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 “um caminho de prata e ouro”  *

                                                                              

uma incursão à poesia durante a presença islâmica em Portugal

Com a mesma atitude do arqueólogo que joeira a terra para descobrir vestígos do 
passado, Christine De Roo utiliza os seus desenhos para fazer ressurgir o universo 
de poetas da Idade Média como Al-Mu‘tamid, rei de Silves, e Ibn ‘Ammâr, Ibn  
.Sâra ax-Xantarinî e Ibn Muqânâ, entre outros.

Alguns desenhos lembram o gesto de quem levanta o pó da terra, outros evocam 
fragmentos de objetos encontrados nas escavações – pedaços de vidro ou cerâmica 
quebrada, artefactos baços ou ferrugentos – reminiscências que são tantos outros 
modos de nos conduzirem à leitura dos poemas.

A cor predominante é o preto. No Islão, esta é a cor suprema por fixar o 
imaterial,  simbolizando o pensamento concretizado.

Esta exposição começa ao ritmo do galope de um cavalo e acaba com o arado 
sulcando a terra de Alcabideche.

* Abû Mu .hammad ‘Abd Allâh ibn Mu .hammad ibn  .Sâra ax-Xantarinî
  (Santarém, ? – Almeria, 1123)



Sobre “um caminho de prata e ouro”

Em 1914, um jovem engenheiro belga formado na Universidade de Gant e procedente 
de Constantinopla chegou a Lisboa com a missão de construir uma central elétrica  
(a Central Tejo). Um século depois, essa central é agora um museu, e a sua neta uma artista. 
A capacidade de reflexão, de análise, de imaginação e de criação são rasgos próprios do 
engenheiro. Também o são da artista. A obra de Christine De Roo é devedora e portadora 
do que vem anteriormente. Assim, essa obra  é ordenada/animada por quatro vetores 
fundamentais:

 - O diálogo com a poesia
 - O compromisso pedagógico
 - O fascínio pelo essencial
 - A importância do silêncio
 

Poesia e artes plásticas
 
O diálogo entre os sinais verbais e visuais, entre a palavra e a imagem, foi uma constante 
desde os tempos antigos. Horácio, na Epístola aos Pisões, fala de “ut pictura poesis”, a poesia 
como pintura, e Simónides de Ceos, no séc. IV a. C., atribuiu a Plutarco a afirmação 
“A pintura é poesia muda, a poesia é pintura que fala”. Séculos mais tarde, Leonardo 
respondeu a Plutarco: “E se chamas à pintura poesia muda, o pintor poderia dizer que a 
poesia é pintura cega. Então diz-me: qual é a maior imperfeição: a cegueira ou a mudez?”.
Mais conciliador, Almeida Garrett, no seu Ensaio sobre a História da Pintura, afirma:  
“A poesia animada da pintura exprime a natureza toda.” Seja como for, desde sempre e até 
hoje, uma ao lado da outra, a poesia e a pintura são duas manifestações artísticas irmãs e 
paralelas, em diálogo permanente. Christine De Roo sabe-o e participa dessa aproximação. 
Porém, não se limita a representar o que lê. Interpreta livremente. Não é portanto uma 
reprodução plástica do texto o que ela oferece, mas sim uma revelação, uma visão depurada 
e livre.  António Saura, em Escritura como pintura - Sobre la experiencia pictórica, afirma: 
“O pintor, o que deve fazer antes de mais nada, é ler bem o texto, impregnar-se dele, 
para  descobrir  um lugar de encontro propício, refúgio da sua experiência e chave do 
labirinto do escritor”. Foi o que fez Christine De Roo: mergulhou na poesia árabe do 
al-Andalus para a devolver iluminada,  secreta, capturada; não traduzida mas motivada, 
evocada e  incorporada. Estes quadros expostos são obras inspiradas e independentes. 
Obras novas.



Compromisso pedagógico
 
Como Giotto, que utilizava os textos bíblicos como inspiração para os seus quadros, 
Christine utiliza a poesia medieval como inspiração para a sua obra e, se ele o fazia para 
difundir a fé católica no intuito de aproximar o povo da religião, ela parece fazê-lo para 
devolver às gentes do séc. XXI a beleza essencial da poesia da Idade Média, contribuindo 
para fazer do mundo um lugar mais sensível e mais sincero.
Pode afirmar-se que esse compromisso pedagógico é uma constante da obra desta artista, 
seja  através de um olhar lúdico e sorridente como,  por exemplo,  na instalação  Sogno 
d´Orso, seja numa leitura mais íntima e espiritual, como foi o caso do Cantique des 
cantiques de São Bernardo de Claraval, que expôs em Orval (Bélgica), ou, agora, nesta 
visão da pintura  andalusí  um caminho de prata e ouro. Há também nesse regresso ao 
passado um compromisso com o essencial, uma expressão de vigência, um desejo de 
protesto, uma vontade de contribuir para a educação da sensibilidade da sociedade em que 
vive. Talvez também a reivindicação de um legado bastante ignorado mas nem por isso 
menos importante do nosso passado. O fenómeno cultural do al-Andalus, como o assinalou 
Manuel Francisco Reina, representou um marco fundamental em algumas áreas sensíveis 
como o respeito mútuo, a convivência e os direitos dos menos favorecidos em questões 
de género, de ideologia e de orientação sexual, causas que ainda hoje não deveriam ser 
ignoradas. A artista sabe disso e daí a oportunidade de reassumir esse fenómeno cultural.
 
O fascínio pelo essencial
 
Essa atração de Christine De Roo pela Idade Média pode e deve ser interpretada como 
um diálogo entre a modernidade e a tradição nas suas origens. Mas De Roo não se 
interessa pela tradição enquanto costume, com o ruído dos seus ritos e artifícios, mas por 
aquilo que a tradição tem de mais essencial. Por isso despe-a de atavios e mostra-no-la 
nua na sua complexidade. Os quadros de De Roo, como os haiku, são a complexidade da 
simplicidade. Nessa busca do essencial é fundamental o uso da técnica. Christine De Roo 
sabe a importância que a técnica teve na história da pintura e por isso recorre à  
tinta-da-china. Há 3000 anos que o uso da tinta é conhecido na China. Foi lá que surgiu e 
de lá expandiu-se a prática do sumi-e, a importância da simplicidade e o gesto. Começou 
com a dinastia Tang (618-907) e implantou-se como estilo durante a Dinastia Song  
(959-1279). Quer dizer que, enquanto pintores como Ma Yuan ou Liang Kai se exercitavam 
em delicadas harmonias sobre papel de arroz, os poetas revisitados por De Roo compunham 
versos esculpidos pelos jardins de Silves e de Sevilha. De Roo homenageia uns e outros, 
recolhe o seu legado e devolve-no-lo valorizado e atualizado. A artista, consciente de que 
a tinta negra produz uma imensa gama de cores e matizes entre o branco e o preto,  
serve-se dela para criar espaços de tensão e de repouso. Os traços espessos de De Roo,  



as suas curvaturas e voltas, a sua caligrafia insinuada e os sinais sugeridos recriam a poesia 
feroz e crua de Al-Mu‘tadid, mais guerreiro que poeta, os reinos de Mértola e de Santa 
Maria do Algarve, e também, evidentemente, os amores de Al-Mu‘tamid e de Ibn ‘Ammar. 
O primeiro, rei-poeta de Sevilha, o poeta aventureiro; o segundo, seu mentor, seu vizir  
e seu traidor. Primeiro, amaram-se e, em seguida, destruíram-se. A ambição por Múrcia, 
a perda de Sevilha, o exílio em Marraquexe, as flores, a riqueza, o desamor, toda a paixão  
e toda a dor estão evocados e recriados no despojamento dos traços de De Roo.
 
Os espaços do silêncio
 
Christine De Roo está consciente de que uma obra de arte nunca é só um objeto representado, 
mas, pelo contrário, sempre e acima de tudo uma incitação à comunicação, um diálogo 
interior e contemplativo que agradece e engrandece o silêncio. Por isso, escolhe com cuidado 
e determinação os seus espaços de representação. Para expor os óleos intitulados A Natureza 
Sagrada escolheu o Mosteiro de Alcobaça; para a sua visão do Cantique des cantiques de São 
Bernardo de Claraval, o marco inigualável da Abadia de Orval; agora, para esta sua leitura 
da poesia andalusí portuguesa, o Museu Arqueológico de Silves, encostado às muralhas 
da almedina e em volta de um poço árabe. Espaços de silêncio e de contemplação onde a 
sua obra se exibe plena e nua, reduzida unicamente ao essencial. Conjuga-se a criação com 
o lugar, e anima-se a reflexão com o silêncio. Nada é casual. Tampouco o que se mostra  
- uma obra profunda, sentida e reflexiva, merecedora da nossa atenção e do nosso apreço.

António Trinidad Muñoz
Historiador de Arte

Universidade da Estremadura



Sobre “um caminho de prata e ouro”

En 1914, un joven ingeniero belga formado en la Universidad de Gante y procedente de 
Constantinopla llegó a Lisboa con el encargo de construir una central eléctrica (Central 
Tejo). Un siglo después esa central es ahora un museo y la nieta del ingeniero una artista. 
La capacidad de reflexión, de análisis, de imaginación y de creación son rasgos propios del 
ingeniero y también del artista. La obra de Christine De Roo es deudora y portadora de todo 
lo anterior. La misma parece ordenada/animada por cuatro vectores fundamentales:

 - El diálogo con la poesía
 - El compromiso pedagógico
 - La fascinación por lo esencial
 - La importancia del silencio

Poesía y artes plásticas 

El diálogo entre los signos verbales y visuales, entre la palabra y la imagen, ha sido una 
constante desde los tiempos antiguos. Horacio en la Epístola a los Pisones hablaba de  
“ut pictura poesis”, como la pintura así la poesía; y Simónides de Ceos en el siglo IV a. C. 
atribuye a Plutarco la afirmación “La pintura es poesía muda, la poesía es pintura que habla”. 
Siglos más tarde Leonardo respondió a Plutarco: “Y si tú llamas a la pintura poesía muda, 
el pintor podría decir que la poesía es pintura ciega. Y ahora dime: ¿Qué deformidad es 
más dañosa: la ceguera o la mudez”. Más conciliador, Almeida Garrett en su Ensaio sobre 
a História da Pintura afirma: “A poesía animada da pintura exprime a natureza toda”. Sea 
como fuere, desde siempre y hasta hoy, enfrentadas o de la mano, la poesía y la pintura son 
dos manifestaciones artísticas hermanas y paralelas en diálogo permanente. Christine De 
Roo lo sabe y participa en esa plática. Pero no se limita a representar lo que lee, sino que lo 
interpreta libremente. No es una reproducción plástica del texto, sino una revelación, una 
visión cribada y libre. Antonio Saura en Escritura como pintura - Sobre la experiencia pictórica 
afirma: “el pintor lo primero que debe hacer es leer bien el texto, e impregnarse del mismo, 
para hallar propicio lugar de encuentro, refugio de su experiencia y clave del laberinto del 
escritor”. Eso es lo que ha hecho Christine De Roo, se ha sumergido en la poesía árabe de  
al-Andalus para devolvérnosla iluminada, escondida, capturada; no traducida, sino motivada, 
evocada y conformada. Estos cuadros expuestos son obras inspiradas pero independientes. 
Obras nuevas.



Compromiso pedagógico

Igual que Giotto utilizaba los textos bíblicos como inspiración para sus cuadros, Christine 
utiliza la poesía medieval como inspiración para su obra, y si aquel lo hacía para difundir la 
fe católica, para aproximar el pueblo a la religión; ella parece hacerlo para devolver a la gente 
del siglo XXI a la belleza esencial de la poética del medievo, para contribuir a un mundo más 
sensible y más sincero. Se puede afirmar que este compromiso pedagógico es una contante  
en la obra de esta artista, ya sea con una visión lúdica y sonriente, por ejemplo en su 
instalación Sogno d´Orso; ya sea en una lectura más íntima y espiritual, como fue el caso del 
Cantique des cantiques de Saint Bernard de Clairvaux que expuso en Orval (Bélgica), o ahora 
en esta visión de la pintura andalusí um caminho de prata e ouro. Hay también en esa vuelta al 
pasado un compromiso con lo esencial, una expresión de vigencia, un deseo de reclamación,  
de contribuir a la educación de la sensibilidad de la sociedad en la que vive. Tal vez también 
la reivindicación de un legado bastante ignorado pero muy importante de nuestro pasado.  
El fenómeno cultural de al-Andalus, como ha señalado Manuel Francisco Reina, fue un hito 
en algunas parcelas del respeto, la convivencia y los derechos de los menos favorecidos por 
cuestiones de género, de ideología, de elección o de opciones sexuales, aun en nuestros días, 
que no debe pasar por alto. La artista lo sabe y por eso lo reclama.

La fascinación por lo esencial

Esta atracción de Christine De Roo por el medievo, puede y debe interpretarse como  
un dialogo entre la modernidad y la tradición en sus orígenes. Pero a De Roo no le interesa 
la tradición en cuanto costumbre, con el ruido de los ritos o los adornos, sino en lo que tiene 
de esencial, por eso la desviste de abalorios y nos la muestra desnuda en su complejidad.  
Los cuadros de De Roo, como los haiku, son la complejidad de lo sencillo. En esa búsqueda 
de lo esencial es fundamental el uso de la técnica. Christine De Roo sabe la importancia que 
la técnica ha tenido en la historia de la pintura y por eso recurre a la tinta china. El uso de  
la tinta en China se conoce desde hace unos 3000 años, fue allí donde surgió y desde donde 
se expandió la práctica del sumi-e, la importancia de la sencillez y el gesto. Arrancó con  
la dinastía Tang (618-907) y se implantó como estilo durante la dinastía Song (959-1279). 
Esto es, mientras pintores como Ma Yuan o Liang Kai se ejercitaban en delicadas armonías 
sobre papel de arroz, los poetas revisitados por De Roo componían versos esculpidos por 
los jardines de Silves o de Sevilla. De Roo homenajea a unos y a otros, recoge su legado  
y nos lo devuelve valorizado y actualizado. La artista, consciente de que la tinta negra produce 
una inmensa gama de colores y matices entre el blanco y el negro, se sirve de ella para crear 
espacios de tensión y de consuelo. Por los rasgos gruesos de De Roo, por sus curvas y alabeos, 
por entre sus caligrafías insinuadas y sus signos sugeridos, está recreada la poesía feroz  
y cruda de Al-Mu‘tadid, más guerrero que poeta; los reinos de Mértola y de Santa María 



del Algarve, y también, cómo no, los amores de Al-Mu‘tamid e Ibn ‘Ammar. El primero  
el rey-poeta de Sevilla, el poeta aventurero; el segundo, su mentor, su visir y su traidor. 
Primero se amaron y luego se destruyeron. La ambición de Murcia, la pérdida de Sevilla,  
el exilio en Marraquech, las flores, la riqueza, el desamor, toda la pasión y todo el dolor están 
evocados y recreados en la sencillez de los trazos de De Roo.

Los espacios del silencio 

Christine De Roo es consciente de que una obra de arte no es nunca y únicamente un 
objeto representado, sino, muy por el contrario, siempre y sobre todo, una incitación a la 
comunicación, un diálogo interior y contemplativo que agradece y se engrandece con el 
silencio. Por eso elige con mimo y determinación sus espacios de representación. Para exponer 
sus óleos titulados A Natureza Sagrada eligió el Monasterio de Alcobaça; para su visión del 
Cantique des cantiques de Saint Bernard de Clairvaux el marco incomparable de la Abadía de 
Orval; ahora para esta su lectura de la poesía andalusí portuguesa, el Museo Arqueológico de 
Silves, adosado a las murallas de la medina y entorno a un pozo aljibe. Espacios de silencio 
y de contemplación en los que su obra se exhibe plena y desnuda, reducida únicamente a lo 
esencial. Se mima lo creado con el entorno y se anima a la reflexión con el silencio. Nada es 
casual. Tampoco lo que se exhibe, una obra profunda, sentida y reflexiva que merece nuestra 
atención y nuestro aprecio. 

António Trinidad Muñoz
Historiador del Arte

Universidad de Extremadura





A estrela viu um demónio
espiar furtivamente as portas do céu
e lançou-se contra ele
incendiando um caminho de prata e ouro.

Parecia um ginete a quem a rapidez do galope
desatasse o turbante e o arrastasse
atrás de si como um véu que flutua.

Abû Mu .hammad ‘Abd Allâh ibn Mu .hammad ibn  .Sâra ax-Xantarinî
                                                         (Santarém, ? – Almeria, 1123)





Os cavalos

Com pêlo arrepiado na fronte
e um vento fino,
montados em osso,
desfiam as sendas da selva.

 ‘Abd Allâh ibn Mu .hammad ibn Ibrâ .hîm 
                                                 (Silves, séc. XIII)





Evocação de Silves

Eia, Abú Bacre, saúda os meus lares em Silves e pergunta-lhes
se, como penso, ainda se recordam de mim.

Saúda o Palácio das Varandas da parte de um donzel
que sente perpétua saudade daquele alcácer.

[…]

Al-Mu‘tamid ibn ‘Abbâd
(Beja, 1039 – Aghmât, 1095)



Se buscas remédio no sopro do vento
sabe que em suas baforadas há perfume de almíscar.

Vêm a ti carregadas de aromas como mensageiros
com saudações da amada.

[…]

Abû Mu .hammad ‘Abd Allâh ibn Mu .hammad ibn  .Sâra ax-Xantarinî                                                         
(Santarém, ? – Almeria, 1123)





Eclipse

Ela levantou-se e ocultou
o brilho solar dos olhos meus.

Assim fique oculta da má-sorte!
Ela sabe que é uma lua.

E que melhor para ocultar o sol
senão a face da própria lua.

Al-Mu‘tamid ibn ‘Abbâd
(Beja, 1039 – Aghmât, 1095)





Amo-a!
E ela se compraz com o meu tormento.

É lua sobre o ramo
ou sobre duna erguida.
Sobre tal beleza o que mais dizer?

[…]

Abû ‘Umar Yûsuf ibn Mu .hammad ibn ‘Abd al-Barr an Numairî al-Qur .tubî
(Córdova, 978 - ?)







Regaram-nos chuvas da imensa morada
tantas palavras eloquentes me inspirava.
Trançaram nos cumes coroas floridas,
ornaram de manto bordado os valados.

Não posso esquecer-me dos momentos passados;
como esquecer-me da minha profunda alegria?

Abû Mu .hammad ‘Abd al-Majîd ibn ‘Abd Allâh ibn ‘Abdûn al-Ayabûrî
                                                                    (Évora, ? - 1135)



Alaúde

Dir-se-ia que as cordas segundas e terceiras
soltaram a minha alegria.
E é que não ouvi qualquer canto
nem menos o ferir de um plectro.

Abû Mu .hammad ‘Abd Allâh ibn Mu .hammad ibn as-Sîd al-Batalyawsî
(Silves, 1052 – Valência, 1127)





O servidor de vinho

Gostei dele quando serviu o vinho.
No salão, era como uma lua ao redor de um planeta.
Seu movimento derramava um perfume
que o seu próprio odor humedecia
qual terno ramo pelo vento leste.
Anda, vai levando a taça de vinho 
com dedos de açucena
e seus olhos de narciso faz girar.

Ibn ‘Ammâr  
        (São Brás de Alportel, 1031 – Sevilha, 1084)





As nuvens são tão espessas que se diria formarem,
para cá da abóboda celeste, fumo de madeira verde.
A chuva fina é como limalha de prata,
derramada sobre um solo de âmbar.
Por um momento o sol brilha
como escrava que se mostra ao comprador.

Ibn ‘Ammâr  
        (São Brás de Alportel, 1031 – Sevilha, 1084)





O encontro

Al-Mu‘tamid ibn Abbâd olhou as águas do Rio Guadalquivir 
encrespadas pelo vento e disse a Ibn ‘Ammâr: 

o vento converte as águas  
numa cota de malha…

E uma jovem, I‘timad, respondeu antes de Ibn ‘Ammâr:

e que é cota de armas 
quando o frio a congela!

Al-Mu‘tamid ibn ‘Abbâd
(Beja, 1039 – Aghmât, 1095)



A alma do rio

Este é o seu rio e estes os seus bosques:
um corpo de que a alma é a brisa dos jardins.
Parece espada, se a brisa dorme à superfície,
e cota de malha,
se os ventos sobre ele se perturbam.

Abû l-Fadl Ja ‘far ibn Mu .hammad ibn al-A‘lam ax-Xantamarî
                                                                    (Faro, ? - 1152)



[…]

Quantas noites passei deliciosamente junto a um recôncavo
do rio com uma donzela cuja pulseira rivalizava com a curva 
da corrente!

[…]

Al-Mu‘tamid ibn ‘Abbâd
(Beja, 1039 – Aghmât, 1095)



A missiva

Horto de fulgentes estrelas faladas, 
iluminador do negríssimo fosso das trevas:
chegou-me o teu poema em hora de tristeza,
fê-la minguar, depois desaparecer.

Aqui fica um puro poço de amor
que te convida a beber de novo
como se fosse a vez primeira.

Al-Mu‘tamid ibn ‘Abbâd
(Beja, 1039 – Aghmât, 1095)



A noite e a manhã

Lânguidas são suas pálpebras, firme o seu olhar,
e morre e vive sem parecer culpada;
esbelta é sua cintura que, ao andar,
se move levemente 
qual uma rama que se agita ao vento;
clara é sua face e quando se aproxima
seus cabelos são a noite
e seu rosto, a manhã.

Abû Mu .hammad ‘Abd Allâh ibn Mu .hammad ibn  .Sâra ax-Xantarinî
(Santarém, ? – Almeria, 1123)





‘Itimâd

Invisível a meus olhos, estás sempre presente no meu coração.

Tua felicidade seja infinita, como os meus cuidados, minhas 
lágrimas e insónias.

Impaciente se outras mulheres mo pretendem impor,  
submeto-me com docilidade aos teus mais insignificantes desejos.

Meu anseio em cada momento é ter-te a meu lado:  
oxalá em breve o possa conseguir.

 Amiga do meu coração pensa em mim e não me esqueças, 
mesmo que seja longa a minha ausência.

Doce é o teu nome: acabo de o escrever, de traçar essas amadas 
letras: ‘Itimad.

Al-Mu‘tamid ibn ‘Abbâd
(Beja, 1039 – Aghmât, 1095)







[…]

As minhas palavras e a recordação daquele Estio ficaram no caminho,  
pois já a aurora se desenhava na roupagem das trevas;

as donzelas correram pelas dunas como correm as estrelas do céu;

apareceram ante nós com os seios perfumados, rivalizando com a beleza  
do sol nascente.

Tinham corpos delgados, pálpebras lânguidas, e moviam os cabelos 
como se fossem mantos;

ternas cinturas, belas faces, seios pequenos, pescoços esbeltos;

doces bocas, ancas formosas, corpos ligeiros, andares pesados;

caminhavam para o nosso prazer num vale de alfazema, apaixonando  
embora com um olhar fugidio.

Arrastavam as caudas dos seus vestidos, até que amarraram o estandarte  
da paixão na colina.

  Abû Zayd ‘Abd ar-Ra .hmân ibn Muqânâ al-Qabdâqî al-Uxbûnî
                                 (Alcabideche, Séc. XI)





Ó tu que habitas Alcabideche! Oxalá nunca te faltem cereais  
para semear nem cebolas nem abóboras!

Se és homem decidido precisas de um moinho
que trabalhe com as nuvens sem dependeres dos regatos.

Quando o ano é bom, a terra de Alcabideche
não vai além de vinte cargas de cereais.

Se rende mais, então sucedem-se, ininterruptamente 
e em grupos compactos, os javalis nos descampados.

Alcabideche pouco tem do que é bom e útil
como eu próprio quase surdo, como sabes.

Deixei os reis cobertos com os seus mantos
e renunciei a acompanhá-los nos cortejos…

Eis-me em Alcabideche colhendo silvas com uma podoa ágil e cortante.

Se te disserem: “gostas deste trabalho?”, responde: “sim”.
O amor da liberdade é o timbre de um carácter nobre.

Tão bem me governaram o amor e os benefícios de Abú Bacre Almodofar
que parti para um campo primaveril.

     
Abû Zayd ‘Abd ar-Ra .hmân ibn Muqânâ al-Qabdâqî al-Uxbûnî

                                 (Alcabideche, Séc. XI)
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