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- -JOBNAL DO BRASIL - )2w e elo.. Ce .:t;; llll.r'Yl Opin -
{~ 

A Lisboa de Eça .. de Queiroz 
: ~ contribuição brasileira à bibliografia .de~ de Queiroz por ter lido o livro, seja por ter ouvido de seu autor as páginas 
; não pára de crescer. A cada dia, novos títulos de livros e que ele escreveria depois, assistindo às mesmas cenas, pas-
= ensaios apareq:m, indicativos de que o romancista de A 1:' seando pelos mesmos lugares. 

ddade e!'! IJ!!!!IS, nã~ obstante o tempo !fanscorrido após seu Não ando por certas ruas e praças de Madri sem que a 
~ desaparecunento, é amda um contemporâneo, bem próximo memória deixe de me res1itJ1ir páginas e páginas da Fodllmlta p 
~de n~, CO!flO se estivesse vivo, a nos surpreende! com seu riso ~· E em Paris, caminhando por velhas ruas_ p 
~ e sua trorua. tortas. é ~c quem vai comigQ, mostrando-me ô mundo de J:; 
;:# Ano passado, além do livro magistral com que ~uís Vautrin e de luciene de Rubempré. 
• VianaOiilho recomj)ôS a biografia do grande escritor, simulta- Difícil seria, no entanto, no Rio de Janeiro de hoje, a 

.....:_ _ neamente lançado no Brasil e em Portugl!l, o Embaixador .-1recomposição dos ambientes romanescos de Machado de 
~Dário de Castro Alves nos deu um excelente estudo de Assis ou de Aluísió Azevedo. A ciõaôe se transformou 
"'f d~~ ueiroziana, Era Lis e chovia:ãefinido por seu dCêieremente. O próprio Machado, em carta a Magalhães de 
~T aútor como um roteiro cul ai histórico e sentime tal · da Azeredo,_ dois meses antes de morrer, observava: "O nosso l 
" capit~portuguesa, a partir da obra de Eça de Queiroz. )< Rio mudou até de costumes. Aquele cajuí que nós tomáva-
• .::f H~~adam~n!_e .l!_m~s, nesta mesma página, mos numa casa da Rua do Ouvidor agora provavelmente 
~andei a recordar ·velhos encontros com a obra camiliana. toma-se na rua (Avenida), plena calçada, entre pessoas que 
;.,1 Con_guanto nascido em Lisboa, Camilo soube ser, de prefe- passam de um lado para outro. Há mais senhor!ls a easseio;~
' ~rência, O..!Q!!l~~do ~ e d aldeias; mais da_LseJLas há um corso em Botafogo às quartas-feiras." 
, qy_e das. ddades. Ao contrário de Eça de Queiroz, que foi ::;.-\ Impossíyel confrontar, assim, o Rio de Janeiro dol 
tt sobretudo o romancista urbano, tendo Quiocas Borba ou do Dom Casmurro, da 
• concentrado em Ltsbóa o melhor de seu Casa de Pensão e de O Cortiço, com o 
!=J 8ê.Eio romanesco, embora também haja Rio de Janeiro de hoje. Não é mais 
;,.r escrito, como remate sentim~ntal de sua =! se'!!ler o Rio dos @imos dias de Macha-
= obra, A cidade e as serras, hino em prosa I do de Assis. Assim, co~o tom~r por J:z -' 

do campo português. guia um romance de QYtrora? 
• A Londres de Dickens, como a Lisboa, Paris, Londres, Madri, Ro-
1 Paris de Balzac! e a Mad,ri de Pérez ma, não obstante as duas grandtts· guer-

1' Galdós já mereceram numerosos estu- ras, guardam. _aimJa algo de 5eU$. velhos lf· 
::..t dos, demonstrativos de que a grande I romances. Sobretudo Lisboa. A Lisboa 
·._.cidade~ com seus mi~térios e suas pecn- pombalina dos ~ , 
r• Jiaridades, é tema eletivo de romance, e f Queiroz. 

kiiiãqüe nunca se esgota, porquanto as - Por veze5, ao subir a Rua Garrett,J~ 
o.......c:idades, como os seres humanos, tam- det~!De um momçnto na esquina da F 
~ se modificam <a)m o ~ Livraria Bertrand, olhando na direção 
~têm~ da Casa Havanesa, à procura, não da~· 

Antes de Dário de Castro Alves, tabuleta com os últimos telegr~mas, e 
=:::a..outro devoto do_romancista, Campos sim de alguns ~rsonagens de Eça de 
~ ÍM&tos deu-nos as excêiêÕtes Imagens do Queiroz. N_ ~entra-e-sai dos freg!!eses, fO 1 : tonuPJ Queiroziano, com as fotografias Eça de Queiroz t 1 por éntre o ti_!lic:!o das xícaras, acode-me 
"'"i .de aspectos e cenários portugueses, a impressão instantânea que entrou ãií o 
, -.acompanhadaS pelos textos respectivos do mestre de A Dâmaso Salcede ou o João da Ega, vivos COI!I.O no Os ~· F-
~·~- Compreendo o gQ_sto ~rticul~r com que Dário de Castro 

: -~ J?]ôo de Castro Alves optou por um processo diferente, Alves 'escreveu Era Lis e c OVlB. Os livros que nos 
· · d L' bo p encantaram na juventude fazem conosco o périplo do resto da~ 4-oa reconstitutção a ts a queiroziana. artiu de hoje para vida. A Jicção converte-se _em realidade. A tinta com que to? 

~.ontem, le~la mão do rdmancista. E a obra que daí -
• -'i'esultou reveste-se de dupla importância: por um lado,_Lym foram co~postos, os se~s personagens converte-se em s~~~j::-
' ;::f ' gWa e uma pequena história de Lisboa, na variedade d~ seus ~at o cutdado com que o~ buscam{ls, fa.rrulian 
• " ãspectos mais significativos; por outro lado, é a superposiç_ão zados co~ seu~ ~mblant_es e seus moVtmento_s. . . 
: 4Jtà obra queiroziana a esses mesmos lugares, levando-nos a l$azao assJs_tta a Tame quanto rec?nheCJa, repetindo o )"' 
, .~(eencontrar na vida real e .na realidade objetiva o 'mundo ::tpróp~o B~~c, que o mestre da_ Comédia Hlll!_ana aumentou 
:..l..urbano do escritor na sua fascinação pela Capital portuguesa. f o regtStro ctvd com seus per;sonagens .. Aument~u, realm~nte. ~~ 
:-t:" • ' E a prova de que o própno romanetsta também acredttava 
: :. =t Como t~ gente~~· Eça ~üvoa do Y'~· ~nesses personagens é que mandou chamar um deles, à hora.dal 
; ;:,~t_udou e~ Co1mbra, vtaJOU p~ fora de Portugal, fot consul I!lorte, como 0 únicO médico gue poderia salvá:lo. 
~ ::::fde sua. pátria em J:lavana, em Pans, em Newcastl~- ~~to O belo livro de Dário de Castro Alves tem um elemento 
; ~ m?ttvo do mettculoso estu_do de Arch~r de Ltma, _de f a mais, que igualmente_!!!e enternece. O autor associou f , 
; _Qgetm Dir+qaú. Em LISboa, nos. ~terval vtd_aj::: carinhosamente o seu trabalho à memória da companheira 
: 1~nsular, pouco se demorava. Nela restdiu apenas por sets dileta,~ Silveira de Ouejroz. D_!Í a tern!UJ 'lQ_m que a~ 
• ~ -:afiOS, entre 1866 e 1872. Mas tanto lhe bastou para levá-la recorda, trazendo-a para perto de si na hora das lembranças~...; 
~~ajon~este~nela.seinspirandopara~mpo~algum~de a~. _ _ _ _ _ ----- r 
; ~uas páginas mats perfettas, !!O~e q fecho mesqueCEel ~ Eu, que tive oportunida~e de vê-l~s ju~~os: no am~iente 
~:[~e. O Crt.:do Padre~· .DO-treçbo em que o padre e 0 dos romances de Eça de Querroz, contmuet a ve-Ios asstm ao 
, _Cóftde de Ribamar se detem diante do Largo do Loreto, num longo da leitura de Era Lisboa e chovia. Uma poeira de chuva-
~- tarde..serena. leve, que não ~esf!gurou a _paisagem. Antes lhe deu unst 
: bL.-~ por Lisboa em companhia de pário de -Castro toques de outono, com a poesia aas folha$ çaídas. /r:', 
I~ e Dinah Silveir~. Posso diZêr, por isso JOSUÉ IIONTELLO 
~.que co~~ ~iFa Usbol e choyiLseja 



a de Fernão Mendes Pinto 

Herht>rtt• SaiPS IPVOU-8 a 
Academla BnL'II.IPU'Il. cabPndo a 
Gim !llluc.lá la em nomP da mstitut
çao para •1!7Pr dos ~u~ altos meri
tos aos meus confrades 

TalvPz qut> o nome da Ora Re
~ca Catz amda nao tenha. em 
nosso pa1s. a divulgação que mere
ce. Quem e ela? Qual a importância 
de sua obra. para Justttlcar a acolhi
da da Academia? 

Debalde procuraremos na Encl· 
elopMia ~Brasileira de Cultu
n. publicada em 1974 pela Editora 
Verbo. em Portugal, o verbete a seu 
respeito E ~ lá o seu lugar Porque 
há uma obra e uma ftgura. na cultu
ra de língua portu~roesa. sobre as 
quais nao SP poderá escrever hoJe, 
SP.m aludir aos estudos da Ora Re
becr-& Cat,z A ot>ra Peregrinação. 
A figura Fernão Mendes Plnto 

Parecerá estranho que. no mun
do conturbado de agora, com tan
tas ameaças à sobrevivência do ho
mem no planeta, luija uns tantos 
estudiosos q_ue • p()em a ler o 
velho Fem6D llendea Pinto. via)an
te tDrportuauêB tido e havi
do 

'lbtre nadoa. dignos da 
melhor compaixão. tenho a sa.tisfa
çêo$'1lle incluir 'E aqw mesmo. a 
~ de abril de 1964. escrevi sobre 
Femto Mendes Plnto e sua obra, a 
~ de uma nova edição de 
seus ~tos. eom estudo cntico e 
notas do prof. Antónl.o José Sarai
va, na Coleção de Clássicos Sá da 
Costa. 

&m~ttre tive por esse contempo
râneO de Camões um vivo interesse 
intelectual. Em vez de ver nele o 
embusteiro. a contar aventuras fan
tástl.cas. vnobretudo o escritor. em 
cujo estilo a lmgua literária deixa 
sentir a aproximação da língua 
oral. como instrumento de expres
são extremamente rico e poderoso. 

Antônl.o José Saraiva bateu no 
ponto certo quando deixou de lado 
a verdade ou fantasia dos relatos de 
Fernão Mendes Pinto para neles 
identl1lca.r o monumento literário: 
"A Peregrinação" - acentuou -
"é, antes de mais, uma obra de arte 
de grande classe, uma das maiores 
criações romanescas saídas da pe
nínsula lbénca" E concluía. "É co
mo obra de arte ou, mais preClsa
mente, como expressão de uma 
onscténcia e de uma realidade 

vés da ficção. que me parece 
que importa consideríl-la" 

Considerada como obra narrati
va :credibilldade na or-
denl a Peftll'lnaçio ga-
Dbou lmportAncla maior, que 
1a..t6m de sua atgntflcação no con-
~ dQ l'O~ peninsular de 

ins~iraçào plrarP.~w.a oara ~ltuar-se 

- amd.a na opuuao d.P 1\nt.oruo Josi> 
Saralva - no olano mllls amplo da 
cUltura PUI'Ollf'la 

O pmpno !i'Prné.o Mendes Pmto 
- amtgo P r.ompanht>lro de Sao 
Franr1sro X.aVler 17 vPze vendido. 
13 veZPs cativo - achava que Deus 
o tinha poupado. detxns de tantas 
adversidades. para que pudesse 
contar. no recolhlmento da velluce, 
as suas mll e uma aventuras. como 
herança que deixava aos filhos. 

A. publicação da obra, no século 
seguinte, mUitos anos depois da 
morte do escntor. 9justa-la-ia ao 
gosto do público. que lhe deu uma 
aroltuda instantânea. só compará
vel à que teria Cervantes. no mes
mo penodo. com a publicaçao do 
Dom Qutxote 

Apos Pxpandir-se Pf'lO mundo o 
gênio ibenco - elW'nrl8lrnente ati
vista - ~~egw,a as avPnturas do Ca
valeiro da Tnste Figura, nos cami
nhoa da península. ao mesmo tem
po que acompanhava Fernão Men
des Plnto. nos mares e nas terras do 
Onente. 

Ao contrário de Cervantes, que 
dá à pl'088 o tom literário. com 
traços nítidos do prectOSlsmo vi
gente. a língua de F~>mao Mendes 
Plnto é o narrador falando VeJa-se. 
a títwo ae exemplo uustratlvo. co
mo ele conta no 1rucw da Pere(I'Í
naçào. o seu encontro com a Prince
sa Tlgremahom. mãe do Prestes 
João: 'E mandando-nos assentar 
em umas estell'8S, quatro ou cinco 
passos afastados de si, nos esteve 
perguntando, com a boca cheta de 
riso, por algumas cotsas novas e 
curiosas. a que dizlam que sempre 
fora multo inclinada pelo papa, 
como se chamava. quantoa telS ha
via na Cristandade se fora Já algum 
de nós à Casa Santa, P por que se 
descwdavam tanto os princtpes 
cnstãos na destruiçao do Turco. e o 
poder que el-re1 de Portugal tinha 
na Índia se era grande, e quantas 
fortalezas havia nela e em que ter
ras estavam. e outras muitas coisas 
desta maneira." 

A prosa límpida parece escrita 
hoje, no vigor e naturalidade da 
ordenação expositiva. Veja-se 
aquela "boca cheia de nso" E aten
te-se para o modo·mdireto da fa.la 
da personagem, no tluxo do proces
so narrativo. Tudo 1sso é vivo. é 
atual, trazendo até nós o velho es
critor 

A Ora. Rebecca Catz trouxe à 
obra e à !l.gura de Fernão Mendes 
Pinto uma visão nova, que amda 
mals lhe atualiza o legado de arte. 
Para ela, a Perqrluação não seria o 
romance plcaresCO, inserido na tra
dição narrativa penl.nsular, mas 
uma sátira~. voltada contra as 

}o~etiR Mont4>llo 

conquillt.u Ultramarinas po~ 
sas Est.u OOnQwstas oo~pon&!

riam. para FPrnao M~nc1f'l! Plnto. a 
"at.os ae bamara ptratana · 

Otz a Ora Rt>~r.a ~llt.z ·•E Isto 
que taz d.a Pf.recrtruaeao um docu
mento smiW.Iar na tusrona do pen
samento octdf>ntal Numa Ppoca de 
vincados confutos rellfiP,OSOS. um ti- · 
vro que comporta um veemente 
apelo à toleranCla. propondo-o co
mo um ditame de Deus e, efetiva
mente. um livro de exceção. E é 
ainda um exemplo prematuro -
senão mesmo o primetro -de uma 
obra que vem pôr em duvida. no 
momento histórico que assinala o 
desabrochar do ~moeriallsmo euro
peu. a moralidade rtas conqUlStas 
uttrlUTlarlnas portuguesas.· 

Mats do que um relato de aven
turas. o uvro ~na l.un& denuncta 
das IIlStitwçÕPs pollttcas e religio
sas de Portugal, no seculo XVI. 

Publicado truclalmente corno te
se de doutoramento. na Uruverstda
de da Califórnia. em 1972. o estudo 
da Dra Rebecca Catz - lconoclasm 
as litterary tecbnique: a study of 
the satiric devitles used in the Pe
regrinação de Femá.o M.f'ndes Plll
to - somente ano passado apare
ceu em traduçao portu~roesa. . edita
da t>m [,mooa Ylb 11 &.uspteios da 
Serretaria de Estado da CUltura. 

Fernão Mendes Pinto. t luz da 
tese da Ora Rebecca Catz. ganha 
um novo vtgor polémlco. na ordem 
das idéias políticas - ao lado de 
Rabelais. de Cervantes. de Swift e 
de Voltatre. 

A exemplo de Camões. que teve 
a vivênCla de seu poema. ao refazer 
o ttinerarto dP Os Limadas. o mes
tre da Peregrinação par&u da expe
riêncta pessoal para o texto literá
rio· 'Quando às vezes ponho diante 
dos olhos os mwtos e grandes tra
balhos e mfortuntos que por mim 
passaram, começados no princípio 
da rrunha primeira idade e conti
nuados pela maior parte e melhor 
tempo da minha vida, acho que 
com muita razão me posso queixar 
da Ventura, que parece que to 
por particular tensão e empresa 
persegwr-me e maltratar-me. como 
se isso lhe houvera de SPr materta 
de grande nome e de grande 
glóna.' 

Essa experiênCla do Infortúnio 
não 1nsp1I'8na a Fernao Mendes 
Plnto untcamente a sublimaçae da 
crônica literaria. recnada pela .una
ginação a serviço da reminiscência 
- dar-lhe-ia Igualmente a pena vm-:" 
dicativa com a qual denunciou o 
sistema social e político daqueles 
reis que .............. .. as terras viciosa 
De África e de Asia aadaraiD de
vllltaado. 



J:u.Jc!l 

ENOO de preparar uma co
municação literária que ser

tema para meu dis
~' .J>IV ...... na Academia das 

Lisboa em junho pró xi
a reunir subsídios em 

e da obra de José 
~Mi~~tas.~ensec~ 

-como ~ense. 
:.lúi!lalrneltlte com Coelho Neto, me 

,}~~edEiU naquela instituição. 
quanto PlKie reunir, para 

Fi:!f'*PmlPQr·lhe a .figura ftsica. me 
cdtúch de João Luso. 

lk~IPt)liciElda no Jornal do Commer-
ocasião da morte daquele 

~~gten~t!O esquecido. 
~~~.•Petbalde procuraremos nas hi&

t-. H.ter:!1rillS de Portugal WQ.Il 
a José Antonio de FreitaS. 
comentário sobre a sua vida 

obra. assim como não en-
í,tKtjan<>s alusão ou comentârio. 

João Luso, nas histó-
do Brasil · 

-llalm de terra, mui-
1,.61\_t4:1lio de Freitas, 

Por crime de homleidlo, 
Dá-lhe uns livros a ler. E logo, 

em tom zangado, 
Depois de olhar a pilha enorme 

que folheia, 
Diz o pobre recluso: 
- Perdão! Fui condenado a 

anos de cadeia. 
Mas não a ler Joio Luso! 
Nada mais .despropositado do 

que esse juízo. Na realidade, João 
Luso era um fino cronista. condena
do a alongar-se. todas as semanas, 
no inftndáv~ folhetim do velho Jor
nal do Commercio. Posso falar com 
autoridade. porque também mdei 
por ali. e sei o quanto custa escre
ver, escrever, escrever, cobrindo 
lauda:s sobre laudas, até alcançar o 
número de linhas necessárias para 
tomar o largo rodapé em ttpo 
miúdo. 

João Luso fez teatro. fez conto, 
· fez crônica, fez livros de viagens, fez 
conferências, fez critica literária. fez 
crítica de teatro, e tudo quanto lhe 
saiu da pena trazia o doxp da comu-

por jornais e 
como era uma Bciii~i1medla;iita.~Poc~ nuUs de meio 

~nrtm~ .-- ,~~:~ e ooú~~ 
~-~< àsua de 

cordialidade e simpatia, que o aju
dou a chegar à Academia Brasilei
ra, como seu sócio correspondente. 

Dele nos fala, com extremo reco
nhecimento, outro escritor portu
guês, lrláMel ~ Sousa Pinto, no 
livro em que reuniu, pci- volta de 
19W, as suas impreuOes do Brasil, 
Terra Moça. Conta ele que, tendo 
ido ao Jornal do Commercio, per
guntou pelo Sr Armando Erse ao 
porteiro que o recebeu, e ouviu a 
resposta de que ali não trabalhava 
ninguém com esse nome. 

E Manoel de Sousa Pinto, intri-
gado: · 

- E está o Sr João Luso? 
- Esse trabalha aqui - repli-

cou o porteiro. 
E. ao ser informado de que João 

Luso e Armando Erse eram a mes
ma pessoa, teve um ar de dúvida, 
após certa hesitação: 

- Só se o Dr João Luso tem esse 
apelido de Armando Erse, que eu 
desconhecia E olhe que já faz tem
po que trabalho no jornal 

O pseudônimo literârio superpu
sera-se ao nome civil. apagando-o 
de tal modo que passara a ser o 
nome verdadeiro, à força do uso 
constante no texto imPresso e no 
trato pessoal. 

. Mas foi ainda com o seu nome 
civü que João Luso lJUblicou no 
Brasil os seus prtme1ros livros. Te
nho diante de mim um cwles. Prosa.: 
publicado em 1904, no Rio, e é dele 

]osué MontelW 
que extraio este trecho, sobre a 
vida das letras no co~ do sécu
lo: ' ~Neste Brasil, tão ~qpdo em 
poetas e prosadores, nem um só 
conseguiu até hoje viver exclUsiva
mente do produto dos seus roman
ces ou dos seU$ poenias. uns t1ve
ram que se entregar ao lotnalislno, 
na sua função material de encher 
tiras e colunas; outros abra~ o 
emprego público; este se fez nego
ciante, trocando o metro do alexan
drino pelo metro de eem centúile
tros ; foi aquele para a l'OÇ& tomar o 
país cada vez mais ~nte 
agrícola. Olha Machado de ASsis, o 
mestre venerado, no fundo de uma 
secretaria, assinando oficios; o for
te, fulgurante, incomparável Coe
lho Neto, desterrado para Canipi
nas, a reger uma~aula ge ~ffa; o 
Bilac, o grande poe f! Ji;mJPOJSQ 
cronista, feito aí l cf1 

::2~""'-~1 
blico nem=~ co · 
optou .:D81o jornalliimo, en.e:bendo ti· 
ras ecéiunas. E ainda~litfe 
o cuidado de reUZlir~ a. ~ 

CO, as~~~=~~==::~ obrigava a e~ 
pondo uns tantDa ~ • 
desejo destaôa,r ~i&: ~ 
bllcado no Poit.G.-e Louv~~~ 
cado no Brasil.. 

Nesses dois volumes. ei*io aJw
mas de suas páginas fDIÚS -vivP. 
inspiradas na emoção da remJni&. 
eêncla pessoal, retratando amigos.e 
companheiros, sobre os quais gu&r-:

dou wna impressão, uma .~ ,ou 
wna anedota. 

Vãrias vezes recorri aos dois U
vros de João Luso, para reavivar 
um pertll ou um episódio, e sempre 
acabei relendo a crônica ou o arti
go, com a sensação de oavit .lllll 
conversador admirável, que ~ 
ter o dom e a parte ~ ~te,f;lW
daçôes. 

Ainda bem que, uma tarde., indo 
eu à Academia falar CQ1Il Afdnio 
Peixoto, dei de frente com .João 
Luso. Ficou parado, ~ olh.Q-mE!, 
querendo rir. E ~ ~ 
mim a mão cordial: 

- Repita lá a bistéila 4o PreSO 
que não queria ler ~Wii1ili.~ 
pita. Ri muito com~ 

E eu. que lhe ~·-,m
ga,emoci~ 

- Se o pt8lo oão 
seus livros. eu. por 
quero saber dos ~~;i[~Jii& 
Bav~~e~-.~~--~ 

des daquele brll-~lrdMt •• 
los 
nou 
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Caminho novo no 
"' romance portugues 

}osué Montello 

A NO passado falou-se em Verg~1io Fe~ei~a para o Prê~io 
Nobel de Literatura. Não era a pnmetra vez que ISSO 

atontecia. Há alguns anos o mestre português de Alegria 
Breve vem sendo lembrado, juntamente com Miguel Torga, 
pjlra a !áurea merecida. 
• No Brasil, tem Verg~1io Ferreira um público atento e 

~nstante, que deriva de duas vertentes: uma, a sala de aula, 
nJ15 Universidades; outra, as livrarias que nos abastecem 
d~ livros portugueses (nem sempre com a regularidade 
desejada). 

O romance português, nos últimos 10 anos, tem procura
do inserir-se em novas experiências, com a preocupação de 
marcar, com processos próprios, a presença de novas gera
ções. Alguns nomes já se firmaram, com ressonância no 
Brasil - sem prejuízo da continuidade da obra de mestres 
como Fernando Namora e VergHio Ferreira, que também 
fizeram suas opções, na hora própria. 

Há uns bons 20 anos, assinalava R. M. AJbéres, no livro 
em que estudou as metamorfoses do romance contemporâ
neo: "Entre 193'5 e nossos dias, o romance passou da 
interrogação psicologica, social, moral e metafísica à interro
gação estética, onírica, fenomenológica." E concluía, de 
modo peremptório: "E um fato histórico, porquanto os 

: Digo isto a me lembrar do esforço 
q~ fiz para receber a nova edição das 
Memórils de Raul Brandão. Felizmente, "'f.:5io;i~:5:t;i;=:.:.:.. 

romances de hoje propõem problemas de 
ótica e de estética, e não problemas de 
antropologia e de moral." 

eln Lisboa, conto, para essas ocasiões, 
q>m a alternativa afetuosa do bom livro 
pbrtuguês, que se chama Antônio Alçada 
Batista. Apelo para este benemérito com
panheiro, e os livros vêm, atualizando-me 
q,m as novidades de Lisboa. 

Conto também com uma fonte dileta: 
~ do meu velho amigo Edgar Lello, do 
~frto, que me adivinha os desejos, em 
"atéria de novidades portuguesas, e de lá 
me manda as esmeradas edições de sua 
c:8sa famosa. 
, Já eu devia ter dito aqui a impressão / 
p me deixou o último romance de 
~ergílio Ferreira, Para sempre, lançado a tempo de reavivar o 
~e do romancista para o Prêmio Nobel do ano passado. 

Eu tenho para com este companheiro das letras uma 
~que se enraizou no tempo. Vem dos seus primeiros 
livros. Creio que O caminho fica longe. Pude assim acompa
nhar, na sucessão de novos livros, a gradativa evolução de um 
~altos espíritos do Portugal contemporâneo, herdeiro 
~vo, e talvez intencional, do veio romanesco que passou 
tfr~ de Queiroz, no último quartel do Século XIX. 

E a própria vocação que nos leva ao encontro de nossas 
~tijdades. Ou são as nossas afinidades que determinam nossa 
fc8ção. ' 
! No caso de Verg~1io Ferreira, acentuemos que ele deriva 
da melhor tradição romanesca de Portugal. Aquela que desce 

=mistério da alma humana pelo caminho da gradativa 
dagem psicológica, sem esquecer que o romance é 

bém, e sobretudo, obra de arte. 
: ':. O mestre de Cântico 6nal é um técnico do estilo literário. 

Como que passou por ele, com a sua influência benéfica, a 
fl,mbra de Eça de Queiroz. Ou melhor: a claridade. 
j Na literatura russa finisecular, mais de um escritor 

tleoonbeceu que suas letras derivavam de O Capote, de Gogol. 
....,., "--''' --nte o romance português, depois de Eça de Queiroz, 

escapar ao influxo do mestre de Os Maias. 
ct#ilino Ribeiro? Fez a sua opção por Carnilo, mas a verdade 
fl.be, não obstante a discordância de processos entre o 
~ de O Crime do Padre Amaro e o mestre de A brameira 
J!razfas, numerosas são as concordâncias, que igualmente 
_Aproximam. 
c Como deixar de assinalar a simetria de A queda de um 

, de Camilo, e A ilustre casa de Ramirez, de Eça? Dois 
de linguagens paralelas circulam em ambos os romances: 

"tdn lado, a prosa do narrador; do outro lado, a prosa 
~ dope~. descendo às matrizes do idioma. 

J't'w outro ....,, a nova maneira de Camilo, mais perto 
..wralistas qwe dos românticos, vem da leitura do Eça. O 

· Camilo, 1181 palavras introdutórias de seu r..éllll 
.... I~~ t ....... 8 ... 811~ 

c1f Clllllinbos: ~ llp8ft!Cetl o 
lé , o ,..... .... t os romances de 

eira de ac:hnirei-oe; e eiCMi ingenuamente o 
uDho admiração. Creio que, hoje em dia, 

la escrita dowo feitio, não vinga." 

Por que 1935? E não antes? Ou 
depois? Estou a me lembrar que Victor 
Hugo, na Assembléia Francesa, ao ouvir 
de um colega na tribuna a afirmação 
categórica de que a decadência da língua 
de Racine havia começado em 1879, pron
tamente o interpelou: 

- Vossa Excelência poderia dizer
me a que horas? 

Na verdade o romance vem se tran
formando desde a hora em que surgiu 
como gênero autônomo. Sem dificuldade, 
rastrearemos as suas conquistas renovado
ras nos velhos modelos romanescos. 

Problemas de ótica existirão nos romances de VergOio 
Ferreira como nos de Fernando Namora. Sem prejuízo do 
largo veio de dramas e de inquietações que caracterizam o ser 
humano desde que sente e pensa, no torvelinho da vida social 
contemporânea. 

Para sempre, do grande romancista português, restitui
nos a atmosfera e a vida do romance genuíno, a que não falta 
a marca de nosso tempo, por vezes tão contraditória e 
dilacerante. 

O importante, para Vergl1io Ferreira, é que soube 
firmar, desde cedo, a singularidade de seu modo de ser como 
escritor. E na linha dessa singularidade construiu uma das 
obras mais importantes do moderno romance português -
quer como linguagem, quer como técnica. . 

Verg~1io Ferreira há de pagar em Portugal o tmposto de 
sua independência, visto que dificilmente se admite que um 
romancista, um cronista, um novelista, um ensaísta, na 
construção de obra extensa, continue a resguardar, a cada 
novo livro, o seu cabedal de verdades privativas, não entrosa
das num partido ou numa facção. 

Sei o que é isso. Mas não alterei minha linha de oonduta, 
como Verg~1io Ferreira não alterou a sua - -~nte 
quando se transferiu do romance para o ~~ com o 
propósito de recolher a vida corrente, sem !J'80StgJr com .a 
censura dos companheiros, por vezes matS ~v~, mats 
vigilante e mais coercitiva que a censura do autontansmo no 
poder. . 

Veja-se o início de Para sempre. Logo se tem a medida 
do prosador exímio, ~nhor absoluto de seu ofício: "Para 
sempre. Aqui estou. E uma tarde de verão, está quente. 
Tarde de Agosto. Olho-a em volta, na sufocação do calor, na 
posse do meu destino. E uma comoção abrupta - sê c:almo. 
Na aprendizagem serena do silêncio. Nada mais 
aprender? Nada mais. que em ti foi 
E~ que foi -é a Híslóna:; 
abro a 
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Entre o diário ·e o roman.ce 
)osué Montello 

:G rande romàncista, dos maiores de língua portugue
;, sa, Vergílio Ferreira ainda não tem, no Brasil, a 
;popularidade que merece, entre os mestres do romance 
:moderno. 
: ~ Certo, já existem sobre ele artigos esparsos, coló
:Quios, conferências, teses de doutoramento e de mestra
(io, oriundos de nossas universidades. Só lhe falta o traço 
:se união que identifica o grande escritor com o grande 
:públicó, dando-lhe à obra realizada a ressonância que lhe 
.amplia o poder de comunicação objetiva. Mas esta, se 
:ãind(J. não chegou para a glória do mestre português, já 
está a caminho. 
: • Dois romances poderiam justificá-la: Alegria breve 
:e Para sempre. Mas a obra de Vérgílio Ferreira se 
:estende por 19 títulos, no plano da ficção narrativa, 
.alongando-se aind<!. por 11 volumes de ensaios e 5 de um 
'longo diário. 

A Academia Brasileira o incorporou, em 1984, ao 
:~eu quadro de sócios correspondentes, e coube a mim 
.subscrever a proposta respectiva, que os meus confrades 
;unanimemente apoiaram. 
. ' O quinto volume do diário de Vergílio Ferreira, 
:agora publicado, corresponde ao fecho dos registros com 
que veio balizando, há vários anos, o seu caminho de 
:çscritor. De escritor identificado com seu tempo e seu 
.país, sem perder de vista o mundo estranho e complexo 
·que se projeta, com as suas perplexidades e os seus 
;Problemas, fora da fronteira de Portugal. A universalida
çle moderna participa, assim, de sua condição humana. E 
40m este mérito a mais: o escritor se engajou, desde 
cedo, na sua própria verdade, sabendo ser esta a razão 
fondamenral de todo aquele que faz da palavra escrita, 
como obra de arte, o seu verdadeiro ofício. 

Eu tive a oportunidade de ler o primeiro volume do 
diário de Vergílio Ferreira, Conta corrente, logo depois 
de sua publicação. Li-o, assim, na fase em que muitos de 
seus registros, dissentindo do processo político então em 
curso em Portugal, constituíam, não apenas uma tomada 
de posição-, mas sobretudo um gesto de desassombro, 
inditativo de que o escritor, acima das acomodações e 
das conveniências, optara por dizer a verdade. A sua 
·verdade. Sem transigências. · 
' · Um diário, tal como Vergílio Ferreira o empreen
deu nos sucessivos volumes de Conta corre.nte, é sobretu
do, por definição, um testemunho. O escritor, no caso , 
só .tem compromisso com a suà honestidade. Está 
depondo. Jurou dizer a verdade. Se se engana, com uma 
visão equivocada cumpre não esquecer que o dia-a-dia, 
recolhido aó papel do jornal literário, corresponde à 
'verdade parcelada. A verdade final, como visão de 
çonjunto, pode ser diferente, na sua conclusão objetiva. 
Virá mais adiante. 

Entretanto, mais do que o testemunho, que se liga 
ào mundo circundante, o diário de um escritor é o outro 
~ado de sul!. condição intelectual. Ou seja: a revelação 
dos percalços que acompanham a elaboração da obra de 
arte literária, por vezes surpreendida antes de seu fiat 
genésico. 

Par<!. quem, eomo Vergílio Ferreira, se afirmou 
como um mestre do romance e do ensaio. desde os seus 
primeiros livros, o diário é a revelação da sua Juta de 
Jacó com o anjo. O combate da inspiração esquiva com a 
;realidade desafiadora do papel em branco. A pré
'flistória desse combate, com as tentativas que o antece
:c;ieram e a prospecção de seus lances mais renhidos. Tudo 
.isso awmpor a singul<!.ridade do artistl!. que vai medir-se 
:com- seu tema, seus personagens, seus diálogos, seus 
:~ilêncios, até a eclosão da obra concluída. 

O lançamento do quinto volume de Conta corrente. 
com o qual VergOio Ferreira se despede de seu diário. 
pondo-lhe o ponto final definitivo, ocorre no mesmo ano 
em que a Sociedade Cje Escritores, em Lisboa, confere o 
seu Grande Prêmio de Romance a uma nova obra do 
mesmo autor, Até o fim. 

Quer isso dizer que o mestre português alcança a 
!áurea mais alta e mais cobiçada - precisamente aquela 
que lhe custou tanta página de amargura, ao ver-se 
preterido por Albertina Bessa Luís, com Os meninos de 
ouro - no momento em que o romancista e o diarista se 
encontram. no altiplano da vida literária plenamente 
realizadlJ.. 

O longo diário de Vergílio Ferreira tem esta singu
láridade: é mais reflexivo que factual. O homem que 
pensa, sempre acompanhado pelo gosto de refletir sobre 
o mundo e a vida, suplanta freqüentemente o homem 
que sente e observa. Daí, no romancista de Nítido Nulo, 
a freqüência do reparo de ordem especulativa, da 
indagação metafísica, da preocupação de ir além da 
ilação corriqueira, para tentar descer à essência do ser e 
ao seu mistério, com a visão armada por uma sólida 
preparação filosófica, talvez única entre os romancistas 
de sua geração. 

Vale aqui, como exemplo ilustrativo, citar esta 
meditação de 10 de agosto de 1984: "O mistério das 
coisas, a graça que às vezes sinto descer sobre mim, a 
presença incerta qut< eu sinto obliquamente no mundo, a 
voz que pressinto ir erguer-se de tudo,, com quem posso 
partilhá-la? A quem a transmitir? E uma realidade 
obscura que eu próprio não sei, a não ser em certos 
instlJ.ntes em que se abre nos meus olhos e ouvidos um 
outro ver e ouvir. Então fugidamente a realidade pesada 
recua, esvai-se de peso e é como se se humilhasse na sua 
realidade vã. Os místicos têm um nome pronto para isso, 
mas é isso uma maneira de inventar outra realidade tão 
pesada quanto a primeira. O homem perturba-se com o 
mistério e a interrogação desapoiada em que nada 
converge para uma resposta, o alarme, o não sei quê, o 
incerto e oblíquo. As religiões são o repouso dessa 
inquietação, a invocação da r~sposta para o que a não 
tem. Mas o extraordinário do mistério é que ele se insere 
ao que há de mais banal e imediato, ao mais sólido e 
obtuso, ao mais estável e definitivo." 

O ser pensante que se habituou a interrogar os 
enigmas que lhe afloram à consciência, por força da 
leitura filosófica, será sempre o ser reflexivo, qualquer 
que seja o gênero a que se consagre como escritor. 

Vergílio Ferreira, romancista, é, seguramente, ho
je, em língua portuguesa, o narrador que transpôs, com 
maiot densidade, aos seus relatos romanescos, em língua 
portuguesa, a angústia filosófica, amalgamada ao misté
rio e à condição humana. 

Nesse ponto, seria ele mais um romancista de 
tradição alemã do que de tradição francesa, ao contrário 
do que ocorre no romance normal de língua portuguesa. 
Vergílio Ferreira não conta uma história, não faz viver 
um personagem, não compõe uma situação, não cria 
uma atmosfera, sem deixar de conduzir a história, o 
personagem, a situação, a atmosfera à reflexão sobre 
nossos enigmas. Tenta descer às raízes do ser pelo 
caminho do draml!.. Associa ao patético o especulativo, 
embora alongue a narrativa para o plano das interroga
ções sem respostas. 

De agora em diante, não se poderá escrever sobre 
Vergnio Ferreira romancista sem tomar conhecimento 
de seu diário de escritor. A chave do romancista está ali. 
Mesmo quando a porta permanece fechada, e o narrador 
insiste conosco em dar novas voltas à fechàdura. 
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~~~ magem do Brasil em Paris 
]osué .Montello 

Com a presença de um com regularidade à sede da Brasil. Nesse ponto, mand 
par de aspas, dou destaque, Chancelaria , para os meus -:=t a verdade que se , 
para eomec;ar esta crônica, despachos com o Embaixa- aposentos de minha 1lelha: 
às seguintes p a 1 a v r as: dor. a principio com Bilar pensão do Catete eram-lhe 
"Houve sempre incúria em Pinto. depois com Lira Ta- infinitamente superiores. 
fazer o Brasil a sua pro- vares. E ali, sempre que via com' seus quartos espaçosos 
paganda na Europa, con- aproximar-se a fachada abrindo para a rua. 
veniência fácil de compre- amarela do casarão tradi- d Nunca me esquecerei da 

\, ender por todos, mas que ex cional, a Impressão q~e F tarde em que, para retrl
f\ Governo nuUAA compreen- acudia era de que eu estava buir a visita de nosso &di-

deu ou tratou por alto.'' voliàfiao à pensão da Rua do aeronáutico, fu1 p 
Essas linhas alheias têm Correia Dutra. aqui no Rio, primeira vez ao gablriete 

109 anos. Escreveu-as Ma- onde residi como estudante. do meu querido amigo co· 
chado de Assis a...-ª.!__d_Lja- recém-chegado do Mara- ronel Paulo Costa (hoje 
nç.iro de 1863.. a propósiro nhão. brigadeiro). Para vê-lo, des
de um periódico em língua Essa Impressão se revlgol' ci ao subsolo, por uma a
francesa, Brésü, que se pu- rava lá dentro, mal~ns- cada estreitissima. e tive a 
blicava no Rio de Janeiro posta a porta de acesso. impressão de que, por ser 
todas as vezes que entrava com a modéstia do ambien- ele aviador, .e dos mais brf
ou saia um dos navios que te. E como o prédio de Pa- lbantes de DOiiSa Fo 
faziam a linha da Europa ris, por ser de Paris, tinha Aérea, havia sido posto a 

Sempre atento ao que po- de apresentar as suar como compenaaCJi,o, pa 
dia merecer o registro de peruliarldades. multiplica- estudar GeolOIPL Eugê 
sua pena. o grande P~cri- vam-se a seguir as imagen.~ Sue ou Alexandre 
tor. ainda moço, não deixou diferentes. que destoavam f não teriam local inala ade
passar a oportunidade d;; da minha anti~- ~quado pa~ lnlcJE 
dar o seu aplauso a uma rioca. Mas a verdade é que, subterrane'Çls de • -
iniciativa que tinha por ob· o mais das vezes. ele nÃo~ Não sendo e1 
jetivo o bom nome de no.~- levava sobre está muita se o sol com a pe:làlta. 
so pais no exterior. vantagens. certo é gue a ~'111~1& .i~ 

Isso me leva a supor que O pavimQ.to térreo. qnde 1m~ do. 
ele aplaudiria com entu- estava instalado o gabinete 

::~~~~~~~do~~~~. 
recentemente 
em Paris a nova sede da 
Embaixada do Brasil, obra numa 
benemérita levada a bom ma. ainda podia ser 'fisto. 
termo por um confradt> da A dois passo. dali, qua€P. 
Academia Brasileira. o Em- numa cafua, sem luz extf'•·- ;t 
balxador Aurélio de Lira na. a lampada elétrica pe-
Tavares. renemente acesa. trabalha-

Ano passado. numa d va o abnegado Manolo. chP-
suas cartas afetuosas. rt · fe da Contabilidade. e su~,. 

zia-me o Embaixac!or · ::=:\va em bic·as no rigor ÕO 

'

"Comprei, afinal. o edifício verãO. POr entre . o barulho 
onde será instalada a Chan- repetido da valvula de um 

S celaria ICours Albert l•. sanitário · que lhe ficava 
com frente para o Sena e contiguo. 
a Torre Eiffel." E já pelo Era essa, porém, a parte 
Natal o seu cartão de boas nobre do prédio, toda ela 
festas era uma aquarela de constituída de saletas exí-
Mori representando o no- guas que se diriam mobllla
vo prédio na imPonência de das com peças do Mercado 
sua fachada palaciana. das Pulgas. O que horrori-

Durante dois anos entre zava mesmo eram as de-
1968 e 1970, eu fre~uentPi pendências superiores, a 
quase diariamente, como que se ascendia por um v~-

.~u.. i ult 1 d lho elevador rangente. malS 
con ..... ue ro c ura a próprio para subir e descer 
Embaixada, o velho prédio num filme policial do que 
da Chancelaria, à Avenue para exercer o seu papel di
Montaigne, 45. Embora o plomático - acolhendo os 
Serviço Cultural funcionas- visitantes que iam ao setor 
se um pouco longe dali. na econômico tratar de vulto
Rue La Boetie. 28, ia eu sos negócios de Interesse do 
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i erre-Henri Simon 
"_j!L-4-rj~#/~'F~ }os~/ 

O desaparecimento de Simon vinha do sécuqo Monde presidir essa sole
P i e r r e - Henri Simon, XIX, mais de Anatole nidade, como membro da 
ocorrido em Paris quase France e Jules Lemaitre Academia Francesa, e 
no mesmo dia da morte que de Sainte-Beuve, na proferir o seu discurso de 
de Henry de Monther- li~ha do velho impre~io- abertura. . . 
lant, parece ter ficado ) msmo quêã ê ~i t 1 c a Vem a. proposlto lem-
circunscrito, nos jornais~mo9._ema_ sum_anamente~brar aQU1 ,g.ue, em cartalf 
de todo o mundo fora da condenou. a LeoúBlms, datada de 
França, às breve's linhas ~verdade é que, 11 de fevereiro de, 1876, 
do telegrama que 0 noti- a des~Ito de ~tomar es- o~servou Barbey. d A.ur~
ciou No entanto adajui- se ve10 tradiciOnal, ele VIlly, com o seu mstmt -F 

cfz~e sua ob;a e es- nu~ca deixou de perten- vo o r r , . -eo-
critor e sobretudo da cer ao nosso tempo, na ~lf' que e mwto dtft. 
funçã~ que e x e r c e u , ~a~ualidade _ d 0- conhe-. CI ~ al~r de um _!lo~ 
como crítlÇQ literário de ciment o e na forma J?O~~~ autêntico, como~ 

=.'\ Le Monde mereCia ele q'Ueéx mou os seus JUl le, porque este d1SSOlve 
üilieSpaç~ mais amplo · z.os ~a. ordem dos valores n?ssa ornttnafi_ê!à.~ nos , 

. , . ' llteranos. cli~óna. F 
qu~ 0 smcidio do ~mpa- Em 1970, quando pu- b r a , P i e r re-Hellll 
nhiero de Academia cer·· bliquei em Paris Un Mai- Simon, discorrendo so-
tamente lhe tomou. . tre Oublié de Stendhal, Pbre o mestre das Cause- ~ 

Os Goncourt. se q~e1- meu editor, Pierre Se- ries düLunãi, soube tra~ 
x~v~m, na p r 1m e I r a ghers, me advertiu de çar-lhe magistralmen~ }_ 
pagma de seu Journal, que o juízo de' Pierre- o perfil, sem resvalar no k 
com a data de 2 de Henri Simon seria deci- 'lugar-:eolll.l:!!!1"· ' 
dezem~ro de 1~5 . de te- sivo no dé8Ifinre1!a -c0nf- ã impressãn que esse 
rem sido preJUdicados, sã - u traba-'J)'~iscurso me deixo_u. elo:,~ 
no instante do ~an~a-~~ o. outros m s l quente se .~~ 
mento de seu pnme1ro como Maurice ardeche o m coibi~brio r 
romanc~, por est~ fato e Antoine Adam, se pro- ~ com que foi pronuncia
~rrecido, ~~e !Don.o- nunciaram sobre o livro 1 do, há de acompanhar-9 poli~va a a nçao de -:f _ men~. F i q u e i me pelo resto da vida,. 
Pãns: um golpe de es- n a~~o come, a imagem mais fe-r 
tado. ~com o seu silêncio. E já liz e completa de seu au-

0 suicídio de Monther- liaVIa voltado 'J tor. 
Unt, pelo impeeto. sus- quand9, um~ ~ VoltMre e .& u· J.illrtALf::: 
eitado na imprensa que R a i mundo Magalll quanJio ãflnnava· 
se interessa pelos proble- Júnior me perguntou de suaa L:-fiiii7hiloso
mas da cultura, serviu pelo telefone, se eu já ti- phiques para diminuir o 

:1-para . esconder ,a morte nha tido o ú!timo suple- valor da. crítica, q 
dê . Pierre:tfenn -slmon, mento literario de Le aproveitamos mais com 
assim como o golpe d~ Monde. Ante a minha a leitura de 12 vel'BOS de 

\

estado de 1851 servi negativa, acrescentou: Homero e de Virgilio do~ 
para esc~?-der o ro.ma~c "Pois então leia. Quase que com a de todas as 
de estrela dos 1rmaos• todo o rodapé de Pierre- c íticas que se escreve
Goncourt. Henri Simon é dedicado · q1 sobre os dois poetas. 

Durante 500 vezes ~~ ':~e." Sem dúvida alguma, o ;= 
consecutivas, s em a n a ~u j u í z o lisonjeiró, disc"li:rSõâe Píerí'ê=Henri 

~ após semana, todas as ~assim expm!Gtdo, eu o Simon, m~ na sua. 1• 
sextas-feiras, Pierre-Hen- consiãerõCõmo um dos língua límpida e no seu 
ri Simon ocupou o roda- prêmios mais altos de julgamento objetivo, não 
pé da primeira página minha carreira de escri- haveria de suplantar a 
do suplemento literário tor. Os 30 anos de pes- leitura da8 Causeries du 
do grande jornal fran- quisas, que eu havia em- Lundi, menos ainda a do 
cês, e ali não se limitou a pregado na elaboração Port-Royal. Longe de 
ser apenas o juiz, no ato de meu livro, recebiam pretend~ ~SUbstituir a 

":;I de ~ opi- assim, de público, a sua obra de arte, tomando
nião sobre a obra a,lheia r e c o mpensa desvane- ; lhe abusivamente o tu.
- !oi também o escritor. cedora. , crítica tem r o~ 

-<::t De~ levan- Eu tinha conhecido \ n·~et~i~vo~a~tt:~~~Ú~rJj 
do-se em conta a moder- Pierre-Henri Simon no 
nidade ostensiva de Le começo de 1970, sem de
Monde, semJ2~berto às 'le me ter aproximado, 

-=-! experiências · m a i s ou- por ocasião do ato come
s~nto no plano morati'fo do. centenário 
das idéias quanto na téc- da morte de S a in t e
nica de fazer jornal, o ra- Beuve, que a Société des 
dapé de seu crítico lite- Gens des Lettres pro
rário podia ser tomado moveu na sua sede da 
como um anacronismo. Rue du Faubourg Saint
Com efeito, o molde da Jacques, em Paris. 
crítica de. Pierre-Henri Coube ao crítiCC' de Le 

01 crit 
de Le Monde, não 
apenas nesse discurso, a 
propósito de Sainte
Beuve, mas ao longO" de 
toda a sua vida, exem
p 1 armente consagrada 
ao estudo ·e à interpre
tação da obra literãria, 
como espelho da con
dição humana. 



'\ --' __. 

----------~~--0 pequeno .inun:do __ ·----~ 
d1e Luís Jar·dim 

}osué Montello 

passar o l.Jlªls de ~sas horas, r' 
como se so ele tivesse o dom de 
nos distrair e consolar. ~ 



j) . 'J~ 

Um assunto explosivo 
,-------------- -------------~~ 

l'á~rr-"'f' A ortografia Josué Montello 

"" Em 1955, assim que ch~uel à Academia, Iem
., bre~ugerir uma reedição do Vocabulário 

Ortográfico q\ieà; instituição publicara em 1943 -
~com as correções impresçindiveis. 

A celeuma que minha proposta suscitou, divi
-9 dindo repentinamente em dois grupos aguerridos.JL 
C~Machado de Assis, foi t~nde,_tão-tu
multuosa, que o poeta Manuel Bandeira,~do 

.,.J longe de mE!!,_ me mandou por um continuo esta 
..-1 qua ra, inspir~pelo .tumulto acadêmico: 

{

Deu& deu a palavra ao homem 
~ Mas o Diabo a ortografia: 

Por isso os homens se comem, 
Nesta ortoantropofagia. 

Doze anos depois, estando eu na presidência 
do Conselho Federal de Cultura, lembrei-me de 

A.-J2!2POSta de 1967, encaminhada à Academia;
Brasileira, teve a,. sua tramjtacao convertid!J. em 
diálogo com a Academia das Ciências de Lisboa, ~ 
na linha do parecer do presidente da Comissão 
de Legislação e Normas do Conselho Federal de 
Cultura, Afonso Arinos de Melo Franco, baseado 
no Art. 2.0 da Convençaoae· rm. 

-::-1 trazer a debate, no plenário do colegiado," a nova 
propoSta de ~unificaçãõ da ortografia portuguesa, 
subscrita por 13 linguistas, entre portugueses e 
brasileiros, e de que o professor Celso Cunha, um 
de .seus entusiastas, me dera conhecimento. Mas já ~unto, ~sto em t~r:PlOS ~~ebate \...,. 

público, havia chegado ao Congresso Nac10nal. Ali, 
:1 E a1, ma1s uma _yez, .ardeu Tróia. Lembro-me 0 - Deputado Euríoedes Cardoso de _ Men~s _apre-
~~..de qu~pa~ ~ sereno .João G@.ilames sentou ~·ubstitu ivo, que resguar~ava a. funça~ da f 
t:J~ mme1ro por nascimento e dipfoinata por Academia ficando esta incumbida de orgaruzar, 

Oficio, encarregado de dar parecer sobre a pro- pãfá as n~vas di~_~rtog_ráf!cas, o vocabuiá:io ) 
pos~a, como membro da Camara de Letras, logo se correspondente, ainda hoje em fase de elaboraçao, . 

-=\ apauwnou pelo assunto, com uma. veemência. gue -1' s_~uuidados do professor AntõniQ...liQ.!laiss, meu 
na.o condizia COID_Q_ seu feitio. ilustre confraãe. 

:=t Longe de guardar aquele desdém oUmpico, gue D~ em ~quando, a propósito do entendi- f"" 
levava Victor· Hugo a dar de ombros quando Paul mento das ãuãSAcademias, fala-se e~ acordo orto- Jr 
Meurice lhe apontava uma dúvida ortográfica gráfico luso-brasiletro. 

--lexib~o o tira-teimas do DiciQJJ.JÍ.X.ÚJ da Acad~id Agora, entretanto, deve ser outra--a....expr.essão. !"-
Francesa, o r?manCISta ~e .G~ande Sertão ·}'eredas 1 Em vez de Acordo Orto ráfico Luso-Bra.illeiro, · 

-:::J zelava com ngor ~lplma. gráfica da língua f Acordo Ortográfico aa:J:Xrifua Portugy_es~. E já é~ 
portu uesa. '=f tempo ã e chamarmos, pa os necessário$ enten-~ 

-::1 Para se ter uma_ ldéi do tom vivaz em que di@ilifQiJlmncaao~ as novas nações de línguar 
~os~ ~alocou a questao, basta citar cs as palavras nartugue&a: Angola, 1\roçambique, Guiné e Cabo 
miclalS de seu parecer, aludindo aos 13 linguistas ~· Tanto' para que se aproveite a oporturudade-
que haviam subscrito a proposta: "Com todo 0 cor- do debate quanto~~ jo- }' 
d!al respeito merecido pelos ilustres signatários, vens ~ co~irito global da unidade, 
nao nos parece contudo que 0 documento seja dos ó - património CüTtural da Iin ua ortuguesa. na 
melhormente conseguidos, já no Preambulo e mais Anca. - -
em seus 4 itens, tanto nas soluções preconizadas Neste momento está em Lisboa, a servico.Jio 

IC\quanto ao enunciado mesmo de suas justt!icati- 1bo diálogo acadêmico, o escritor Luis Forjaz Tri- r-
.&/ vas." E ~va. lin:hã:fãdiante: "Til! óbvias gu_eiros, que P!rten duas Academia , Já é tem-,-
4 e avultadas .se most~am as atuais dillrsidades se- po de ul · rmos a tarefa m1c1 67, dan- . 

. mantlcas e smta 1cas e~ 0 dois · - e tão l., do-Jlle o remate a nova realidade política inter-r-' 
~ t1co ema estoes referentes a Umi.JllB.ior 11 na.Cional. 

)<7 aproximação cultural entre ambos - que se nos 
.o:1 afigura irrelevante e a~sório -euidar-se do su- ~repente, paro as mãos no -~lado da mã-f' 
"*perficial tópico o@gráfico, atrfbuindo-lhe priori- quina. JLflco a pensar, ao concluir este artigo, se 
.,\ {ad'eepremência. Talvez seja, pelo confrano, já não estarei, aqUI, com~.& ri~~ de~ 
~ tempo ãe esatendermos um pOUCO à JPreOCU ação f_ósforo perto .J!2._d~ósito de ÓlVO~ - VISto que . r 
4 brasileira ou brasilusa de bulir~enoa ~a~ o assunto, mais do que polêmico, é tradicional-r 

nas consoantes e nos assentos. mente explosivo. -- --

/ 





~-------Prese.nça de E~ça_._~~-_____, 
~~,~ 
H A' dill8, no JORNAL DOBRA

sn., o jurista Raimundo 
Fa.oro, que é também...J>rimo

~ esoriim", encerrou o seu artigo 
sobrei> problema da anistia com 
uma citação de Eça de Queiroz. 
Não precisou declinar o .nome do 
romancista nem dizer de que livro 
extraira o texto citado. E todos nós, 

-fvelhQS leLtores do mestre português, 
prontamente o reconhecemo.o;. Sinal 

_1de que ~..de Queiróz. à re-y:elia do 
"'tempo transcorrido, continua a !In

por-se à nossa memóría, como se 
fosse um contemporaneo. 

De vez em quando, nesta mi
nha coluna, dou também por mim 

w} ~tá-lo, abmgando-meSõtra auto- 11 
Jidade de sua.~! 

~eu recorrese, n~s a-propósitos, à 
palavra de um compa,nheiro, que 
me dl.;;tinguisse com a afabilidade 
e o fulgor da sua conversa. 

==l Há mestres carrancudos, de 
quem conh~obra, mas que 
não nos honram com a sua intimi

·dade. Camilo Castelo Branco, por 
=I exemplo7Eiitre o homem e os livros 

medeia. uma distancia que não se 
desfaz com a frequência da leitura. 
O autor coiJitinua distante, fechado 
no seu feitio II'€1traído. 

c1 Ná2_ faz mu~. um de 
meus í~pírita convicto e 
praticante, teve a bondade de co
municar-me a propósito do artigo 
que a,qui publiquei sobre o centená-
rio da morte de Alexa; - 'f.. 

ue o mestre e Lendas e r-
~ se referira à roi a. pessoa, 
~ a.f:etuosa. benevolência, no cor

rer de uma mensagem mediúnica. 
Eat.relianto, a despeito dessa bene
volência do mestre, contli!nuo a ~rec.o-

que, tendo a intlmidad,e_de 
obra, tenho paxa com ele uma 

lonvenCivel cerimônia. 

Josué Montello 

Nunca me esquecerei de minha É interessante acent_uar que o F 
primeira viagem a Lisboa. Mais que mesmOSttvã-o.ayo. que soube si-
a cidade, com suas velhas casas in- tuar o rõmance de 'Eça com a mais I 

"lconfundíveis, andei a enconJtrar pá- fina argúcía crltlca, nao soube ~er, 
ginas de Eça de Queiroz, nas mi- nõ!nesmo llvro em que louva-o. 
nhas caminhadas lentas. ~i de-\ 1\iaias, a im.portancia de um es-, 
via ser o consultór~o de Caa:lõS da treante brasileiro, que se chamav_a, 
Maia. Ali adimte .... o começo da Olavo Bilac. 
r~ e. Carlos d(lsceu corren~o. . . . 
em comprunhia de seu amigo Joao ~hlac haVl~ l~nçad~ as P I 
da Ega, para ver se ainda apanha- reunmdo Panophas_, Vta !'ac a e 
vamo bonde. Aquele senhor de ore-l Sarç!ls de_F!$!!.-num~ e 1çao da~-
lhas em abano seria o Conselheiro vrana Te1xe1ra, de Sao Paulo. E e1s 

\

Acácio? E aquele velho atarracado, como _Silva Gayo o. acolheu: "A_ im-~ 
de cabelos aparados em escova não pressao que receb1, com a le1tura 
seria 0 Afonso da Maia? ...!--- das estrofes iniciais, foi entrjs~e

dora. Aquela Profissão de Fé pre-

Com Eça de Queiróz é diferen
te. Qualquer doo escrllto.s do ro
mancista, ainda que lindo uma só 
vez nos dá de imedia~a

Em 1977._j.l~m da r~ediçá~, pe- ~a. m~1ta, cheia de ~isas., 
la N~Va honte1ra, do llvro ~las._§lCol))\ eruditas, e de banalidades for das, 

'll)
de V1ana Moog, Eca de Que1roz ç_.o. sem-ffiúsica sem encantõ e sem rit-
Séc~ XIX, ~ da pub~ICação! na .ffiõ., parece~-me uma tabole i~ 
Coleçao Brasiliana, do hvro postu- J rabolante iro oder-

do escl'itor. Nele sentimo;, o ami
go e companheiro. Por isso, qua.ndo) 
o relemos, a. releitura corresponde 
a um reencontlro. 

Certa vez, m Academia, encon
trei i\lYw> tlõrêlnr, quieto a um 
ca:r:lito, imerso na. leitura de um li
vro. Per.guntei-lhe o que lia com 
41mto interesse. Ele ergueu para 
J1$n o.o; t1lhoo contentes: 

mo de ArnaldX> F~. Eça e o BrasiJ, ~os tentando visivel-
saiu aqui o D1c1onário de ~i os e mente, n,J.!_m par~as1anismo con~r-
Personagens ça ~~~ de sido e frio imitar o lavor fmlSSl 
PãU!o<re1.'Iedeiros e. Albuqulerque. dellcado ~ cons en e 

A propósito de p~~d~~- ~ tio Gautrer fec 1a. o §.!tU~i-
- -~ n vo ume Emaux et Camees." ros e Albuquergue, convem lembrar ------..--

que seu avê, 1®deiqw. e Albuouer..
que, confessou a Viria to Corre a que 1 
lliiíõéa pudera ler O Primo Basilio. 11 

E Viriato, com espanto: 

L - Mas por que, Medeiros? Que 
ro1 que te fez o Eça? 

- A mim não fez nada. É que, 

lpa.ra. o meu tft~to da novidade, já 
o Primo Bas o ficou para trãS. 

Lido em Eça, como os seus~ 

compannffios âe gerMã,o 1iteráriã.f
noSSõBilac poderia consolar-se com 
o mestreportuguês, neste desabafo 
epistolar dirigido a um dos erítieos f 
de Os Maias: "Para vocês tudo é 
permitido: galicismo à tiarta, ~ 
rias à pátria, à boulehe que vep
Í!!l. A _!Plíri, n~~ é pêrmtJi@§. Ora. 
se .. 



para a juventude 
l
, fixO'U-se no livro de l;)ani~l nação dos woços e das cri~ 

H A' pouco mais de 
um ano, convi
dou-me o editor J 

m. suveira a escrever 
n livro para a coleção 
te pretendia publicar na 
.villzação Brasileira e 
te se destinaria a moças 
rapazes. 
Argumentava o grande 
.itor, na carta que então 
e dirigiu: "Em repetidos 
ntactos com professores 

Português, que tenho 
omovido para melhor es
dar o problema, cheguei 
m eles à conclusão de 
te as obras 1 i te r á r i as 
lotáveis nas classes das 
.s., 7a. e 8a . .séries do prl
eiro grau (que cortespon
!m às antigas 2a., 3a. e 
.. ginasiais> são estran
iras em sua maioria. A3 
, autores brasileiros ou se 
stlnam à lnfancl.a. ou ao 
tblico adulto." 
Correspondendo à con
cação, espero dar a Enio 
.veira, no próximo ano, 
livro que lhe prometi, 
"~ que tenha, para isto, 
conco~ncia de J Sl§.él 
~ jllêu êdíoot" ê v;-

narra!J!!a direta, que se 
a Pô i ~ na compreensão 
imediata e na aç.ão alician_ 
te. 

1) amitm. Mas, enquanto 
~ retargwreso a outros 
mpromissos, já Adonias 
~ se adiantou com o 
11 volume, há pou - o velho e o menino, que\ 
~refiro-me J:-:F:.;o,.. 0 poveüsta. une na boléia 

Pista, novel nll de um caminhão, pelas es-
::_. de meus netQS. ja tradas 4a Bahia, irmana-
)lescente, leu com en- dos no mesmo gosto da 
~to e que recomEndou, aventura, foram concebi-
n especial empenho, à. dos e criados tendo em vis-
tura do avô. ta o público juveJlll que se 
?ara um escritor como iria rdêiitffl.ea.r com eles, 
onias Filb.Q, quase fe- na. leitura da. novela. No 
ãdo no seu proce<sso 
~ullar de con~_ a romance puro, gue só tem 
~ -- · cõmpromJssos com a obta 
!rlativa romane~ a ex- dê artêf o romanciSta pres-
nenC1a da noveh JUvenil cindlrla desse condicio-
:responde a uma renova- namento da leitura _ que 
0 <le caminho. E' a outro sempre 1lt!Dl depois da obra 
~lico que o escritor se di- il"eallzada. 
;e, e não àquele que lhe 
laudiu Corpo Vivo e Lé- Recentemente, no livro 
~s da Fí'omlssã2J 0 que I que consagrou à Histoirel 
iõ6rigou a uma sensível de la LiUérature Enfantine 

ff
ança no seu processo en Fraaee (Albin Michel, 

rativo. Em vez de en- Paris, 117 7 ) , perguntava 
er o leitor no l!if&nhol Françols CUadec, Jl(l.llQQ__o f 
anesco, para ir a pouco dedo no problema: ''Exlsti-p 
uco ando os fios da l rã uma !Hêiãtura para a 

a, na vagarosa. transição juventude e para as crian-
sombras para a clan- ça.s? Será mesmo llteratu-

de, dá-nos ele agora a ra ou leitura?" 
--=-----~------·---

Defoe, Robinson Crusoe, anças, hVmonizando-se 
publicado em LO.ndt~ e lhe à ansia de afirma 
1719. Inspir81lldo-se numa ção heróica, já foi ~ 
'l'iiüifa .real, o marinheiro 1 a d a de ~aliterllltY!l&, 
Selldrk, o roiiWlCista. Jln- servm'Ho de objêto a longoa 
glês lria ingressar de debates, em setembro de 
imediato o público juvenil 1967, no Centro Cultural 
e lnfa.ntU do mundo intei- Internacional dJe Cedat-la-
ro. Dai a mdicação de Salle, no congreeso ~ 
Rousseau. sob a cU.reção de !toet Ar-

Os mestres rom81lllt1cos,~ naud, Francís Lacassln e 
que vieram de,pois, tiveram Jean Tortel. 
a surpresa de igual encon- A palavra definiria uma 

~
tro. Defeuden<lo o primado\ forma de expressão flccln-

a. sensibiàidade sobre a a:a- nal que, não chegando ao 
ão, da. a.v~ sobre a extremo da pura obra de 
rdem, do~bre I arte, teria um fim fora de 

a sociedade eles abriram si mesma. Entre 0.5 seus 
amlnh.o à concorda.nci] m~st~s figurariam ~o 

das letras com a in- Verne, Alexandre Dumas e 
quietação juvenil. O ro Smwnon. E"Põr que itão in-
mance . de ea.pa e e;mad~ ciüír aí os romances polici-
o romance '2<>licla!!, o ro ais de Cherterton e deJIU-
mance de VIagem, o ro- nanos, que também escre-
manre J!e]íííl§lê§íjjiação ci veram com a preocupação 
entifica ,o romance liric da intriga ficcional? 
&Just31Vam-se a essa iriquie o apelo de Eni(l Silveka. 
taç.ão, como f01"'ll8S de : ~orrespondido por Aê:iõúJai 
evasão na~tural, que resul- Filho, e com-:,_;u:;:m~a~~!F: 
tavam do dlesenvolvimento, realmente m , 
ou da. ~o. de ele- c ear no -p1ano 
rue!llltas constttutivos d a experiências .. E' 

...f nam~~tiva J.'OlDantiea. pr so efetAnmentt 
Digo iSto a recordar o uma literatura lu v e n l 

que significou para a mi- genuinamentê nõããa.. 
P o d e mo s r e s P on der nha adOJescencLa a leitura õs nossos problemas. ó 

dizendo que uma das ca- d~os mestres roman- ~ nossos desafios, ~UO 
racterísticas da literatura fiícoo. Repetiu-se oom eles "1 nl!srenos - para que o, 
juvenil e da literatura in- ãbõà fortuna de Dartiel Del jovens brasileiros aí descu 
fantll é precisamente essa foe, com o Robinson Cru bram as suas próprias in 

\

conciliação da literatura! soe, e de Swift, com as Via clina ões em f.a e eãlJ:l 
com ·a leitura, em termos gens de Gulliver: escreve a de que irã.o viver. 
<l e elaboração '-ãrtíStica. j:: ram para o público a culto Jean 'tortel,-nos deba 
Como recusar às narra- e alcançaram simultanea- de cerlSy-la-Salle, reconbe-

l
tivas de Charles Perrault,l mente o público juvenil, ceu que, entre a Uteratp;ra 
de Grimm e de LeVis Car- que de pronto os adôtõu. e a paraliteratu.ra, h& 
roll a categoria de obras de A circunstaneia de ter uma frogt.elra inmivel 
arte lltelrária, não obstante Adonias Filho mudado deb meu moao dê enlêliêlet, a. 
o fato de terem sido con- caminho no sentido de es-r paLavra nova tenta~ 

.,.,! cebidas e criadas para um crever um livro para o pú- na r, no seu ambito i'êâi'tw 
"f público imaturo? blico juvenil._nã:O sign.i!ica um campo .,!icci~ãl cme 

Entretanto, mnvém 'f. qwo íííestre de Corpo Vivo,)( literatura nao r e l et_t_Au. 
acentuu que 1. a m b é m se tenha desviado de sua Como concebêr qUe flcaue 
ocorre o t.ato de que a. dl>ra condição de artista !iterá- no ambito da paralltentQ 
literá.rta, realizada sem a rio D u as das maiores ra uma obra como 
intenção de aillcançu o pú- peças de Racine, que .hoje e Castigo? 
bliioo infa.nltoii e ju~ é a integram o repertório mais A literatura infantll 
este que reaJmenJte aJcau- exigente da Comédie Fran- juvenil pertence 
ça. por força dos elemen.tos çaise, foram escritas por mamente à literatura 
que a compõem como a.çM encomenda de Madame de ral. An~d~e~r~se~n~e!J~~~~ 
e aventura. \Maintenon, e para um pú-

Jean-Jacques Rousseau, blico de jovens: E s t b e rJ 
ao e&l'Olher o IP1'11me1ro livro (1689) e Atbalie (1691). 
que leria se<u. personagem Entretanto, a chamada 

'

Emillo Emlle ou rEdoca-1 literatura de a Ç á O ro-L. 
tion d'762). não se incldnou., manesca, que tem por es-1" 
para Aristóteles ou ])IaJta:õ: copo estimular a imagi-

----------------1 



J?S- Cf 

arreto, assJ.IU\la que 
"um verd côro de louvores" .sau- ram-me anseios de inteligência" . 

.::t dou o livro. E não 'aipenas p~na Mais do que o nível mental, o 
da. critica militante: tambêm vooes f=" meio rocial agravaria essa compres- tempo desfez a concordancia 
isoladas, czedendo ao impulso do en- são, dando ao escritor o~ der dos tipos de Lima Barreto com ,as 
tusia&no da leitura uniram.-se aos anseio: () da libertação da realidade ~ras da vida real. Quem, das 
I~7'da.~ã, ~ara. ~Consagrar 0 ~Geiinstantie, tanto pela desforra 'Jal geráções, lendo o 
lrOJWI.D.cista. que recolhia a .suce§§âo de I denúncia romanesca quanto pela c~p~ Quaresll,!a, 
Mãêhãdo de ~alguns anos depols maiJinalizacão a., que se condenou, s1mpatico e vaidoro ~~~~Edf~~ 
da _morte do méstre do ftlemorjat de com a. vida boêmia. que o levaria à <!Q§ Outros o poeta 
Aires. reclusão d h ício. _,çearrense1 SO~)r!~~~~~~ljo 

O próprio Lima. Ba~rreto, na. en- Lsso eXQgca por que sua imagina-~ importante é que, r~~~~~!!!!~Clta 
_Jtrevista que precedeu o aparecimento ç~o de romancista não se contentava. realidade objetiva, com a. inten@o _iia.. 
l do iomance, não esc_2ndeu a cqn~ciên- ...jc2-m o tirocínio da criação pura: tra- sátira ou da recriaçao romane~a, os'F 

ci~ de seu ~~~ depoimento tav~ de aniar-se na realidade obti~ personagens de Lima Barreto alo-.-
-flembrfde por se.l!_ biómfo: "Vim pa-~ da, captando tipos e sit.u.ar;.õ..e.§...JUlLsET çam aquele ponto de tonllibrio en1 

ra.a..lüeratu.ra com. todo o desinteTeS- achavam ao ~lca~e ~~-1' que as paixões do narrador se encon
a.e com toüa a tora.gem. As letras são lfSeu primeiro romance é mais -*.!.sue tram com a realização formal da obra 
o fim de minha vida. Eu n~ !l)eço de- ~Um_! transposição da realidade - é a de arte. 
lfS sei)ão aquiló que ela·s me podem rer)reSãlia do escritor em face dessa F E é com esse equilíbrio que ele ~ J:' 
dat:glória". . · realidade. E a desforra se transforma apresenta agora, longe de sua terra 

l!õnfrontado co · o romance an- em denúncia e mesmo em caricatura. de seu tempo e de sua gente, na prl' 

iiEii~5dd~•~E~$C~ri~v~ao-~I~sa~í~as Em vez de ser ~o pelo,... morosa edição de Rêx Oo!Hnss, para o aa>lauso 1 gue tinha direito. Lima ~a.;- ~plauso doa ~~s~='~=~~ 
reto foi recebido, ao lançar o seu prt- exemplar tr~Lducãêt6 
~iro livro, ou com o .silêncio, ou CÕm Buccleueh. 
. -

----------------~------~~ 



]osué Montello 

~
UI. assistir há poucos re naquela, o novo acadêmico -1 sempre tev.e o dom da exatidão los Chagas, hoje entregue ao 

d1as a u~a sessão so- fala em segundo lugar. Primei- 4 ~ositiva - Dr. Coura. Sempre guardarel r 
JM,e &. ..1\cademia Na- ro, o acadêmico que o saúda em Além de José Valente Co- comigo o seu modo de inclin · 
cional de Medicina. nome dos companheiros; de- lares Moreira, que o Prof. José . a cabeça para .trás, a olhar-me 

passava-se um de meus pois, o ~iz ~ Rodrigues Coura admiravel- pelo meio das lentes. Noutras 
igos, o Dr José Rodrigues <=/ ao que veio, louv~eu an- mente louvou e estudõ'il,liml ocasiões, sempre JE-e ~:fi:au~adef 
1ua; ia fa:z;er-lhe o elogio ou- tecessor. óutra figura de homem de ciên- o chama à tona a m a c ns-
amigo, o Prof. Clementinb --rnf-se-á que as cerimônias cia me fez bater o coração emo- ciênc1a, veJo-o a u· e vir, cami
ga Filho, e o tem.a do~ dis- acadêmicas, assim compostas, cionado, _ao ouvir-lhe o nome nhando devagar, com o apoio 
os era ~utro a~o di~to,f destoariam de nosso tempo. nas. oraçoes de seus c?nfrade~. de uma bengala - depois do 
a~da h9l.e...!!.-as mmhas sau-r ...~ Mas, fW presumo que não é ou-'? Reflro-me ao Dr. Jose. Rodn- desastre de que foi vítima, 
e~. José Va:rente--eulares ..., tra a praxe da Academia Sovié- gu_es_ da Sllva, meu amigo, meu numa estrada do interior de Mi
eua. tica e também a da sueca. os medico, e mestre do Dr Coura. nas, quando ia ao encontro de 
É conhecida a recomenda- rito~ fazem parte da condição . É preciso ~ecordar José Ro- outro amigo, que adoecera gra-, 
risonha segundo a qual um social. Podemos simplificá-los, d_ng~~s da Silva, pelo que ele vemente. OllÇO-lhe a voz, es- f 

discurso deve ter um bom mas sempre alguma coisa per- .J sigmflca para a cultura brasi- cuto o rumor d -pa.ssos7-
neço e um bo~~cho - dura, para que o rito permane- \len·a. Em outro es.tudo, Já o Ao moner, quase subita
de que este começo e este ça. Mesmo os joven~ ~ Coura_lhe havia resumido mente, dois amigos o visita'tam: 
.fecho não estejam muito se- ~in~o de rebeldia, têm 0 seu, a pe~~onél;-lldade . nestas p~la- José Vicente Colares Moreira e 
rados. e por ele se orientam. o rito se vras: Jose Rodngues da SI_lva José Rodrigues Coura. Na ses

Mas não é essa a praxe dos faz pela repetição. d1spensaya? ensma~ento_ du·e~- são solene da Academia Nacio-
ursos acadêmicos, com 0 Ao dirigir-me à Academia to, su.bstltma a doutrmaçao pe nal de Medicina, voltaram a es-

delo das orações na Acade- Nacional de Medicina, para a =11? exemplo, ~a a pro~ess tar reunidos os três grandes 
a Fr~nce~a, que :as . demais posse do Prof. José Rodrigues pela açao - era um llder. médico~: Colares, como pretex-
ademias tem.se~mdo. Pores- Coura, eu me perguntava, com to do oiscurso de José Rodri-

odelo, a...Qr~cao se alonga, a experiência de quase vinte e • • • gues Coura; Rodrigues da Silva, 
t d b ã lembrado pelo reconhecimento a con ar a VI a e a o ra o cinco anos na Academia Brasi-

adêmico que ocupou ante- leira _como os medicas trata- Num 1 i v r o publicado em de seu discípulo. 
rmente a cadeira. Em se- riam cs seus 0~· tes? Com dis- (1943, Grands Médecms Presque E não foi apenas o Dr. Cou-
. d · - d Tous ( Correa, Paris), o Pro f. r a que recordou os dois amigos 
~ vem a ?raçao o aca- ~ cur~ngos? om discursos Henri Mondar recorda estas pa- e mestres: também Clementino 

m~o :f::Veo c~~eg:s e ~~:s;:~~= . • pe~no~ Lâgo me~·ec_orde{ ~e laiTa.S de Pasteur,_ a propÇsito Fraga Filho o~ evocou 'afetu..o-f' 
a personalidade e as obras qMued, _n_a ca edm~a d_acwna de ' da ·eloguência: "Crêem os se-r samente, tornan@-os resen-. e IClna, os OlS ISCUrsos e m . - · . ' te R l d d ala a -
Primeiro discurso ressusci· ~ - .d d n ores que eu seJa msensJVel...a se o po er a vr . Ir-, - praxe sao acresci os e um ter- :1 , · ? M é-ia q oltávamoo a vê-lo -se pela palavra o companhei- ...I . ne t . b, ·t . ~loqu~nc~aas eu a g,uera nru; s ue_ v . . s na ·. . -1 ceirQ, q .. ~. 0arnJ em v~m ~1 _o. fatos e nao nas palayras" E era comunhao da sala Ilummada. 
d_e~aparecido, no segundo, .o do presidente da mstituJ.Çao. ésse 0 pendor de Jo.sé Rodrigues Ao encerrar as ão acadê-

2[If1Ca-se o nov.9_ companhei- Para. mim, dada a cir- 1' da Silva, no laboratório, na en- mica, Deolindo Couto se. deteve 
cup stancia de ser ami_go d~s fermaria e na sala de aula. um ~vocacão do k 

Embor~ lhe sigam o J?Ode- tres oradores, e de ter s1do am1- Em 1968, quando ele desa- Prõr. AnLill:iio_AustreõTsilo, pa-r 
qu~nto a pr!'!xe dos ~scur- g?, e quase conterraneo, de Jo- 9 pareceu, saltou-me uma sen- trono da cadeira que Colares 

s, _as Acade~uas que nela se se ,Valente _Colares Moreira, a SéJ:Cão físíc~âesamparo. Eu Moreira transferira ao Dr. José 
s~nraram n9:.o seguem o ho- ;:;;.jno~o~ar-se, estre- \ havia perdido um amigo que Rodrigues Coura. 
no dél;-s sessoes solenes da lada pela cmtllaçao das pala- era essencial à minha vida. De- Em 1954, quando cheguei à 
'8;-de:rn_a Franc~sa. ,Nest,a, a vras el,oquentes. Mas tanto o zoito anos antes, eu o procura- Academia Brasileira, já o Prof. 
Imoma se reallza as tres ho- Dr Jose Rodngues Coura quan- . ra no Hospital dos Servidores Austregésilo ia saindo discreta-

s da ~arde; nas outras, g·eral- to o Prof. Clementino Fraga F~- Públicos. Fora em busca do mé- m~~.-na_p_on.ta_dos..Pés: quasef 
ente a nmte. ~~ ll~o foram mqdelares na exa~I- dica: sa~ra de lá com o médico ~sair, deu-m~~u voto. ITe-

dfl.o dos louvores, no eqmw e o amigo. Jo.sé Rodrigues da pms, no ·conviVIO com outros 
• • • d_asõrªcões, na justa medida ~ Silva era um _genuíno homem f' companheiros, recolhi muitos 

do que deviam dizer, sernque de ·Ciências, 'hoje prolongado de s_eus ensinamentos inesque-
Assim faz, aqui, a Acade seusmscursos se alongassem . ... Jnos seus discípulos e na lem- cíveis, co~o este, que no_s.obri-

1

. 
ia Brasileira, e também a M-t:nos de uma hora depois de b brança ~~ suas ltçQ\f ga a ref~et:!-r sobre a fragilidade ~.t: 
cademia Naci':mal de Medici- i.niciada,já a solenidade estava I ""Ap~ as para ve- o e ouvi-lo, da condiçao humana: ~a-
~- Mas com est'à diferenca: "f+ coriCfuíd~ com a pãiãvra final muitas e muitas V•ezes fui ao do é o homem :Aormal apanha
rstã', ao cOntrário do que ocor- do Prof. Deolindo Couto, que seu encontro no Pavilhão Car- do em flagrante." ,-



homenagem que se 
vai prestar à memó
ria de J oracy Camar
go, dando o nome do 

escritor ao novo teatro do Rio 
de Janeiro, na Avenida Prince
sa Isabel, não podia ser mais 
justa nem mais adequada. 

Joracy Camargo, durante 
toda uma geração, nada mais 
foi que um homem de teatro. 
Aqui nasceu, aqui viveu, aqui 
morreu, não tendo outra voca
ção que não fosse a do teatro, 
nem outro sonho que não fos
se o de viver para essa vocação. 

Nos últimos anos, como o 
teatro seguisse por novos cami
nhos, não se insurgiu nem tei
mou: achou que estava encer
rada a parábola de sua obra. 
A~ora, em vez de aproveitar a 
mao para escrever peças de 
teatro, aproveitava-a par a 
aplaudir os jovens teatrólogos 
que vinham chegando, com a 
sua mensagem nova e a sua be~ 
ligerancia. 

Certa vez, na Ac&demia 
Brasileira, lembrei a Joracy Ca
margo este trecho da introdu
ção de Jacinto Benavente às 
suas Obras Completas: "A los 
impacientes por verme desa
parecer, que tan mal han sabi
do disimular sua impaciencia 
en estas ultimas afios, les deseo 
paciencia: ya falta menos. Pero 
tengan en cuenta que las cate
gorias literárias no se consi
guen por vacante, ni estan nu
meradas como las localidades 
en el teatro." 

E Joracy, como o texto que 
eu lhe mostrava: 

- Mas Benavente se es
quecia de que o teatro é um es
paço limitado, não dá para t(}o 
dos. Quando uma peça está no 
cartaz, outras estão €sperando 
para ser representadas. Certa 
ocasião, em Madri, estavam 
sendo representadas ao mesmo 
tempo, em quatro teatros dife
rentes, outras tantas peças de 
Benavente. Por outro lado, os 
moços não têm apenas a con
corrência dos mais velhos no 

Joracy Camargo ':~ "1/H/><I 

palco. Têm também a concor
rência dos mortos. Por isso, de
pois de dizer ao que veio, com 
as peças que fizeram represen
tar, os velhos autores devem fa
zer o que eu estou fazendo: pas
sar para a platéia e aplaudir os 
mais novos. 

JORACY CAMARGO 
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da qe desencontros, abre tam- homenagem que se lhe vai 
bém ensejos à concordancia do prestar alcança todos os bata.. 
ideal com a realidade objetiva, lhadores que ao seu lado lut~ 
e o próprio Artur Azevedo, que ram, na mesma faixa de tempo, 
tanto lutou, que tanto sofreu, para dar ao teatro brasileiro 
que tanto batalhou, acabou re- "-(um ~novo conteúdo e um novo 
conhecendo que não malhara modo de- exprimir-se. -
em ferro frio. Hoje, seu busto, Deus lhe Pague, se a um 
no Teatro Municipal, e seu no- ou_ outro e~}lírito mais~, . 
me, em dois teatro.s, um em ~ão pode p~cer_ comicial, p.a_sua r 
Lms, outro no Rlo de Janeuo, forma de tratar_problemas_.So
confirmam a cada instante o C1a1s.,.marcou um momento no-

,· nosso reconhecimento às suas vo do teãtfõnrasiieil'o. Um 
-!luta~ e à sua obra de es_critor. grandemestrede teatro, Almei-· 

E esse reconhecimento que da Garre.tt, na mais importal1-
terá em breve Joracy Camargo. te de suas peças, Erei Luís_ile 
Nós, que assistimos ao esplen- §o'I&Sll., deixou-nos esta adver
dor de sua glória, nas horas em tência, que tem mais de um sé
que a crítica. do país saudava o. culo: "Uma obra de arte, seja 

..,)SO:Qro de renovação de seu tea- qual for, não pode ser julgada 
tro~mos nesse reconhe~imen- pelas r~ras que à crítica the ~"' 
to, com o nome do escntor na apraz estahefecer-Ihe, senão pe- ~ 
fachada de um teatro em Co- las que o autor invocou e to- ·. 
pacabana, que a memória dos mou por norma." 
homens não pode __ como a do A essa advertência arret- j: 
cachorro de Rub1ao para as tiana convém acrescen ar es a 
pancadas, no romance de Ma- ~ainda do velho Benaven-

Assim fez, realmente. chado de Assis. Peli> contrário: I te: "En el teatro en cuanto se 
Mas, ao lado da obra que uma geração vai, outra geração _ refiere a sus au'tores y a sus 

realizou como teatrólogo e co- vem, e sempre afloram e~píri- f comediantes, el verdadero aco
mo ator (porque ele· também o tos serenos, com ~ ~apac1dade modador es el público." 
foi, seguindo a velha lição de de reconhecer o menta dos gue o público, na hora a_de- r 
Moliere), Joracy Camargo rea- se foram, pesando-lhes a v1d~, , <Jll~, aclamol!__merecidamen
lízou outras missões, ligadas ao p_esando-lhes a obra_. ao contra- te Joracy Camargo. PQ_de.:-se di
teatro: foi professor do Conser- rio daqueles que so levam em zer sem exagero que Deus lhe 
vatório Nacional de Teatro, pre- conta_ o impulso das próprias Pa};ue de.u..a...volt~ ao munao.E 
sidente da Sociedade Brasileira emoçoes. ainda ,com a circunstancia de 
de Autores Teatrais e passou A_glória, em si mesma, é que, publicada em livro~e
cinco anos a viajar pelo Brasil, urg_ quinhão precário .Convém ça alcanço_u mais de 30 _e_diçõ~, · 
em companhias de Haekel Ta- . saber OUVIr as vozes distantes .:1 ·confirmatiVl--S ~e seu a lauso r 
vares, a serviço do Instituto Na~ que ficaram para trás. Elas es- popular. 
cional de Estudos Pedagógicos tarão conosco enquanto viver- Bem faz agora o Governa
- a fazer palestras sobre tea- mos. Depois de nós - que ao dor Faria Lima que, recolhen
tro. menos fique a boa p.otícia de do a ressonancia desses aplau-

Meu conterraneo Artur que, na hora própria, fizemos sos, aquiesce em dar o nome do f; 
Azevedo, em hora de desalento, jus~a aos mortos, sem trans- escritor ao novo teatro de Cc
pôs no jornal em que colabora- ~J~ torma-Ia numa competição en- pac~bana. A Academia Brasilei
va esta redondílha, escrita com :I tre defuntos ilustres. ra, a que o teatrólogo pertenceu 
a pena da amargura e dirigida r trm ~maeteatro es- como um.a-=:de~s randes fi-
a um companheiro de teatro: pan~ol, .J_a ·cti.eUoncel.lli._ defi- @l'as, há de assocíar-ª-e com F 

Trata de coisa mais prá- •li' nia/a 1 'ria orno a adesão de ~~ certeza~ a essa homenagem -
[tica ... 1 1 ~,al _ ·o~doo_ õutros. F'e- 1 visto gue_JQracy Camargo, ao /=-

Não sabes que aqui no Rio lizmente, no caso de Joracy Ca- empossar-se._~o suce:;;sor de 
Pugnar pela arte dramá- margo, a adesão de alguns vem Viriato Correia, transferiu pa

[tica no momento adequado. Ele não ra a instituiçao as palmas que 
É malhar em ferro frio? foi somente um autor 1ea- recolheu ao longo da vida com 
Em verdade, não seria bem tral. Foi um autor teatral~- as peças de teatro que lhe de

assim. A vida, embora fKJntilha-1 > pr~ntativo de sua geração. A ram direito àquela sucessão. 



O,s
1
J]rimeiros 80 anos 

J1,D~~NTRO de mais al· !\! t~ seu livro de rec~r- sagens e re:.::~ :1:1:::/~s- a saúde lhe dá todas as noi-
guns dias, s r~m per- ;:f dacões, dá este aViso ao lei- tribuirá severos móveis de tes. 
mitir que os amigos ~tor : "Sou modesto ~ jacarandá naqueles aposen-4t/ E_u, <;I!Ie._§_empr~ __ tive _o f" 
lhe enfeitem a rua, rez~ e' creio que a modé§ti tos, de modo a recompor o-7 sono tmbgado, costumo pl-

l
compl~tará 80 anos o meul que não provoca rL__ m ambiente adequado aos fan- IhêiTãiCõm Ataíde dizendo-

= que r 1 do Austregésilo de fa~ inimigos, ~maismn.ável tasmas que ali naturalmente lhe que, embora quase 20) 
Atay@. Alguns de seus com- companheira da Yi.da." aparecem, a horas mortais, anos mais moço do que ele, 
panheiros de Academia, que - Diplomata como o Em- e que dançam ao som do im- I me considero mais velho - I 

_1 o precederam na ~lada do baixador argentino e modes- pane te piano de cauda que pelo tempo que já passei 
- ~empo, esperam por ele no to como o acadêmico ~a- já acha no seu lugar. ' acordado. 
oj flanco da mQntanha, c~m k nho~ Austrege: .. nlo de Ataí- · A velhice é a solidão sew A verdade é que Austre-

boa nova de 9.~e a sub1d~ de poderia acrescentar ,~ i- ~n.fios. E A:ta1de, a pro- gésilo de Ataíde tem este 
amena, per:r:mtmdo ~prec1a_r· o seu gosto pelas :eres1den- ximando-se dos 80 anos, cos- ponto de contato com Dom ,..... 
melh~r a pa1sag~m ca O: e ba1- - ~~elaS vltaücias, que, ~nei-p tuma ficar na sua poltrona, I Miguel de Unam uno, ~ ~~ 
xo. S~o eles: Jose Aménco de) ra de Napoleão Bonaparte, no terceiro pavimento do tambem gostava de õormn:.: J 
Alme1d~, Elma~o . CãfiiTm, perten?e ele à melhor raça pi·édio da Academia, _a im,.Mi- quando desperta, mantém os 
:rvrenõll1 d~l PICchl,a, ~u dos Cesar~- aquela que nar obras futuras. Sinal de . olhos bem abertos pelo resto 
1\moroso. L1ma, Bar?_osa L_I- onstrói. , - . _ que ~PJcf ainda nãQ:._lh1 dõ dia. E é graças a essa vigi-
~a Sobnnho, Peregnno .I.ú- . De f~to e essa a sua _m- -~ bateu~õrta, com a suara- lancia que, escrevendo dia-
IJlQL_ , . 1 c 11 n a ç a o c aractertstica.f · 15ugice e a sua cara enru riamente o seu artigo e o 

, Como Austregesilo d ,e =l Quem tiver dÚvidas quanto gada. ditorial para os Diários As-
Ataide pertence a uma fam1- a is~ará chegar à cal- . · d · 

::f lia de long~vos, esta altura f çada do prédio vizinho à sede . PaI a provocar-lhe . ~~~ oci~ ?S, mr-n:.::d::::a,_t:::e::;lp.:.:......:::te:::m~p~o-.:::de 
Aa vida ai·nda e' para ele 0 d. A - . d ~ usma de SQnhos, aventurei, residir a Academia, com um 
u , , a cactemia, na esquma a h2-=-- . ,__,__t . - · ' d ot 1 1 d · 

--1 mei·o do cam1·nho D passo A- - ~ w·l a uias, uma propos a. cmme e e o pe a ca erra 
- 1 • _ vemcta !'residente I son • - ·d ·d" · 

firme e vista clara ei-lo a A ·d A t ' · - Por que voce n a o ~ - S!~ re-- .- . ' com a vem a n omo ·t ·t t , cusar um so convite 
contmua~ a subida lenta, Carlos, e olhar para cima: ~provei a? _quar o cen ena- ' 

1 sem precisar aml?arar-.se no \aqueles 32 andares estão sen- ~roda .morteã: Camoes para 
9 bordao dos ~egrmos, Ao erguraos por ele. , reabnr o Solar . da Ba:onesa ·::=:r=~=~~::..!!:~::!.é.!~ 

, 1) E§fiaixador R J_no:Q_J. =4 Há -poucos dias, a seu com um Coloq~10 Intema~IO- ·-:.::.:..::::..-::=='-
C~?· num. belo livro de COJ1Vite, um grupo cre acadê- nat. de CiiTt'mã de Lm&:ua Há poucos meses, na sua 
memo~Ias publicado eU!- Bu~- micõSfoi a Campos, em visi- , Po1 t~guesa, ~eu.~mdo a~ s seção no JB, Zózimo Barroso 

! nos Aires, em 1943_, .l\
11Is .:en-1 t ta ao Solar da Baronesa, que/ confrades brasllenos os e~cn- do Amaral contou que Ataíde 

meros 80 anos, justifi_cava as; a penemerência do . Senador tores de Por~ugal, de Angof~, foi procurado por umã}õVeill 
srm a ~raça desse tiS, . Joao Cleofas doou a Acade- d~ Moçamb1que, rd~ ~e- ,~t~iária, que, afhtamente, F-

~ aprove1tad?, po~. um ~es e mia. Em 1973, quando ali es- Bissau e de_Cab?_v erde. lhe pedia a ajudasse a entre-
espanhol: Em1llo Gu z tive, era aquilo uma promes- E Ataide, Ja em pleno Vistar Cecília MeirelTes,pelo 
Gamero, da Academia Espa- sa de pardieiro, com a cober- sonho: telefone, para o"-SelTJornaT -
nhola, escreveu .um livro in- · tura destelhada Õs assoa1hos~~~ - E' uma boa idéia. Até r E Atãille;-que havia ido 
titulado Meus prim~iros 80 J~~duzidos-aos 'õarrotes, as 1980 _a resta~ração do Solar em 1964 ao enterro de Cecí-
anos. Esses 80 anos sao os de- ·a.nelªs escancaradas para a estara conclmda, com o res- lia, prontamente retrucou: t=-
le. Estes são os meus, e o -entania.--- -- \pectivo recheio. E Camõe~ - Ah, minha filha, vaij 
títul~d~.fl4S.:dois." , .::::\ - HojetcJá LB a r_o n e s a ~ vai ajudar na. coletã de 1:e- ser muito diflcrl, realmente 

Austregesilo de Ata1de, poderia ornar a receber ali )cursos }Iara que lhe prepare- I!ll.Uí·o difícil. Até onde ela se 
'i ~ispusess.e a r~r Y. o Imperador. E D Pedro II se mos uma bonita festa. Pod ·encontra no momento, a Te- . 
.:4 suas reminiscências, p-o-tteria ~quisesse ali receberia a ~o- elaborar o plano. lerj ainda não estendeu as 
'1 ser o ter~eiro a socorr~r-se do brez~ fl~mmense do V~}e do _Assim _é Au~regésilo de suas linhas. 

mesmo tlt.ulo, com a c1rcuns- Pararba, no amplo salao de i Atarde ao acercar-se ãos ão f Mas -eu estou inclinado 
ncia de que, dos três, é ele jãnelas abertas sobre o braço I anos. Não se recolhe a um~ a crer que, se o Governo en

que, com certeza, vai ultra- de rio. :. ~repassanaa a....yida que tregar a Telerj à direção de 
passar o centenário, alimen- Dentro de mais algum jiL viveu. De si para si, ele Ataíde, es~~ dará. um jeito de 
tado por uma estranha sopa, tempo, com a sua arte de re- . ainda reconhece que é cedo,· fazer Cecilia Meuelles atel}-
que toma todas as noites de I colher diD.heiro sem _tocar nJ> \ para a poesia d as recor- der ao telefone. Astúcias não J~ 
volta da Academia, e que eu património da Academi§:., ãacões. E quando nâo sonha lhe faltam para reãlízar o 
presumo ser o próprio elixir 

1 
ÃÜstregésilo de Atafd8. porá i ãeõniõs abertos, na sua pol- infpõSSível. Mesmo porque, se 

da longa vida. lustres pe cristal a n t 1 g o trona fofa da Academia, so- ele pensa não acreditar em 
Emílio Gutierrez Ga:tne- 11aquelas sala&.. adorna r á.1 nha mesmo de olhos fecha- Deus, Deus te,m muita, confi-

r~o primeiro dos m@tro a~uelas paredes c o m pai- os, nas 10 horas de sono que ança nele. 



O 1\!Iini.stro 
~~stolfo Serra 

,; 'l~ ]osué. Montello 

A S pessoas que morrem durante o carnaval 
parec·e que aproveitam o tumulto das ruas 
para se retirar da vida na ponta dos pés.;=: 

Quando se tem notJC~a de que morreram, ja estão 
sepultadas e muitas vezes sem que tenham tido o 
merecido necrológio num canto de jornal. F 

O Ministro Astolfo Serra, que desapareceu en- ) 
quanto 'a cidade pulava e cantava, saiu do mundo 
tão discretamente q~ muitos de seus . amigos não 
õTdentlÍlcaram nas três linhas do registro com que 
o JORN O L lhe divul ·ou a m e. Ali 

l
não e dizia que o morto havia sido Ministro do 
Tribunal Superior do Trabalho, não se aludia à sua 
condição de homem de letras, ou à sua rumorosa 
atuação política. 

No entanto, na fase polêmica da Revolução de fr 
1930, Astolfo Serra ocupou. durante largo tempo, a 

- 'iiiãnchete dos jorna•s no Rio de .Janeiro. 

E foi por essa época que eu, ainda menino~ 0 !"" 
_.
1 
vi pela primeira vez, da janefa da casa dos meus 

· ,Rais, em São Luis do Maranhao. Ao retroceder a 'F 
esses dias distanté§.. dou com o povo_J:fa ruª cal'- · 

,
regando um grande retrato emoldurado.._ tendo à 

· frente o modelo desse retrato, que ainda usava ba
tina. 

Padre Astolfo Serra era então uma bonita fi
gurá de sacerdot~alto, ombros fortes, fiswnonua ~ 
vml. 'l'raz1do pelo povo, na onda política de uma 

!
passeata de m-.w=ovi~o. er ~ ele que na realidactP. 
conduzia a massa humana, como seu ídolo e seu 
guia. 

\, Depois de Coelho Neto, que arrastara multidões 
~ após si, para lhes falar da sacada de um sobrado 

~
ou do palco do Teatro Artur Azevedo, nenhum ora-

, dor. na Capital maranhense po~Tia medir-se com ~ 
o Padre Serra, no domínio instantaneo da palayra. 
Quem uma vez o ouviu. jamaL'> o esqueceu, tal o 
v1gõr e a harmonia da sua voz .. a fluência dõQIS-
curso, a elegancia da frase e sobretudo a estampa 
do orador . 

Antes de vir à tona da vida política, como In- \=
terventor Federal no Maranhao, Astolfo Serra fJ.r
Úlara na vrovmc1a a sua reputacão de grande poe-

I
J,~rría publicação de um 11.egueno liyro, Gleba q14e 
çanta. Muitos dos verSO§ desse yolume ell os tenho 
de memóril Hoje, repej;indo-os de mjm ,para mj,m, F 
l'eoonheço que seu al:ltno._;r~e~rl:.!a~ãmQJa~Lsllitq~~~~ 

para usar aqm ":': 
tre n m dos 
pósito dos -=~~~~~~~~::_:::;~i~~~~~~~'IIIIIUII 

Agora~ reexaminando-lhe a atitude, depois do ~~ 
muito que sei ~sua vida e de suas lutas, posso ~;: 

dizer que ele também ficava bem na batina. Sól 

I que- os tempos eram outros e mais ·l'Ígida a disci-
plina e s ra . Não foi por~ 
isso que An õnio Tor deixou também a sua, n~f= 
portaria do o C a· 11.. Serra não cbegou 

=f a; esse extr~mo. Pel~contr@.rio : conservou-se iden- P 
~ificado com a Igreja. Se não dizia a sua missa 
~o~·, re12,eti~~ consig~ entre os fiéis, e com o !f= 
rosario a lhe pen. er das mãos devotas. 

Nos anos quarent a, deixou ele a sua província,IF 
'4 que talvez fosse rispidã. demais para os seus peque

nos pecados, e veio de muda para o Rio de Janeiro, l:' 
onde voltei a encontra-lo, %agora bacharel em.l>..!:.- 'f 
r~jto Minjstro do Superior Tribunal do Trabalho, • 

===f ain~ tiel.à sua pena literária, como velho poeta e 
membro da Academia Maranheme.. 

Além do iiYi·o sobre a Bala1ada, que constitui 
a revisão histórica da famosa insurre1 ão o ula 



••n-~o ~~, I l"Slon-omla-
Vll'l . raz1 o pe o povo, na onda política de uma 

J

passeata de U:l~ov iso. C:'r" elE' que na realidfl.rle. 
conduzia a massa humana, como seu ídolo e seu 
guia. 

Depois de Coelho Neto, que arrastara multidões 
após si, para lhes falar da sacada de um sobrado 

llou do palco do Teatro Artur Azevedo, nenhum ora- ~ 
. dor. na CaE,ital maranhense pq__çiepa medir-se com 

o Padre Serra, no domínio instan aneo da Ralayra. 
Quem uma vez o ouviu. iamais o esqueceu, tal o 
vigõr e a harmonia da sua voz, a fluência dõ"Q'í:Ç 
curso, a elegancia da frase e sobretudo a estam12a 
do orador . 

• 
Afastando-se da Igreja m s r ' er i 

fé A o o erra ma u ar, em seu intimo, pelo res- ;::. 
roda vida, com a decisao que tõmara. Nao sena ele 
um bom burguês, na linha da ORcão pro2osta pelo }::
Padre Ohélan, porque trazia no sangue o ardor da 
controvérsia política, qÚe, em parte, se refletiria no i{ú 
seu grande liyro de revisão histórica da Bajaiada. Er/l. 
como dele se contavam muitas aven · a 
fáci murm · , não resisti 

=:/à tentação de escrever um pequeno artigo de jornal, 
para comentar a transformação do querido Serra,~ 
com ã conclusao de que, se a batma hca v a bem ne-
le, ele é que não parecia ficar bem na ~i~. 

Agora·, reexaminando-lhe a .atitude, depois do l
muito que sei de sua vida e de suas lutas, posso!::: 
dizer que ele também ficava bem na batina. Sól 

I que· os tempos eram outros e mais .rígida a disci-
];llina e s ra . Não foi PDlg 
isso que Antônio Tor deixou também a SUFt, nr"'F 
portaria do o C a · l1_ Serra não' chegou 

=f~ esse extremo. Pel~ontrário : conservou-se iden- P. 
~ificado com a Igreja. Se não dizia a sua missa 
~r, re~ti~onsigÓ, entre os fiéis, e com o /F 
rosário a lhe pen. er das mãos devotas. 

Nos anos quarenta, deixou ele a sua provincia,l)=. 
9 que talvez fosse ríspida demais para os seus peque

nos pecados, e veio de muda para o Rio de Janeiro, l::' 
ond,e voltei a encontrá-lo, ~agora bacharel em Di-'f 
r~ito. Mjnjstro do Superior Tribunal do Trabalho, • 

~ain~ tiel~ua pena literária, como velho poeta e 
membro da Acad~ia Maranhense , 

Além do livro sobre a Balãiãaã;" que constiLui~~ 
a revisão histórica da famosa msurreição popular 
do interior maranhense no :;ecu,o passado, AsLOlto 
Serra publicou um primoroso guia de São~, edi
ado pela ..Q1yliiza ao Bra.:;ileira~ COll V iLe ue .l!;nio 

IIJ.!i~WM~-S~t• e um vomme de re1nÍniscencias sobte~ 
figura de seu pai. -

Ainda em São Luis, ao empossar-se como mem- 1:-
bro da Academia Maranhense, Astolfo Serra juntou l 
a sua voz às Rnme1ras que procuravam reabilitar 
~·'gênio de ·souzandrade, no reexame da obra poe
tita do cantor de O Gu.esa. Considero o seu discurso 

11 

como.,.!!.ID texto fundamen tal sobre o estranho bar
do que cam1lo Castelo defmiu como o mais imag,l
!!,OSo poeta amencal!,2. 

Há pouco mais de um t;0 falei pela últ1ma F 
~ com Astolfo Serra. Tinh-7a voz fatigada de 

. ~m· lutava com a enfe.E,midadê que lhe apagana J= 
:!f ô sogro da vida. Mas não perdera o entusiasmo pe

Í~s letras nem o carinho pela terra natal. Andava t= 
a e rever as suas Memonas. Julgava-as essenciais 
a. compreensão de sua vi a. Ele, que ouvira tantos} 

I 
pecadores em confissão, ~.?s dias da juventude, que- ~ 
:·i.a confessar-se RUblicamente, na hora da matusi
dade Rlenamente realizada. • 

Não sei se chegou a conclui-las. Mas sei que r. 
~delas não precisava para que nós, seus companhei

ros e admiradores, pudéssemos reconhecer que, com 
a sua morLe, desaparece uma grande figura huffiã
Üa, de que nos orgulhávamos. Nunca deixarei de 
ouvir-lhe a voz harmoniosa, ressoando na pra_ça J 
~· E sempre guardarei comigo a lembrança 
do amigo dileto que, repartindo conosco os seus 

'

triunfos 
alheio . ...---. 

multiplicava com os ouLros o triunfo 
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anos idepois 

J osué 111 ontello 

<4 Há poucos dias, revendo tanto curvada, que se rejle- tregésilo de Ataíde, que pa-
paE_Üs antigos, par-a or- te no espelho, não é senão rece querer oferecê-la aos 
denar as tolhas de meu diá- ~urna visão imaginária, en- companheiros e ·que todos, 
rio, com o propósito de ex- quanto qÜe a realidade é o ~ com jeito, sempre recusam. 

4 pungir-lhe as amarguras passado que foi tão suntuo- Nunca me esquecerei de 
eventuais, verifiquei que es- so, tão ofuscante para mim. que, habituado a vestir-me 
tava jazendo 20 anos que eu {iA verdadeira .Judith é a de com simplicidade, só então 
tomara posse de m in h a outro:;;;: e eu só vivo hoje compreendi este desabafo 
cadeira na Aca-temia Brasi- vezã· m"€monã([Õjz~i." de meu conterraneo Hum-
leira. Logo a memória agiu . Quando se é uma velha. berto de Campos: "Quanto 

'Í por si mesma, atiç~e- :;;j atriz, já vergada pelo tem- f a mim, só me_jantasiei, em 
1
_1 

miniscê11cia_s de outrora. po, na companhia de um toda a minha~ urna I 
Todos nós a certa altura espelho importuno, pode-se vez, sem contar as em que, 

-1 do tempo, 'so~os levados , fazer assim, e voltar à_ per- depois, me apresent ei em 
naturalmente 1t repetir O j SOnagem de OUtrora, irre- público, metido no fardão [:-
ator Brunet, que deu esta í dutível ci ação da idade. da Academia." O fardão,-
resposta singela, q u a n do ~1 Lição diferente deu-a o vistoso, refulgente, poder ia ' 
lhe perguntaram em que se velho Victor HugO,( jÜàndo estar bem em mim; eu é 
ocupa"a na. sua solidão: reuniu os amigos na sua que não me sentia mui to à 

d - Eu repasso os meus casa da Plac~ des Voges, ao vontade no fardão, pois era 
papé:s. fim de seu exíliQ em Guer- aparatoso demais para o 

- 1 Um olhtE: distante, que nescy, e lhes disse estas pa- meu feitio retraído . 
olha sem ver, as pernas lavra.s, no começo de um Afinal, lá fui eu para a 
cruzadas, as mãos entrela- pequeno discurso: -~· tribuna ao fundo da sala, 
çadas no joelho, e lá vai a ~ij[ - Senhores: eu. tenho 74 debaixo das luzes dos refle-

-='\ saudade em busca do tempo anos e começo mmha car- to r e s . Nos p r i m e i r os 
perdido. Rostos apagados, reira. momentos, a claridade ex-

.::1 frases esquecic'as, horas que _ Antes que cheguem essas cessiva me tonteou. Depois, t::: 

. fic_!!:!l!-m para trás, com suas -1 ida~s provectas - a do po- mais senl:-or de meus t~er-f' 
vozes e as suas emoções, _eta e a da~- d~em- vo~ distingui os amigos e 

_ tudo isso parece da~a 'l~e que aqui me rejubile por os companheiros. Ambiente 
9 df!:!jga da 'J'Oeira na réstia -:::1 não ser t!fo enf!:.ti~o q~anto d e cordialidade generosa, 

de luz violácea. o velho, nem ~magmoso próprio para animar o ca-
Sem querer, ou de pro- quanto a velhinha._ Louvado louro. Já à mesa, preparadó-

pósito, repassamos os nos- seja Deus. O melhor mesmo para louvar-me, e inquieto 
sos papéis. 0 que passou é viv~ a vida, com a cons- como um p 0 n te i r 0 de 

d vo~a a viver, na brevidade .:-Íciê~cia do _tempo que_ vai segu7:do, o querido Viriato 
de um momento fugaz, na ·1 .tlYJndo e so tratar de con- ?orrea. A minha esquertlrJ, 
condição de patritn'ôrfJO pri - ~templar de longe, C O m O ?Unto à tribuna, O grande r 
vativo, de que só 0 dono Montaigne, a Prima v e r a

1 

Alceu, pronto a 80correr-11JI, 

pode dispor e fru ir . 0 fJ..Ue passou. A algg_zar;a dos ~) "Sefosse preciso. 
:::l jovem Proust, ao desviaT-se \ netos, se não vale as se~- Vinte anos depois lêlsa 

de um carro, na residência natas da juv.mtudel ~ noite, ao compassar o cami-
dos Guermantes, pôs os pés dei~a. de ter :ma melodia nho percorridÕ, hei de teco-
nas pedras -Lrregulares do nroprza. que so 0 tempo nos nhecer que pelo menos não 'r 
calçamento, e o que lhe veio ensina a discernir e apre- me extraviei. No_ ofício àa 
à l em brança, nostalgica- ciar. vúfã, o homem há de ter o 
mente, foram os dois azule- Portanto, sem pretender pendor da perfeição: quan-
jos desigÚais do batistério virar para trás, em definiti- do pode, melhora o munclo; 
de São Marcos, que havia vo, a máquina do tempo, quando não pode melhorar ~ 
pisado na sua viagem a ~distraio-me em dar-lhe um o mundo, t~ 
Veneza. giro e{emero, só para o meu a si mesmo. Foi isto qt14 tp:, 

...._ Quem leu as Memórias de dclette, e eis-me de espada no limite de meus recur1o!t: 

.- /Madame {_udith, recolhidas à cinta, chapéu de plumas cuid~e atenuar 01 metU 
em 1911 por Paul GSef! cer- e peito doirado, na noite de defeitos. 

---i ta mente se e~ocio7{0u' com minha investidura acadê- Cada ser humano, à 
est!!:_ confidência: ""Quando, I mica. Ainda na. casa_!!os \ medida que vai vtvenclo, 
num canto do m 0 de s t 0 .!:)30 anos, muito_ senhor · trata de com or o seu gru-
a partam e n t 0 que hoje demi11~ lembro-me de que, po, que a morte, por seu 
ocupo, minha penteadeira à entrada da Academia, ão, implacavelmente, trata 
me restitui minha imagem, além do Machado de Assis de- desbaratar. Na reali
frequentemente experimen- em bronze, que me saudou dade, a Academia nada 
to uma espécie de surpresa, com a sua imobilidade de mais é do que U!!!- gruJW 

_
1 
ao me ver ali toda b~nca, \ estátua, na c. alç. ada da rua, vitalício. Quando desapare-

-1 enrugada e sozinha, eu que es~ o Minisl.r_a Ataulfo ce um c;mpanheiro, esco-
outrora çoncentrei s 0 b r e d~ Paiva, de ·cabeleira em lhemos outro, ~tte lhe SJre-
minha pessoa a atenção das penacho, bem ao pé da es- enche o lugar. Com isto rP.,-
brilhantes salas de espetá- cada, muito interessado em fa~-se o convívio, que a 
culos, eu que fui aplaudida •l me ser amável porque não a passar o tempo da vida. 
por soberanos e por toda a havia votado em mim. {!3uberi..J com 80brance-r 
alta aristocracia que os cer- E travando-me do braço, ria, pôs de lado a aspiração 
cava, eu cuja juventude e afetuosamente, numa ~ da glória acadêmica, formu-
graça obtiveram tantas ho- que valia por um ato de _landp estas duas perguntas: l 
menagens, eu que tive pala- capitulação: ( 'Em flue é que a Academia 
cete e equipagens, e que re- - O mais velho acompa- pode honrar? Quando se é -3, 
cebi à minha mesa as com- nha o mais moço. alguétf( por que desejar ser -' 
panhias mais espirituosas, De quantos encontrei na alguma coisa?". 
eu que me contundi com Academia, quando ali che- Não me presumindo al-
tudo o que o último século \j \fluei pela primeira vez, mui-1:· guma coisa, candidatei-me 

. j?roduziu de mai_s notável I!Itos já não responderiam à ) à Academia, ainda ... m.QQQ, e 
" nas letras, nas artes e na 1 minha chamada: para visi- fui logo recebido. Hoje, SJela 

política. E então me parece j' tá-Zos, teria, antes, 4eJledtr mesma razão, ~ZtarftJ Cl 1IN 
que a boa velhinha, um I• chave do Mausoléu a AU8- candidatar. 
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Lembranças de 
Augusto de Castro 

A quantas pessoas. no Brasil 
de hoje, o nome-de Augusto 
de Castro estará associado 

a um livro, a uma página. a uma 
frase feliz? Talvez que se contem 
pelos dedos esses privilegiados. No 
entanto, houve um tempo em que 
Augusto de Castro gozava de gran
de popularidade, tanto em Portu
gal quanto no Brasil, como teatró
logo. novelista e cronista. Sobretu
do cronista. 

Ele proprio. na folha de rosto de 
seus livros, fazia questão de exibir, 
por baixo de seu nome, esta indica
ção "vaidosa: Da Academia das 
Ciências de Lisboa. Da Academia 
Brasileira de Letras. 

Ora, este ano. em janeiro, trans
correu o centenário de nascimento 
de Augusto de Castro. E eu, que tao 
de perto conheci o mestre portu
guês. na Lisboa dos anos 50, tenho 
de confessar aqui, batendo no pei
to. que nao me lembrei do centena
rio dele. 

Para ser exatn, devo acrescentar 
que nao foi por desatenção ou negli
gência. Não. Não me lembrei por
que estava longe de supor que Au
gusto de Castro andaria a fazer 100 
anos, tão presente ó tenho no m~u 
pequeno mundo de recordações 
pessoais. Como? Já centenário o 
querido amigo ·e mestre, que tão 
efusivamente me acolheu, em 1957 , 
no seu gabinete da Avenida da Li
berdade, no Diário de Noticias? 

Quem guardou na lembrança o 
magnifico retrato de Augusto de 
Castro, pintado por Eduardo Malta, 
e que vem a entrada do volume 
Homens e sombras, do grande es
critor, pode estar certo de que não 
foi esse o confrade que conheci, 
naquele encontro. O Augusto de 
Castro do retrato ainda não tinha 
50 anos, e o que me recebeu já 
andava marcado pelo tempo - a 
despeito da vivacidade de inteli
gência que instantaneamente o re
moçava, assim que se punha a con
versar. Mas, ao fim de minha visita , 
quando lhe apertei a mão enérgica, 
já Augusto de Castro, falando, esta
va a parecer-se com o modelo do 
retrato. 

A verdade é que, escrevendo a 
sua crõnica do Diário de Notícias, 
que sempre ocupava duas colunas 
da primeira página, ninguém pare
cia mais lépido, mais esfuziante de 
graça, mais perfeito de forma, do 
que Augusto de Castro. Tinha esta 
singularidade: embora escrevesse a 
sua crúnica ua primeira pessoa do 
·ngular, trazendo ao lume da escri

ta os seus testemunhos pessoais, 
nao a assinava. E como tinha convi
vido com meio mundo, em Roma, 
em Paris, em Bruxelas, como Em
baixador de Portugal, além de ha
ver acolhido afetuosamente em Lis
boa muitas figuras eminentes ao 
tempo da guerra, tinha tambem 
muito o que contar. sempre que 
puxava o fio das reminiscências 
com a ponta da pena literária. 

Sou inclinado a reconhecer, por 
isso mesmo, que os últimos livros 
de Augusto de Castro são mais inte
ressantes que os primeiros. Nestes, 
o cronista se compraz na vivacida
de da frase , na singularidade do 
tema, no brilho do comentário irõ
nico ou sentimental. Nos outros, é 
mais o memorialista, que se distrai 
com seu mundo de recordações. 

Entretanto, não se presuma que 
os primeiros livros de Augusto de 
Castro, por serem sobretudo livros 
de impressões efêmeras, perderam 
com o tempo o encanto da leitura. 
Tiro por mim, que os li em São Luís, 
na adolescência , e ainda hoje os 
releio, neles reencontrando o en-

]osué Montello 
canto do convívio perdurável. Des
cobri-os no Largo do Carmo, na 
Tipogravura Teixeira, num lote de 
velhos livros portugueses. e eram 
dois: um, mais velho do que eu, 
Fumo do meu cigarro. publicado 
em 1916 ; o outro, da minha idade, 
Fantoches e manequins. publicado 
em 1917 Em ambos tiveram o dom 
de aliciar-me. com e:stas' duas ca
ractensticas. apontadas por uma 
figura esquecida da critica portu
guesa, Maria Amália Vaz de Carva
lho: a malícia sem crueldade e a 
ironia :sem azedume. e numa, prosa 
límpida, de transparente harmonia. 

Um exemplo? Aqui o têm, na 
·página em que nos adverte: "Al
guém definiu o português um ani
mal que discute. Eu direi: o portu
guês é um animal que discorda. 
Ainda é possivel atualmente encon
trar em Portugal, sobre um ponto 
concreto, duas pessoas de acordo. 
Três ou quatro, e já difícil. De qua
tro para cima, é impossível. ·· 

E ilustrando a lição: "Nas ruas, 
nas casas, nos cafés, nos comboios, 
nós, portugueses, andamos perma
nentemente engalfinhados. Duran
te as primeiras representações das 
peças, nos teatros, a meio do pri
meiro ato. ouve-se uma altercação 
na sala. São dois espectadores que 
discutem. Um afirma que a peça é 
uma borracheira; o outro diz que a 
peça é uma maravilha. Berram, ges
ticulam, argumentam. Não há ma
neira de ouvir mais uma palavra do 
que se diz em cena. A altercação 
·espalha-se, contagia-se, alastra. 
Daí a bocado tudo discute: homens, 
cadeiras, porteiros. Niguém escuta 
a peça _:_ e toda gente discute a 
peça.·• 

Por fim. esta conclusão, que há. 
de ter sido transferida para nós, 
seus descendentes e continuadores: 
''Todo português tem dentro de si 
un1 parlamento." 

A página é viva, irõnica, malicio
sa, com algo de Fradique Mendes 
no seu ritmo e no seu desfecho, mas 
pode ainda ser lida hoje, sem trope· 
ções de palavras nem esbarrões de 
estilo. A circunstância de ter escri
to continuamente para jornal, sob a 
tiscaliz~ão imediata do leitor que 
corre os olhos apressados pelo tex
to impresso. há de ter contribuído 
para a claridade formal de Augusto 
de Castro. 

Certo, aqui e ali o escritor deixa 
transparecer o estilo d!i sua época e 
de sua geração. Mas isso, longe de 
afastá-lo de nós, aguça-nos a 
curiosidade para as impressões que 
sua inteligência veio recolhendo pe
lo caminho, e das quais nos trans
mitiu o duplo testemunho- de sua 
visão pessoal e da prosa em que 
fixou essa visão. · 

Augusto de Castn> poderia ter 
construído uma obra mais orgânica 
e meditada. no sentido dos grandes 
livros adredemente esboçados, tra
balhados e concluídos. Não lhe fal
taram cultura e fõlego para isso. 
Veja-se, a esse propósito, o estudo 
com que abre as suas Imagens da 
Europa, em 1936. Essa página, con
quanto escrita no improviso da me
sa de redação, é uma síntese magis
tral da crise européia, no prólogo da 
Segunda Guerra Mundial. 

Luiz Forjaz Trigueiros, na sessão. 
solene com que a Academia das 
Ciências de Lisboa comemorou o 
centenário do grande escritor, reco
nheceu o quanto lhe ficara a dever: 
"Devo-lhe muito, melhor poderia 
dizer-se: muitos lhe devemos mui
to, os que o conheceram e os que 
apenas o liam, todos aprendíamos 
com ele qualquer coisa, quanto 
mais não fosse, e muito mais havia, 
a arte de bem escrever." 

Numa das pági'has de Homens e 

paisagens que eu conheci, publica
do em 1941, lembrou Augusto de 
Castro que o Dr. Voronoff. ao tempo 
em que andava pelo mundo difun
dindo o processo de rejuvenesci
mento com base na glândula dos 
macacos, teve oportunidade de per- , 
guntar a Clemenceau, que já havia 
feito 75 anos, se não queria que o 
rejuvenescesse. 

- Ainda não - replicou pron
tamente o velho político. 

E é ainda Augusto de Castro . 
quem nos adverte: "A nossa civili
zação reabilitou a juventude, tor
nando-a, socialmente, .acessível a 
todos. Quem pode duvidar de que 
há hoje muito menos velhos do que 
há quarenta ou cinqüenta anos. A ' 
velhice clássica e rebarbativa desa
parecel\ do mundo. Ainda conheci 
alguns avós. Hoje, por mais que os 
procure, já não os encontro." 

Ele próprio, que poderia ter en
velhecido, se levasse em conta o 
tempo transcorrido, não caiu nessa. 
Pelo contrário: tratou de livrar-se 
da bengala, dos ombros curvos, do 
reumatismo e do pigarro, com a 
permanente disponibilidade do seu 
espírito para o espetáculo da vida 
corrente. Ficou fiel à sua condição 
de homem de jornal. E dele ouvi, 
numa de nossas conversas no Diá
rio de Notícias, este belo programa: 

- Vivo para o dia de hoje , que 
me dá o tema da crõnica de 
amanhã. 

Augusto de Castro não precisou · 
recorrer a qualquer processo clínico · 
de rejuvenescimento para evitar o 
enc:ontro com a velhice. Bastou-lhe 
o interesse pelo mundo à sua volta. 
E sempre trabalhando. A pena lite
rária, correndo sobre as linhas do 
papel, era o seu exercício predileto. 

Da geração literária que prece- • 
deu a sua em Portugal, dois vultos 
me mereceram a preferência: Ra
malho Ortigão, pela missão que de
sempenhou na evolução do pensa
mento e do -caráter português, e 
Guerra Junqueiro, por ter sido o 
melhor intérprete lírico dessa evo
lução e desse caráter, na história 
contemporânea de seu país. 

Conversando ou escrevendo, Au
gusto de Castro ajudou os futuros 
biógrafos de ambos os escritores a 
lhes comporem o perfil exato, com 
os traços episódicos que deles guar
dou, como recordação de juven
tude. 

Do primeiro, nada mais vivo que 
este traço de mestre: "Durante 
anos, o charuto de Ramalho mante
ve um curso de elegância à porta da 
Casa Havaneza e de lá atirou as 
suas fumaças sobre Lisboa." 

Quanto ao segundo, posso aqui, 
associar, às páginas que reuniu em 
vários de seus livros, uma remini&: 
cência oral. Conhecendo, de leitura, 
algumas peças teatrais de Augusto 
de Castro, perguntei-lhe se não se · 
animara a tentar a aventura do 
romance. 

- Sim - replicou-me - mas 
recuei. a tempo. Fiz como o Guerra 
Junqueiro, a quem acenaTam corn 
um posto de Ministro de Estado e 
que deu aos amigos esta resposta; 
"Prefiro passar à posteridade coinQ 
um mau poeta." No meu caso, prefi-
ro que a posteridade me leve a sério. 
como um mau cronista. 

• 
Nós, seus leitores de hoje, que já 

somos essa posteridade, bem sab~ 
mos que a reputação de mau croc 
nista Augusto de Castro jamais a 
terá. Na verdade, repassando-lhe os··. 
livros de crônicas, facilmente reco- · 
nhecemos que ele deu perdurabili
dade ao efêmero, por ter sabido 
criar a obra de arte com a palavra 
escrita, nos dois palmos exempla
res de sua coluna de jornal. 
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meu querido apenas uma parte de r do hospital,. metido na Mestre Oscar Mendes 
amigo Joaquim de lenda . .Podemos tam sua obr~ de sua farda, e ~mina.rk sobre a visita recente de 
Paço d'Arcos- ·c er in v · · algumas ob;t·as-p.r.iglas b- a revolta. No seu regres- r Joaguim Forjaz Triguei-
grande esc r:- ~ irase, que ninguém con-f no campo do conto e da r _so, t~rna a estender-se ros ao Brasil,_ as J:la~f 

tor, admiráv,el figura ta uma lenda, sem CUi- novela, sem esquecer O r no leitO e morre. vras com que sau 'el 0 
humana - enviou-me saciar-lhe um pouco da seu teatro, ·igualmente Chefe dos Serviços de amigo e companheiro, 
de Lisboa, há poucos própria vida. notáVei'C'omo testemu~c Imprensa do Ministério nà solemdade de sua 
dias, o terceiro volume As memórias de Joa- n,l:lo. e espelho de umaf de Negócios Estrangei- p~sse na Academia Bfa-

1 
de suas Memórias da ) quim Paço d'Arcos per- época, e a sua poesia, de ros, durante vinte e cin- · SI eira. Parece-me que o 
minha vida e do meu mi tem-nos identificar, tom intimista e confes- co anos, Joaquim Paço que. disse ~essa opor-

. tempo. Logo deixei de em vários lances de suas sional. d' Arcos exerceu e s s as tumdade nao se es ... b 
lado outras leituras, pa- reações individuais em Ao mesmo tempo que .·funções numa das fases ie vaziou de sentido com o·.r 

..:::-} ra re.tomar o fio das re- face da ~ida e do tempo, sai em Lisboa o terceiro ~~is tensas d9. 'poíítTca l pãSsar _do tempo. Pelo 
"f cordaçoes do romancis- a geratnz de boa parte volume deu; memórias il{nternacional: tocou-lhe ~ano: nessas p.al~- f'=
, tãde c;> . Caminqo d~t~ de sua obra de ficcionis-r do rol?~ncista, lancam testemunhar, assim, vras de ontem cre~o ter 
~Culpa, II).teg_om.pldo ha ta. Sobre a nudez da as Ediçoes do Templo, com a sua pena de escri- posto o companheiro de 

três anos. ver ade o manto da fan- )9!' igualmente em Portu- tor a guerra civil da Es- sempre. Assll11, quando 
Joaquim Paço d'Ar- t,asia, cor:soante a re~ gal, a coletanea de deo-r panha e a Se g ún da ll:ludi às sua,;; memórias, 

cos, que_ se fez escritor COJ:?endaçao de ~de poE!_len~n- Guerra Mundial, num tiVe oporturudade de es-. 
no Brasil, ao tell_lpo em Querroz.E Isto sem le F ~sobre a Presen,_- período em que, nas sa- c~e:ver o qu~ vem a pr~
que andou por Sao P_au- .::\ var em conta que,yara ça no Brasil "de· Joa- las de s·eu Ministério, se P?Sito repetir, para apli
lo _a escrever para JOr- o [Omanc~sta genumo, Op quim Paço d'Arcos, co- cruzavam algumas ctas b ca-lo, ao n9vo yolume de 

--1 nai~ e _a ten~ender rom~ncy e sempre a sua rJ ordenad~ .por um mes- fi_g_(fra~ maiS ~fu~tes l suas recordaçoes: "Ten-:.. 
antl~Uldades, encontrou ~X!Stenc1a -:- eJ?bora I tre brasileiro, o prof. Os- e cur;osru; da polltica des as vossas amarguras,~ 

lnas etras a sua vocasao~ puramente Imagmado, car Mendes. eUl·opeia, enquanto se como fuêrtJ:S OS'l!autdes ºe }9qa a y1cta, e poêteJ P<?~üa • • • . cru2lavam na3 ruas e e~cntores. Elas nao cons-
rea iza-la com.,J;al arte,~ v 1 vencia, constltumdo restaurantes de Lisboa, tltuem, entretanto, ~~-
com tal rigor ej;al co!l§- r uma r~alidade tão palpá~ Enqua~to es~e . volu- e~, dipl.Qmatru;, es-L tinta de vosso tillrtem>; 
táncia qu. e . dele será vel quanto a Que se toca :ne ::~a ~n-r c r i to res, jOr!l.alistã-s! A ''ficçao hterana, peJo 
permitido dizer, lem- c~~~ta <!ºs ~os, ~ esc:l ~r, aventureiros, financis- seu poder de Trã.nsfigu.., 
brandfl o poeta . quere:;~,- embora carre~nqa .. ~. proJeta~a _na adriluaçao s, -professores, abri- ração generosa, liberta.~ 
lizou harmoniosamente} uma forma de vida abs- e 110 cannho de ~eus gados dos conflitos pela nos de nossas dores per-

lua maturidade os seus !lãtã, com as suas do- con~e~P?rape~s, ~ livro neatralidade QOrtugue-f sistentes com os seres 
sonhos de juventude. 1~ suas ~eãããeS,f de.rem.I~J.Scencias e 0 e~- .§L ._ ~ue vamos crirandro. Por 

E:qiJ85ª, nl!ma carta ~ suas alegnas. c~Itor_ diante de sua pro- o romancista não ;;;e 18&0, ao chegar a hora \ 
a Ifmesl Feydeau, ob- 'l"efião·-vivido em An- pna ~magem, a que se . Iimitoq a olhar toda es- da evodiçao do t?trtonp, 
servava Flaubert que a gola, em Moçambique associam ":8 1 ~a g e n sr sa farandola d e :ger.f=- 'à em ll;ÓS o pendor da t!i 
raça dos gladiadores no Brasil, nos Estado~ quelele veido Iecolhend_o sonagê":t1sd.o oosto doe indulgência, que nos IP 

- sta . tint . -h . ao ongo e seu cann- - - "" . a d nao e na ex a, VIS- urudos na Inglaterra nhn.:..__~ . õbservação de sua cadei- u1ssoc1a e paSsa os 
to que todo artista~ u~ ...t{l.lem de ter girado pel~ , Paco ~~c.Üs as atf~~f~ r.a burocrática: viu tam- amargo~es." , 
deles, sempre que d1stra1 1 resto do mundo Joa- . J b d bém cu; figuras da casa JoaqUim Paço dAr-

. o público com as suas qurm Paco d'Arcos ter- rf~u _para a tua 0 ~, e que circulavam a suàl:::. cos, num dos trechos 
. . · ICçao na rans .... 6 .... ra- I d M · · d M' h agomas. minaria por se fixar em ~ d d v-Da 4 d, ~~e 11os dá cu; emanas e zn a 

Depois de ter reali- Lisboa, à hora em que ç~0° 1 ° dd~oma~ "ã. a r :rà siC ecivets t Vida e do Meu Tempo, 
d b d ..n ve a _o con e a . • nh "t d za o ·~ sua o ra e ro- começou a er uer 0 p'eça de teatro· outras como o do Embaixadm re~o ece que . u o que · 

manciSta, de teatrolg_go, monumento romanesco el - , f 1 b ~. ' Thixeira de <Sampaio <:mamas nos vivemos e d 'nõVeii t d t ' . e as o usoar para am ...= ' - - - • . . t" e ove s a, ~ cop. 1s- q~e lhe dana mna fc?s_i~ poesia d!as recorda ões. s~cr:et~r~o G e r a 1 do P?r 1sso a noss~ exiS en-
ta, de .ensaista, e difun- Çao stngUlaf na h1s õna S ~ 1. t M1rusteno - com a suaJHcia acumula nqueza.s e 
Ai'70 ,..,..... ~ t à e o memona. 1s a , . . , . . . u1uo essa 'J.!:'ra pe as se e f o moderno r o ma n c e · te d . ~volup1a de fazer esperar as expenencras propnas 
partidas do mundo, na ~rtugues. oube-lhe re- I? uma g;rant e2l~ pro-:--- na sala contigua a~ e as do seres imagb 
''"'h • · 1 d . ~ pna ao aJUS· ar a ver- .... :::-::= _ "'· , Q . . 
llll a 1m pena os por- co · e rte ctrad ' h ' t. . ._ gaumete ho:ras e horas - auos. uer Isso dizer ~ 
t , J e lS onca o s e u ' . ' t alt d r ugueses genumos, oa- de oz, com d . t 

1 
as figuras Ilustres que que, a e~ a_ . um a 

qUim Paço d'Arcos se cr s a ~a a ·tal por- ./r epoimen ° phe s 50 a ,._ o iam ~curar vida, o ~sta e o ~~ 
voltou para o mundo tugues . seis roman~c pre 1 recon ~C€~r q~e Este erceir~ volume memoriaiista se comple-

J particular_ de suas re·- ces, q~e comp~em ~ sua . 0 das anc;\~~~~~ das Memórias de Joa- tam, na ui'tldade da 
lmmiscenCII~,..e ·entrou a Çronzca da Vzdq. Lzsbae- . -ens.a. d g M . . l quim Baço d'Arcos é mesma aventura hu-

')._j pux~ o fw das recor- ~- reunidos num da Min~a va.fda e e~o;;:~ particularmente impor- mana -a. ~ventura que 
daço~. . umco V?lume, no Brasil, Tempo, estavam a reclar tante para a biogmfia·r~e~e soube V:I~er com al-
E~ 19.73 publicou ele pela Editora Agmlar _ mar a pena do roman- do escritor, no ambito ~Ivez, .serepid_ade, bravur 

o pr~~Iro volu_me dll:s formam_ vru;to pai n e 1~ cistá.:Para serem recom-) puramente literário, so- r a e coerencia, honra~
Memorzas de Mmha Vz- . ha~moruoso, com uma postos em toda a inten~ bretudo quando elucida do ~ sua pena de escn
da e do Meu ~e:npo, e u~dade expos!ttw quf! Sidíãde de sua urdidura {latos que 0 te~ tor mdependente. 

, o que logo venflc~~s, nao decorr~ apenas, ~a\_ dramática. · queceu ou desfigurou,r- ~ 
.:4 112... :r,epasse das rymlDIS; ooncorda~cia de cenanor Ass-im, q u a :tl do o co~~ l Correçao 

c.~c1as do esc~·Itor, e ~ ~as lgualJ?ent.e da · memorialásta n 0 s des- P;em1o Ricardo Malhei- ~ No Caderno Especial ds 
que estas moldaram o t~mca narratwa, com o creve a figura de seu ros, da Academia das domingo último... a identi
roman~i_sta, por U!fia y- ~~j~jt.o , ~'a- ~r- tfpai, 0 Comandante Hen-\ c;g~;ta~ de-List)oã=- ao ficação do autor do artigo 
nha mtlda de denvaçao d} . dramatica, m- rique Correa da .Silva s ue, no parecer Portugal e o Futuro saiu 
natUl1al. · dicatlva aã experiência (Paço d'Arcos) já ao ~u~ lhe outorg-ava a láu-f: errada. Walder de Góes é 

..,f Semana passada nes- do homem de teatro. fim da vida ~itimado rea, a douta insti,tuição chefe da sucursal do JOR-
- = M A • • ' m<:; F NAL DO BRASIL em Era-ta coluna, eu lembrava . as . a Çronzca da pela leucemia, e que, de op~em em ha rgos? gra- sília, e tcn a Portugal pa11a 

um reparo de Mareei Vtda !-tsboeta .- que só repe~te, ao saber que matwa do romancLSta. ver 0 país cinco anos de- _ 
Jouhandeau, segundo o por ·SI bastana para a eclodira um motim no Reencontro ag-ora no pois da revolução de 25 de 
qual ni~uém conta a. glo~itor - é seu navio, deixa a cama livro coordenado por abril de 1974. 
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'' fP '' , ri~J.,r . 
O últijfi-o gentil-homem português 

A __ morte do Dr Nu no 
"'' Simões, ocorrida em Lisboa, 

na semana passada, f o i 
noticiada, aqui no Rio, em 
duas linhas de jornal. No 
entanto, para todos os bra-

clarecer aquele mistério. E 
O JJOrteiro me Contou que, 
sempre que um brasileiro 
reservava aposentos no ho
tel, ele tinha ordem de dar 
um aviso ao · Dr Nu n o 

sileiros que tiverç,m a boa Simões, ~em Lisboa. De lá 
-.=f fortuna de seu convívio, es- mesmo o Dr Nuno pro

sãs- duas linhas sóbrias, ao vtdenciava as flores e o car-
pé da 11ágina, constituíram ttw_ 
pretexto JJara a mais pro- E não ficava aí. Se tínli.a-

»1 tunda const~ação - em-- mos um JJroblema, ele pron-
bora todos nós sottbéssemos tamente 0 resolvia _ com 
q1Le a vida, para ele, em sua ~a ajuda prestimosa de seus 
71átria, nas atuais circuns-
tancías, era certamente um 
sacrifício imei'ecido. 

E' natural que outras pes
iioas queiram saber quem 
foi o Dr Nuno Simões. A 
resposta é fácil, IB cabe mes
mo numa breve linha : o 
derradeiro gentil-homem de 

:::í Portugal. D~ ainda: o úl-

amiuos portugueses. Diaria
mente o telefone soava, à 
mesma hora, para saber se 
estávamos sendo bem tra
tados. Embora ocupadis
simo. o Dr Nuno Simões 
punha-se às nossas ordens 
11ara tudo. Por fim, como se 
'todas as suas atenções não 
bastassem, levava-nos a al-

timo e o mais perfeito. moçctr no Tavares, no cen-

0 poeta José de Almada tro de Lisboa - para ter o 
Negreiros sustentava a tese ·4 gosto de informar-se sobre 
de que cada ser humano o B~õUfiõS a1nigos 
nasce bem ou mal-educado. braSileiros. 
Não seriam a escola e o 

, convívio social que fariam 

.:..f os home~dos. Estes já ) 

.... , tr~ do berç~, co~m 

dom da naTureza, bom 
gos~ da 11olidez. 

O Dr Nuno Simões ilus
· 1 traria esplendidamente a 

tese dÕ Põéfã:' N i n g u é n~ 

A o deixarmos Portugal, 
havia ainda um rito da 
a m i z a d e do Dr Nuno 
Simões que nunca deixava 
de ser rigorosamente cum
prido: o das duas garrafas 
de vinho do Porto, que ele 
nos trazict à hora do embar
que. 

'>! De~ quando ia 
~ 1 mai.!_!ino, mai~entil e 
mai~ial, e por uma 
emanação de sua personali
dade - sem qualquer artifí-

~1 cio ou m·emeditaç~ j1

jicando para trás "~~ 
fo1·mosa de Portuga!.-:tU..o 
cheia de gmça amoráver, 
Vfamos ainda o Dr Nuno 
Simões, alto, forte, rosado, 

A própria figura física do 
Dr Nuno Simões - alta, ro

..._ , busta, saudável- a{Ústava-r.' --se ao papel feliz que o des-

a nos acenar com seu cha-
péu. 

tino lhe reservara. No rosto Esse homem ilusb·e, sócio 
rosado trazia ele - para correspondente da Acade-

Josué Montello 

1JtftLen[ermidade, que pare-)~ 
cia pôr-lhe um jarda invisí-
v{I sobre as espád~Uis atlé
ticas, o Dr Nuno Simões fir-1-
nwva-se na b e n g a la , ri
jamente, teimosamente, e F 
erguia a cabeça - ainda t!e 
boche9!_ws rosadas e olhos 1:::::: 
felizes. Por mais de uma 
tfieada, sem pe1·der o bom r 
humor nem deixar de ir ao 
encontra de seus amigos 
brasileiros, travou o duro 
corpo-a-corpo +:om a doen- ): 
ça. E só agom foi vencido, . 
talvez menos por ela do 
que pelo infortúnio, ao so
brevir-lhe aquela impres
~{fo -- qtre certamente seria 

efêmera - da "pátria para \ 
sempre p assada" e da 
'''l'!,!:..emória quase _:perdida", 
corn que Eça de Queirós en
cerrou O Crime do Pad.re 
Amaro. 

Lembro Eça de Queirós, e ~ 
lembro bem, a propósito F 

destas recordações ajetuo-r 
sas do Dr Nuno SimÕf!S. 

Há dois anos, fui · cha
mado ao telefone por uma 
pessoa que eu não conhecia 
e que desejava visitar-me 
para me e n t r e g a r um 
pequeno volume mandado · 
11elo Dr Nu no S 'i m õ e s . 
Imaginei que o velho amigo, 
sabendo que já jazia algum 
tempo qne eu não ia a Por
tugal, se havia lembrado de 
mandar-me as suas habitu
ais garrafas de vinho do 
Porto. 

Não não-'1·am. Ao abrir \~ 
o pacote, que senti pesado 
e compacto, o que dali saiu 
foi o bronze de Eça de Quet
rós, por Teixeira Lopes, e 
que o querido amigo me en-

;:;I empre~s aqui uma ex- '1-
pressão que e1w01~ em 
Cami lo Castelo Branco -
u~ boche!3.!:..as contentes.ll 
A,té no riso era discretool' 
/rfas todo o seu semblante 
b ·radiava aquilo que pode-

mia B r as i l e i 1· a, antigo viava, com o seu cartão. 
Ministro da velha República U.m amigo assim, obra- t.. 

1Jortuguesa, jornalista mili- printa êfã'SYentileza811tais ~~ 
tcmte, não dqJLa ?!5!.tícia a requintadas, não· s-e encon
seus amigos brasileir~á f:' tra outro na vida, por mats 
! azia muitos meses. Adversá- longo que seta · o nos s o 

r iamos definir como a ale-. -------. 
gria da cordiali.dade. · 

~ C{rta vez, chegamos a 
L is 1Ja - minha mulher e 
eu - sem dar aviso a qual
quer um dos bons amigos 
que tínhamos lá . No aero
porto, por isso mesmo, ne
nhum deles estava ii. nossa 
espera. Eu havict escrito di
retamente à gerência do 
hotel, na Avenida Sidônio 
Pais, para reservar as nos-

no do Dr Olive·ira sãiãzar, caminho. É exemplar único, 
jizera-rhe, sempre com ele- com a marctitncontundívêt 
vação, as suas divergências da bondade de Deus. O Dr 
políticas, nas colunas de A Nu no Si~ s. 'Cõnseguira 
República, de que era dire- saber, na minha última 

~ tor. Ult~omo se passagem por Lisboa, que 

[

s-abe, o jornal lhe foi arre- eu andara a procurar pelos 
batado, quando os gráficos, antiquários um pequeno 
com a impaciência de suas busto de Eça de Quei1-ós. 
idéias radicais, passamm a Dois anos depois, aincla se 
ocupar também a sala da lembrava desse meu inte-
redaçâ.o. resse. 

Disso não se quei:r,ott a 
ntnguém o Dr Nuno Simões. 
Não podendo concordar "' sas acornodaçõ~a porta

ria, depois das ionnalidqdes nem transigir, preteriu ca
habituais, recebi ~ chav~ do ...t lar-se, do alto de seus 80 
a11artamento. E la em ctma, I anos de altos s e r v i ç os 
quando lhe abri a porta, dei prestados à cu t tu r (r'Por
com uma fina corbelha das tuguesa. Duas vezes pedi 
mais lindas rosas portugue- notícias suas. E só recen
sas - com um cartão do Dr temente as recebi: uma, há 

Não fui eu apenas que 
perdi, com a morte desse 
lu~íada exemelar, o ~~J?tigo ~ 
exc.!I!.~onal. Foram ·to d o 1 

aqueles que o conheceram. 
... A rigor, o Dr Nuno Simões f: 
não distinguia os amigos -
tratava-nos à sua maneira. f' 
ErÍtre brasileiros e portu
gueses, queria ser o que re
almente foi: o permanente r 
traço de união. 

Nuno Simões. 

Contei o jato a Elmano 
Cardirn. E Cardim, sorrin
do: 

- Conosco aconteceu a 
mesma coisa, na cidade do 
Porto. Ao entrar no quarto 
do hotel, lá estavam as flo
res do Nuno Simões. Desci 

15 dias, quando me en-
viott, com ttm cartão, o 
catálogo da Biblioteca Assis 
Chateaubriand, por ele cri
acla e mantida em Famali
cão; outro, três dias deJJOis 
de sua morte, 1'ecornendan
do-me um amigo, jovem ad
vogado. 

à portaria, para . tentar es- ..._, Nos últimos anos, vergado 

Agora, que a sua vida se , 
concluiu, podemos reconhe
cer, emocionados, que não 
foi outra a sua missão neste 
mundo. E que ele cumpriu 
de alma radiante, com mui
ta luz nos olhos - a luz que 
lhe vinha do coração. 




