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Mario é un home sinxelo que acepta
un emprego de carteiro. O seu tra-
ballo  consiste  en levar o correo a
un único destinatario, o poeta chi-
leno Pablo Neruda, que vive exilia-
do nesa aldea italiana. Mario queda
fascinado pola figura de Neruda, e
entre os  dous  homes irá  crecendo
unha gran amizade. El abriralle as
portas ao mundo das letras e grazas
á súa relación, o carteiro aprenderá
a ler e recitar versos para conquis-
tar a Beatrice, muller de extraordi-
naria beleza.

A POÉTICA DE  O CARTEIRO (E
PABLO NERUDA) por R. Pinto

Libremente inspirada na novela de
Antonio  Skármeta  Ardente  pacien-
cia (1986), a película O carteiro (e
Pablo Neruda) é unha insólita refle-
xión sobre a poesía. Conta a rela-
ción entre Mario, un mozo pescador
inepto para o seu oficio, e o famoso
poeta,  obrigado  a  vivir  nunha  pe-
quena illa do sur de Italia durante
unha  época  de  violentos  conflitos
sociais. A conversa entre os dous é
pretexto  para  expor  inquietantes
preguntas sobre o sentido existen-
cial e cultural  da linguaxe poética
na nosa sociedade, e sobre os con-
dicionamentos morais e políticos da
experiencia estética hoxe en día. As
visitas cotiás do carteiro ao poeta
estimulan a curiosidade do primeiro
cara a unha actividade que el intúe
como  fundamentalmente  erótica,
destinada a espertar o interese se-
xual das mulleres, e só secundaria-
mente como traballo ideolóxico ao
servizo de ideais políticos (a libera-
ción  do  proletariado).  Poeta  das
mulleres ou poeta do pobo? Con es-
ta disxuntiva ábrese a aprendizaxe

poética de Mario, e tamén a refle-
xión  do  filme  de  Radford,  que  se
aparta tematicamente da novela de
Skármeta  ao  presentar  estas  dúas
vertentes da poesía de Neruda co-
mo aspectos incompatibles entre si.

O carteiro empeza a súa formación
literaria  preguntando  polo  signifi-
cado da palabra "metáfora". O poe-
ta  tenta  explicarllo  primeiro  con
definicións  abstractas  e  exemplos
didácticos,  logo recitando un poe-
ma seu sobre o mar. Mario non só
entende, polos efectos que o poe-
ma lle produce, que son as metáfo-
ras, senón que usa el mesmo unha
para  describirlle  tales  efectos  ao
poeta: "Eu era como unha barca sa-
cudida por estas palabras". Neruda
felicita ao mozo por esta involunta-
ria metáfora, e queda á súa vez sor-
prendido cando este lle pregunta se
todo  o  universo  non  é  metáfora
doutra cousa. Incapaz de contestar,
promételle unha resposta para o día
seguinte. En poucos instantes, polo
xogo de espellos que se creou entre
as metáforas do poeta e as do car-
teiro,  ambos  chegaron  coas  súas
preguntas a bordear o infinito, a in-
terrogarse sobre o sentido final do
cosmos, sobre a metáfora última.

O encontro  de Mario  con  Beatrice
materializa a disposición do mozo a
recibir  as  metáforas  do  mundo,  a
prestar oídos ao sentido que as cou-
sas  adquiren  dentro  da  súa  expe-
riencia máis íntima, e esta disposi-
ción propiciárana as conversas con
Neruda (“É por culpa dos seus poe-
mas  que  namorei”).  Beatrice  é  o
mundo  que  lle  fala  a  Mario  coas
súas metáforas, emocionándoo coa
violencia  do  desexo.  A escena  do
futbolín, na que se miran aos ollos
e  Mario  queda  prendido  dela,  ten
trazos de enorme simbolismo. Así, o
carteiro é “sacudido” pola moza tal
como  antes  fora  “sacudido”  polas
palabras  de  Neruda.  A parte  máis
divertida da película é a tía de Bea-
trice, que entende as metáforas de
Mario  como exploracións  do  corpo
da sobriña, atentados á súa virxini-
dade. Neste personaxe, e na para-
doxal  idea de que  a  poesía  actúe
materialmente sobre  o corpo,  trá-
tase a proposta teórica máis atrac-

tiva do filme: que o discurso do de-
sexo (as metáforas) ten un poder de
penetración  na  sensibilidade  da
persoa, igual ou maior que os xes-
tos físicos. Que as palabras poéticas
invadan  a  interioridade  coas  emo-
cións  que  suscitan  é  unha  idea
normal na cultura antiga, na cal o
corpo está atravesado por todo tipo
de enerxías e influencias. A cultura
moderna,  en  cambio,  intelectuali-
zou co seu racionalismo a linguaxe
poética,  converténdoa  en  instru-
mento  orientado  máis  a  producir
coñecemento (sentimental e intuiti-
vo) que a espertar emocións. 

O afastamento de Neruda na segun-
da parte  da película,  que é físico
pero sobre todo moral, desenvolve
o tema da dicotomía entre os  as-
pectos públicos e colectivos da poe-
sía e os aspectos persoais e indivi-
duais da poesía. Mario tamén é víti-
ma desta dicotomía. A incompatibi-
lidade entre o significado social e o
significado persoal  da poesía  é un
elemento propio  do filme,  non da
novela.  Por  unha  banda,  Radford
inclínase polo segundo (principio de
vida) e critica o primeiro (principio
de morte), pero polo outro a pelí-
cula  revela  unha  inquietude  moi
propia  da  nosa  actualidade:  a  ra-
dical  personalización  (até  formas
patolóxicas de solipsismo) da expe-
riencia estética, que só na dimen-
sión máis persoal do suxeito conse-
gue atopar un fundamento de signi-
ficado para a linguaxe da poesía e
da arte. Con todo, esta poética do
desexo e da subxectividade non su-
pón que a experiencia poeticamen-
te inspirada deba pecharse ao mun-
do. Ao revés, a intuición máis xenial
da película é que unha experiencia
tan persoal coma o desexo abre ca-
miño ás voces da natureza para que
nos sintamos integrados no cosmos.
Unha das esc-nas máis bonitas é a
da gravación dos sons da illa, inclu-
índo o silencio do ceo estrelado. Á
poesía do pobo que consagra a glo-
ria  de  Neruda oponse a poesía  do
seu carteiro, que busca no corazón
das cousas e as persoas a metáfora
capaz de comunicarnos o sentido da
existencia.
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