo 

macabro se agita quando essa fala é dita. 

O trecho:  (El camino ondulante salomoniza la sombra del animal.) Traz um verbo 

pouco  usado.  A sombra  do  animal  parece  uma  coluna  salomônica,  ondulante,  uma 

imagem um tanto quanto surrealista. 

O  jinete oferece um  cuchillo, uma faca para Amargo, ele não aceita. Ele insiste, 

como um bom vendedor, fala de seu produto mortífero. 
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Uma fala de grande significado:  En la catedral  compraron dos mil  para adornar 

todos los altares y  poner  una corona a la  torre. Lorca faz uma crítica a igreja  e  seu 

passado de muitas mortes em nome de Deus.  Muchos barcos escribieron en ellos sus  

nombres. A morte sempre esteve presente nas conquistas marítimas. ...los pescadores 

más humildes de la orilla del mar se alumbran de noche con el brillo que despiden sus 

hojas afiladas. A morte chega para todos. 

Após escutar essa história, Amargo começa a prestar mais atenção ao jinete. 

(La noche se espesa como un vino de cien años. La serpiente gorda del Sur abre  

sus ojos en la madrugada, y hay en los durmientes un deseo infinito de arrojarse por el  

balcón a la magia perversa del perfume y la lejanía.) 

Bela  imagem da noite  espessa como um vinho de cem anos,  como sangue.  A 

serpente gorda do sul  é a  representação de uma constelação,  esta abre seus olhos, 

metáfora para o brilho de suas estrelas. As pessoas que estão dormindo sentem uma 

vontade  infinita de atirarem-se pela sacada tomadas pela margia perversa e perfume da 

noite, que  está distante. Seria a metáfora para o sonho. 

Amargo se sente perdido, o  jinete avista Granada. Amargo não sabe mais onde 

está. O mundo é muito grande mas, a estrada deserta à noite parece fazê-lo desabitado. 

Amargo sente uma desesperança. Com essa palavra, ele abre as portas para a morte. O 

jinete deixa-o mais atordoado com suas palavras e insiste  que Amargo suba em sua 

garupa. Amargo pede ao jinete que espere mais um pouco. Lorca quer dizer que Amargo 

é jovem, seria muito cedo para sua morte. O jinete apressa Amargo pois devem chegar a 

Granada antes do amanhecer. Sendo o jinete a encarnação da lua e esta rainha da noite, 

o dia não lhe pertence e está proibida de mostrar seu poder na presença do astro rei, o 

sol.  Amargo sucumbe à vontade do  jinete,  aceita o  cuchillo e consumada está a sua 

morte.  

CANCIÓN DE LA MADRE DEL AMARGO
 
Lo llevan puesto en mi sábana
mis adelfas y mi palma.
 
  Día veintisiete de agosto
con un cuchillo de oro. 
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  La cruz. ¡ Y vamos andando!
era moreno y margo. 
 
  Vecinas, dadme una jarra
de azófar con limonada.
 
  La cruz. No llorad ninguna. 
El Amargo está en la luna. 

Canción de la madre del Amargo. Também é uma continuação do diálogo anterior, 

pois relata a resignação de uma mãe pela morte do filho repleta de referências 

simbólicas. 

É Amargo que vem posto nos lençóis de sua mãe.  Ele, veneno das adelfas, já 

comentada e a palma, símbolo novo que quer dizer dedicação, devoção e grande 

amizade e vitória. Seu filho representado por veneno e dedicação. O bem e o mal  postos 

lado a lado. 

Dia vinte e sete de agosto com uma faca de ouro no coração. A mãe pede a cruz, 

símbolo de morte  e  segue com as demais.  Relembra o filho,  moreno como cigano e 

amargo. As vizinhas pede uma jarra de  azófar,  cobre, metal  muito utilizado pelo povo 

cigano, com limonada. O limão, ácido, amargo. 

A cruz. Ninguém chore, ordena a mãe. A frieza da mãe de Amargo revela uma 

pessoa que já sofreu muito e tem a tragédia como rotina.  Fria como a mãe de Adela, 

Bernarda Alba. Fria como a mãe do noivo em Bodas de Sangre. Ambas crentes de que a 

morte não é o pior, pior é a desonra.  As mulheres na obra de Lorca merecem um estudo 

à parte por serem de extremamente ricas em suas representações.  

O Amargo está na lua. Terminamos o Poema del Cante Jondo olhando para ela, a 

lua, detentora de tantos sonhos poéticos, lua dos amantes, lua dos apaixonados, lua de 

morte para Lorca.   
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 5. OUTRAS GITANERÍAS DE LORCA E SUAS RELEITURAS: 
 Federico García Lorca, além de poeta, foi também um excelente músico, arte esta 

que sempre esteve presente em sua vida, tanto quanto a poesia. Arriscou-se na pintura e 

teve uma grande paixão pelo teatro como já vimos no capítulo sobre a vida do poeta.

Interessam-me em particular as releituras da obra de Lorca pela dança flamenca. A 

poesia que se torna muda de palavras e rica em movimentos sem perder a emoção, a 

força. Isso já foi experimentado pelo cinema mudo, contemporâneo de Lorca.  Mágica arte 

capaz de passar sua mensagem em silêncio. 

Bodas de Sangre (1933) é um grande exemplo de transposições de linguagem. Um 

fato narrado em um jornal é lido pelo poeta, este, a transforma em uma peça teatral, que 

mais  tarde,  será  transformada  em  uma  representação  que  mistura,  cante  e  baile 

flamenco, sem perder o poder de impacto que, certamente, notícia e obra trágica tiveram. 

Federico, a partir de Bodas de Sangre (1933), detecta que, para uma tragédia ter 

força, precisa libertar-se do verso sistemático.  (p.96) e o teatro lhe deu essa força.  A 

dança não fica para traz.  Antonio Gades e Cristina Royos interpretam o tema dirigido por 

Carlos Saura em 1981. 

Lorca concebia a poesia como algo que está presente em todas as partes. Tudo 

pode ser tema de um poema. 

“La poesía es algo que anda por las calles. Que se mueve, que pasa a nuestro lado. Todas las cosas 
tienen su misterio, y la poesía es el misterio que tienen todas las cosas.  Y el trato es la poesía que se  
levanta del libro y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la  
escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se les vean los huesos, la sangre.” 143

 Assim como no teatro e na dança, os movimentos podem ter voz, uma voz que 

nossa mente reconhece e interpreta sem palavras. 

Lorca, em seu Poema del Cante Jondo (1931), não escreve versos descritivos da 

cultura flamenca simplesmente. Ele coloca no papel a sua percepção, sua visão deste 

mundo obscuro, do “outro” que faz parte de sua história. 

O  que  esse  “outro”,  o  que  essa  dança,  essa  guitarra  lhe  transmitem  está  ali 

relatado.  É  a  visão  do  apaixonado  pela  amada.  Descrever Siguiriyas,  sem  uma 

necessidade de seguir a suas métricas. O próprio coração do poeta age sobre os versos. 

Lorca não olha para a flor  que fácil  se mostra aos olhos de todos. Ele busca a raiz, 

descreve  essa  raiz  flamenca  com  toda  sua  fonte  de  vida  envolta  por  terra.  A terra 

143 CANO, J. L. Garcia Lorca. Barcelona: Destinolibro, 1974.p. 113-114.
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andaluza de seus ancestrais. 

Deste amor surge a obra, tão forte e significativa foi, que, como já disse, é relida e 

reinterpretada inclusive por outras artes como a dança e a música.

Lorca dizia que um poeta tem que ser professor nos cinco sentidos corporais, nesta 

ordem: visão, tato, audição, olfato e paladar. Para poder ser dono das mais belas imagens 

precisa abrir portas de comunicação em todos eles.144 Fica clara a utilização de todos os 

sentido  nos  poemas  da  obra  Poema  del  cante  jondo  (1931).  O  que  acontece  nas 

interpretações da obra teatral do poeta é a colocação de um elemento a mais, a dança em 

substituição ao diálogo. 

Carlos  Saura,  importante  diretor  espanhol  e  Sara  Baras,  coreógrafa,  diretora 

artística e bailarina flamenca trazem para as telas de cinema e para os palcos  as duas 

tragédias escritas por Lorca: Bodas de Sangre (1933) e Mariana Pineda (1927). Somente 

o flamenco, uma das principais fontes inspiradoras de Lorca, poderia ter a força suficiente 

para interpretar sua obra. 

Lorca  coloca  o  movimento  em  palavras.  Os  dançarinos  de  flamenco  dão 

movimento aos versos. Isso ocorre com os atores,  bailaores do filme Bodas de Sangre 

(1981) e  do  espetáculo  de  dança  intitulado Mariana  Pineda  (2003).  Peças  de  teatro 

escritas por Lorca. Duas tragédias. 

Em 2003 Cristina Hoyos, atriz e dançarina principal do filme de Saura, faz um novo 

trabalho voltado ao mundo lorquiano.  Depois de interpretar  em sua juventude a peça 

bailada Bodas de Sangre, Hoyos apresenta Yerma (2003). 145 

 Além das  peças  teatrais  relidas  pela  dança,  poemas de  Lorca  também foram 

relidos por  outra  arte,  a música.  Cito  o poema  Romance Sonambulo  (1925),  este, foi 

musicado e é conhecido como Verde que te quiero verde, musicado e interpretados por 

vários cantores flamencos como Camarón de la Isla e Manzanita. Outro poema é Canción 

del Jinete (1936) também interpretado por grandes nomes como Paco Ibañez.

A obra de Lorca transita entre as artes sem perder a força. Ganha novas nuances 

sem perder a essência. 

Procurei finalizar esse trabalho com tais referências, por tratarem intimamente de 

144  HOYO, A. del. Federico Garcia Lorca, Obras Completas: Recompilación y notas de Arturo del Hoyo. 9. 
ed. Madrid: Aguilar, 1965. Prólogo de Jorge Guillen e Epílogo de Vicente Aleixandre. p. 67.

145 Flamenco-World. Disponível em: <http://www.flamenco-world.com/noticias/eyerm.htm>. Acesso em: 
12/10/2010.
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temas relacionados a questão do símbolo,  amplamente discutido nesta monografia.  É 

possível ao leitor, através do contato com tais obras, obter uma impressão mais palpável 

do universo que inspirou Federico García Lorca em boa parte de sua vida como poeta e 

dramaturgo. Através essa base sonora e visual, o leitor terá uma percepção mais clara 

dos poemas aqui trabalhados. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Trabalhar com a obra de Federico Garcia Lorca neste último semestre foi  uma 

experiência fascinante. 

Tantas descobertas; novas percepções; uma nova visão sobre a pessoa de Lorca; 

seu povo; sua cultura, sua  obra como um todo. 

Uma dificuldade para executar um trabalho sobre Garcia Lorca seria a falta  de 

material crítico. Graças a minha orientadora que prontificou-se em emprestar seu livros, 

não  tive  essa  dificuladade  A maioria  dos  autores  estudados  foram  espanhóis,  com 

exceção de Alfredo de la Guardia que é argentino e Manuel Antonio Arango, colombiano. 

Iniciei minha pesquisa pela parte histórica para poder situar o leitor no contexto da 

época de vida do poeta. Trouxe algumas informações relevantes para podermos entender 

um pouco sobre a situação da Espanha afinal,  nada pode ser escrito isento de nossa 

percepção de mundo, através do que nos rodeia. Lorca foi um poeta em busca de uma 

maior representação do popular,  das raízes cigano-flamencas. Pude ver o quanto são 

vastas  as possibilidades de influências  e mesclas no povo espanhol  com a pesquisa 

sobre o flamenco, a cultura e o povo.

O populismo foi também uma das características da geração de 27 que buscava 

retratar a sua terra, porém, sem ser provinciano. Não apenas no povo, mas, também nos 

cânones do  Siglo de Oro, como Góngora e Lope de Vega, serviram de influência para 

Lorca. Isso inibe a falsa impressão de que Lorca só se voltava para algo sem muitas 

regras ou uma base sólida. Utilizava sim ditos e mitos populares, mas, tinha uma visão 

muito mais amppla sobre a poesia. Dois exemplos claros do trabalho voltado ao popular 

são:  Romancero Gitano(1928) e Poemas del cante jondo.(1931). 

Na obra  estudada,  Lorca  mergulha  fundo no mundo dos sonhos.  A simbologia 

estará todo o tempo envolvida por essa penumbra,  essa obscuridade e nos incita  na 

busca de respostas.  Creio ter conseguido desvendar alguns desses enigmas por meio da 

interpretação  dos  símbolos  e  metáforas  dos  poemas  analisados.  Arango(1995)  Dirá 

sabiamente sobre a simbologia na obra de Lorca:

Las plantas,  la naturaleza,  el mito,  el arte y la religión hacen parte integrante del  universo del  
hombre. El conjunto de estos elementos está estrechamente ligado al mundo de los símbolos,  
símbolos que, aunque se dispersan como un mosaico de diferentes colores, se unen para formar 
un todo que domina el universo. 146

 Outro fator importante presente em  Poema del  cante jondo  (1931)  é o protesto 

146 ARANGO, M. A. Símbolo y simbologia en la obra de Federico Garcia Lorca. 1. ed. Madrid: 
Fundamentos, 1995. p. 412.
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social. Quando Lorca ironiza o grande Tenente Coronel da Guarda Civil, não o faz por 

acaso. A Guarda Civil  espanhola era a maior inimiga do povo cigano.   Lorca não era 

ligado a questões políticas, mas, não se pode dizer que  nada em sua obra tinha essa 

conotação. Outro exemplo foi tratado no último capítulo onde Lorca coloca nos palcos 

Mariana Pineda, a heroína do século XIX morta por ser uma idealista. 

Um de meus objetivos com esse trabalho foi fazer uma analogia entre as artes. A 

poesia, o teatro, a música e a dança. A valorosa obra deixada por García Lorca é muito 

viva. Ela segue sendo estudada, reinterpretada, relida. Quando algum artista, ciente da 

essência de Lorca, dotado del duende, resolve, como um alquimista, manipular a obra de 

nosso poeta, ela sai dessa experiência como um borboleta de seu casulo, do casulo das 

páginas para  movimentar  suas asas nos tablados.  Foi  essa a sensação que tive ao 

assistir especialmente Bodas de Sangre filme de Carlos Saura e Mariana Pineda baile  de 

Sara Baras.

Finalizo meu trabalho deixando portas abertas para novas experiências não apenas 

com Lorca, mas, com diversos poetas, romancistas, cineastas, enfim, toda uma gama de 

produções efervescentes ao nosso redor. 

Acredito  que cabe a nós, estudantes e professores de Letras,  darmos a nossa 

contribuição  no  que  diz  respeito  à  difusão  da  arte  de  qualidade.  Muito  perde  a 

humanidade  em  ignorar  a  poesia.  O  homem,  isento  de  sonhos,  cego  para  outras 

realidades, torna-se um mero objeto, volta ao estado irracional onde seu objetivo único é 

a sobrevivência. 

Tantos séculos se passaram desde a invenção da escrita, da filosofia. O homem 

moderno, com raras exceções ao invés de evoluir  com o tempo,  deixa de pensar,  se 

automatiza.

Para essa nova civilização, onde estará hoje o lugar da poesia? A resposta para 

essa indagação, caso ela exista, já seria tema para outra monografia. 
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