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A Árvore de Natal1 

Stéphane Mallarmé  

Traduzido por Sandra Silva 

Trazida do Norte para França (muito depois da guerra) por obras patrióticas, a árvore de 

Natal, motivo de distracção das crianças ricas e cosmopolitas, tornou-se muito popular 

entre nós. Toda decorada, iluminada e enfeitada, atrás das montras das pastelarias de 

renome, como parece bela! Mas ainda mais tocante é o pinheiro preparado em casa três 

noites a fio, assim que as crianças vão para a cama.  

Tradicional, ei-lo, em toda a sua ingénua simplicidade. 

Primeiro são as nozes, às dúzias, que humedecemos ligeiramente antes de as enrolarmos 

numa folha de ouro: nozes douradas; à mesma operação são submetidas, cobrindo as 

pequenas bochechas vermelhas, as inúmeras maçãs-camoesas. A esta reminiscência 

humilde e rústica, junte-se o acto citadino, em número inferior, de recorrer a tangerinas 

e afins, a pequenos bolos secos, suspendidos no clássico fio de lã vermelho, ou talvez 

numa fitinha de seda rosa e azul. Para finalizar esta decoração imprescindível e 

necessária, surgem as cem velinhas de cera, coloridas para alguns, brancas para mim: o 

melhor utensílio para fixá-las aos ramos é, recorrendo a um pau ou a uma pinça, a 

arandela amorosa em latão que esconde uma gola de papel branco recortado, rosa ou 

azul se usarem uma fitinha de seda. Como reflectores, pequenas bolas de vidro soprado, 

imitando o aço, algumas matizadas, outras azuis, reflectores semelhantes a grandes 

pérolas. 

E agora? A árvore propriamente dita, pinheiro de um a dois metros, plantado, sem 

raízes, num caixote verde coberto de papel dourado ou então num pote de faiança 

vulgar, com a terra coberta de musgo ou de belos lacinhos. (A escolha do sujeito não é 

indiferente, mas fixa-se sobre um fuste com ramos radiosos, direito e longo, cheio, 

regular.) 

                                                 
1 In Une lectrice alsacienne. 
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A fantasia começa aqui: triunfem, imaginações maternais! 

O mundo infinito de surpresas a pendurar vislumbra-se ao fundo: doces, frutos 

cristalizados de várias proveniências, bombons tradicionais, nomeadamente de açúcar 

vermelho, e todos os que reproduzirem algum objecto inusitado ou fantástico; e ainda 

brinquedos, os velhos também, o interior de uma Arca de Noé, etc. Há apenas uma regra 

absoluta: no cume da árvore suportando a última vela deve erguer-se um pompom de 

açúcar ou de cera, cristalizado em Menino Jesus. 

Tudo brilha, luminoso, esplêndido, deslumbrante: e a pequena caixa de música 

escondida entre as oferendas ricas que oferecem as travessas de laca (numerosas, sobre 

a mesa) salpica com a sua chuva musical a atmosfera de alegria e de luz. 

Eu desapareço, entrem crianças. 

Tesouras, depressa, façam tocar o guizo pendurado, se assim quiserem, em cada ramo, 

em breve despido: e que a decoração se renove inteiramente noite após noite, até ao dia 

de Ano Novo, até ao Dia dos Reis. 

 

Biografia — Stéphane Mallarmé (1842-1898) 

Poeta francês e mentor do Simbolismo poético, a sua obra constituiu uma tentativa de 

apreender através da linguagem poética, não o objecto, mas o efeito que este produz. As 

tertúlias organizadas em sua casa contribuíram para a formação de uma “escola” 

simbolista, cujo postulado l’art pourl l’art  era a antítese do Naturalismo. O seu poema 

mais famoso “L’Après-midi d’un faune” exerceria uma forte influência nos 

decadentistas do fin-de-siècle pelo seu verso livre e pela sua musicalidade. Uma das 

figuras-chave da poesia do século XIX. 


