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NOTA A PRESENTE EDlc::AO

Pensada como urn ensaio despretensioso, a obra que agora se da aestampa
constitui uma versao, que se quis mais desenvoltamente legivel e tanto
quanto possivel actualizada, de uma tese de mestrado que, enquanto estudo
global, fora ha muito deixada inedita. Na verdade, alguns dos seus capitulos,
publicados entretanto em outras obras, sofreram, creio, melhoramentos que
gostaria agora de generalizar a todo

0

texto. 0 desejo de aperfei<;:oar aspectos

gerais dessa tese juvenil, aliviando-a dos seus excessivos aparato teorico e cariz
academico, aliado asurpreendente escassez de estudos exclusivamente dedicados
a Ramalho Ortigao - decidiram-me a propor aos leitores este ensaio. De certa
forma compensando 0 expurgo de uma pesada parte te6rica, quis aqui proceder
tambem a uma actualizas;ao bibliogranca.
Devo ao Centro de Estudos em Letras (Universidade de Evoral Universidade
de Tras-os-Montes e Alto Douro),

0

apoio inexcedivel que, na pessoa da sua

responsavel em Evora, a minha colega Prof. a Doutora Maria do Ceu Fonseca,
tornou possivel a presente edis;ao. Ainstituis;ao e apessoa, ncam aqui os meus
sentidos agradecimentos.

Je me suis ainsi col1stitue tout un systeme de patries qui s'ameliore peu a peu,
ou plutOt:
je me suis ainsi col1stitue en un systeme de patries qui s'ameliore peu a peu,
ou plutOt:
tout un systeme de patries qui s'ameliore me constitue ainsi peu a peLL
Michel Butor l

INTRODU\=Ao

A geras:ao de 70, a que Ramalho Ortigao pertenceu, ted. desempenhado urn
papel chave no desenvolvimento de urn dos mais persistentes temas do imaginario
cultural portugues: a questao da identidade nacional e da complexa, problematica
relas:ao de Portugal com 0 estrangeiro. Este ensaio estudara, neste autor urn
pouco esquecido - jornalista, grande viajante, agente intercultural de imporrancia
impar na segunda metade do seculo XIX portugues - a construs:ao contrastada e
emotiva de urn conjunto de imagens de Frans:a e de Inglaterra, nas suas expHcitas
ou inconfessadas relas:6es com uma auro-imagem nacional e pessoal. Viajando
para completar a sua educas:ao, para aprender, as viagens desenvolvem e afinam 0
relativismo cdtico de Ramalho, profundamente ligado as manifestas:6es materiais
da cultura.
Figura ainda insuficientemente estudada, autor solidamente ancorado a urn
substrato ideologico e mitico de saborosa coerencia rerorica, Ramalho Ortigao

J

Michel Butor (1974). "Le voyage er l'ecrirure". Repatoire IV. Paris: Minuit. 29.

5

participou, de forma exemplar, da colectiva identificac;:ao intima dos escritores
da sua gerac;:ao com

0

espac;:o nacional. Os livros de viagens do autor d'As Farpas

podem representar, melhor e mais sugestivamente do que outras obras do autor,
a forma como, num regis to frequentemente frivolo, digressivo, lirico, pedagogico
ou satirico, multimodamente se inscreve tal identificac;:ao.
Ex-professor e amigo intimo de Ec;:a, Ramalho partilhou desse "sentimento de
fragilidade ontico relativo a existencia patria", de que fala Eduardo Lourenc;:o. Foi,
porventura, urn dos poucos da sua gerac;:ao em que essa simbiose correspondeu
estruturalmente a urn compromisso pragmatico com a vida. Foi talvez aquele que
lhe deu expressao mais sincera e mais robustamente viva. Foi, sem duvida, 0 unico
que, pactuando com 0 seu destino, sempre 0 escreveu sobre a matriz da esperanc;:a.
Optando por uma abordagem global do discurso de Ramalho Ortigao, escolhi
como corpus preferencial as obras Em Paris,John Bull, Pe/a TerraAlheia. 0 seu livro
de viagens mais conhecido e, a varios titulos, exemplar, A Holanda, foi igualmente
estudado na perspectiva de uma analise, que quis generalizante, do processo
ramalheano de estruturac;:ao da imagem do outro. Entretanto, a abordagem que
adoptei teve de recorrer a quase totalidade dos textos ramalheanos, cuja consistencia
semantica, coesao formal e coerencia mitica tentei aflorar.
Assim, sera aqui abordada, de inicio, a sua geral fisiologia da viagem, construtora
das imagens do estrangeiro. Acompanhar-se-a depois

0

viajante, no II capitulo,

nas suas primeiras impress6es da terra alheia. Os capitulos III e IV sao dedicados
as suas reflex6es sobre as linguagens sociais, culturais e intimas do estrangeiro - as
letras, as ciencias, as artes, a educac;:ao, os costumes, a religiao, a moda, a culinaria, 0
feminino, a casa. Finalmente, 0 capitulo V trac;:a urn mapa daquilo que se considera
ser, em Ramalho, objecto de uma particular construc;:ao mitologica: as imagens de
uma virilidade exemplar e heroica, tecidas numa rede de referencias e projecc;:6es
entre a imagem do outro e a auto-imagem.
Possa a revisitac;:ao do saborosissimo discurso ramalheano melhorar em nos,
portugueses do seculo XXI (em reactualizada, cronica crise identitiria), esse "sistema
de patrias" que nos constitui e de que fala Butor. Possa trazer-nos, ao menos, urn
lenitivo literario, uma consolac;:ao estilistica - ou 0 motivo para urn sorriso cumplice.

6
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AS VIAGENS, A ESCRITA E A lMAGEM
DO ESTRANGEIR0 1

Le voyagwr ctant parti avec ses souvenirs, il revient avec toute sa vie.
- Claude Foucart 2

E cair urn homem verdadeiramente em si, e sentir-se mais hom em do que mmca.
- Ramalho Ortigao 3

Dos individuos que nao viajam por modo de vida - observa Ramalho, em Paris,
em Novembro de 1867, no rescaldo da Exposi~ao Universal- raro eo que nao viaja
por moda ou luxo. 0 sujeito que viaja por gosto e um fenomen0 4• E, no entanto, 0
gosto parece ter sido 0 principal motivo das viagens do proprio Ramalho.
Jose Duarte Ramalho Ortigao nasceu no Porto em 1836. Professor de colegio,
publicou pela primeira vez em 1862, no Jornal do Porto e, aparentemente, come~ou
a viajar aos trinta e urn anos, em 1867. Essa viagem e outras posteriores inspiraramlhe dois livros: Em Paris (1868), Notas de Viagem (1878-1879) e mais urn capitulo
de urn terceiro livro, Pela Terra Alheia, publicado em 1887 mas escrito em 1867.
Estes textos sobre a Fran~a constituem urn curioso repositorio de informa~6es,

do texto deste capitulo foi publieado, sob 0 titulo "As viagens de Ramalho Ortig.io: do nacionalismo aimagem
do estrangeiro", em Associafdo Illtemacional de Lusitanistas. Aetas do Terceiro CongresslI. Uiliversidade de Coilllbra,
18 a 22 de}unho de 1990, Coimbra, Grafica de Coimbra, 1992, pp. 303-317.

1 Parte

2

Foueart, Claude (J 981). "Une Amerique a decouvrir: celie de Julien Green". Exotisme et Creation. Actes du Colloque
International (Lyon 1983). Paris: tHermes. 101.

3

Ortigao, Ramalho (1958). Em Paris. Lisboa: Classica Editora. 15.

4

Orrigao, Ramalho (1949). Pew Terra Alheia. I. Lisboa: Clissica Editora. 46.
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impressoes e opinioes, em diferentes estidios de elaboraS;ao, por vezes contradit6rias
e sobrepostas.
A Inglaterra, larga e sugestivamente referida em pequenos apontamentos
dispersos por Notas de Viagem, Pela Terra Alheia e As Farpas (alem de outros), e
objecto de varios breves textos que the sao exclusivamente dedicados e de um livro:

John Bull - depoimento de uma testemunha acerca de alguns aspectos da vida e da
civilizarao inglesa (1887).
A Holanda, escrito em 1883, da corpo ao seu conhecimento deste pais, alias
de forma magistralmente erudita, critica e poetica. A Espanha inspirou-lhe longas
paginas:

0

I volume de Pela TerraAlheia (com 0 subtitulo Em Espanha) , que reune

escritos de 1881 a 1882, aquando de duas viagens de Ramalho a Espanha (pais
que alias visitava regularmente).
"Flores de Roma" (1906) e "Sicilia - impressoes de ane" (1909) sao dois capitulos
do II volume de Pela Terra Alheia, nos quais Ramalho fixa uma expressiva imagem
de ltilia, circunscrita embora aSicilia e aRoma. Ramalho Ortigao visitou ainda a
Alemanha, em 1883, de forma aparentemente breve e superficial, deixando dessa
passagem apontamentos coligidos sob 0 titulo "NaAlemanha", insertos tambem no
II volume de Pe/a TerraAlheia. Deste mesmo volume consta um pequeno e sugestivo
texto, "Um dia na pampa", produro de uma visita aArgentina, em 1887. 0 Brasil
e a Suis;a sao paises tambem visitados por Ramalho, que lhes dedicou referencias
ocasionais em textos escritos com ourra intenS;ao, nomeadamente n'As Farpas. As
suas viagens em Portugal, para alem de constituirem orientaS;ao central da obra,
forneceram-lhe materiais para As Farpas (principalmente

0

I volume), As Praias

de Portugal, Banhos de Caldas e Aguas Minerais e 0 Culto da Arte em Portugal.

E

uma parte, de facto, importante e vasta dos seus escritos, aquela que foi inspirada
no seu gosto de viajar.
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Como hip6tese, podemos esbo~ar uma descri~ao estrutural da viagem enquanto
actualiza~ao

de urn cenario narrativo essencial, baseado nao s6 na organiza~ao
fundamentalmente iniciatica, de que toda a viagem de algum modo participa,
como de duas orienta~6es que podemos considerar basicas na forma~ao de uma
imagem, em sentido lato: 0 tropismo libertario e 0 tropismo sistematico. Assim,
ao tropismo liberrario corresponderia uma primeira orienta~ao para 0 outro,
caracterizada por uma especie de assimila~ao do sujeito pelo objecto - no que este
objecto-outro comporta de risco de dispersao da identidade do sujeito, e no que
esta dispersao contem de vertigem e extase. 0 tropismo sistematico, por seu lado,
coincidiria com a fase de acomoda~ao do objecto no sujeito - uma acomoda~ao
que the modificaria inevitavelmente as estruturas mentais, enriquecendo-as e
alargando-as com os novos elementos e os novos sistemas que a interroga~ao e a
integra~ao do outro acarretaram. E0 p610 organizador, ordenador, racionalizante,
que aqui e convocado.
Podendo ser alternativas, estas duas orienta~6es talvez sejam essencialmente
dialecticas, escandidas justamente pelo duplo movimento da viagem: 0 movimento
sucessivo, implicando separa~ao, disjun~ao, desloca~ao temporal; e 0 movimento
circular, tendente a auto-anula~ao, ao cumprimento de urn circuito fechado, ao
retorno, a conjun~ao, a sobreposi~ao espacial.
que tentarei aqui deli near e a analise de uma fisiologia da viagem em Ramalho

o

Ortigao, que me parece poder ilustrar exemplarmente a correspondencia estrutural
entre este duplo tropismo imagetico e a morfologia geral da viagem.

AJadazinha do pc leve eo lenr;:o branco que acena
Toda a viagem comporta, pelo menos, tres etapas fundamentais: a partida, 0
infcio do movimento; a desloca~ao, 0 movimento propriamente dito; e a chegada,
a paragem (num espa~o que po de coincidir com 0 espa~o da partida).
No prefacio de Pela TerraAlheia, intitulado "Sobre as aguas do mar"7 (ampliado
e parcialmente refundido depois no prefacio de Em Paris), Ramalho Ortigao
descreve 0 seu gosto de viajar como um risonho fantasma de pi leve, uma risonha

7

Ortigao, Ramalho (1958), Pela TerraAlheia [, ed. cit. 7-22.
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Jada dos vinte anos; trata-se de uma visao, uma miragem, urn sonho, uma fibre - e,

simultaneamente, uma mistiea melodia, urn eeo de valsa, a que acrescenta, na outra
versao 8 , urn rebate de eastanholas, urn fremito de pandeiros, uma serenata. Insinuandose-lhe no espirito, acaba por possui-lo num golpe.
A partida e urn tempo de ruptura para com a vida habitual tomada subitamente
pesada, trambolho. Quer-se 0 mundo, diz Ramalho. E tambem urn tempo de
expectativa e de tensao, de preparas:ao material e espiritual para a largada.

E de

certa forma urn abandono - e sempre urn literal desprendimento, urn despojamento
voluntirio dos lastros superfluos da identidade, que se faz disponivel

a novidade.

Este despojamento e sempre relativo: a virgin dade conceptual esra para sempre
perdida. E a consciencia desta perda projectad. sempre, como que em surdina, uma
penumbra nostilgica em todo

0

desejo de partir. Desejar partir e sempre, de certo

modo, desejar regressar - regressar a urn tempo em que se podia, efectivamente,
em absoluto, partir.

o apelo irresisrlvel da Festa e do longe tern, em Ramalho, surtos de impeto
muscular e frenesins de liberdade e espas:o, comparaveis aos que ele descreve,
admiravelmente, emA Holanda, a prop6sito da "Quermesse", antiga Festa popular
holandesa, abolida pouco antes da sua visita:
- Quermesse! Quermesse!
A este grito de hberdade absoluta,

0

povo desencabrestava, e, arrombando

0

touril de uma marrada, saia a pra<;a, vitorioso e bravo, bela e soberbo no campo.

o que e que quer 0 nobre animal?
o que e que ele quer, uma vez desencurralado,

uma vez desatrelado do

trambolho que se pode chamar a charrua, que se pode chamar disciplina, que
se pode chamar

0

trabalho, e, em primeiro lugar, desentorpecer

05

membros

sacrificados a canga, sacudir 05 nervos, dis tender os musculos, dilatar 0 pulmao,
desengurgitar 0 ba<;o, escancarar a boca ao grande ar livre, cantar, roncar, berrar,
urrar, bramir, dan<;ar, cambalhotar na areia mole, rolar na erva macia (. .. )
Tudo

0

rna is era came, came faminta, carne sequiosa, carne lubrica, came

satisfeita, impudicamente acumulada, como numa apoteose enorme de
sensualidade, concebida num pesadelo vermelho de Rubens ou deJordaens. Essa

8

Orrigiio, Ramalho (1949). Em Paris, ed. cit. 7.
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formidavel coisa
fisiol6gico

9

e simplesmente

a liberdade no seu estado normal, no estado

,

Recorrentes nos textos de Ramalho, alias grande amador das touradas,

0

touro

e 0 cavalo figuram simbolicamente a pulsao primitiva da liberdade e incarnam
como que a instincia mais genuina e mais nobre: a natureza instintiva e central
do inconsciente, que (sigamos aqui Jung) podera interligar e sintonizar 0 homem,
o universo e a natureza.
Na pampa da Argentina sao os cavalos selvagens que corporizam, caberas altas,
narinas dilatadas, topetes e crinas ao vento, bebendo os ares a ilimitada campina, a
sacrossanta, a prestigiosa, a avassaladora imagem da forra e da liberdade lO • Esta e

bern a orientayao libertaria da viagem (e da imagem do outro), que privilegia a
busca da poesia pura do depaysement, tal como e descrita em Bataillon, Zaleski
ou Bouvier: uma orientayao essencialmente estetica, expansiva e energetica, que
estaria sempre mais ou menos implicitamente presente no desejo da partida e no
movimento de contacto dialogico com 0 outro, na busca emocional de uma fusao
no lirismo enfeitirante da materia de que nos fala Bataillon.
Por outro lado, na bagagem do viajante armazena-se igualmente a sua preparayao
intelectual para a viagem. Preparando-se para uma experiencia pratica de pesquisa
individual e auto-formativa, organiza previamente 0 viajante estudioso 0 seu proprio
conhecimento do outro, apetrechando-se de textos alheios, mapas, guias, material
diversificado de informayao e orientayao, que vai, de resto, assimilar de acordo
com

0

seu contexto cultural e as suas escolhas ideologicas e esteticas, muitas vezes

nao completamente conscientes.
Segue-se a deslocayao: a experiencia propriamente dita da sucessividade espaciotemporal e da confrontayao dialectica com

0

outro. Acompanhemos Ramalho

Ortigao, agora, urn pouco pela pampa argentina. Descreve neste momento
gaucho, homologo humano do cavalo selvagem:
Constitui uma ra(:a especial, procedendo, pelos habitos, do indio indigena,
e, pelo sangue, do conquistador espanhoL (.,,), E talvez

'J

Onig-Jo, Ramalho (1981).A HOWl/ria, Porto: Lello. 98-101.

10 OrtigdO, Ramalho. f'eul 7erm AlbeillII, ed. cit. 14.
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0
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verdadeiramente livre que presentemente existe sobre a superficie do globo. Tern a
mais perfeita compreensao da sua independencia, e dai the vern 0 altivo desprezo
mais senhoril e rna is nobremente castelhano com que ele olha de cima para baixo,
umas vezes compadecido, outras enojado, para esta especie inferior de animal
servil, parte cavalgadura, parte moleque, parte eunuco, que a for~a de penencer a
civiliza~ao deixou quase inteiramente de pertencer a humanidade, e que se chama
no seio das sociedades cultas

0

subdito,

0

contribuinte ou

0

administrado ll

E, logo depois desta tirada libertaria, exactarnente na mesma pagina, 0 narrador
entra alegremente em Buenos Aires ao cair da tarde, a requintada hora em que
se acendem as fachadas dos teatros e dos restaurantes e se espalha no ar um forte
peifume de imperial russe e de heliotr6pio branco 12 - mergulhando, deliciadamente,

no seio civilizado da elegante euforia do principio da noite numa grande cidade ...
No fundo,

0

que the acena esempre a Festa ao longe,

0

arrepio,

0

brilho do baile e

o seu ritmo apote6tico, que tanto se expande na cabriola telurica como se inebria
no desfile mundano da grande cidade estrangeira.
o mesmo impulso sensual de fuga aexistencia regular,

acanga da conven<;:ao,

do habito e do entorpecimento, proporciona-Ihe a mesma alegria fisica e triunfal
da aventura e da liberdade: a alegria de estar solto no mundo (... ) dando em cada
dia

avontade 0 alvedrio de erguer a asa, como 0 cisne que se deixa vogar osculado ,ela

aragem da tarde na ampliddo de um lago l3 •

A viagem constitui, assim, a pr6pria experiencia da desloca<;:ao, a experiencia
de estar longe de onde se partiu. Eentao que acontecem as aventuras: as provas, os
encontros, a entrega voluptuosa ao acaso do desconhecido, a invasao pelo outra,
a dispersao na grandeza espacial do mundo - um mundo desprovido das regras
habituais, um mundo fundamentalmente indeterminado.
A partida e a desloca<;:ao sao tempos de disjun<;:ao, tempos de movimento
centrifugo, dominados pela transgressao de limites e fronteiras. Sao, por isso,
tempos dominados pelo risco e pela morte simb6lica da identidade, amea<;:ada,
ou esquecida pelo contacto com a estranheza dos outros, na qual se redescobre a

II

Orrigiio, Ramalho, id. 18 e 19.

12 rd, ibidem.
130rtigao, Ramalho. Em Paris, ed. cit. 9.
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propria estranheza interna.

E urn momento de desequilibrio do eu, explorando as

suas fissuras internas e pondo em causa a sua coerencia e a sua estabilidade. 0 eu,
distraido, exilado de si, arrisca-se a dissipar-se nessa expansao espacial, como se

0

golpe de asa 0 esvaziasse de lastra, e 0 desmaterializasse 0 apelo da transcendencia.
eu e assim literal mente posta prova. A este risco de desintegra<;:ao chamam os

o

a

alquimistas a obra ao negro - e a fase da dissolu<;:ao da consciencia do sujeito, da
fusao no objecta, ista e, no outro.
Pierre Pachet descreve com irania a experiencia da dilui<;:ao da identidade no
seio da alteridade:
Subitement, fugitivement, je m'apen;ois la, au milieu de ces etrangers, et l'un
de nous deux fait un din d'oeil a l'autre. Ainsi decouvre-t-on la capacite de se
deguiser, l'etendue de cette capacite. En tout cas on la mesure, on en fait craquer
les limites pour les eprouver. H

o desejo de experimentar os limites coincide com 0 desejo da maxima alteridade
- 0

qual se alimenta, estrategicamente, da estreita margem consciente da infrac<;:ao.

Ramalho Ortigao, esta especie de gaucho portugues a titulo temporario, nestas
suas intermitencias libertirias, afaga saudosamente, entretanto, a doce imagem
do lar e do regresso. Em contraponta ao apelo do outra, do lugar longinquo e
alacre, acautela consoladamente 0 prazer antecipado de chegar, enternecido, ao
seu quartozinho l 5, ao aconchego da sua fomilia, da paz e do trabalho lG ,

avisao das

l

cabecinhas loiras ? dos filhos, ao aperto reverente da mao da mulher ou da mae - e
o encanto da viagem vive tambem deste ar de santidade l8 que ela empresta ao lar
visto de longe, aureolado pela saudade, garantindo ao viajante
de ter

asua espera

0

melhor remanso da vida

l9

0

prazer adicional

•

14

Pachet, Pierre (1989). "Voyage nulle part". Revue de Sciences Humaines. N." 214. Lille: P. U. Lille. 187-191.

15

Ortigao, Ramalho. EIII Paris, ed. cit. 11.

16 [d., ibidem.
17

[d., ibidem.

18 [d., ibidem.
19Id., ibidem.
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que, em Ramalho Onigao, a descri~ao deslumbrada dos grandes
lugares miticos do mundo, como 0 Reno, 0 rio sagrado, 0 vale de ldgrimas correntes
derramadas ,ela humanidade nos supremos lances do triunfo, da esperan;a, da
amargura e do desalento 20 , por onde perpassa toda uma legitio fpica de fontasma;l -

E assim

se entretece, simultaneamente, com a visao de uma janela entreaberta de onde, de
vez em quando, urn len~o branco acena aos viajantes. Dessa janela se insinua, no
ponto branco e palpitante de cada um desses len;os, a lembran;a daqueles que amamos
e que 0 an6nimo da hospitalidade personifica 22 •

o fantasma do pe leve, a tal fadazinha transgressora e agitadora, que convida a
viagem e de longe desafia ao frenesim e avolupia, alterna com 0 terno e nostilgico
len~o bran co que acena, tambem de longe, amansidao e a castidade. Mas sempre
de longe: isto e, com uma perspectiva distanciada, re-centrada.
A busca de urn centro fundamental, universal, utiliza circuitos complementares:
a procura do outro e 0 regresso ao mesmo. A primeira agita-se na aventura
solitaria e no dominio impetuoso e muscular do espa~o, ou fascina-se pelo brilho
urbano e a apoteose da Festa social da civiliza~ao. 0 segundo, 0 regresso, procura
o apaziguamento de uma terra-mae ja mitincada pela ausencia, sublimada e
reconciliada, habitavel.
Na realidade, 0 que Ramalho Ortigao afirma procurar nas viagens - aquilo que
elas tern de co m oven te para 0 cora;tio e de mordente e corrosivo para a ferrugem da
vida 23 - e, em si mesmo, urn exerdcio ambivalente de ida e regresso, movimento
e quieta~ao: uma devolu~ao a si proprio, urn refor~o da sua identidade. Sozinho
no mar, sente-se mais homem do que nunca 24 ; de regresso ao lar, volta melhor do
que foi 25 •
E isto que ele procura: exercitar-se, remo~ar, refrescar-se, desenferrujar-se,

emocionar-se - isto e, treino e exerdcio, ginastica mental (Ramalho e bern urn
apologista da ginastica), desporto intelectual. De facto, ele quer sobretudo ncar

20

Ortigao, Ramalho, Pela Terra Alheia J, ed. cit., 117-124.

21

Id., ibidem.

22

Id., 124.

23

Ortigao, Ramalho. Em Paris, ed. cit. 13.

24

Id. 16.

25

Ortigao, Ramalho. Pew Terra Alheia J, ed. cit. 9.
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mais igual a si proprio, certi£lcar-se de que esd. certo e vivo, buscando nas viagens
par

a prova a musculatura da sua robusta complei<;:ao intelectual, atraves de urn

exercicio que mitigue e desengane a obscura sede de vertigem, que de vez em quando
o acomete. Essa sede e talvez 0 spleen que Oliveira Martins atribui aos ingleses,
como necessidade £lsiologica de viajar: Estas excursoes fozem parte indispensavel da

higiene de temperamento, sem as quais estoiravam de saude, ou murchavam de spleen 26 •
Talvez. Mas, em Ramalho, lembra tambem, irresistivelmente, aquele padrao ideaP
do portugues, tao carD a Jaime Cortesao, aquele que, em propor<;:6es ideais, concilia
a hombridade, a plasticidade e a inquieta<;:ao, a tensao intima prestes a dejlagrar em
acrao28, que 0 impele ao espa<;:o e avida.
Assim, Ramalho viaja. As viagens sao-lhe necessarias porque securizantes:
enriquecem-lhe 0 universo, completam-lhe a educa<;:ao. No fundo, Ramalho nao
acredita que va aprender algo de radical mente novo; acha sobretudo que vai £lear
sabendo melhor 0 que sabia antes. Quando viaja, nao vai disposto a mudar; vai
disposto a aperfei<;:oar-se. Nao viaja para modi£lcar; viaja para consolidar. Viaja
para voltar.
A viagem devolve-o a si proprio, mais rico e mais crescido, como os herois dos
contos tradicionais: mais forte, mais perfeito, mais consciente. Forma arquetipica
de aprendizagem, a inicia<;:ao soliraria da viagem harmoniza e integra os elementos
conflituantes da personalidade, ancorando-os ao seu centro vital. Ramalho con£lrma
a abordagem junguiana: de uns pequenos desgostos de ter vivido desforro-me com 0
simples prazer de me achar ViV0 29 .
o terceiro tempo da viagem e, de facto, 0 da reestrutura<;:ao do eu, 0 do regresso
e da reinstitui<;:ao da ordem pela escrita. 0 risco da desintegra<;:ao, 0 risco de toda a
infrac<;:ao, cabe aescrita conte-lo, compreende-lo e formula-lo. Diz Michel Butor:
fai besoin de digerer danciens voyages, je n'en suis pas encore tout Ii foit revenu, je n'en
reviendrai jamais completement, il s agit pour moi de trouver un modus vivendi avec
eux par Ie moyen de l'ecriture (.. .)30.
2(;

27

Martins, Oliveira (1951). A lllglaterra de Hoje. Lisboa: Guimaraes Editora. 142.
Cortesao, Jaime. "0 humanismo universalista dos portugueses" apud Mourao-Ferreira, David (1979). PortugalA Terra e 0 Homern. 11. I serie. Lisboa: Funda,ao Calouste Gu!benkian. 49.

2B

idem, ibidem.

29

Ortigao, Ramalho. Pela Teml Albeill. I, ed. cit. 9 .

.10

Butor, Michel. "Le voyage et !'ecritute", ed. cit. 9.
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Viajar e con tar
A totalidade organica do estrangeiro assume-se, de facto, como uma aventura
a viver, urn fen6meno a observar, urn grande texto a decifrar - que ganha senti do
na medida apenas em que e finito e narravel. 0 depaysement do leitor alimenta-se
desse fechamento estrutural, que concede unidade e clima a urn mundo estrangeiro
tornado narrativa.
Verificamos, realmente, que as viagens constituem material inspirador, por
excelencia, para conversas, narrativas, efabula<;:oes. Se me deixarem fiear - diz, com
modestia, Ramalho Ortigao - aqui me terdo, eonversador fiel nas suas horas de deio,
ofireeendo-lhes ( ... ) uma pdgina da peregrinafdo em que ando por este mundo de
Cristo ( .. .)31.

Se (talvez com algum esfor<;:o ... ) ja enjeitou a fun<;:ao de leccionar, ao
viajantel narrador restara a de coligir impressoes e de as dispensar, amena e
despreocupadamente, a quem se preste a ouvi-Io. Deliberadamente, propoe-se
acima de tudo divertir: declarando-se periodista de profissdo, mau literato, mas mais
literato do que outra eoisa 32 , Ramalho parece inscrever-se decididamente na categoria

daqueles que fundem experiencias e fantasias, tornando-as coisas de literato, para
entreter e distrair
Para

0

0

seu publico.

nosso autor, parece consubstanciar-se aqui a fun<;:ao e

0

clima das

narrativas de viagem: acentuando nestes textos as notas de despreocupa<;:ao, de
trivialidade e de sugestividade, e para 0 publico leitor que se efectua a narrativa,
sao a sua evasao e 0 seu depaysement (mesmo que consumidos caseiramente)

0

seu

objectivo central.
A escrita corporiza, pois,

0

tropismo sistematico da viagem, a sua orienta<;:ao

mais racional, que busca a informa<;:ao sobre 0 outro. 0 conhecimento cientifico e
o enquadramento da experiencia do outro no horizonte conceptual do eu visam urn
auto-conhecimento, uma depura<;:ao ou urn sedimento psicol6gico, que constitui

.11

Onig:io, Ramalho, Pe/a Terra Alheia 1, ed. cit., p. 7.

32

idem, p. 8.
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a propria integras:ao do outro e, complementarmente, a implicita metamorfose
do eu: 0 crescimento do heroi-protagonista da viagem, a sua final aprendizagem.
Com a sua salida conceps:ao da realidade, 0 seu incuravel senso pratico e 0
seu gosto pela inventarias:ao e pela tecnica, Ramalho aproveita as viagens para
aprender. E nele a voluptuosidade do estudo 33 e metodica, sabia. Ramalho aperfeis:oase trabalhosamente, esfors:adamente. 0 seu auto-did acta prazer de aprende~4 e
quase urn dever moral, uma questao de disciplina e de decencia. Recuperando a
sua funs:ao clissica, as viagens representam para Ramalho, deste modo, a conquista
sublimada do mundo: uma forma de participar na Festa social, no banquete de
toda a humanidade; uma forma de com ungar do sagrado, de surpreender 0 centro.
Ramalho aprende coligindo informas:6es, que vai sistematicamente adicionando
aquelas que ja possui, aquilo que ja e. Aprende por adis:ao. Vai ordenando 0 outro
por uma aproximas:ao acumulativa, enumerativa, depois interpretativa, por fim
sintetizante. Assim se compreende, por exemplo, que no livro Em Paris enumere
predominantemente factos, personagens, historias, para progressivamente os ir
integrando em sinteses mais amplas e desenvoltas, como os ultimos capitulos ("0
Petit Creve" e ''A Mocidade"). A progressao e tanto mais sensivel quanto 0 permite
o cotejo destes textos com os de Notas de Viagem ou os apontamentos "Em Frans:a".
Nestes, Ramalho Ortigao ja regista sinteses generalizantes, ensaia confrontos
com a realidade portuguesa. A par de caricaturas ficeis, cronicas mundanas,
comentirios jocosos acerca de fenomenos sociais e politicos hilariante e porventura
superficialmente compreendidos - surge, como numa reportagem caleidoscopica,
a procura do verdadeiro e genuino Paris, a busca talvez de uma dominante que
enuncie 0 senti do essencial da civilizas:ao (0 seu centro), por derras da minuciosa
descris:ao exterior e das fortes tintas do tipico.
momento de balans:o que a escrita constitui estabelece assim uma distincia

o

Cfitica face ao vivido. A escrita eo meio de conjurar as fors:as centrifugas do prazer
e do extase. Ela e 0 meio de consolidar 0 eu, ameas:ado de dispersao. A escrita
aparece, como 0 regresso, complementarmente a deslocas:ao: para the dar sentido.
Depois da escrita, a publicas:ao reintegra 0 eu no quadro social que tinha
abandonado ao partir. A viagem e fuga, afastamento de uma ordem instituida. A

33

Ortigao. Ramalho, Pew Terra Alheia II, ed, cit., p. 129,

34

idem, p. 134.
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escrita que formula essa experiencia marca urn regresso

a ordem do discurso. A

publica<;:ao fecha 0 circulo, terminando a trajectoria espiritual da viagem: integra
e conta 0 la no ca.
No prefkio da terce ira edi<;:ao d'A Holanda, Ramalho encontra ainda para 0 seu
livro urn pequeno lugar na literatura de viagens, a qual, tendo por objectivo inicial
o estudo das civiliza[oes comparadas, inflectiu, na viragem do seculo, a sua corrente
de interesses. Desiludida ja da Filosofia, ceptica da Ciencia Politica, a literatura
de viagens, talvez como

0

proprio Ramalho, seu cultor durante os vinte anos mais

literariamente produtivos da sua vida, podera ainda habitar, sem contradi<;:oes, urn
velho lar: 0 da simpatia35 • Pintura sincera e comovida3G , a escrita de viagens empreende
o regresso, finalmente, como a Arte, ao principio do Bern - ao amor,

atolerancia

e a compreensao do outro. Como sempre, no regresso, a salva<;:ao.

Urn peliodista de profisscw, contente do seu alicia
Tudo parece convergir no riso da fadazinha alegre, que reaparece.

E a volta da

tagarelice despretensiosa do sujeito globe-trotter, andarilho e reporter, fornecedor
do aperitivo exotico, pe leve, animador de conversas, isto e: folhetinista. Os seus
textos de viagem sao tambem polvilhados de impressoes frivolas sobre assuntos da
actualidade seria como a pintura, a literatura, a can<;:ao de opereta, ou ... os desastres
ferroviarios; em tom coloquial, diletante, sao abordados assuntos e episodios
mundanos como a mulher parisiense, os acessorios de toilette, os faits-divers; aqui e
ali, notas de urn pitoresco que chega a ro<;:ar 0 grotesco (como a historia da menina
gorda de Colonia3?; esta historia tern, alias, sabor a revanchismo, azedado pela
antipatia que Ramalho votaria ao militarismo prussiano, varias vezes satirizado).

o barco, 0

comboio, 0 fiacre sao pretextos para saborosas descri<;:oes de tipos
humanos, cenas, episodios. A paisagem, 0 aspecto do povo, acompanham, ao
ritmo da narrativa, a breve ou compassada visita do lugar estrangeiro; ese, por
vezes, so ha

0

tempo de urn pequeno dialogo, outras vezes, como sobre as aguas

35 Ortigao, Ramalho, A Ho/anda, ed. cit., p. 309.
36

idem, p. 6.

37

Ortigao, Ramalho, Peia Terra Alheia, JI, 00. cit., p. 112.
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do Reno ou entre Lisboa e Bordeus,
de observar urn casal de noivos,

0

0

cronista dedica-se ao pacato e ocioso papel

enjoo aparatoso dos companheiros de viagem,

os costumes excentricos dos passageiros ingleses. E abre-se em digressoes liricas,
percepc;:oes generalizantes (como a sugestiva descric;:ao dos cheiros dos paisefJ8) , e
notac;:oes esteticas de forte poder expressivo. Realiza-se uma especie de cenografia
da propria paisagem, que 0 poder da luz transfigura; breves, flagrantes caricaturas,
como a do padre frances entre as frescas e risonhas misses como um grande e severo
I romano a tinta preta entre as iluminuras azuis e doiradas de um missal g6tic0 39 • E,

ainda, os devaneios e digressoes literarias, a evocac;:ao de mitos que, numa viagem
interior e livresca, representam a propria referencialidade da viagem exterior, que
interpretam e a que dao sentido.
Depois, intermitentemente, a historia, a critica (da arquitectura, escultura,
pintura, gastronomia), sem faltar a informac;:ao cultural e literaria a la page, como,
por exemplo, a referencia ao extraordinario sucesso da escola naturalista francesa
na Alemanha ou a moda inglesa nos homens de Paris. Contendo, coordenada
e coerentemente, cada uma destas modalidades discursivas, surge A Holanda,
prodigiosa sintese da alma holandesa e das suas caracteristicas de adaptabilidade,
enquanto colectivo cultural,

as contingencias geograficas.

De resto, quase sempre em Ramalho prevalece

0

espirito jornalistico: leveza,

pitoresco, critica, informac;:ao, born-humor. 0 cosmopolitismo trivializa-se, tornase anedotico. 0 erudito estudo comparativo das civilizac;:oes enriquece-se com a
resposta

a desafiante questao:

Por que

e que as raras meridionais enjoam sempre

primeiro do que as raras do norte?40. Mesmo a douta, absorvente preocupac;:ao de

aprender e hilariantemente caricaturizada, num explosivo humor bota-abaixo, que
se ri ate de si proprio.
E e a gargalhada imensa, formidavel, prolixa e tagarela, de urn D. Quixote ja
curado, 0 que ecoa na castic;:a voz de Ramalho: a indomavel vontade de sobreviver,
de permanecer vivo, reconciliado, e salvo.

38

idem, p. 54.

39

idem, p. 101.

40

idem. p. 56.

22

Para uma fisiologia da viagem de Ramalho Ortigao

Progresso e circularidade
Pralongando no tempo urn periodo que, sem ela, cairia rapidamente no
esquecimento, a escrita inscreve a ausencia, a separas;ao, na ordem e na duras;ao da
sociedade sedenraria. No regresso,

0

viajante faz-se historiador, e, nessa ordem da

duras;ao, encontra-se ulteriormente todo 0 sentido dessa experiencia continuamente
invocada pelo viajante. E Claude Foucart quem sublinha a ordenas;ao do ser que,
pela viagem, se empreende: Ie reve du debut, du depart, fait place a l'harmonie de

tetre avec son histoiri 1•
Como refere Norman Doiron 42 , a narras;ao da viagem fornece urn modelo
que permite integrar a descontinuidade do tempo - urn modelo, que, desde 0
seculo XVIII, tern urn papel preponderante de reorganizas;ao das representas;oes
temporais, simbolizando a passagem da ordem teologica aordem historica. 0 facto
de partir, de experimentar 0 espas;o do outra, faz do viajante 0 deposirario de uma
universalidade capaz de fundar uma nova ordem historica. Como 0 historiador, 0
viajante colecciona, reune fragmentos dispersos, construindo quadros, organizando
recolhas. Atraves do multiplo e do disperso (como Ramalho flagrantemente 0
exemplifica), pracura reencontrar a imagem da unidade.
A preocupas;ao da reuniao das memorias e dos ecos dispersos e a sua fixas;ao
na escrita sao, talvez, apenas a emergencia desse trapismo sistematico que
acompanha toda a visitas;ao do outra. Eo momenta diferido da busca do sentido,
da comparas;ao, do alargamento e da integras;ao do outra no eu. A escrita estabelece
o momenta da recapitulas;ao, da viagem repetida pelo interior, dos retoques de
imagem; a escrita resolve ou formula questoes em aberto, harmoniza opinioes
contraditorias, normaliza imagens recorrentes, padraniza motivos e temas. Isto e,
semantiza 0 outra.
regresso, uma especie de 2.° nascimento,

o

0

reencontra com a mae-patria,

representa afinal a vitoria do heroi sedenrario - do eu consciente - sobre a tentas;ao

41
42

Foucart, Claude. Op. cit. 101.
Doiron, Norman. "Les rituds de la tempete en mer. Histoire et voyage de rage classique" in Revile des Sciences
Hlmzaifles n.D 214 (lmmobiles agrands pas), Lille, Presse Universitaire de Lille III, 1989, p. 66.
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do nomadismo. E, assim, a viagem e a sua escrita se reinscrevem num modelo
arquetipico de conhecimento; a sucessividade da viagem, as suas componentes de
ruptura e disjunyao, orientadas pela vocayao linear do progresso, da march a em
frente, basculam, no ultimo momento, em Ramalho, para uma circularidade de
percurso, em que coincidem exilio e patria.

24

Viagens e imagens do outro em Ramalho Ortigao

Exilio e patria estruturam, em Ramalho, uma correspondencia dupla: por um
lado, correspondem aos do is grandes trapismos da viagem - do impulso libertario da
largada, areRexao sistematizante da chegada e da escrita; por outra, correspondem,
como iremos ver, aos do is gran des cenarios da imagetica do outra imagina 0 outra como 0 lugar da Festa e da transcendencia;

0

0

cenario que

cenario que re-situa 0

outra na ordem, que 0 regulamenta e 0 reintegra no eu. Simultaneamente errancia
e direo;:ao, a viagem permitira assim a Ramalho um conhecimento nao apenas
livresco, mas directo, do outra - aquilo a que Z. L. Zaleski chama a erudition

secondee, etayee par l'experience43 •

As duas faces do estrangeiro
Mrma Ramalho Ortigao, em 1876:
Se a pouco au muito que valemos pelo nosso aperfeic;:oamento intelectual a
devemos

a Franc;:a, industrialmente falando e ainda a Franc;:a que principalmente

devemos a colaborac;:ao mais valia sa do que temos feito no presente seculoH

.

Nao obstante a eloquencia destes faetos, a opiniao publica de Portugal- a mais
estupida das coisas publicas que em Portugal existem - continua a considerar as
franceses como urn povo de cabeleireiros e de perfumistas, fabricantes de falsas
drogas expressamente destinadas a fazerem cair a cabelo aos incautos!
Por outro lado, nada que se compare
nossa estima, ao nosso respeito,
inglesa,

a nossa

a nossa

credulidade,

a nossa boa-fe, a

admirac;:ao, perante a individualidade

a qual nenhuns servic;:os devemos. 45

4.1

Zaleski, Z. L. (I 964). "La psychologie du voyage et la vocation du comparatiste". COl1llaissance de !'etranger. Paris:
Didier. 114.

44

Ortigao, Ramalho (I 943). As Farpas, If Lisboa: Clissica Editora. 98.

4'

idem. 99 e 100.
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Em Abril de 1876, a Fran<;:a e a Inglaterra parecem constituir para Portugal, na
opiniao de Ramalho Ortigao, as duas gran des instincias outras - aquelas de que
a opinido publica cria e difunde imagens de alteridade, e em rela<;:ao as quais toma
atitudes basicas de rejei<;:ao ou deslumbramento.
No caso da Fran<;:a e da Inglaterra, estas atitudes basicas parecem-lhe
f1agrantemente parodoxais: por urn lado a anglomania, a cegueira afectuosa e
irreflectida4G por uma Inglaterra hostil e arrogante, da qual pouco se conhece e
a qual nada se deve, em rela<;:ao a qual se estabelece uma rela<;:ao profundamente
ambigua, de fasdnio subserviente e devo<;:ao mitica; por outro lado, a francofobia,
a ridiculariza<;:ao algo "£llintista" de uma civiliza<;:ao realmente mediadora, quase
marernalizante: Enquanto as nossas opinioes, aos nossos principios, somos educados no
espirito ftances. A lingua que melhor conhecemos, depois da nossa, e a lingua ftancesa.
E pelos livros ftanceses, pelas revistas ftancesas que nos achamos em contacto com 0
progresso e com a civilizafd047 •
Albert-Alain Boutdon salienta, a proposito das imagens da Fran<;:a e da Inglaterra
n' Os Maias, serem efectivamente esses do is paises les deux puissances tutelaires
du Portugal, constituindo por si proprios l'essentiel des influences etrangeres au
Portugal 48 • A Fran<;:a e a Inglaterra parecem polarizar uma especie de duplo
semantismo do elemento estrangeiro em Portugal, para, pelo menos, E<;:a e Ramalho.
Uma Fran<;:a e uma Inglaterra que E<;:a resume assim: Da Inglaterra podemos dizer
que - ao contrdrio da generosa Franfa - as suas virtudes s6 a ela aproveitam e os seus
vicios contaminam 0 mund049 •
De facto, a Fran<;:a e a Inglaterra terao materializado para Portugal as duas
grandes £lgura<;:6es referenciais do estrangeiro, urn estrangeiro cuja presen<;:a
quase obsessiva na literatura portuguesa do £lm do seculo passado traduz bern a
perturba<;:ao funcional do ego nacional. 0 estudo das constela<;:6es imagotipicas
que este estrangeiro convoca na literatura portuguesa da segunda metade do seculo
XIX participa do esclarecimento da propria no<;:ao oitocentista da decadencia: e
4('

idem, pp, 96 e 97.

47

idem, p. 97.

48

Bourdon, Alben-Alain (1988), "Les images de I'Angleterre et de la France dans
A1aias d'E<;a de Queir6s", in
Era de Quei)'Js et La culture de son temps. Paris: Fundayao Calouste Gulbenkian. 124-125.

as

·i9

Queir6s, E~a de (s.ld.). Cartas de Inglaterra e Cronicas de Londres. Lisboa: Livros do Brasil. 58.

,0

Girardet, Raoul (1986). Mythes et mythologies politiques. Paris: Seuil. 22.
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em relas:ao aos outros - principalmente a Frans:a e aInglaterra - que Portugal nao

vale; e em relas:ao a esses outros que Portugal se pensa e se deseja.
Ramalho Ortigao foi, por sua vez, urn militante apaixonado e laborioso de
uma pedagogia do sucesso nacional, que para ele passaria pela recuperas:ao do
deficit cultural e, mais que tudo, ontologico, da mediocre afirmas:ao da imagem
portuguesa na corte internacional. As questoes da auto-imagem, plasmadas na
imagem da nas:ao, circunscrevem, no folhetim jornalistico ou no livro de viagens
ramalheano, de modo pd.tico, explicativo, didactico, 0 essencial da reBexao e da
mitologia cultural da geras:ao de 70.

Imagens do estrangeiro e narrativa de viagens
Na narrativa de viagens, esta imagem e projectada como uma construs:ao,
uma tradus:ao pessoal da complexa rede de referencias mentais da cultura visitada,
daquilo a que poderiamos chamar as estruturas ocultas do estrangeiro. 0 mais
importante sera desvendar, nessa construs:ao, a logica do tecido da imagem, a sua
estrutura dinamizadora, a sua mitologia pessoal, tentando encontrar-Ihe as variaveis
mais estaveis ou mais marcantes - talvez aquilo a que os matematicos chamam
varidveis nao dependentes.
Nao se tratara de contribuir para uma psicanalise cultural ou mitica de urn
destino colectivo, cuja indecisao de contornos, Buidez e polimorfismo discursivo
tornam irrisorias as interpretas:oes generalizantes e empobrecedoras as descris:oes
parciais: e, alem do mais, arriscado ten tar verter 0 irracional e 0 multiplo na
linguagem do inteligivel e do univoco.
Tentar-se-a, apenas, colocar em evidencia as sequencias fundamentais que
estruturam, nos textos de viagens de Ramalho, uma associas:ao esravel de imagens
do outro. Estas imagens, como os mitos, reenviam a uma cosmogonia e a uma
auto-gnose, reactualizando uma historia exemplar, cimentando prindpios eticos
fundadores, reactivando referencias culturais ligadas ao saber e a autoridade que,
ao conferir coerencia e unicidade a imagem do outro, restauram e caucionam a
identidade do eu.
Se, como diz Raoul Girardet, !'etude de ses reves constitue, pour fa connaissance

d'une societe, un instrument danalyse dont on ne saurait negliger l'ejficacite 50 , tratar27
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se-a sobretudo de reler,

a luz do discurso de

Ramalho, as questoes referentes

a

prablematica da alteridade, no que se refere, principalmente, aimpartincia do seu
pensamento na hist6ria da mentalidade portuguesa. Medularmente pedag6gico, esta
ainda por avaliar 0 suIco deixado pelo seu discurso na forma<;:ao da opiniao publica
portuguesa e dos lugares-comuns - ideol6gicos, esteticos, morais - de uma parte
da bagagem cultural colectiva adquirida, desde a familia e a escola, pelas gera<;:oes
nascidas ap6s a I Republica.
Neste estudo, portamo, pracurar-se-a fixar, par urn lado, as grandes unidades
tematicas sobre que giza a observa<;:ao do outro, os sentidos em que ela se organiza,
as categorias opostas que institui; e, por outra, as rela<;:oes que essa observa<;:ao
surdamente vai estabelecendo com as raizes da tatalidade intertextual do paradigma
ramalheano.
Constituindo 0 relata de viagens urn dispositivo narrativo cujo objectivo e 0
de accionar uma estrategia realista e referencial, a imagem do estrangeiro frances
e ingles nos livros de viagens de Ramalho Ortigao corporizara sobretudo urn
regista espedfico - 0 registo do folhetim jornalistic0 51 • As imagens do outra,
constru<;:oes narrativas entre os universos da experiencia e do imaginario, operando
a determina<;:ao do outro sobre 0 fundo de uma referencia ao mesmo, participam
sobretudo do processo ramalheano da cria<;:ao do efeita de real: urn real eufemizado
e eloquente, de uma simplicidade aparatosa e sugestiva, enumerativa, descritiva,
pitoresca, humoristicamente contrastada. Urn real alegremente simplificado, que
transfarma as desgra<;:as em anedotas; urn real de que, acima de tudo, se procura
extrair uma li<;:ao positiva - ou, pelo menos, divertida.
Considerando categorias estruturantes da diferen<;:a as do espa<;:o, do sexo e da
rap, elas organizam, implicitamente, 0 conteudo dos capitulos que se seguem. 0
lado de la, 0 lugar estrategico do desejo, utiliza uma marca<;:ao simb6lica de raiz
essencialmente material: os tres tipos fundamentais da alteridade que enumeramos
corresponderao a investimentos espedficos do desejo em areas fisicamente definidas:
paisagem, cultura, habitat, mulheres.
Procuraremos, pois, a partir destes eixos fundamentais de estrutura<;:ao da
imagem, esclarecer e acompanhar 0 modo como em Ramalho Ortigao dialogam e

e indispensavel consul tar a obra de Ernesto Rodrigues, Mdgico fllhetim: litemtum
e jomalismo on Portugal, Lisboa, Editorial Noticias, 1998,

51 Sabre a "folhetim" oitocentista.
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interagem as duas gran des inst'tncias do outra: da Fran<;:a, essa bela e adorada pdtria
do espirito universal, a extremosa mae do direito e da liberdade52 ; da Inglaterra53 ,
perturb ada e ambigua referencia ramalheana (e tambem queirasiana, talvez

bom
senso prdtico, 0 espirito de ordem, a compreensao do conforto e 0 am or das viagens 54 e,
alguns anos mais tarde, a tradifao de rapacidade e grosseria s5, a avidez esfoimada do
carnivoro, do impulso bestial e da cilada felina 56 •
nacional), de cujo povo Ramalho Ortigao apoma, comraditoriameme,

0

\2

Ortigao, Ramalho (J 944). As Farpas. VIIf Lisboa: Classica Editora. 79.

53

Sobre a Inglaterra, visitada por Iiteratos oitocentistas, incluindo Ramalho Ortigao, consulte-se a tese de doutoramento
de Maria Isabel S. C. Santos, 0 Imperio do Outro. Era de Queirds, Ramalho Ortigdo, Batalha Reis e Oliveira Martins
e a Inglaterra Vitoriana, [texto policopiadoJ, Lisboa, Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa,

54

Ortigao, Ramalho (1945). Notas de Viagem. Lisboa: Classica Editora. 94.

\5

Ortigao, Ramalho (1943). "Lord Salisbury e correlativos desgostos".John Bull. Lisboa: Classica Editora. 293.

56 Idem, p. 304.
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Em Paris
Ramalho Ortigao visitou pela primeira vez a Fran~a - ou, antes, Paris, porque
foi exclusivamente em Paris que se nxou - em 1867. Tinha trinta e urn anos. Nesse
ano e no seguinte esteve em Paris durante varios meses, visitando a Exposi~ao
Universal e percorrendo a cidade. Estas estadias renderam-lhe urn livro, Em Paris
(1868) eo capitulo "Em Fran~a" (escrito em 1867) de Pela Terra Alheia (1867-

1912).
Em 1878 visitou novamente Paris, por ocasiao da nova Exposi~ao Universal,
sobre que registou, em Notas de Viagem (1878-79), minuciosas e desenvolvidas
observa~6es. Passou igualmente por Paris em 1883, mas apenas em transito para
a Holanda.
No nm da sua vida, Ramalho viveu ainda algum tempo em Paris (num periodo
que e diEicil precisar, mas que decorreu certamente entre 1911 e 1913), onde redigiu
pelo menos algumas das Ultimas Farpas e uma carta a Eduardo Burnay, de 27 de
Novembro de 1912, publicada na revista Tempo Presente.

o que nos interessa por agora observar e 0 seu primeiro contacto, a sua entrada
na capital do pais cuja lingua ensinava, desde os vinte e poucos anos, no Colegio
da Lapa, no Porto (e na qual iniciou, por exemplo, E~a de Queir6s).
No dia imediato ao da minha chegada a Paris, tomei defronte do cafe Riche
urn destes bonitos coupes, que no boulevard dos Italianos se chamam andorinhas
porque nao aparecem na pra<;a senao de Verao, e apresentei-me na rua de
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l'Universite, em uma casa, para cujo dono tinha uma carta de apresenta<;ao duma
senhora parisiense, que eu encontrara casualmente no Porto de passagem para
Espanha 1

E assim que inicia Ramalho Ortigao 0

seu primeiro livro de viagens, Em Paris

(1868), que assinala justamente a primeira grande viagem da sua vida. Precedido
de urn Pro logo em viagem (posteriormente refundido no texto que ante cede a
colecranea Pela Terra Alheia (1881-1909), sob 0 titulo "Sobre as aguas do mar"),
Em Paris parece testemunhar exactamente urn dos objectivos fundamentais das

viagens de Ramalho: ser apresentado a grande capital da cultura, cuja topografia
intima parece abordar com a desenvoltura de urn conhecedor.
De facto,
que

0

0

mediador de que Ramalho se mune na primeira visita a Paris,

vai introduzir no interior da cidade e, com

parisiense -

0

0

0

acetinado pli2 da sua amiga

seu pequeno Paris intimo, a sua previa sociabilidade de homem do

mundo. E e urn homem do mundo, precisamente, aquele outro que vai ten tar
conhecer atraves da sua amiga: um dos mais perftitos tipos de homem de que pode
Jazer ideia. 0 senhor de Clavieres tem pouco mais de 30 ano~.

E a casa desse
orgulhosissimo4,

perfeito parisiense que antes de tudo se dirige, empunhando,

0

cartaozinho em que a sua amiga tra~ara, como os mais

incompreensiveis e adordveis pes de mosca que a aftlados e pequenos dedos ftmininos e

retrato de urn tipo de homem que, como
descobrira, ja nao e vivo.
dado esgravinhar',

0

0

narrador em breve

A sua descoberta de Paris inaugura-se, pois, sob os auspicios de uma mulhermediadora e da busca de urn homem perfeito; e to do 0 livro respondera em surdina
a essas duas refen~ncias: a intimidade ternamente maliciosa com a mulher parisiense;
a identifica~ao deslumbrada com urn tipo de homem parisiense desaparecido
(recem-desaparecido, alias, vitima de uma mulher).

1

Ortigao, Ramalho, Em Paris, Usboa, C1assica Editora, 1958. p. 16.

2

idem, p. 18.

3 Id.,

ibidem.

4

Id., ibidem.

j

Id" ibidem.
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A cas a de Clavieres e a narras;ao do seu complicado romance, que consiste
numa curiosa, levemente camiliana, novel a romantica (e a narrativa de uma mulher

fotal 6 ; ostenta provas da veracidade do que e narrado, cartas, versos, diilogos),
constituem como que uma imagem do outro por interposta reconstituis;ao de uma
narrativa. Como se nao Fosse possivel aceder ao real de Paris senao atraves de urn
discurso ostensivamente ficcionalizante,

0

qual, s6 por si, criasse urn efeito-Paris,

assegurando urn tom e urn testemunho verosimil. Isto e, como se tivesse sido preciso
pedir emprestada a fics;ao literaria a linguagem do lugar-comum.
Depois de ter acompanhado a sua personagem pela Chaussee d'Antin, pelo
Bois, pelo teatro dos Italianos, pela Grande Opera, pelas soirees da duquesa de
Mondry, pelos bailes da embaixada daAustria, acasa da sua amante e ao seu castelo
na Normandia (reconstituindo 0 momento em que 0 her6i cai morto quando tenta
beijar a sua mulher legitima) - depois de assistir imaginariamente

a queda dessa

7

parisiense inspiradora mocidade e de conhecer de vista a mulher fotal esplendida

cocotte que se exibe na Grande Opera, Ramalho muda de registo e de acompanhantes
e visita Ferdinand Denis na casa deste, na Place du Pantheon.
Ap6s esta importante visita, deambula pelos boulevards e pelos restaurantes,
pela critica jornalistica e literaria e, nos ultimos capitulos de Em Paris, ja integra
esta complexa antologia de anedotas, fics;6es e impress6es em sinteses mais amplas
e desenvoltas.

E assim com ''A Mocidade", 0

capitulo final do livro, no qual uma

mocidade ardente de trabalho e dvida de glOria constitui

0

contraponto optimista

dessa mocidade em extins;ao, que Ramalho nao chega a conhecer, a do Senhor
de Clavieres, 0 mitico dandi parisiense. E assim tam bern com "A parisiense",
antepenultimo capitulo, contraponto da fatal cocotte: a amante de Clavieres, Cecilia
Dermont.
Na realidade, do percurso geografico e narrativo que Ramalho empreende
resta-nos uma curiosa e complicada rede de referencias cruzadas: nunca se sabe se
foi

0

narrador que la esteve ou algum dos seus personagens do tout Paris, onde toda

a gente parece conhecer e opinar sobre toda a gente e onde todas as personagens
se parecem, ou se se trata de uma inferencia, de urn implicito ou de uma mera
suposis;ao do cronista. Todos os lugares se correspondem, na crias;ao desse efeito

(, idem, p. 27.
7

idem, p. 195.
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topogrifico, dessa metifora da cidade feita de lugares-comuns sobrepostoso Uma
especie de retorica da aproxima<;:ao dis curs iva dos lugares constitui-os menos
em espa<;:os reais do que em signos de uma linguagem-cidadeo Recomp6em-na
segundo combina<;:6es de impress6es que nao sao mais do que variantes, entre
o mito e a caricatura, da descri<;:ao, que, logo a entrada, a obsequiosa amiga de
Ramalho the tra<;:ara da vida, absolutamente citadina e mundana, do parisiense
perfeito:
No Bois conhece-se-Ihe a libn~ dos criados; no foyer da Grande Opera tem-selhe de cor a biografia; no boulevard dos Italianos diz-se onde ele compra as luvas;
e Isabel, a celebre ramalheteira Co,) sabe qual e a camelia que ele mete na casaca
quanto esta de preto e qual a que prefere quando esta de corBo

E, agora, a entusiasmada descri<;:ao, por Ramalho, do dia perfeito em Paris,
descri<;:ao alias abundante em anglicismos:
Passar uma tarde nas corridas de Longchamps em companhia meiga, dentro de
um landau ou de um four in hand como um verdadeiro gentlemanrider; depois
de se ter inscrito com alguns IUlses no Betting-Room, e, corrido 0 Derby, regressar
pelo Bois de Boulogne entre dez mil carruagens,

c. .. )ir apear-se a noite a esquina da

C.. ) entrar num pequeno gabinete forrado de couro de Vars6via
com tapetes e reposteiros de veludo, sentar-se em tete-a-tete C.. ) e principiar a
rue de Marivaux,

jantar (.0.), isto e passar uma tarde como principe e acaba-Ia como rei 9 .

Confronte-se esta descri<;:ao com a do tipico Petit Creve, tambem pela voz do
narrador-autor:
Depois de vestido, decotado, lustrado e perfumado, mete uma camelia na casa
da jaqueta, entra num coupe e vai almo<;ar e assistir ao lever da amazona ou da
dan<;arina celebre durante essa semana.

8

idem, p. 18.

9

idem, pp. 119-120.
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As quatro horas entra em casa outra vez, despe-se e entraja-se de novo (. .. )
e monta urn cavalo segura e pacato C.) com urn charuto nos beic;os, os pes
preguic;osamente enterrados nos estribos e 0 corpo abatido e adonnecido no selim.

C.. ) Depois de voltar do bosque, 0 petit creve veste-se novamente para jantar.
( ... ) 0 petit creve sai de jantar para ir dormir num baile ou bocejar nalguma soiree

oficial, quando nao fica debaixo da mesa, alagado em vinho, envolto na toalha e
moido pelo cancan que Ihe sapatearam em cima ao tomar

0

cafeo

Esta sobreposiyao contradit6ria de imagens de urn mesmo cenario sugere a
permanencia de uma repetitiva imagetica de Paris: a do mundanismo, ada Festa
social e intelectual, cujo sentido mitico tentarei aprofundar mais adiante. Aqui,
nesta primeira abordagem da imagem francesa, sublinho sobretudo a abundancia
das referencias topogd.f1cas, ali ada asua produtividade na composiyao de urn mito
espacial- 0 do lugar da "vida de rei", sob os auspfcios da mediayao feminina e da
emulayao masculina.

Em Londres
A Inglaterra, larga e sugestivamente referida em pequenos apontamentos
dispersos em Notas de Viagem e Pela Terra Alheia Ie II, e objecto de varios textos que
lhe sao exclusivamente dedicados: Os Ingleses, publicado no Almanach Illustrado da

Empreza Horas Romanticas, em 1873; Os Ingleses em Sintra, publicado no Almanach
Illustrado, em 1875; Carta a Mr. John Bull- publicado n'As Farpas de Abril de
1876; John Bull- depoimento de uma testemunha acerca de alguns aspectos da vida
e da civilizafdo inglesa, em Fevereiro de 1887.
Este Ultimo texto e, como 0 seu autor salienta, produto da sua visita a Inglaterra:
a primeira e unica viagem que ai empreendeu.John Bullvai ser aqui, por isso, a nossa
principal referencia. 0 texto propriamente dito e antecedido por uma especie de
prefacio-dedicat6ria: A Sir John Bull em sua ilha, titulo significativamente seguido
da notayao Canal da Mancha, lado esquerdo, que constitui urn arremedo de endereyo

10

idem, pp. 191-192.
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do destinarario desta missiva. Ela tern, alia.s, uma estrutura semelhante
em 1876, fora publicada n'As Farpas ll .

o pequeno livro superficial e chouteiro

l2

a que, ja

anunciado na dedicatoria e constituido

por 13 capitulos ordenados, sumarizados individualmente e, de resto, concebidos
como pequenas pec;:as individuais, com a unidade e a estrutura das cronicas
jornalisticas: folhetins. A seguir ao capitulo XIII, intitulado "Conclusoes", constam
da edic;:ao de 1943 (aquela que compulsei) dois apendices, ai claramente colocados
por afinidades tematicas e talvez cronologicas: 0 Processo Gordon Cumming, sem
data de ano, publicado inicialmente na Gazeta de Noticias do Rio de Janeiro; e Lord
Salisbury e correlativos desgostos, tambem publicado no mesmo jornal, datado de
Outubro de 1890 - tres anos depois de John Bull, dez meses depois do ultimatum
ingles. A edic;:ao que utilizei junta, portanto, ao texto John Bull propriamente dito
(ante cedi do do competente prefacio), dois outros textos sobre a Inglaterra, com
diferentes intenc;:oes editoriais e, certamente, escritos em contextos essencialmente
distintos.
Entremos em Londres com Ramalho. Ele so vai estar quinze dias no solo
venerando do West End, no pavimento sagrado de Trafolgar Square, de Grosvenor
Square, de Picadilly, de Regent Sreet13 • No corac;:ao de John Bull.

Londres e, de todos os modos,

0

centro da civilizac;:ao inglesa. Simbolicamente

despejado em Victoria Station ou Charing Cross, no corac;:ao metro politano de
Londres as 9 horas da manha (a manha e verdadeiramente inaugural em Ramalho),
entre uma enorme multidao, 0 visitante e assimilado pelo publico, torna-se urn
anonimo, reverente passageiro que se apressa a cumprir, como os outros, as
formalidades da viagem.
A sua pre-imagem de Inglaterra/Londres faz dessa chegada uma sensafdo
inteiramente especial na vida l4 • Na sua bagagem mental, com elevafdo e respeito l5 ,
traz Darwin, Herbert Spencer, Charles Dickens, logo ao de cima; depois,
Thackeray. Caucionada por citac;:oes de autoridades, a sua primeira viagem fez-

11

Ortigao, Ramalho. As Farpas, II, Lisboa. Classica Editora, 1943, pp. 95-131.

12

Ortigao. Ramalho, Jo/m Bul!, Lisboa. Classica Editora, 1943. p. 19.

13

idem. p. 60.

14

idem. ibidem.

15

idem, p. 61.
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se antecipadamente atraves dos livros, e os primeiros passos nesse carpo ]a tao
literarizado sao guiados pelo murmurio das palavras e das ideias lidas.
Ramalho integra-se, pois, no espac;:o que pisa, identificando-o, assimilando-o a
massa de imagens de que previamente se munira. 0 espac;:o geografico real e assim
uma especie de ilustrac;:ao viva, de exposic;:ao, de montra, tao cara a Ramalho - uma
forma mais pedagogica e mais eloquente de conhecer e aprender

0

que vern nos

livros.
Observa, antes do mais, a democraticidade do povo ingles, as qualidades de
eficicia nas relac;:6es da sua rotina social e institucional, norteadas pela praticidade,
rapidez e self-government16 • A sua primeira impressao e de que se trata de urn povo
democdtico: Quem e que manda aqui? Ninguem 17 (contrastando com oposta
impressao da Alemanha e harmonizando-se com muito semelhante impressao da
Holanda) 18.
Depois, as primeiras passadas nasgrandes ruas, naturalmente as mas dagentrye
da nobility, confirmam a grandeza da imagem livresca. Aprecia tanto os palacios 19
como as edificafoes mais modesta?O, com sua grafa picante, arzinho independente e
senhorif21.
Londres cheira bem: algodao novo, sabao e hulha21 e essa impressao estetica

global alia-se

a primeira nota ligeiramente depreciativa: a referencia ao nevoeiro

de Londres, ele proprio tambem ex-libris da cidade,ftito de sebo e pos de sapato?3.

o espac;:o geografico e 0 espac;:o imaginario confundem-se, entreabrem-se: nao 0
detem as portas fechadas - ele julga conhecer 0 seu interior; nao 0 intimida 0 porte
irrepreensivel da multidao, a sua forma arrogante de caminhar - ele ja a admira,
ja a aprova, identifica-se talvez com ela (Augusto de Castro 24 faz uma expressiva
descric;:ao da marcial postura de Ramalho).
16

idem, pp. 62-63.

17

idem, p. 62.

18

Ortigao, Ramalho, A HOlallda, Porto, LeIla, 1981, pp. 49-103.

19

Ortigao, Ramalho,jolm Bull, ed. cit., p. 64.

20

idem, p. 65.

21

idem, ibidem.

22

idem, ibidem.

23

idem, ibidem.

24

Castro, Augusto, "Ramalho Ortigao, seu exemplo e sua obra", prefacio ao tomo I d'As Farpas, Lisboa, Clissica
Editora, 1944, pp. XI-XXXVIII.
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Facilmente

0

autar reconhece os bairros, os mesmos do cenario literario,

seu mapa mental: Chelsea, 0 bairro dos Snobs de Tackeray,
mercadores presumidos e vaidosoi s; Queen Square, Bloomsbury Square, a zona da
pequena burguesia, dos empregados de comercio, de Dickens e do seu Pickwick;
iluminando-os com

0

Hyde Park, Westminster, Belgravia, da nobility;

As casas, que sempre tanto

0

0

East End, dos pobres.

atraem, reflectem ainda, em Londres, as suas

recordaroes de artr?6, evocam imagens oriundas dos livros: e como se visse urn £lIme
mudo a que mentalmente Fosse acrescentando texto, perfumes e ruidoso Diante
dessas portas fechadas ve 0 tepido conforto 27 imortalizado nos romances ingleses, 0
respiro interior do homr?8; atraves dessas portas envernizadas ressoa para ele 0 ruido
das reJeiroes que constantemente entrecortam a intriga mais sentimental do romance
inglei 9 ; evoca as tradiyoes familiares, que tao bern conhece dos livros; ouve as
valsas; des£llam diante dos seus olhos as pratazadas de ostras, a vitela jria, 0 suculento
carneiro, 0 stilton com aipo, a t011:a de amoras, 0 plum pudding'°; distingue 0 aroma
festival do xerez, do vinho do porto, do limao, da canela e da noz moscada31 •
Recheada assim de sonhos e palavras (palavras-sonho elas tambem, intraduziveis,
aromaticamente pejadas de seduyao imaginada), a terra que pis a e como que
reconhecida, redescoberta, sem que essa redescoberta e esse reconhecimento van
alem da evocayao enumerativa e sem que seja alterado, ou aprofundado, 0 sentido
ja repertoriado do itinerario.
As interpretayoes que 0 narrador opera do real sao, por urn lado, redundantes
com 0 preconceito literario: nao hd em Londres nem pobres nem pOV0 32 ; e, por outro,
sao oriundas de opinioes alheias: um suiro, caixeiro C.. ) residente em Londres (... ),
meu companheiro de viagem e de cabine, informa-me de que (.. .)33.

2, Ortigao, Ramalho,Jofm BII!!, ed. cit., p. 66.
2(,

idem, p. 67.

27

idem, p. 65.

28

idem, p. 66.

29

idem, ibidem,

30

idem, pp. 66.67.

,1

idem, p. 67.

32

idem, p. 68.

33

idem, p. 69.
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Valorizando e percorrendo os lugares-mitos, os dos livros, Ramalho esta,
preferencialmente, na ma. Ao sabor e cheiro das suas impress6es essencialmente
plisticas, exteriores, Ramalho/viajante respira mais fundo ao ar livre, fixando formas,
cores e movimentos no nitido recorte exterior, ao acaso por at flra 34 •

Paris e Londres: a visita intima e

0

turismo

Ramalho nao vagueia em Paris: dirige-se a locais, frequenta-os, maneja-os,
interioriza-os. Em Paris nao e urn livro de descoberta, ou redescoberta, de urn espa<;:o
geografico sentido verdadeiramente como alheio. Ramalho tern ai urn nome, e urn
personagem de Em Paris. Parece, em Paris, mover-se com a familiaridade mundana
com que se introduz na cas a de Clavieres. Paris abre-se-lhe como essa cas a; e a sua
avidez mundana de identifica<;:ao cultural com 0 Paris do boulevard vive dessa euforia
empatica, como aquela que experimenta ao conhecer a hist6ria do Sr. de Clavieres,
atraves do seu secretario: Por uma serie de coincidencias e de homogeneidades (... ),

0

secretdrio do senhor de Clavieres era meu amigo ao cabo de duas horas de convivencia,
e eu estimava-o desde entdo como se 0 tratasse jd de hd muitos anos3 5•
Assim, para Ramalho, 0 espa<;:o geografico que 0 acolhe em Paris e urn espa<;:o
relativamente estavel, investido de elabora<;:ao pessoal, urn campo sistematizado
por combina<;:6es de impress6es intimas.
Entrando em Londres, Ramalho e essencialmente 0 turista culto e bern
informado, impante do esprit du lieu e de dados estatisticos, desejoso de comprovar
(e de ritualizar) os estere6tipos livrescos de uma Inglaterra reproduzida. Como se
Londres Fosse urn texto ao qual se assistisse, urn texto espectacular cujo sentido se foi
criando pela sedimenta<;:ao da cultura. As referencias culturais nao desempenham ai,
pois, apenas 0 papel de mediadores do sentido do espa<;:o visitado: elas substituemse-lhe, criam-lhe uma especie de rep uta<;:ao , de enfase que encobre 0 espa<;:o
estrangeiro com urn colorido manto cenografico totalmente colectivizado. Tornada
repert6rio de imagens tipicas, a entrada de Ramalho em Londres - an6nimo
viajante entre os demais - nao e, pois, mais do que la trace dans Ie temps collectif

34

idem, p. 92.

35 Ortigao, Ramalho,

Em Paris, ed. cit., pp. 21-22.
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d'une vaine presence singuliere qui se resorbe totalement dans Ie gregaire, de que fala
Patrice Thompson36 •
Londres e, por isso, uma cidade bern mais pitoresca do que Paris - de urn
pitoresco de cliche, proporcionando a Ramalho uma experiencia bern mais fisica,
exterior e sincretica. A fragmenta<;:ao toponimica, a justaposi<;:ao espacial, criam
o primeiro efeito, mais rudimentar, de depaysement: fragmenta<;:ao e justaposi<;:ao
proprias tambem da estrutura sequencial das cronicas jornalisticas, dos folhetins,
que de facto constituem John Bull. Sozinho em Londres, por pouco tempo, nao
parece ter chegado verdadeiramente a entrar: £lcou na rua, a olhar respeitosamente,
como os turistas fazem, reconhecendo imagens de bilhete postal.
Da entrada de Ramalho no espa<;:o de ambas as cidades ressalta

0

extremo

condicionamento cultural e livresco com que as aborda. Ressalta igualmente, para
ja, a falta do sentimento da cidade enquanto paisagem, enquanto no de simbolos
verdadeiramente visuais. Uma poetica espacial da cidade podera em breve come<;:ar,
no entanto, a esbo<;:ar-se.

36 Thompson, Patrice, "Le paysage comme fiction", in Revue des Sciences HI/maines, n.O 209, Lille, Universite de Lille
III, 1988, p. 11.
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Em Paris

Saudoso do verdadeiro e genuino Paris, de que 0 boulevard nao dd neste momenta
mais do que uma bem superficial e bem incorrecta ideia, foi it rive gauch(P. E assim
que, num texto de 1883, Ramalho procura, nos jardins de Cluny e Luxemburgo,
nao invadidos por estrangeiros, surpreender uma impressao principaPB, urn sentido
do lugar de Paris. Primeiros tras:os: a frescura, a limpeza, a pureza - as jardins
de Cluny e do Luxemburgo pareciam lavados de fresco a sabao e it escova de unhas3 9•
A chuva recente, a presens:a, toda em azul e branco, de crians:as e de mulheres
- jovem e loira, vestida de algodao azul40 , idosa de cabelos brancos - aliam a pureza
luminosa a uma tonalidade campesina e terna nas atitudes enos acess6rios: a das
drvores cobertas de pardais, ada relva reluzentes, dos pinto res de ar livre, dos chapeus
de palha com papoilas, da mae do artista4 ! que the Ie em voz alta.
Uma descris:ao pictural (de que Ramalho foi dos principais cuhores, como
critico de arte) opera sem duvida aqui uma renaturalizas:ao da paisagem urbana,
accionada nao s6 pelo desejo da captas:ao de uma atmosfera do real (urn verdadeiro
esprit du lieu) como pela busca de urn modo de expressao mais organico, mais fiel
aplasticidade do natural e do vivo. Sao outras tantas preocupas:6es romanticas.
o quadro do jardim parisiense e extremamente raro em Ramalho. Podemos
consided.-Io unico: os exteriores de Paris reduzem-se a poucas, e breves, descris:6es
do Bois - uma n'As Farpas42 , de 1884; outra em Notas de Viagem 43 , de 1878.

17

Ortigao, Ramalho, Pew Terra Alheia. II, Lisboa, Classica Editora, 1949, p. 77 .

.18

idem, p. 75.

39

idem, p. 77.

40

idem, ibidem.

4\

idem, ibidem.

42

Ortigao, Ramalho, As Farpas, III, Lisboa, Classica Editora, 1944, p. 104.

43

Ortigao, Ramalho, Notas de Viagem, Lisboa, Classica Editora, 1945, p. 51.

41

As PRIMElRAS IMPRESSOES

o Bois representara, como os jardins, 0 espa<;:o naturalizado de uma paisagem
humana, 0 seu encontro de urn centro vivencial; ou me1hor, 0 seu regresso a uma
sedia<;:ao natural que, fundarnentalmente ruralizante, ultrapassa, por urn acto
simb6lico de lavagem do superfluo e de naturaliza<;:ao do real, a mera fun<;:ao
cenogrifica.
Assim, a vida e1egante, a vida da moda confunde-se com a pr6pria naturalidade
do espa<;:o habitado:
(no Bois) a parisiense, os gamos e os coelhos estao alerta na vic.;osa floresta.
Os cavaleiros e as amazonas, com urn ramo de flores no peito, galopam

a redea

longa na balsamica virac.;ao da manha C... ) A areia das longas ruas flexuosas,
ensombradas de urn verde tenro e luzidio, estala como pao fresco debaixo das
rodas silenciosas e aladas dos tilburis (. .. )44.

Nos recintos fechados dos jardins e do bosque, os passaros, as mulheres,
as crian<;:as, comp6em urn cenario paradisiaco de locus amaenus. A paisagem
naturalizada estabe1ece como que uma infraestrutura edenica, dominada pe10
fecharnento e pe1a feminiliza<;:ao. 0 jardim e 0 bosque materializarn essa imagetica
da intimidade: a quietude e 0 bem-estar parecem ser atributos de Paris, onde 0
arnor e verdadeiramente uma aptidao, uma ciencia, uma instituirao, constituindo
urn fondo de delicada e inteligente ternurtf±5. A ternura protectora e materializante
infantiliza-se, torna-se mimo, propicia uma conste1a<;:ao da intimidade, favorave1
as de1icias da regressao: E aqui que estimaria ter nascido46 •
lugar da morada e do nascimento inclui 0 da eufemiza<;:ao da morte, do

o

sepulcro maternal: 0 Pere Lechaise, templo da saudade47 , e povoado de mulheres,
operariazinhas (novarnente associadas aves - asseada como um passarinho 48 ) que

as

·;4 idem. ibidem.
4,

Ortigao. Ramalho. Fe/a Term A/heia. II. ed. cit .• p. 50.

46

idem. ibidem.

47

idem. p. 38.

48

idem. p. 39.
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se dirigem ao seu rnmulo querido com a mesma grafa de quem se fosse lanfar nos
brafos do amigo do seu corafa0 49 •
A assimilayao dos valores mortuarios ao repouso, a intimidade e ao amor sao
bem ilustrativos desse simbolismo da intimidade com que Ramalho envolve um
Paris-jardim feminizado, rei no de uma especie de simbiose mae/filho apaziguadora
e harmonizante.

Em Londres
Londres, pelo contra.rio, constela um imaginario dominado pela antitese.
Em Londres, sao os exteriores os espayos potencialmente mais arriscados, menos
marcados pelo investimento social e mais caracterizados pela imprevisibilidade. Sao
o que podemos chamar espayos expostos, em que as ocom~ncias sao mais incertas,
as experiencias mais diversificadas, eventualmente marginais, transgressoras ou
subversivas das normas culturais.
Ramalho descreve a rua de noite: Regent Street na direcfao de Hyde Park, as
9 horas da noite, ate St. James 50 • 0 clima e ameno: um tempo doce, um ceu quase
limpo, prateado pelo luar ingles51 • 0 espayo e apenas iluminado pela luz exterior:

fecham-se sucessivamente as comunicayoes com os interiores domesticos, correndo
com grande estrondo os estores de firro 52 •

E um espayO absolutamente vulnedvel,

sem hip6tese de refugio ou abrigo. E neste espayO, Hyde Park-salao, que Ramalho
encontra a populayao noctivaga feminina de Londres, sinistramente esbatida na
noite. Euma cena de caya, com alusoes subtis a devorayaO e significativas menyoes
aos dentes: uma das mulheres rouba-Ihe

0

charuto, que mostra a reluzir entre os

dentes 53 ; outra

(. .. ) tinha quebrados os do is dentes superiores da [rente. A rir mostrava no
meio da boca um quadradinho preto, que me £lcou de lembraw;:a, que da! par

49

idem, p. 40.

50

Orrigao, Ramalho,folm Bill/., ed. cit., pp. 107-105.

\1

idem, p. 107.

52

idem, p. 105.

53

idem, ibidem.
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diante vejo ainda vagamente, como no fundo da minha compaixao, todas as
vezes que na minha presen<;a sorri a boca virginal e pura das meninas dessa
mesma idade. 54

A sua aventura na noite, uma aventura vulgar, constitui no entanto algo que ndo
se pode imprimir, ndo se pode escreve':;5; e inominavel, informulavel. Torna-se assim
uma verdadeira experiencia da totalidade significante: e a experiencia do horror.
Adquiriu valor simb6lico. E a face nocturna de Inglaterra.
As onze horas da manha Ramalho barbeia-se. La fora, atraves da cortina
cor-de-rosa, brilha um lindo dia humido, vivido, picante56 , de ceu branco perola57 •

Aformoseando-se5 8 , Ramalho partilha da frescura e do vi<;:o da manhi, antecipando 0
prazer do almo<;:o, imaginando urn passeio pelo campo. De repente, 0 ceu torna-se
bafo e espesso amarelo de ocre e, logo de seguida, negro, negro como pez59 • Eo nevoeiro,
sempre horroroso e inesperado, emblema da excentricidade briranica. Ramalho
socorre-se de uma certa coprolalia a que, frequentemente, lan<;:a mao: 0 nevoeiro e
escatolizado, comparado aaguaglaucaG° do Tamisa (tinta gordurenta (. . .) flrmada
da supurafdo estagnada duma enorme fistula (. . .), vomito denegrido )61 - pulverizada
e inalada juntamente com as trevas da noite na garganta de Inglaterra 62 .
o ambiente diurno, delirantemente polufdo pelos elementos insalubres da
noite (0 gas, as lanternas, as chamas dos archotes, os clar6es rubros nas cabefas dos
cavalos enos capacetes dos policemenG3 ) constitui, como 0 ambiente nocturno, uma
especie de objectiva<;:ao sintetizante da totalidade: tal como 0 cheiro de Londres,
o nevoeiro assume 0 papel de essencia corp6rea da cidade, de espirito da cultura
inglesa.
\4

idem, p. 109.

II

idem, p. 100.

IG

idem, p. 128.

\7

idem, p. 129.

58

idem, p. 128.

59

idem, p. 129.

GO

idem, p. 130.

G!

idem, ibidem.

62

idem, p. 131.

63

idem, p. 130.
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A estrategia descritiva que convocou rio e ceu, promiscuindo-os na mesma
abjec<;:ao, contagiam 0 elemento humano. No texto de Ramalho, e no ambiente
crepuscular do esvair da cerra<;:ao que aparece urn fantasma:

0

terrivel pobre de

Londres - de rellimpago, mas em carne e osso, vivo, a bolir, a mexer andando pelo seu
pe em pleno PicadillfA. A aparifao espectralGS , absolutamente exposta, descarnado,
ossudo, mole, branc066 , escorre diante dele, como uma sombra ao longo do muro;

a

silencioso, indecifrdvel G7 • Subtrai-se, como as mulheres da noite em Hyde Park,

norma da visao racional, do discurso normal: POl' algum tempo mesmo cheguei a
jicar duvidoso sobre se essa jigura correspondia a um ser real, ou se era uma simples
visao pato16gica da minha nevrose literdria6 8 • E

0 mais absurdo: nao e uma visao;
existe - E todos ( . .) me tranquilizaram ( . .) respondendo-me: - Passam69 •

o dia clareou de novo: Uma jovial transparencia matutina, tocada de cor-de-rosa

70

(como antes fora

0

ceu, atraves da cortina da janela) envolve dois mail-coaches

em que viajam mulheres louras 7 ]. Uma alegria orquestral, de segunda aurora72 ,
como no Bois de Boulogne, anuncia a apari<;:ao do Principe de Gales, dandy
louro e requintado, apuradamente revestido, com a inevitavel rosa vermelha na
sobrecasaca. Sorri ironicamente do alto da comodidade da almofada. Ramalho
conclui explicitamente, comparando-o com

0

pobre que desaparecera: 0 Alfo e

o Omega da especie humana na grande civilizafao britlinica, 0 primeiro e 0 ultimo
cavalheiro de Londres (. ]3. Nada melhor, com efeito, para assegurar a inquina<;:ao

do espa<;:o protegido (revestido de conven<;:ao, acess6rios, dureza, densidade e brilho)
pelo espa<;:o exposto (despojado, quase invertebral, glauco, crespuscular) como a
luz trans parente de uma manha inglesa.

64

idem, ibidem.

65 idem, ibidem.
66

idem, p. 133.

67

idem, pp. 133-134.

68

idem, p. 134.

m idem, p.

135.

70

idem, p. 134.

71

idem, p. 135.

72

idem, p. 136.

73

id., ibidem.
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Oscilando entre as imagens do monarca e do reptil, da elevayao e da queda, 0
dualismo da imagetica londrina convoca, pois, a figura da antitese. A abjecyao do
Tamisa e do nevoeiro, simbolos do caos viscoso, e a repugnante invertebralidade,
proxima da fantasmagoria indiferenciante, do pobre de Londres, evocam como
que a subst8.ncia simbolica da morte, partilhada tambem pela espectralizayao das
prostitutas de Hyde Park, figuras da queda e da profanayao angelica.
A experiencia nocturna do espayo londrino, com as suas figurayoes
fantasmagoricas, alastra e perturb a 0 imaginario diurno e luminoso. A impossivel
sintese inglesa, dividida entre a indiferenciayao e a virilidade, 0 verme e 0 rei,
instala na Londres de Ramalho a inquietante noyao do contraste e do absurdo, do
excesso e da ameaya.
Contrastante com a harmonia empatica que estabelece com a Franya, urn
constrangedor desequilibrio afectivo - raro em Ramalho - nunca abandonad
as suas relayoes com 0 imaginario ingles; como se, na estranheza do outro, ele
reconhecesse, por uma vez, os contornos da sua propria e intima estranheza.
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Se, em Paris, a ruraliza<;ao do espa<;o poded. traduzir, de certo modo, uma
especie de lavar alquimico da cidade, transformada em jardim74, em John Bull 0
nosso autor desenvolve, em vasta slntese, urn dos seus temas-chaves: 0 da oposi<;ao
cidade-campo. Opondo 0 espa<;o rural ao espa<;o urbano, Ramalho esti a investir
simbolicamente, nestes dois cenarios imagotipicos, uma orienta<;ao etica e mitica
essencial na sua obra.

o campo inglis repousa,

na sua estranha imobilidade fontdstica 75 • Uma longa e

sugestiva descri<;ao da paisagem inglesa mergulha-a num absoluto silencio de sonho,
num imenso limbo que suspende provisoriamente a realidade. As proprias plantas,
envoltas no veu esfumado da neblina, como se as tivessem guardado ate ao outro dia sob
a tampa concava do ceu, numa tenue substlincia de algodao em rama7G , parecem fazer
parte das decora<;6es da Belle au Bois dormant?? Os tra<;os do adormecimento e
da imobilidade criam imagens de mumihca<;ao, de ritual mortuario, que envolve
a realidade numa macieza de casulo. Como observa Bachelard, l'etre douillettement
cache et emaillote 78 e devolvido a pro fundi dade da sua estranheza.
Ocampo e aqui parodoxalmente investido de uma simbologia de claustro,
de que a tampa concava do ceu constitui a referencia englobante. Neste limbo
suspensivo do tempo, zona nebulosa de imobilidade espectral, de uma perturbante
estranheza intimista, Bristol tambem esti deserta e silenciosa, imersa na sua cava
tristeza crepuscular 9 • Cai a noite. E, debaixo das brumas frias e alvacentas desta

74

Centeno, Yvette, "A cidade-jardim dos a1quimistas", in 0 Imagi71drio cUt cidade, Lisboa, Funda,ao Calouste
Gulbenkian (ACARTE), 1989, pp. 249-265.

7S

Ortigao, Ramalho,jolm Bull, ed. cit., p. 220.

76

idem, ibidem.

77

idem, ibidem.

78

Bachelard, Gaston, La felTe et les reveries dll repos, Paris, Corti, 1965, p. 181.

79

Ortigao, Ramalho,jofm Bull, ed. cit., p. 221.
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deslava e hirta Inglatemr O, Ramalho evoca saudosamente um repieado, um poeirento,
um suado e aturdido arraial minhoto81 •

Afalta de sentido do campo ingles -

ou ao seu esmagador sentido da ausencia

- Ramalho Ortigao vai opor a furiosa apologia do dinamismo solar, vitalista e
heroico, simbolizado pela evoca<;:ao mitica do arraial minhoro. Espa<;:o forte e festivo,
espa<;:o de pura evasao, eo espa<;:o rural da infancia - zona nostilgica da identidade
- que aqui funciona como terra outra, investida de exotismo. 0 arraial minhoro
carrega-se entao de urn simbolismo tipicamente liberrario, que os rra<;:os da Festa
e da expansao fisica aproximam do galope dos cavalos na pampa argentina ou da
quermesse holandesa82 • Eo cenario mitico do triunfo do corpo e da energia, aliado

a paixao telurica, a abertura espacial e a apologia da virilidade, que vai opor-se a
opressiva fantasmagoria do amorfismo espacial ingles: urn amorfismo evocador de
uma clausura no indizivel, de urn fatal fechamento na materia em si.
Ao mito do arraial minhoto vai associar-se 0 miro da lingua porruguesa, capiroso
material do dizer. Curada e alourada nos tepidos golfos do Mediterraneo, e uma
lingua saturada de sol, perfumada a amendoa e a fior de laranja, doee e vermelha,
espumosa e pieante, amassada em mosto de uvas e de romas, en volta num eantante
marulhar de rega e num vago zumbido de douradas e reluzentes abelhasj83.

E paradigmatico

0

estilo sensacionista, em que a coesao e a homogeneidade

do enunciado sao asseguradas pela reitera<;:ao e ramifica<;:ao de significantes e
significados a partir de urn nucleo fonetico e semantico. Aqui, esse nucleo associa
a uma sinestesia de base (uma lingua quente) urn complexo de arriburos olfactivos,
visuais, gustativos e auditivos, unificados pelo rra<;:o do calor -

0

qual reenvia ao

clima e aos doces fruros da terra meridional. E roda uma mitifica<;:ao do suI e do
sol, uma reabilita<;:ao de urn espa<;:o rural pleno de sentido: urn sentido derivado
dos sentidos, uma compreensibilidade do real baseada na sua apreensao sensual,
na do<;:ura latina de viver.
Espa<;:o da vito ria da vida, espa<;:o sagrado de urn cosmos solarizado e aguerrido,
ocampo (0 do Portugal da sua infancia) vai recuperar em Ramalho os mesmos

80

idem, p. 223.

81

idem, p. 222.

82

Ortigao, Ramalho, A Holallda, ed. cit., p. 99 e Peln TeI'1't1Alheia, II, ed. cit., p. 14. Yd. supm Capitulo I.

83

Ortigao, Ramalho,Jolm Bull, ed. cit., pp. 223-224.
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sinais de aventura e epopeia (ruptura, libertayao, extase) em relayao

a mediocre

existencia urbana - os mesmos que a viagem em si pr6pria representa em relayao

a mon6tona ordem quotidiana.
No tempo presente, de facto, os campos portugueses estao ao desbarato, as
remunerativas industrias emergentes do solo estao abandonadas. No entanto, nesse
lugar de outrora, eram aliciantes as perspectivas da abundincia. Ramalho enumeraas, com a queda habitual para a gastronomia, numa c6pia de termos
Verde. Mas

0

a Cesario

custo da abundincia e 0 trabalho de ser 0 don0 4, as tarefas epicas da
8

possessao e da lavoura. 0 custo e a serenidade da direcfdo e a energia do mando ( .. J

para se opor, para governar 85 - isto e, a coragem da struggle for life, implicando 0
amor aluta, a agressividade espevitada, 0 desafio monarquico da virilidade.
E contudo, actualmente, os milhares de individuos ociosos, mendicantes de
empregos publicos, ou burocratas emagrecidos efamelicoJG, que constituem a grande,
vagamente reptilinea populayao lisboeta, nao abandonam esse espayO urbano
em que minam a sua saude, alegria e dignidade pela maledicencia, pela inveja e 0
servilism087 • Esses desgrayados individuos nao trocariam a misera estreiteza do seu
quarto andarB 8 pela saudavel vastidao do campo, espayO exposto e largo. A cidade
garante-lhes a sossega da obediencia automdticaB 9 , todo 0 cortejo da corrupyao
subserviente, banal e afadistada, execrada por Ramalho. A cidade e 0 lugar da
realidade presente, detestavelmente presente e real. Eo real a que os oradores e os
politicos emprestam esse fondo de banalidade chata, posto que maligna, cujo rumor
monotono e perene lembra 0 de bugalhos velhos sacudidos em pucaros rachados90 •
E este 0 surdo rumor da existencia na cidade, incoerente, informe; 0 campo,
:ilacre, colorido e ruidoso, e 0 equivalente a aventura e a viagem, ao suI, ao
portugues, a Portugal. Esse lugar mitico, farto e aventuroso, esse espayo-tempo de
ouro corresponde a uma paisagem primordial. A reinvenyao da natureza associara

84

idem, p. 209.

81

idem, pp. 209-210.

86

idem, p. 207.

87

idem, ibidem.

88

idem, p. 210.

89

idem, ibidem.

90

idem, p. 208.
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uma imagem digestiva, femin6ide (a da abunddneia Jeracfssima 91 da terra) a uma
imagem belica, em que predominam os trayos da soberania e do dominio, atributos
da virilidade.
A apologia da energia alia-se avit6ria da elaboras:ao do sentido; vencer torna-se
sin6nimo de conhecer e de com bater. Aforya fisica corresponded. a energia moral:
a falta de educas:ao fisica, a inacs:ao anti-natural, a indolencia contemplativa, estao
na origem das depress6es ontol6gicas em Portugal. A recuperas:ao do sentido farse-a pelo corpo. No entanto, em Portugal, conclui Ramalho, 0 corpo e, para 0
Estado, 0 monte de estereo (omnia ut stereorae) de que falavam os Padres da Igreja.
E Ramalho remata: Nada me admira que, enquanto 0 Governo eogita, os ratos lhe
fafam ninhos no eabelo e lhe nasfam tortulhos no nariz92 •

Coerentemente com 0 pensamento romantico, em Ramalho a natureza e,
de facto, l'ensemble des phenomenes (. . .) qui flrment Ie cosmos a l'intirieur duquel
s'inscrivent les faits humains, tal como a define Paule Richard93 • Instancia regeneradora
da identidade, pela sua capacidade de fornecer senti do e ordem, 0 campo/Portugal
eo lugar de investimento do desejo, 0 centro polarizador do imaginario.
reencontro com esse centro reestruturador da identidade passara pela
afirmayao guerreira da possessao territorial. Mas envolved. igualmente a nostalgia

o

do prazer tepido de uma intimidade perdida.

91

idem, p. 20G.

92

idem, p. 216.

93

Richard, Paule, "Ut naturae poesis. Le paysage dans la description litt<'raire au debut du XIX' siecle", in Revue des
Sciences Humaines, n.O 209, ed. cit., p. 127.
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Para nos outros, artistas latinos,latinos pela rara, latinos pela religitio, latinos pela
fomilia literdria, Notre Dame e verdadeiramente a igreja paroquial, a igreja da grande
freguesia do espirito a que pertencemos, observa Ramalho em Pela Terra Alheia94 • 0
campanario cultural da cidade, recinto da grande urbe latina, transferiu-se de Roma
para Paris: e a capital do espirito, tornada paroquia, conjuga os atributos da cidade
e da casa, numa especie de provincianismo alargado, de domesticac;:ao da cidade.
A cidade nao exerce ja uma func;:ao cenografica, desenhadora de urn espac;:o
pitoresco, ou mesmo wna func;:ao diegetica, propiciadora de uma coerencia ficcional.
Como observa Patrice Cambronne, a proposito da cidade ideal dos estoicos, 0
mito da cidade corresponde au passage du temps cosmique (celui de la Physique)
au temps vecu {celui de l'Ethiquej9". Efectivamente, em Ramalho, a cidade - Paris,
Londres - corporiza antes uma especie de linguagem alegorica, uma sistematizac;:ao
da realidade. Como a linguagem, a estrutura urbana diferencia, analisa, classifica,
divide, representa. Instrumento funcional de mediac;:ao, ela organiza e reorganiza,
permanentemente, a tensao entre 0 centro e a periferia, 0 interior e 0 exterior, 0
cosmos e 0 caos, a consciencia da perda e 0 anseio do reencontro.
Em Ramalho, e na paisagem-cidade que se estrutura 0 conhecimento do outro,
que se exorcizam os medos e se encenam as respostas. E na cidade que se sonha 0
campo: e pela cidade que se constroi a natureza.
As combinac;:oes de impressoes que a cidade mobiliza justapoem e unificam, no
tecido urbano, os aspectos dispersos de uma imagem global do outro. A experiencia
do estrangeiro e, assim, uma experiencia essencialmente urbana - mediatizada
por uma cultura e uma representac;:ao discursiva. Advindo-lhe da sua condic;:ao de
enunciado escrito, as caracteristicas da representac;:ao dis curs iva do outro reveem-se
nas qualidades de discriminac;:ao, estratificac;:ao e previsibilidade tipicas do espac;:o
citadino. 0 complexo diagrama urbano constitui uma sintese civilizacional que,
opondo-se aindeterminac;:ao e avastidao do campo, torna homogenea e sistematica

94

Ortigao, Ramalho, Pela Term Alheia, II, cd. ciL, p. 97.

9'

Cambronne, Patrice, "La cite sto"icienne: ideal et realite", in 0 fmagindrio da c!dade, ed. ciL, p. 57.
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a representa<;:ao do estrangeiro. Isto

e, s6 a cidade torna legivel 0

outro - veja-se

0

caso da inquietante ilegibilidade do campo ingles.
Sendo a imagem do ponto de encontro, da cupula cultural, do campanario

(casa paterna do genera humano eRoma9G ) a imagem da cidade recupera da imagem
da casa a coerencia simb6lica, 0 intimismo e a codifica<;:ao espacial do recinto
balizado e assimilado. Lugar por excelencia da presen<;:a e do movimento, a cidade
e, como a casa, urn lugar pleno de sentido, urn lugar protegido. Neste espa<;:o,
garantido e uniformizado pelo forte policiamento da conven<;:ao, vai funcionar 0
dispositivo dos discursos sociais. Os capitulos que se seguem tentarao organizar as
imagens decorrentes da analise desses discursos: nos dominios semiologicamente
mais elaborados e mais abstractos, os das letras e das artes: jornalismo, literatura,
arte, pensamento politico, ciencia; no dominio mais pragmaticamente afectivo,
intimo e trivializado, 0 do quotidiano e da casa: educa<;:ao, costumes, religiao,
moda, culinaria, mulheres. 0 ultimo capitulo, referente as imagens da virilidade,
fechara este pequeno ensaio.

96

Orrigao, Ramalho, Pew Terra Alheia, II, ed. cit., p. 134.
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o jomalismo e 0 pensamento politico
Para que serve

0

folhetim, esse folhetim de critica leve e despresumida que passa

por a gente de oito em oito dias, sem deixar vest/gio como 0 perfume de uma flor ou
fumo de um charuto?l - interroga-se

0

folhetinista Ramalho Ortigao fazendo, em
''A Mocidade", ultimo capitulo de Em Paris, a apologia do jornalismo 2 • Associado
0

a

efemeridade e ao mundanismo, 0 conceito ramalheano da escrita jornalistica
veiculad., em permanencia, uma visao estetico-politica da realidade: elemento
civilizador, socializador, 0 folhetim ata uma gravata branca ao espirito. Concluid.
Ramalho: Serve para vos tornar menos mazorros nos vossos usos, menos brutais 0 trato
das vossas mulheres e menos casmurros na convivencia do universo3.
Vai perdurar em Ramalho a no<;:ao da fun<;:ao formativa do escritor-jornalista,
que explica e estimula, educa, afina, espiritualiza a opiniao publica - fazendo-a
sorrir, arrancando de cada facto da nossa existencia de pais decadente, mandrido,
aborrecido e enfastiado,

0

comentdrio comico, espirituoso e vivaz, que silvava

0

ar

4

como uma flecha luminosa • A frase precedente aplica-a Ramalho a Guilherme de
Azevedo, num texto d'As Farpas, datado de 1882.

Generosamente, 0 jornalista desperdi<;:a 0 seu talento na inspira<;:ao quotidiana.
Ainda a prop6sito de Guilherme de Azevedo, Ramalho Ortigao observa: E, depois,
que abandono heroico de si mesmo, que abnegardo, que esquecimento sublime das
1

Ortigao, Rarnalho, Em Paris, Lisboa, CLissicl Editora, 1958, p. 200.
A obra de Ernesto Rodrigues Mdgico Folhetim. Literatura e Jornalismo em Portugal, cd. cit., constitui urn
interessantissirno estudo, sirnultanearnente erudito e crftico, das rela,6es entre Literatura e Jornalisrno. Sobre
"folhetirn" oitocentista, ver sobretudo a Segunda Parte.

3

Ortigao, Rarnalho, Em Paris, ed. cit., p. 201.

4

Ortigio, Rarnalho, As Farpas, III, Lisboa, CLissica Editora, 1944, p. 216.
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proprias amarguras (... )5. Os jornalistas, dizia Ramalho em Paris, em 1867, trocam
em miudos todo
nenhum

0

0

patrimonio da sua inteligencia para desbaratarem sem galardao

que seria um capital imenso acumulado em livroG.

Em Paris, 1867
Em texto contemporaneo de Em Paris, mas publicado posteriormente em
Pela Terra Alheia, Ramalho presta a Alfred de Musset as honras funebres devidas
aos poetas da fecunda mocidade, como Byron ou Garrett. Aos trinta e dois anos,
Ramalho exclama: Nos, que temos hoje vinte e cinco anos, aquecemos ainda 0 espfrito
enregelado ao calor das vossas cinzal. Eem nome dessa mocidade (a mocidade eterna
de Paris, a que voltara como a uma descuidada e alegre amiga 8) - que Ramalho
Ortigao expressa a Musset a sua homenagem solene, no ultimo talvez dos meus dias
de rapaz, vivido como a ttltima das minhas ilusoes no seio de Paris9 •
A mocidade parisiense, que Ramalho quer cingir nos brafos e tratar por tu lO
em 1867, e entao bern personificada pelos desinteressados boemios do talento, os
eternos rapazes ll , os jornalistas. A assimilac;:ao do jornalismo a juventude, no que
esta contem de exaltac;:ao da energia, do espirito e do mundanismo intelectual,
que 0 Paris de Ramalho em '67 corporiza, pode talvez corresponder, nesta sua
primeira estadia em Franc;:a, a uma especie de jubilosa tomada de consciencia moral
e cultural. Ramalho descobre-se membro de uma humanidade pensante e civilizada,
cidadao de uma cultura, no interior da qual- dessa actividade de trabalho e desse
vertiginoso movimento do prazer em Paris12 - encontra os sinais do seu destino e a
marca das suas escolhas.

; idem, p. 217.
6

Ortigao, Ramalho, Em Pa,.is, ed. cit., p. 20 l.

7

Ortigao, Ramalho, Pela Terra Alheia, IJ, Lisboa, Classica Editora, 1949, p. 36.

R Ortigao,

Ramalho, Em Paris, ed. cit., p. 212.

ry Ortigao, Ramalho, Pe/a Terra Alheia, II, ed. cit., p. 37.
\0

Ortigao, Ramalho, Em Plnis, ed. cit., p. 212.

11

idem, p. 201.

12

idem, p. 212.

54

o jornalismo e 0

pensamento politico

Em Magico Folhetim, Ernesto Rodrigues realc;:a, de facto, a influencia da
chamada "escola francesa" no jornalismo portugues, pela recepc;::io dos escritores
mais populares como Dumas pai, Paul de Kock, Frederic Soulie, Paul Feval, Eugene
Sue, Octave Feuillet, alem dos ja consagrados Balzac e Sand. E lembra que, em "A
Morte de Dumas Pai", publicado no Jornal do Porto em 1870, Ramalho evoca 0
encontro entre os dois homens13.
De qualquer modo, e esta a sintese de Ramalho sobre a imprensa francesa,
em 1867:
as peri6dicos parisienses de grande corpulencia, vulgarmente chamados
"peri6dicos serios", dividem-se em duas classes: peri6dicos que tern anuncios e
peri6dicos que as nao tern. as primeiros formam uma lucrativa empresa industrial
e tern colaboradores bern escolhidos e bern remunerados; as segundos especulam
mais au menos com as ideias e com a publicidade e vivem melhor au pior
babugem dos subsidios.

a

14

Jacques Pelage enumera a referenciac;::io, por Ramalho, de nomes muito
conhecidos na epoca, como 0 de Girardin, fundador de La Presse, Henri de
Villemassant, fundador de Le Figaro, Henri de Rochefort que escreveu em Le
Figaro antes de fundar La Lanterne em 1868, Andre Gill que fundou La Lune em
1866, substituida no ana seguinte por L'Eclipse l5 • Mas a esta lista convira, ainda,
juntar as referencias a Thibaudet e a Albert Wolff.
Ainda a este respeito, fornece Pelage algumas informac;:6es complementares: os
jornais parisienses tendiam a transformar-se em empresas comerciais e procuravam
por todas as formas fazer crescer as suas tiragens. Introduzindo a publicidade no
seu jornal La Presse, Girardin reduziu 0 seu 0 prec;:o e atingiu maior numero de
leitores. Por outro lado, a partir de 1856, os homens de neg6cios interessaramse pela venda dos jornais e, aproveitando as dificuldades dos seus fundadores,

13

Rodrigues, Ernesto, op. cit., pp. 224-234.

14

idem, p. 211.

15

Pelage, Jacques, Rnmalho Ortigao et fa France (dactil.), These de Diplame d'Etudes Superieures, Paris, Institut des
Etudes Portugaises et Bresiliennes, Sorbo nne, 1963, p. 8.
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compraram a sua parte. 0 banqueiro Mires ted. com prado Le Constitutionnel e
MOIse Millaud La Presse 16 •
Como refere ainda 0 investigador franc€~s, 0 jornal que Ramalho melhor
parece conhecer e 0 Figaro. Fundado em 1854 por Henri de Villemassant, era,
originalmente, urn semanirio satirico. Em 1866,

Figaro torna-se urn diario
politico e literario. 0 seu aspecto satirico nao desapareceu de todo l7 , 0 que ted.
levado Ramalho a observar:
0

Admiravelmente feito e redigido pelos homens de mais espirito do mundo,
a Figaro faz rir. Ora na arte, assim como no amor de cuja deli cad a natureza ela
participa, a riso estraga tudo. Ao pe da gra<;a, e principalmente da gra<;a legitima,
nao h;;\ quem se atreva a ter genio. 0 riso e a primeiro corruptor do gostO.1 8

Na verdade, ao contd.rio de Jacques Pelage, considero surpreendente esta
opiniao em Ramalho. Nao e ele quem, em 1881, sublinhara a td.gica obriga'rao
histri6nica dos folhetinistas, os for'rados da alegria, que, para serem lidos, deveriam
voltar a verdade pelo lado do paradoxo, dando opinioes e dando guinchos19 ?
Uma certa nostalgia da seriedade parece ser, na verdade, urn pouco pendular
em Ramalho. De facto, ele censura igualmente no Figaro 0 ter abandonado as
tradi'roes artistas e boemias dos seus fundadores e, fazendo-se burgues, preferir
agora 0 espirito conversador e calculista dos seus brasseurs dajfoire?O - expulsando
os jornalistas que, como Octave de Mirbeau, energico e petulant? 1, the restituem
uma fei'rao heroicamente polemica.
Na realidade, os contactos de Ramalho com os jornalistas parisienses tedio sido,
talvez, bern remotos 22 • Naqueles dias, recorda Pelage, a censura era cada vez mais
severa: La Presse, com uma tiragem de 40.000 exemplares em 1855, perdera muita

IG

id., pp. 8-9.

17

id., p. 9.

18

Ortigao, Ramalho, Em Paris, ed. cit., p. 211.

19

Ortig"lO, Ramalho, As Farpas, III, ed. cit., p. 276.

20

Ortigao, Ramalho, Pew Terra Alheia, II, ed.cit. cit., p. 73.

21

idem, ibidem.

22

Pelage, Jacques, op. cit., p. 10.
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da sua importancia; Girardin vendera em 1856 a sua parte e, 10 anos depois, La

Presse nao atingia mais que 10.000 exemplares. Veron (0 glutao dr. Veron de quem
Ramalho tao galhofeira e familiarmente fala em Em Paris) vendera igualmente
Le Constitutionnel. Varios jornalistas foram presos em Sainte Pelagie, como Jules
Valles e Henri Rochefort.
Ja concordo em absoluto com 0 estudioso frances, quando refere que Ramalho
nao parece ter-se dado conta do combate dramatico que os jornalistas franceses
travavam, naquele momento, pela liberdade de imprensa. A unica referencia que
encontramos a censura e uma discreta e humoristica nota em Pela Terra Alheia:

c.. ) no teatrinho de Cluny a Antony, violentamente mutilado pela censura.
Dizem que sao as grandes cortes feitos nas pec;:as que produzem a perfeic;:ao na
arte. Admitiu-se a principia, e deu isso lugar a que um jornalista alvitrasse
aperfeic;:oar-se tambem a censura cortando alguma coisa aos censores.

0

23

Tem-se, pois, a ideia de que a familiaridade de Ramalho com 0 Paris jornalistico
ted sido bern mais imaginada que vivida, filtrada por urn complexo de impress6es
que reduz Paris a capital da conversa<;:ao espirituosa. Refere 0 viajante em Pela

Terra Alheia:
Aqui a questao de Roma e a intervenc;:ao frances a e apenas um assunto de
conversa. Ninguem the consagra mais que a tempo que se da a conversac;:ao fnvola.
A politica tem um lugar subalterno no espirito de toda a gente que nao joga na
Boisa ou que nao tem um lugar no ministerio. 24

Em Paris, a conversa ecomo um jogo de prendas: quando me chegar a minha vez
ou folo ou estou perdido 25 • Em Paris, tudo se controvert?6, discute-se tudo, contesta-se

tudo, ri-se de tudo. Eesse espirito agil e turbulento, essa risada que governa 0 mundo27 ,

23

idem, pp. 32-33.

2·j

Orrigao, Ramalho, i'ela Terra Alheia, II, ed .. cit., p. 28.

2\

Ortigao, Ramalho, Em Paris, ed. cit., p. 92.

26

idem, p. 93.

27

idem, p. 92.
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que corresponde justamente aeterna juventude, apetulancia her6ica do jornalista:
a saudavel contesta<;:io, a polemica estimulante, 0 diletantismo espiritual parecem
ter marcado a concep<;:io ramalheana do jornalismo.
Em 1868, 0 Paris de Ramalho e a mesa do restaurante e 0 boulevard: alegre e
epica frivolidade intelectual de uma cidade em que se exp6em, como numa vitrina,
iguarias, ideias, rendas, flores e caxemira?-8.

Em Paris, 1878

o boulevard -

afirma Ramalho n'As Farpas, em 1874 - nao serve senao para

espalhar os maus hdbitos do caft e do trottoir, 0 amor da ostentarao e da ociosidade, 0
boulevardismo e a cocotice, 0 luxo pelintra da toilett?9. Esta nova atitude de Ramalho
e reafirmada por um artigo, redigido 12 anos mais tarde, no qual se refere ao que
chama 0 tout Paris: 0 tout-Paris consta, como se sabe, de uma pequena roda de pessoas,
que vao a toda a parte onde a gente se diverte, mas que nao somente nao sao Paris
inteiro, mas quase que nem sequer sao PariSJo.
De volta a Paris, em 1878, por ocasiio da nova Exposi<;:io Universal, Ramalho
redige uma serie de artigos destinados ao jornal brasileira Gazeta de Noticias,
posteriormente reunidos sob 0 titulo Notas de Viagem, Dez anos depois de Em Paris,
o jornalismo interessa-Io-a, par um lado, muito menos: limita-se a alinhar os nomes
da grande ala dos modern os, sempre sublinhando 0 caracter belico da Juzilaria desta
milicia31 que potencializa, explosivamente, 0 espirito de antigamente3 2 : Mouselet,
Aurelien Scholl, Paul Parfait, Flammarion, Magonier, Jules Claretie, Desgenais,
Albert Wolff, Chavette, Sarcey, Pelletan, Edmond About, Hector Penaid, Paul
Maurice, Cassagnac33 • Por outra lado, 0 discurso de Ramalho e, em Notas de

28

idem, p. 202.

29

Ortigao, Ramalho, As Farpas, YIIl, Lisboa, Classic!. Editora, 1944, p. 79.

30

Ortigao, Ramalho, As Farpas, I, Lisboa, Classica Editora, 1944, p. 253.

31

Ortigao, Ramalho, Notas de Viagem, Lisboa, Classica Editora, 1945, p. 89.

32

idem, p. 90.

33

idem, p. 89.
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Viagem, extremamente explicito no dominio ideo16gico: afirma, reiteradamente,
as suas convic<;:6es claramente cientistas e anti-espiritualistas.
Ramalho intervem mesmo, em Notas de Viagem, numa polemica que entao
apaixonava a opiniao publica: 0 processo criminal de Barre-Lebiez. Como resume
Jacques Pelage34 , Lebiez, estudante de Medicina, eo seu climplice Barre assassinaram
uma mulher para a roubar. Ap6s 0 crime, Lebiez esquartejara cuidadosamente a
vitima. Alguma imprensa espiritualista, personificada no jornalista e escritor Arsene
Houssaye, desencadeou entao uma violenta campanha de opiniao, atribuindo a
forma<;:ao cientifica de Lebiez as suas motiva<;:6es criminosas. Ramalho insurge-se
violentamente contra aqueles que contestam a doutrina de Lamarck, de Goethe, de
Geoftrey St-Hilaire, de Darwin, de HeckeP5 e, tomando a defesa da ciencia, procura
outra explica<;:ao para 0 crime. A culpa fora de uma mulher - uma prostituta, Lepin,
amante do criminoso, a qual, educada na escola da alianra do luxo e do amo,%, de
que e precisamente patriarca 0 senhor Houssaye, exige ao amante toilettes e j6ias,
induzindo-o ao roubo. Desta forma, assevera Ramalho, Arsene Houssaye e 0 Moises
do impudor37 , e a sua obra as tdbuas da lei do cocodetismo38 •
Eesta atitude de moralismo racionalista que Ramalho aplica genericamente ao
Paris da III Republica. Denunciando urn espiritualismo amoral, Ramalho considera:
Cabe dentro dele a concubinagem, cabe dentro dele 0 serralho, cabem dentro
dele as cinzas da familia e os destro<;os do lar domestico, e sobra ainda espa<;o
para se meter a urn canto a poesia do Parnaso e a bengala do Sr. Mendes 39 .

o Segundo Imperio, depois de anos de corruNdo sistemdtica4°, em que organizara
uma sociedade harmonica e soliddria em todas as suas jTaquezas41 , ji nao existia:

34

Pelage, Jacques, op. cir., p. 29.

35

Ortigao, Ramalho, Natas de Viagem, Lisboa, Clissica Editora, 1945, p. 35.

36

idem, p. 37.

37

idem, p. 38.

38

idem, ibidem.

39

idem, p. 41.

40 idem, p. 16.
41

idem, ibidem.
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A Fran<;:a, porem, emergindo da sua ultima derrota como de urn banho

purificador; a Fran<;:a, para a qual os desastres da guerra tiveram, pelo profundo
abalo que determinaram, a influencia benefica de uma renova<;:ao mental, tao
nipida quao dolorosa; a Fran<;:a, digo, entrou no caminho de uma nova politica,
que tern a importancia de uma reabilita<;:ao moral42 .
Depois da catistrofe de 1871, a Fran<;:a parecia-lhe caminhar resolutamente na
via do progresso. A moraliza<;:ao geral da sociedade frances a - patente na arte e na
literatura, como no quotidiano - parece-lhe flagrante. Ja em 1874 (ano em que ha,

n'As Farpas, a primeira referencia a Taine) Ramalho ai condena categoricamente 0
Segundo Imperio e, implicitamente, urn certo dandismo optimista e frivolo:
Os optimistas sao sempre funestos ... Eram eles que em Paris vitoriavam

0

cavalo Gladiateur nas Courses de Longchamps, celebravam a aria de la Venus aux
Carottes, cantada por Teresa, e inventavam uma nova marca para
Tulherias, enquanto

0

Principe de Bismark punha em brasa

0

0

cotillon das

ferro que havia de

queimar a podridao imperial e levan tar dessa gangrena tisnada

0

fumo que par

urn momenta encobriu aos olhos da civiliza<;:ao a face augusta da Fran<;:a, a nobre
e corajosa mae do espirito, do direito e da liberdade43 .
Parece bastante evidente a influencia, nas decadas de 70 e 80, das teses
positivistas em Ramalho: a 3. a Republica parece-lhe em clara correspondencia com
essas doutrinas e, em evidencia, a sua nitida aplica<;:ao (com a ajuda de Bismarck).

As diferen<;:as essenciais entre Em Paris e Notas de Viagem pare cern suficientemente
explicadas pela mudan<;:a ideologica e politica quer da realidade visitada, quer do
seu visitador - alem de que os folhetins de Notas de Viagem procuram corresponder
as expectativas de urn publico espedfico,

0

brasileiro.

Em 1878, Ramalho Ortigao viu sobretudo em Paris uma especie de regenerado
humanismo universalista, 0 uberrimo viveiro das opinioes modernas, onde pensadores
como Auguste Comte, Littre, Charles Robin escreyeram com um alfabeto

,j2

Ortigao, Ramalho, Notas de Viagem, Lisboa, Classica Editora, 1945, p, 154.

43

Ortigao, Ramalho, As Farpas, XlV, Lisboa, Clissica Editora, 1946, p, 210.
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privilegiado, luminoso, rutilante, cujos caracteres alados transportam e difundem os
claroes do pensamento por todas as regioes do mund044 . Exemplo de progresso e razao

para

0

universo inteiro (e, em particular, para Portugal e para

0

Brasil), Paris e,

mais do que nunca, 0 centro apote6tico do espirito: urn espirito que, agora, se
tinge, ajuizadamente, de enciclopedismo e de moralismo.
jornalista, 0 escritor, 0 homem de estudo, e, embora intermitentemente, urn

o

homem de funs;6es serias, elevadas e responsaveis. A sua qualidade fundamental de
periodista impele-o a tomar notas exaustivas e incessantes, por vezes elas mesmas ja
ficcionadas, ja tornadas material narrativo: sentei-me, tirei da algibeira 0 meu livro
de notas e pus-me a escrever: "um gabinete de sobreloja; tecto baixo, uma secretdria
monumental ( ... ) ': conta ele n'A Holanda 45 • E relevante a preocupas;ao da ordem,
do metodo, na recolha e na organizas;ao das informas;6es.
Identificando-se com uma conceps;ao enciclopedistica e cientificista do oHcio da
escrita, idealiza, em Notas de Viagem, a mesa de trabalho do escritor contemporaneo,
de que nao resisto a transcrever a sugestiva conclusao:
A secretaria do modemo homem de estudo tern de assemelhar-se a sistematiza<;:ao
do seu cerebra: tern de ser repartida em pequenas gavetas coordenadas, nas quis se
recolhem, devidamente subdivididos e classificados, todos os apontamentos, todas
as notas, todos os mapas, todos os inventarios dos conhecimentos sucessivamente
recolhidos e postos em jogo na elabora<;:ao da escrita:16

Em 1881, n'As Farpas, Ramalho Ortigao refors;ara ainda essa nos;ao
enciclopedistica e materialista do homem de letras: Precisamos de conhecer ao mesmo
tempo tudo: os fenomenos do sistema nervoso e os fenomenos da terra, da atmosfera
e do mar; ( ... ) a evolufao da materia e a evolufao do espirit0 47 • Os que jornalizam

tern, pois, como todos os que escrevem, de saber de tudo - e de tudo saber por
em causa: percorrer todas as vdrias provincias do saber humano, mas percorre-Ias com

44

Ortigao, Ramalho, Notm de Viagem, ed. cit., p. 45.

45

Ortigao, Ramalho, A Hola/1da, Porro, Lello, 1981, p. 309.

46

idem, p. 199.

47

Ortigao, Ramalho, As Farpm, III, ed. cit., p. 271.
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as pernas para

0

ar, andando nas maos, dando opinioes e dando guinchos, sdbio e

arlequim, sacerdote e polichinelo48 •

o

acontecimento que mais the prende a atenyao em Notas de Viagem e

incontestavelmente a Exposiyao Universal, descrita nos minimos pormenores. A
Exposiyao de Paris materializa, de forma exemplar, a ideia dominante do progresso
frances e universal, permitindo-lhe ainda a actividade central de comparayao de
imagens dos varios paises.

E uma curiosa operayao discursiva: laboriosamente, 0

folhetinista passar para 0 escrito a representayao, ja originalmente mediatizada,
de urn universo cultural, racionalistamente interpretado. E Paris que, mais uma
vez, corporiza para Ramalho

0

lugar estrategico do desejo: ja nao e meramente

o boulevard, mas a Exposiyao Universal, qual gigantesco boulevard,

0

que lhe

sistematiza a vertiginosa miragem da totalidade.

As Ultimas Farpas, em Paris, 1912
Em 1912, pelo contrario, Ramalho lamenta
sempre de modelo politico

0

facto de ter a Franya servido

a Republica portuguesa:

Quer rindo, quer chorando, de qualquer ponto de vista e em qualquer
disposi<;:ao de espirito em que a consideremos, a Republica portuguesa apresentanos sempre como fundamental caracteristica a servil imita<;:ao politica de todos
os desvarios e de todos os erros em que a Republica frances a tem incorrido. 49

Sendo a Cfitica exclusivamente politica urn elemento relativamente novo no
registo ramalheano,

0

nosso autor nao deixa de explicitar, ao reabrir, como Vitor

Hugo, aos setenta e quatro anos, a sua carreira jornalistica: A historia do meu regresso
de velho filho prOdigo it modesta e calma laboriosidade do meu antigo oftcio conjuga-se
estreitamente com ados ultimos acontecimentos politicos. 50

4R

idem. p. 276.

40

Ortigdo. Ramalho, U!limas Farpas, Lisboa, C1assica Edirora, 1946, p. 109.

,0 idem, p. 8.

62

o jornalismo e 0

pensamento politico

Ramalho esd. em Paris pela ultima vez, ap6s a proclamas;ao da Republica
em Portugal. Exilado em Frans;a, depois no Brasil, a amargura e a deceps;ao das

Ultimas Farpas projectam-se na critica polltica - quer da Frans;a, quer de Portugal.
Intimamente ligadas, por vezes de forma inextridvel, as criticas que tece as
republicas portuguesa e francesa confundem-se, num recorrente paralelismo.
A vida politica francesa

e severamente

decadencia. Como resume Jacques Pelage

51

,

julgada pelas suas instabilidade e

dela aborda Ramalho sobretudo tres

aspectos: os fen6menos do Panamismo, do Boulangismo e do Dreyfusismo. Sobre
Boulanger, Ramalho
(. .. ) 0

eparticularmente arrasador:

Boulangismo, como era inevitavel, abortou.Parque? Porque 0 Boulanger

nao tinha

0

estofo de urn consul, nem

0

pulso de urn ditador. Desiludiu e

desarmou rodos os seus partidarios. Pedia-se urn Napoleao. Ele era apenas urn
romanesco quinquagenario esfalfado, precocemente atingido pelo abalo psiquico
das menopausas viris. 52
Sobre

0

Affaire Dreyfus, toma

0

partido oposto ao de Zola, pois the parece

urn atentado a ordem institucionaP3. E, se tinha aplaudido

0

desenvolvimento do

ensino laico aquando da sua estadia em Paris em 1878, Ramalho acusa agora a
Republica Francesa de combater

0

ensino religioso:

Combater apenas 0 analfabetismo do povo par meio de escolas primarias e de
escolas infantis sem religiao e sem deus, nao

e salvar uma civiliza<;ao, e derrui-

la pela base por meio do pedantismo da incompetencia, das materializa<;ao
dos sentimentos e do envenenamento das ideias. Quem ignora hoje, que foi
a persegui<;ao religiosa e 0 dominio mental da escola laica
fraccionou em Fran<;a a alma da nac;ao ?54

51 Pelage, Jacques, op.cit., pp. 47-48.
52 idem, p. 115.
53

idem, p. 119.

54

idem, p. 210.
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Torna-se agora Ramalho urn encarni<;:ado defensor da tolerancia em materia
religiosa. Serve-Ihe de auroridade 0 proprio Anatole France, varias vezes citad0 55 ,
e e essa mesma uma das ideias-chaves que recolhe do exemplo sui<;:o: A liberdade

religiosa representa uma das maio res conquistas dos tempos modernos. A religiao dirige-se
aos mais intimos sentimentos do ser humano (... )56. Ataca, por isso, os franco-mafons
que exercem, segundo pensa, uma influencia nefasta na Republica.
Citando Paul Bourget, Ramalho conclui: Enfim, para que prolongar este paralelo

entre a Republica tal como ela fonciona, como nao poderia deixar de foncionar, e a
Republica tal como a sonharam os melhores dos nossos antepassados?57. Enquanto
os positivistas portugueses, agrupados em redor de Teofilo Braga, defendiam 0
principio de uma Republica portuguesa alicer<;:ada na filosofia de Auguste Comte,
Ramalho condenou, pelo menos na sua wtima fase de critico, a Republica em
Portugal. As (;ltimas Farpas sao, pois, essencialmente dirigidas contra a Republica

a

Portuguesa proclamada em 1910 - indissoluvelmente ligada critica da Republica
Francesa, cujos erros foram copiados em Portugal.
A Revolw;:ao foi a abolic,:ao formidavel da gangrena que devorava a velho

mundo; mas nao passou de uma tentativa malograda como reconstituic,:ao social do
mundo moderno. A declarac,:ao dos direitos do homem - uma utopia. A lib erda de
como alicerce fundamental de qualquer especie de governo, um equivoco grosseiro
e funesto. 56 a principia da autoridade tecnica, culta, esclarecida e honesta,
prevalece e dirige. 58
De facto, desde pelo menos os anos noventa que Ramalho Ortigao (como, por
exemplo, Oliveira Martins) se afirma fundamentalmente anti-parlamentarista e
defende a ditadura esclarecida, personificada em Joao Franco - urn posi<;:ao que
alias ja viramos esbo<;:ada em John Bul1 59 e claramente afirmada em A Holanda GO •

55 idem, pp. 14 e 211.
50

idem, pp. 12-13.

57 idem, p. 22.
58 idem, p. 228.
\9

Ortigao, Ramalho,folm Bu!l, Lisboa, C1i>sica Editora, 1943, pp. 325-326.

GO Ortigao, Ramalho,

A Ho/alida, ed. cit., p. 440.
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Ramalho aproxima-se de D. Carlos. 0 seu assassinato em 1908 vai merecerlhe 0 opusculo "El-Rei Dom Carlos, 0 martirizado". Aqui, Ramalho compara
o destino do rei portugues ao de LUIS XVI, observando que, em circunstancias
anilogas, LUIs XVI morre por ter tido a fraqueza de demitir Turgot, enquanto D.
Carlos, heroico, morre por nio ter demitido Joao FrancoG1 •
Nao podendo ser sendo muito moderadamente e muito condicionalmente
mondrquico, afirma: ndo sou nem nunca fui republicano G2 • Sdo as ideias que
definitivamente governam 0 mundoG3 , reconhece em 1913 Rarnalho, velho positivista
exilado e desesperan<;:ado, citando Virgilio e citando Proudhon. Todavia, no fundo,
e sempre 0 mesmo veio mitologico que 0 ilumina: a apologia da eleva<;:ao racional,
a mesma que, nos euforicos anos positivistas,

0

fazia vitoriar gloriosamente a

inteligencia humana: Na luta mais extraordindria e mais portentosa que a terra tem
visto, a flrra do teu espirito, 0 poder da tua destreza e da tua vontade venceu a flrra
bruta e monstruosa de todas as especies da fauna colossal64 •
Afinal, trata-se apenas, creio, do aBoramento explicito de uma das vertentes mais
profundas e constantes da sua pessoal mitologia polltica: a busca de uma instancia
espiritual de regenera<;:ao da identidade, expressa, quase sempre, pela figura do
heroi. A gloria da hominiza<;:ao, 0 jubilo pelo triunfo da especie, assimila-se a da
propria estrurura<;:ao de uma verticalidade individual - no mesmo combate pela
auto-afirma<;:ao sobre a indiferencia<;:ao, a decadencia e a amea<;:a da dissolu<;:ao da
identidade.
Assim, e apesar de the parecer agora a SUI<;:a (ou a Holanda) a na<;:ao da ordem
e da tolerancia, e ainda a Fran<;:a 0 Ultimo referente do discurso da esperan<;:a: e de
Vogue 0 voto, que Ramalho adopta, de que Portugal pudesse, por um so dia que
fosse, reaver essa alma feita de tantas alma!).

(,1

Ortigao, Ramalho, Ultimas Fmpas, ed. cit., pp. 223-245.
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idem, p. 15.
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idem, p. 164.

64

Ortigao, Ramalho, Notas de Viagml, ed. cit., p. 275.

G5

Orrigiio, Ramalho, Ultimas Fmpds, ed. cit., p. 91.
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o jornalismo ingles
Dois jornais aparecem em John Bulllargamente referidos:

0

Times e a Pall Mall

Gazette. 0 Times e 0 maior jornal do mundo - diz Ramalho Ortigao. E a cabe<;:a
de Londres; pens a, acha e fala pelos ingleses. Reteso e timpanico GG , como Ihe chama
Ramalho, 0 formiddvel polvo da informa~ao inglesaG7 e 0 6rgao oficial da moral e
da verdade oficiais G8 •
A Pall Mall Gazette fora um grave Jornal conservador, academicamente literdrio

discreto Jornal da sociedade, 0 Jornal para meninas; mas, ultimamente, tinha-se
feito liberal em poHtica e, tirando as tradicionais luvas brancas, resolvera aplicar
alguns piparotes menos cerimoniosos ao ventre da venerdvel hipocrisia britanicaG9 •
Faz, com 0 inquerito aos prostibulos de Londres, uma tiragem de 200.000

- 0

exemplares por dia70 • Correspondentes estrangeiros citam-no por telegrafo para
os respectivos paises 7I. Inicia-se um processo judicial, de que 0 poder jornaHstico
sai vencedor72. 0 poder da interview actualizada afirma-se 73 • Mas Ramalho
separa as suas aguas. Para ele, 0 autor da reportagem nao e verdadeiramente um
escritor, como alguns pensam; para ele, aquele estilo cavernoso e profttico74 , aquela
grandiosa enfose apocaliptica, sao sinais de loquacidade campanuda, descobrindo
0 pregao da barraca, 0 retorico ardor do proselitismo ftirense caracteristico do
reporteil s. (Curiosa distin<;:ao esta, sobretudo vinda de um auror que toda a vida

neles

escreveu para os jornais).

G6

Ortigao, Ramalho,folm Bull, ed, cit., p, 47,

67

idem, p, 121.

68

Sobre este e ounos temas constituintes da imagem inglesa de Ramalho Ortigao, consulte-se Santos, Maria Isabel
S. c., op. cit.

6g

Ortigao, Ramalho,folm Bull, ed. cit., p. 44.

70

idem, pp. 47-48.

71

idem, p. 48.

72

idem, pp. 48-49.

73

idem, p. 45.

74

idem, p. 46.

7)

idem, ibidem.
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Apesar de pouco conclusiva e certamente superficial, a imagem ramalheana
do jornalismo ingles permite-nos definir aquela que podemos considerar a fase
mais est:lvel do pensamento ideologico de Ramalho: a de urn residual positivismo
profundamente anti-retorico. A data de publica<;:ao de John Bull, ja a virulencia
universalista e positivista tinha sido mitigada em Ramalho pelo apelo apaziguante
dos vfnculos da perten<;:a telurica. No entanto, 0 combate a enfase oca (tfpica do
discurso jornalfstico, mas tambem da oratoria parlamentar) recomp6e uma imagem
fundamental do jornalista, aquela que 0 acompanha desde os primeiros escritos na
Gazeta do Porto: a imagem do jornalista-escritor como heroi do espfrito, combatente
pela luz e pela verdade, agente educador e civilizador.

A imagem politica de Inglaterra
Sao do is os textos em que a imagem polftica inglesa se desenha com mais
clareza, sempre em nftida e sistematica confronta<;:ao com a imagem de Portugal:
o prefacio a John Bull, datado de 1887, e 0 artigo "Lord Salisbury e correlativos
desgostos", publicado em Outubro de 1890 para a Gazeta de Noticias do Rio de
Janeiro, dez meses apos 0 ultimatum.
No primeiro desses textos, ganha especial relevo a fun<;:ao atribufda aalian<;:a com
a Inglaterra, verdadeiro alibi da decadencia economica e moral dos Portugueses.
Estes tern horror ao facto, a verdade rispida e implacdvel das duras realidades da sua
existencia hist6rica - desde 0 apogeu portugues nos seculos XV e XVI ate a chata e
chilra tristeza dos nossos dias cepticos e desconsoladores. E porque? Que raz6es para
esta pavorosa decadencia? Ramalho, na linha da sua gera<;:ao, ja citara algumas - a
educa<;:ao jesuftica, 0 seu papel depressor da virilidade e do espfrito voluntarioso e
hegemonico da ra<;:a. Mas ha mais e mais acerbos inimigos de Portugal: eo principal
es tu mesmo, 6 John Bull!76
Mae de todos os vicios, a tutela inglesa institufda sucessivamente em 1642, 1661
e 1703 ted infantilizado para sempre Portugal. Impediu-o de crescer, emasculou-o,
coadjuvada pela depressao jesuftica. Portugal ficou para sempre assim mimalho e
irresponsavel, peado no entorpecimento parasitico dos seres protegidos e tutelados. A

'I, idem, p. 28.
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paz com a Espanha e com a Europa nao foi por ele conseguida - foi-lhe concedida.
A sua afirma<;:ao como na<;:ao independente fai-lhe complacentemente outorgada
- e por isso a sua paz e enervante e dissolvente; 0 efeito do paternalismo doentio e
o vago e pesado tedio de uma civiliza<;:ao estagnada.

Pior e mais importante do que tudo nesta rela<;:ao edipiana, e a sufocante
castra<;:ao da responsabilidade: a imobiliza<;:ao do espirito de luta e de sacrificio77 •
Portugal habituou-se a viver por conta, dir-se-ia. 0 seu souteneur, a sua mae
Inglaterra, condena-o apassividade e it inercia78 , a atrojia da solidariedade etnica
e da consciencia hist6rica. Para Ramalho, a culpa e po is desta mae invasora, deste

protectorado catastrofico que impediu Portugal de crescer, de se respeitar, de
ser autonomo, de aprender a amar-se e a vida - porque 0 impediu de lutar. A
capacidade de lutar pela vida parece continuar a traduzir para Ramalho 0 in dice
da auto-afirma<;:ao e da for<;:a das na<;:6es e dos individuos.
Portugal perdeu a sua hombridade. Deixando de se respeitar, perdeu 0 ideal
supremo79 da sua consciencia nacional, 0 seu ponto de honra, os seus brios de
homem. Nesta logica imbativel, parece inevitavel a compreensao da sua decadencia,
da sua condi<;:ao de semi-povo, sem integridade nem inteireza. Sem amor por si
mesma, sem essencia, Portugal perdeu a capacidade de se sentir urn, de se sentir
Patria. Ganhou panos, ferragens e carvao, conseguiu manter as colonias, mas
perdeu a alma, perdeu 0 mundo moral BO • J:i nao e capaz de morrer pelo dever, unica
forma de se redimirem as gera<;:6es decadentes da ignaminia: pelo heroismo, ou
pelo suicidio.
Ora este sistema de valores e, ele proprio, no seu totalitarismo idealista, evidente
e profundamente romantico - e, sobretudo, irremediavelmente vitoriano. Para
Ramalho, se nao tivesse havido a Inglaterra na vida de Portugal, Portugal teria
conseguido ser aquilo que de melhor a Inglaterra e: urn povo que se respeita, urn
povo de atletas (ou de toureiros), ousados navegantes, geniais criadores. Talvez que,
em vez da Inglaterra, Fosse Portugal urn grande imperia.

77

idem, p. 29.

78

idem, p. 30.

79

idem, p. 93.

80

idem, p. 31.
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E tempo

de ajuste total de contas. E Ramalho nao e de meias medidas: se 0
Ingles sabe usar os punhos, 0 Portugues tem a bem conhecida ferramenta peninsular
e a porfdo de alma precisa para te por as tripas ao SOPl. No final das civilizas;6es, no
fim dos tempos, na hora de todas as desforras, quando tudo tiver terminado, a
Inglaterra sed. lembrada enfim como 0 mais sortido trapiche e 0 mais grosso neg6cio
de secos e molhadoJl2; Portugal, nessa ultima instincia, ficad. assinalado como um

pobre diabo de pOV083 que ensinou 0 mundo ao mundo.

Lord Salisbwy e Correlativos Desgostos - cai a pana sabre Inglaterra
Este texto foi 0 Ultimo dedicado por Ramalho aInglarerra e aos ingleses. Nele
se consuma 0 percurso da imagetica inglesa em Ramalho.
Apesar de tudo, 0 tom ji nao e 0 dos exasperados termas do Prefacio. Ramalho
dispensa-se agora de estar furioso: no fundo, 0 diploma de Lord Salisbury afirma
eloquentemente as tradifoes de rapacidade e grosseria de que essa espessa rafa anglosax6nicaB 4 deu provas atraves de seculos de adrofce [sic], impudencia e rusticidadt 5•
A vida da desventurada Catarina de Bragans;a, casada com Carlos II de Inglaterra
pelo tratada de 1661, sendo seu marido cognominado "0 velho chibo" pelos seus
cortesaos, e objecto de duas piginas e meia de elucidativos pormenores. Ramalho
comenta tambem, copiosamente e com elementos lited.rios e hist6ricos, evocando
o bombardeamento de Copenhaga e a batalha de Fontenoy, a fi'ia a desenfi'eada
crueldade do egoismo 86 do povo ingles. (Es;a aludira ji, nas Cartas, ao implacavel
bombardeamento de Alexandria e afrieza e egoismo da Inglaterra87 • Did. Oliveira
Martins em 1893 que no sport da politica sdo licitas as mdximas injurias. E de boa
guerra. 0 ponto de honra ndo se concebe, quando ndo hd instinto de sociabilidadt!8.).

81

idem, p. 16.

82

idem, p. 17.

83

idem, p. 18.

84

idem, p. 293.

85

idem, p. 294.

86

idem, pp. 300-301.
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Queir6s, E,a de, Cartas de [nglateml e Cr61licas de Londres, Lisboa, Livros do Brasil, s.d., p. 148.
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A desenfreada avidez mercantil, a incontinente cobira do alheio, a cleptomania
britinica 89 nao sao igualmente de estranhar. Bastos auto res se the referiram
largamente, a historia remota e recente mostrou-o eloquentemente90 • 0 comercio
ingles e proliEco em grandes sociedades de rapacidade mercantil 91 • 0 proprio
brasao da Gra-Bretanha, com os seus leopardos e 0 seu leao, e bem a expressao
herdldica da avidez esfaimada do carnivora, do impulso bestial e da cilada filina n . Do

afrontamento,

0

ingles so ganha por ser mais rico; mais rico e com mais pulso, mais

dureza de cad.cter. Estas caracten'sticas, alias, so a ele aproveitam, como did. Eya.
Sao caracten'sticas que 0 fazem corromper e atraiyoar a solidariedade da Europa.
Mas 0 spleen e 0 milhao andam de maos dadas, adverte Ramalho; as qualidades
do ingles serao, pensa, a causa da sua decadencia.
Este pais, reles ser de mercantilismo impudico, cujo orgulho, impertinencia,
hipocrisia, crueza e snobismo 93 e, no Em de contas, como povo, puramente um
"parvenu"'J4. (Pemnte a nossa velhice, sao uns fidelhos 9 5, diz Oliveira Martins). Vamos

ao que verdadeiramente interessa: nos, Portugueses, somos melhores. Mesmo antes
da Franya, foi em Portugal que um momenta houve em que sobre um promontorio
lusitano fulgurou para guia da especie a eterna luz das gran des descobertas da

humanidade. Nos somos 0 fidalgo pobre, Inglaterra e

0

agiota incivil 9G - e nisto

Prefacio e este derradeiro texto sao perfeitamente coincidentes.

88

Martins, Oliveira, A bzglAterra de Hoje, Lisboa, Guimaries editores, 1951, p. 159.

80

Ortigao, Ramalho,folJll Bull, ed. cit., p. 301.

90

idem, pp. 301-302.
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idem, p. 302.
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idem, p. 304.
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idem, p. 305.

94

idem, p. 306.
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Mattins, Oliveira, A /Ilglatemz de Hoje, ed. cit., p. 153.
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idem, p. 306.
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Mitos politicos e jornalisticos
No Prefacio a John Bull, Ramalho assume uma atitude sarcastica de despeito
face a Inglaterra, com assomos violentos de desagravo furioso. Mantem, no
entanto, uma ir6nica objectividade quanto as qualidades de trabalho e de amor
a ciencia manifestadas pelo povo ingles. No seu ajuste de contas com a alegada
paternalizac;:ao edipiana de Portugal pela Inglaterra, diaboliza esta ultima com as
cores da metr6pole invasora, do monstro babil6nico londrino; e, culpabilizando
liminarmente a relac;:ao castrante com a Inglaterra, iliba a identidade nacional,
valorizando-Ihe os trac;:os de urn passado apogeu hist6rico. Estao definidas as balizas
da sua opc;:ao ideol6gica de base.
A simetria semantica entre 0 Prefacio de 87 e a cr6nica de 1890 sobre 0
ultimatum evidencia a linearidade de urn percurso dominado por uma orientac;:ao:
a desforra portuguesa para com a sua decantada decadencia, atraves des sa execranda
e inevitivel imagem de apogeu - a Inglaterra, 0 ultimo imperio.
As "Conclus6es" de John Bull reflectem 0 regresso a Portugal: no desengano
do Progresso racionalista, para construir Portugal deve conservar-se 0 seu passado
mitico - a sua doce e pura religiosidade, 0 seu born povo. E16gico, inatacavel que 0
born e 0 belo Portugal triunfe; e com Lord Salisbury eo ultimatum 0 nacionalismo
e exasperado pela impotencia. 0 confronto entre Portugal e a Inglaterra refaz-se,
cruel, definitivo. 0 ultimatum ingles e 0 seu atroz climax. Os campos simb6licos
extremam-se. 0 "ultimatum" - diz Eduardo Lourenc;: 0 97 - nao fli apenas uma
peripecia particularmente escandalosa das contradifoes do imperialismo europeu, fli
o traumatismo-resumo de um seculo de existencia nacional traumatizada. Portugal

desforrar-se-a, garante Ramalho. Simbolicamente, perante a Inglaterra exorcizada,
Portugal comec;:a por desforrar-se de alguns dos seus fantasmas.
As imagens francesa e inglesa do jornalismo e da politica agem, pois, como
urn revelador ideol6gico de particular eficicia. Assim, a sua analise evidencia, com
nitidez, a emergencia de uma das figuras miticas mais persistentes no discurso de
Ramalho: a figura do her6i, chefe espiritual e agente regenerador, estreitamente
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Louren~o, Eduardo, 0 Ltlbirinto da Sat/dade, Lisboa, Dom Quixote, 1988, p, 25.
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ligada afigura do Chefe (por vezes companheiro de bando, por vezes figura tutelar,
por fim 0 Rei)98.
Ambas as figuras pertencem a uma mesma constela<;:ao mito16gica, a mesma a
que pertencem as figuras de Camilo e da her6ica gera<;:ao romantica do Porto, de
Vieira de Castro, Caldas Aulete, Rodrigues Sampaio, Ortego e Andre Gill, E<;:a
de Queir6s, Guerra Junqueiro, Oliveira Martins, Antero, 0 conde de Ficalho, 0
conde de Resende, Cam6es, Garrett, 0 rei D. Fernando, 0 rei D. Carlos. Todos
incarnam, em diferentes estadios de evolu<;:ao, a figura do her6i. Modelos de
autoridade moral, a sua evoca<;:ao e uma poderosa fonte energetica de estimula<;:ao
da energia.
A todos corresponde uma hist6ria exemplar: ada excepcionalidade, do talento
e do esfor<;:o, incompreendidos, desconhecidos ou vilipendiados pelo mundo; e,
depois, a todos cabe 0 seu quinhao de desilusao, de nostalgia ou de extin<;:ao subita.
Simbolos de verticalidade e de luz, os her6is ramalheanos estruturam-se, contudo,
em, pelo menos, dois cicios bisicos diferentes: 0 primeiro (0 de Camilo e dos
jornalistas-caceteiros, em que se inciuem os polemicos e petulantes jornalistas de
Em Paris e Notas de Viagem) eo cicio do her6i da celeritas. Predominam os tra<;:os
da ruptura, da revolta, da partida; sao os her6is da juventude, do orgulho e da
euforia belica.
Com a III Republica, os valores burgueses do trabalho, da poupan<;:a e da
pruden cia (postulados da pedagogia republicana) aliam-se e matizam a primitiva
pujan<;:a epica: e 0 principio do cicio do her6i da gravitas, serio, positivo,
pragmatico. Neste cicio - predominante em Ramalho - estao praticamente todos
os her6is d'As Farpas. E, culminantemente, esd a imagem do povo holandes (A

Holanda e publicado em 1883) e alguns dos tra<;:os da ambivalente imagem do
ingles.
Algum fradiquismo pode tingir quer urn quer outro dos arquetipos her6icos
descritos: urn dandismo intelectual radicado num cepticismo activo, pode, no ardor
positivista, esfor<;:ar-se por levar a serio a vida e, aluz romantica, leva-la ainda mais
a serio. Mesmo 0 her6i do 1.0 grau, 0 her6i epico da turbulencia, conhece desde
inicio 0 crepusculo e a angustiosa amea<;:a da decadencia. E, nos ultimos anos de
Ramalho, urn novo e amargo sentido do tragi co condena 0 her6i ramalheano, ja

98

Cf infra, Capitulo V
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pouco individualizado, a fundir-se na no<;:ao de pertell(;:a visceral a urn colectivo,
a uma ordem, a uma pdtria-alma feita de todas as almas99 • Sao aqui visiveis os
sinais de urn certo refluxo ideologico do fim do seculo, que, a par da exalta<;:ao das
for<;:as da vida e do convite aac<;:ao, tipicos do nietzcheismo, incorpora cambiantes
nacionalistas herdados de Michelet, Renan, Ferry, depois Barres. Mais do que
nunca 0 heroi se confunde com a apologia da rap, vincuiada ano<;:ao orginica de
indigenato e de historia - poderosas instancias de reestrutura<;:ao da identidade,
accionadas in extremis pelo imaginirio ramalheano da esperan<;:a, para, finalmente,
com ele fisicamente se extinguirem.
Em 1913, Eugene Melchior de Vogue incarna para Ramalho um dos maio res

mestres do moderno renascimento idealista e psicologico da literatura francesa lOO • Em
1878, a Republica francesa parecera-lhe constituir 0 saudivel antidoto da Republica
espiritualista 101 de Houssaye; a parisiense republicana sugere-Ihe a imagem viva de
uma sociedade inteiramente renovada 102 • Em 1867,0 Paris do II Imperio fascinara-o
na sua irradiante decadencia: eum brilhante ocaso e um crepusculo cheio de harmonias
consoladoras e de luminosas esperanfas para uma radiante aurora 103 •
Primeiro como turista intelectual, depois como escritor positivista, por fim
como exilado politico, Ramalho Ortigao encontra em Paris 0 cenario imaginado
das suas fic<;:6es intimas, aquele que constantemente Ihe polariza os ocasos e que
Ihe alimenta e vivifica as madrugadas. Paris constitui a sua paisagem mental, 0
espa<;:o de conhecimento que Ihe coordena e sustenta 0 discurso.
o seu e 0 discurso do comb ate pela vida. Sob os emblemas complementares da
espada e do escudo, do ceptro ou da terra, da moca de Camilo a aura protectora
de D. Carlos, os herois do espirito - com que os jornalistas-escritores tao bern se
identificam - tern em Paris a sua patria mitica, a sua abstrac<;:ao de terra. Afinal,
como todos os hero is, 0 seu reino nao e deste Iado do texto. EIes sao herois do lado
de Ii: 0 seu reino e 0 de uma identidade perdida.
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Ortigao, Ramalho, Ultimas Farpas, ed. cit., p. 9l.
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idem, ibidem.
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Ortigao, Ramalho, Notas de Viagem, ed. cit., p. 35.
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idem, p. 17.
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A literatura

A literatura francesa
A extensao, complexidade e global importancia da imagem da literatura francesa
na obra de Ramalho Ortigao obrigaram a que nesta rubrica me tivesse cingido,
com mais rigor, ao seu tratamento no interior apenas do corpus fundamental deste
trabalho - os livros de viagens. Tentar-se-a, pois, a partir desses textos, reconstituir
o testemunho ramalheano, na sua avalia~ao mais direct a, mais local, da literatura
francesa nos 3 momentos principais em que visitou a Fran~a: 1867-68, 1878-79
e 1911-1913.

Em Pmis, 1867-68
Na sua primeira visita a Paris, Ramalho declara:
l04

Ecerto que se acham em notdvel

E provavel

que sinta, sobretudo, 0
vazio deixado pelos gran des romanticos. Evocando Musset, lamenta: Com Alfred
decadencia a poesia, a pintura e a musica

•

de Musset, participamos nos, os homens da gera[ao nova, de todos os defeitos que ele
tinha sem nenhuma das suas elevadissimas qualidades. E sintetiza: Somos devassos,
mas nao somos injelizes lO5 • Talvez por isso sinta a degrada~ao de Musset em Ernest

Feydeau, de Balzac em Ponson du Terrail, de Scribe em Sardou. Sobre Monsieur
de Camors, de Feuillet, observa: A verdade do romance estd sendo sempre sacrificada
ao aparato balofo dos caracteres e it mecdnica das paLavras lOG •

Moralista impenitente, agrada-lhe 0 Cahier bLeu de Mademoiselle Cibot, belo
estudo social de Gustave Droz l07 • Louva expressivamente uma obra de Lambert
Thiboust (a pe~a "Je dine chez rna mere" -
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Ortigao, Ramalho, Em Paris, ed. cit., p. 207.
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idem, p. 208.
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idem, p. 210.
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E uma verdadeira peroLa de sentimento,

de observardo e de moralidade!08). E gosta muito menos de Ponson du Terrail, cujas
"letras facinorosas" sao, no seu entender, "contrabando, lograyao e falcatrua !09.
A quem Ramalho nao deixou de visitar, nesta sua primeira estadia em Paris, foi
a Ferdinand Denis. Da amizade entre os do is testemunha a existencia, no esp6lio
depositado na Biblioteca Nacional, de cartas a Ramalho do escritor e lus6filo
frances. Magro, seco, rio, sauddvel!lO, ve-se logo que e urn forte, personificay:lo
de valores caros a Ramalho. Comparando-o a Meyerbeer ou a Auber, introdu-lo
na galeria de velhos energicos - a mesma que the inspirou, muitos anos depois, a
Carta de um velho a um novo!l!. A velhice de Ferdinand Denis, invejavel velhice,
e 0 eixo que estrutura 0 seu encontro com 0 jovem Ramalho. Velhice coquette,
ajeitada e pregadinha ll2 , logo ada criada idosa que the abre a porta; velhice cheia
de suavidade, de resignardo, de esquecimento l13 , a de Ferdinand Denis, que podera
morrer com a paz de alma do obreiro que findou consoladamente 0 seu dia na sd
fadiga do trabalho e da honra ll4 .
A imagem da velhice feliz aBorara em outras figuras do imaginario ramalheano;
aparece sobretudo colorindo a silhueta de Victor Hugo-avo, evocada, por exemplo,
em Figuras e Questoes Literdrias: Os anos, os trabalhos, os desgostos, as liroes da grande
mestra consoladora da existencia, a que chamam a Arte, tinham-no ftito tdo bom e tdo
simples como se tornasse a ser crianrall5.
Tendo assinalado a mediocridade da produy:lo artistica e literaria do Segundo
Imperio frances, Ramalho n:lO deixa, porem, de valorizar excessivamente auto res que
o tempo revelara menores (caso de Thiboust). Mas, em 1867, Ramalho sobretudo
evoca saudosamente os escritores romanticos - por exemplo, refere a reposiy:lo
de Hernani, a 20 de Junho, na ComMie FranraisellG, e faz bastantes referencias a
108
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idem, p. 60 e seg.s.
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Alexandre D umas l17, Parece nao ter ainda lido Theophile Gautier (a quem faz breve
referencia l18 ); detesta Sardou ll9 , Arsene Houssaye 120 , Feydeau l21, Admira, como
estilistas, Luis Veuillot, Georges Sand e Edmond About 122 , E ignora totalmente
Therese Raquin, que Zola publica nesse mesmo ano de 1867,

Notas de Viagem, 1878-79
Dez anos depois, de volta a Paris em 1878,
123

0

nosso viajante reconhece: Nunca

Admirador da escola parnasiana, aprecia
Theodore de Banville, Sully Prudhomme e Catulle Mendes, os quais cinzelam
em Franra se escreveu melhor do que hoje

,

uma /rase como Benvenuto Cellini cinzelava uma j6ia 124 , No romance, refere as
pdginas deliciosas escritas por Cherbulliez, Gustave Droz, Rugier, Champfleury

e Feuillet 125 ,

E entusiastico

partidario do realismo de Flaubert e de Zola, A

obra deste ultimo e qualificada de verdadeiramente monumental, muito embora
julgando-o assim:
Zola nao tern no cerebro a grande chama que se intitula 0 genio e que envolve
a obra de Balzac no estranho clarao vermelho e ardente da forja divina. Zola nao
escrevera nunca 0 "Pere Goriot", mas a fon,;a do seu metodo extraida da sua ciencia
do estilo e da profunda conviq:ao social, que ele tern e que nao tinha Balzac, fani
dos "Rougon Macquart" uma obra que tera na hist6ria da arte assim como na
higiene da sociedade a mais decisiva influencia deste seCUlO. 126
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Flaubert e verdadeiramente um caso aparte na sua galeria de figuras literarias.
Em Notas de Viagem, Ramalho resume: 0 estilo do Sr. Gustave Flaubert e de uma
precisao geometrica que a arte da palavra nao tinha ainda obtido antes dele127. Num
texto posterior, de 1880 128 , Ramalho afirma que, desde ha quinze anos (portanto,
desde 1865) se interessa apaixonadamente pela obra de Flaubert: Deu-se hd quinze
anos no meu espirito uma revolUfaO repentina e profunda. Foi para mim como um
terramoto na arte (... ) tinha lido pela primeira vez Madame Bovary129. E a sua
descoberta da nova escrita, nitida, vibrante, poderosa, surge-lhe como a revelas;ao
luminosa da verdade:
Era de madrugada, quando eu acabei a leitura. Apaguei a meu candeeiro, abri
todas as janelas, e deixei entrar em casa, limpida, sonora e triunfante a luz da
manha. Essa alvorada era para mim a do primeiro dia de uma nova existencia 13 o.
Se a verdade e a moral eram os criterios por que se guiava treze anos antes nas
suas aprecias;6es literarias, em 1880 comenta sarcasticamente:
Vern-nos falar da interven<,;ao da moral na arte! A moral na arte consiste
precisamente no dever que tern a artista de exprimir inteiramente aquila que sente
e aquila que pensa na independencia absoluta da opiniao e do gosto do publico,
como sempre fez Flaubert. l3l

A verdade parece ter concentrado em si propria as qualidades do bem. Ramalho
repudia agora 0 palavreado sentimental que ordinariamente reveste 0 deli to 132.
Como dira a proposito de Flaubert,

0

realismo de Madame de Bovary representara

para si a renovas;ao na arte, purificando-a dos preconceitos e dogmas da antiga
etica. Em Flaubert encontrara a unica verdade na arte 133 •
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idem, p. 89.
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Ortigao, Ramalho, Figums e Questaes Literdrias, II, ed. cit., pp. 131-139.
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Ramalho, Figuras e Questaes Literdrias, II, ed. cit., p. 134.
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Ramalho tern efectivamente da estetica realista uma noy3.o finalista. Para ele, esta
encontrada a via do futuro: 0 realismo pode ter como teo ria jilosojica todos os defeitos
que lhe queiram dar- reflecte em Notas de Viagem - como principio regulamentar na

arte eo unico positivo, 0 unico fecundo 134 • Flaubert e, tarnbem, e explicitamente, urn
forte m . Heroi do espirito como muitos outros, passava acima de toda a multiddo
e tinha por ideal a peifeirdo eterna 13G •
Outra destas figuras e a de Sarah Bernhardt 137. A actriz continua a merecer-Ihe
uma ardente admiray3.o, aparecendo-Ihe como uma das mais luminosas figurayoes
femininas deste heroi do espirito. Estilizada, desmaterializada, quase angelizada,
Sarah ocupari no coray3.o de Rarnalho uma devoy3.o quase apaixonada, que inclui
o despeito pelo seu casamento 138 •
Todavia, a cultura literaria francesa constituiri, nos livros de viagens, uma
cada vez mais breve e fragmentaria referencia. N3.o e quando esta em Paris que,
presumivelmente, Rarnalho mais Ie. A imagem da literatura frances a n3.o parece,
ate, fazer inteiramente parte de uma imagem do estrangeiro. E como faria, se e a
literatura frances a que the fornece grande parte da sua propria e intima linguagem
cultural? ...

Oltimas Farpas, 1912
A ultima estadia de Ramalho em Paris abre-se sob a tutela de Victor Hugo.
Numa especie de invocay3.o de abertura, Ramalho salienta a analogia cronologica
que 0 leva, como a Hugo, a recomeyar a carreira aos setenta e quatro anos, em
Paris. A energica velhice de Ramalho aproxima-o de Hugo e de Ferdinand Denis,
junto de quem, quase trinta anos antes, em Paris, fora aquecer a sua mocidade ao
calor do seu espirito mais jovem do que 0 meu 139 •
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OrtigdO, Ramalho, };guras e Questaes Literarias, ed. cit., p. 137.
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Regressara a autoridade de Hugo, figura desde sempre estreitamente ligada a
sua imagetica parisiense, para caucionar a sua crltica aRepublica anti-clericalista e
cesaristal40 • A figura tutelar de Hugo e assim, como no juvenil Em Paris, indissociavel
da actividade intelectual. A nostalgia romantica, a nostalgia da geraC;ao dourada do
Porto ou do Cenaculo, fundem-se numa mesma imensa constelaC;ao nostalgica: a
dos desenfostiados dias da minha mocidadel41 .
Esse e urn outro e eloquente elemento da simetria simb6lica entre Em Paris
e Ultimas Farpas. Na primeira estadia, Ramalho despedia-se de uma mocidade
bio16gica, a juventude dos trinta anos, despedindo-se de Musset e Hugo, de
Lamartine, Girardin, Dumas. No seu exflio final, Ramalho continua a despedirse da juventude latu sensu, da juventude dos anos de toda a sua vida, num adeus
imenso que parece ter acompanhado todos os seus escritos.
A nostalgia essencial em Ramalho e a nostalgia do que perdeu sem
verdadeiramente ter tido: 0 dandy que nao conheceu, uma epoca em que nao viveu
senao em eco ou traduC;ao, um fonambulesco projecto 142 de reforma que se dissolveu
- de ilusao em ilusao, de desengano em desengano, de carTapata em carrapata, dia
seguindo a dia, melancolicamente, esterilmente, nos flge 0 tempol43.
Reconhecendo a parte consideravel que, com Ec;a, tomara na obra preparatoria
da revolufao l4 4, compara os revoluciondrios das Farpas 145 aos da Rotunda na aventura
de uma remodelaC;ao da sociedade portuguesa. Mas, menestreis 146 uns, cantando
serenatas, pilhos outros, furtando galinhas, Ramalho descre da revoluC;ao que
nao trabalhe primeiro 0 saneamento dos individuosl 47 • Tudo 0 resto e advocacia,
e chicana, e galopinagem, e caciquismo, e berreiro, e flguetorio l48 - igualzinho ao
constitucionalismo liberal, sem ideias, sem toilette, sem maneiras e com caspa.
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Tudo se corresponde, nesta cansada nostalgia da vida que empresta as Ultimas

Farpas uma inquieta<;:ao ontologica fundamental. Tempo de balan<;:o e de sintese,
estes textos reeditam, no seu momento culminante, e sem regresso, 0 esfo[(;:o
mitico de traduzir, pela matriz da esperan<;:a, 0 cumprimento de uma existencia
individual estreitamente assimilada a existencia nacional. A ra<;:a, a familia, a fe,
a patria, 0 povo - instancias regeneradoras de uma identidade supra-individual,
trans-individual- equivalem aqui aos derradeiros continuadores da vida.
Le Bon 149 , Anatole France l50 , Paul Adam lSI , Vogiie l52 , Numa Droz 153 , sao os
poucos nomes que, numa fusao cad a vez mais intima da literatura com a vida
politica, aparecem como referencias num Ramalho para quem a vida individual e
cada vez mais absorvida pelo destino colectivo. Identificando-se secretamente com
Ferdinand Denis, que evoca de novo, bibliotecario, velho e, como ele, ao cabo
de cinquenta anos de modesto trabalho independente, resignado e alegre l54 , regress a
em pensamento do exflio ao casinhoto paterno 155 , e a sua propria casa, recluso e
modesto refogio l56 , patria pequena e ultima. Mas sera a beira do lago Leman, na
vizinhan<;:a do Monte Branco, que afinal se despede - Ate amanhd 157 - dos seus
ultimos interlocutores.

A literatura inglesa
So pelo quartel do escudo consagrado a Escocia, em campo azul uma harpa de

ouro l58 , se regista nas armas inglesas 0 doce poder espiritual dos seus filosofos, dos seus
artistas e dos seus poetas l59 - comenta Ramalho Ortigao em 1890, no artigo Lord
W'

idem, p. 211.
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Salisbury e Correlativos Desgostos. A revolta e a amargura deste anglofilo contra uma

Inglaterra ferina e trai<;oeira nao the retira a venera<;ao pelos homens de espirito:
Darwin, Thackeray, Byron, Dickens. E tudo quanto the resta de Inglaterra.
Em John Bull, as referencias literarias abundam nos primeiros capitulos,
mediadoras entre

0

visitante e a realidade nova que visita e entreve pelos livros.

o ruido das refeiroes que constantemente entrecortam a intriga mais sentimental do
romance ingles160 parece definir com precisao essa imagem conford.vel, prosaicarnente

lirica, da mentalidade inglesa - entre

0

espirito de familia, a paixao romantica e

o plum-pudding. Thackeray e Dickens parecem aqui as principais referencias 161 •
Oliveira Martins refere-se tambem a ternura lakista da mentalidade inglesa e,

n'As Farpas, ja Ramalho fizera contrastar a perversao, a injustira e a miseria inglesas
com os seus inumeros nomes dedicados a humanidade1G2 : Newton, Shakespeare,
Bacon, Adam Smith, Macaulay, Buckle, Thackeray, Dickens, Lady Morgan, Carlyle,
Stuart Mill. Efoci! maldizer a Inglaterra, dissera E<;a de Queiros. Basta abrir os
livros dos seus grandes homens 163 •
Resumindo, podemos pois conduir que a experiencia da Inglaterra demonstrou
sobretudo a distincia e a diferen<;a entre 0 real e a fic<;ao. A Inglaterra amargamente
experienciada op6s-se a deliciosa imagem livresca de urn povo e de uma ra<;a viril
e tern a, familiar e forte. A imagem literaria da Fran<;a, pelo contrario, estrutura a
propria base mitica da auto-imagem ramalheana.
Fundamentalmente ancorado nos prindpios da verdade e da bondade, 0 ideal
estetico de Ramalho vai pendularmente aproximar-se ora de urn lirismo ora de urn
cientificismo, para, globalmente, se reconhecer tanto em FIaubert como em Hugo.
Para, antes de tudo, venerar em cada urn deles 0 chefe espiritual, aglutinador de
energia e propulsor da vida. Na cultura francesa tera, po is, Ramalho encontrado a
grande e ultima patria da sua cren<;a na vida e na suprema e inquebrantdvel beleza
das coisas lG4 •
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Aarte

Ramalho Ortigao e precisamente a personalidade que deve serflcada, ao procurarse

sentido dum pensamento critico e estetico dentro das coordenadas de Oitocentos
- afirma Jose-Augusto Fran<raI6'5. E Ramalho parece responder-lhe 1GG : Nao queira
0

fozer critica. Convenra-se de que nunca 0 saberd fozer, porque a critica de um quadro
nao e mais que uma obra de arte escrita paraleia

aobra de arte pintada.

A Cfitica de arte foi um dos registos mais recorrentes nos textos de Ramalho l67 .
Nos livros de viagens, e talvez um dos processos discursivos mais eficazmente
criadores de um efeito de real. Cultor de um verdadeiro estilo pictural, descrevendo
quadros Ramalho realiza uma verdadeira promo<rao literaria da pintura. Descri<roes
longas, milidas, engenhosas, aned6ticas, constituem por vezes trechos de cuidado
lavor estilistico e poderoso valor sugestivo.

Epeia arte que 0 genio da rara se patenteia, que a autonomia nacional de cada povo
se revela na sua autonomia mental (... ) 168 - observa Ramalho em Arte Portuguesa.
Verdadeira chave da actividade intelectual de cada povo e de cada era l69 , sobretudo

a pintura fornecera importantes elementos para

0

stock imagetico do outro. Um

stock que, como Ramalho tem llicida consciencia, sera sobretudo criado pelo olhar

e pela escrita - e menos pelo que e olhado.

o seu percurso

de critico de arte dependeu alias, decisivamente, da forma
como olhou a arte estrangeira; de como, olhando-a, reelaborou atraves dela uma
orienta<rao estetica paradigmaticamente oitocentista; de como, alem disso, ela
serviu uma pessoal malha etica e mitica, que

0

acompanhou durante toda a vida.

Fran~a, Jose-Augusto, A arte em PortllgalllO seCIIlo XIX, II, Lisboa, Bertrand, p. 373.

IGj
IGG

Ortigao, Ramalho, Arte Portugllesa, 1II, Lisboa, C1assica Editora, 1943, p. 162.

Sabre Ramalho Ortigao, cdtieo de arre, consul tar Oliveira, Maria Joao Lello Ortigao de, 0 pemamento estitico de
Ramalho Ortigtio - para lima estefica do llatllral- itinerdrios e paisagem de lima leit/lra (ed. policopiada), disserta~iio
de mestrado em Hist6ria de Arte, Lisboa, Faculdade de Ciencias Soeiais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa, 1988.
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Ortigao. Ramalho, Arte Portllgllesa, I, Lisboa, Clissica Editora, 1943, p. 197.
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Ortigao, Ramalho, As Farpas, IX, Lisboa, Clissica Editora, 1944, p. 265.
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A pintura francesa
Como se sabe, 0 jovem Ramalho que visita pela primeira vez Paris aos trinta e
urn anos de idade tern sobretudo apetite: urn apetite desmesurado, com muito de
organico, como veremos em outra parte, e muito de avidez turistica. 0 seu gosto
pela arte parece dispersar-se pelas mwtiplas ofertas culturais: desde a mundanidade,

a ciencia e a pintura.
Sumariamente, em rela<;:iio apintura Ramalho exara justamente 0 mesmo tipo
geral de opiniao que dedica aliteratura: os jovens pinto res nao sao dignos dos seus

quase maioriraria, ate

an tecesso res.
Para sueeder a Flandrin, a Delacroix, a lngres, a Horace Vernet, nao ha nome
eonheeido nem bra<;:o que levante urn pineel

a altura

em que por enquanto

conservam as suas tel as dois artistas que ainda vivem mas que pertencem a gera<;ao
passada - Couture e Yvon 170

E e tudo. Ramalho parece ignorar ainda a existencia de Courbet - provavelmente, conhece-Io-a no ana seguinte, atraves de Proudhon, ao mesmo tempo
que E<;:a, 0 que lan<;:ara, desde entao, uma verdadeira obsessao de Courbet no
imaginario realista ... Courbet e Manet foram, alias, recusados na Exposi<;:ao de
Belas Artes organizada para a Exposi<;:ao Universal de 1867. Mas Ramalho ainda
nao os conhece. Onze anos depois, em Notas de Viagem, Manet sera

0

primeiro

pintor que citara.
A prime ira referencia a Edouard Manet surge a prop6sito de urn excentrico
personagem parisiense, Pertuiset, urn dos homens extraordindrios de Paris l71 que
parecem continuar a fascinar Ramalho. Associada ainda ao mundanismo, a
referencia a Manet constitui, segundo Ramalho, a teo ria completa do realismo
exposta em quatro palavras 172 • Que palavras? Epreciso convencermo-nos inteiramente

FO

Ortigao, Ramalho. Notas de Viagem, ed. cit., p. 207.

1"1

idem, p. 19.

172

idem, p. 30.
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de que a natureza jaz as coisas de um modo muito mais simples do que os ret6ricos
imaginam 173 - diz Manet.

Efectivamente, a defesa do realismo vai ser a nota dominante das longas paginas
que sobre a pintura da Exposi~ao Universal se vao seguir em Notas de Viagem.
Das preferencias pessoais de Ramalho em materia de pintura - preferencias que
Jose-Augusto Fran~a define como realistas, naturalistas e anedoticas 174 - tentaremos
analisar aqui as que dizem respeito a arte francesa.
Visitando a exposi~ao do Champ de Mars, Ramalho exclama: Ai estd patente
aos nossos olhos, concentrada em um curto espafo que podemos percorrer em algumas
horas, toda a obra do seculo a que pertencemos, da gerafdo de que jazemos parte175 •

Desta enorme vitrine da arte da Ramalho urn catilogo bastante pormenorizado.
Descreve os admirdveis retratos de Bonnd 7G , de quem foi sempre grande admirador,
e de Carolus Duran; os quadros de Meissonier, de que assinala a vitalidade tdo
poderosa e tdo intensa 177 ; de Cabanel, em frente de cujo S. Luis, rei da Fran~a,
ted Ramalho adormecido - por the parecer 0 mais solene, 0 mais pomposo, 0 mais
atrevido, 0 mais jaraonico testemunho que a intervenfdo oficial e academica ,ode
dar da aCfdo nociva que tem na arte 178 • Admira, apesar de tudo, Bouguereau, que
considera, como Cabanel, cldssico. Prefere-Ihe, no entanto, Jules Breton, 0 primeiro
dissidente do convencionalismo academico. Breton parece-Ihe ter 0 segredo de exprimir
a flrfa 179 - os temas dos seus quadros, 0 grande ar livre, puro, fresco, as mulheres
do povo, com a castidade do cansafo honesto 18o , respondem ao truculento realismo
que Ramalho agora militantemente advoga.
Lamenta que os grandes mestres da moderna pintura francesa, Corot, Daubigny,
Miller, Courbet, Diaz, Puvis de Chavannes, nao se achem suficientemente
representados. Os oitenta e sete quadros de Co rot sao, no entanto, abundantemente

173

idem, p. 29.

174

Fran~a, Jose-Augusto, op. cit., J, p. 439.

175

Ortigao, Ramalho, Notas de Viagem, ed. cit., p. 120.

176

idem, p. 124.

177

idem, p. 125.

]78

idem, p. 126.
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idem, p.129.

180

idem, p. 131.
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comentados. Para Ramalho, ainda ninguem como Corot aprendeu a olhar e conseguir
ver de um modo tdo completo e tdo vasto l81 • Sao referidos ainda Gerome e Goupil,

a cujas obras Ramalho diz preferir os ingenuos quadros de Rousseau intitulados

''As ostras", "as queijos", "as legumes", "A salada ", ''As primeiras ameixas e as
ultimas cerejas"182.
Estas preferencias caseiras - Ramalho sempre apreciou muito os petits-maitres
holandeses, como Jose-Augusto Fran<;:a faz notar l83

-

lembram irresistivelmente

aquela especie de estetica do humilde, a apologia do motivo das cebolas, tern a
de urn curioso artigo d'As Farpas, a que me voltarei a referir. Sao tambem estas
pessoais preferencias que, ainda segundo Jose-Augusto Fran<;:a 184, levaram Ramalho
a perder-se na Cfitica agrande exposi<;:ao parisiense de 78. Segundo aquele critico,
Ramalho aliou

a eloquente apologia do realismo e a admira<;:ao por Corot e pela

gente de Barbizon l85 ,

0

encanto por Bonnat.

Quanto aos impressionistas, Ramalho parece hesitar. Reconhecendo-os como
modernos e declaradamente na esteira dos naturalistas, nao ted. entendido a
espedfica inova<;:ao que as propostas impressionistas representavam. Jose-Augusto
Fran<;:a observa: Tratava os impressionistas com uma simpatia condescendente, nada
entendendo do que estavam a Jazer18G • De facto, Ramalho ter-se-a equivocado,

entendendo

0

impressionismo como uma extensao do fen6meno Barbizon, urn

arrojo simpdtico l87 , como the chama em outra parte. De facto,

0

importante

para Ramalho e que os impressionistas Pintam do natural e pintam exactamente,
precisamente, rigorosamente, aquilo que veem l88 • No entanto, Ramalho nao deixa de

referir 0 brilhante papel na pintura moderna desta escola, destinada a ser uma poderosa
encaminhadora da arte para 0 futuro l89 • Por outro lado, parece estar bern informado

181

idem, pp. 136-137.

182

idem, p. 134.

183

Fran.,,,, Jose-Augusto, op. cit., I, p. 439.

184

Fran,a, Jose-Augusto, op. cit., I, p. 439.

18,

idem, ibidem.

186

idem, ibidem.
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Ortigao, Ramalho, Arte Portuguesa, III, ed. cit., p. 11.

188

Ortigao, Ramalho, Notas de Viagem, ed. cit., p. 149.

189

idem, p. 152.
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ace rca do movimento. Faz constantes referencias a Monet, Manet, Pissarro, nao
lhe escapando a provoca<;:ao radical que 0 Dijeuner sur l'herbe representa. Na carta
a Calmels, interrogar-se-a: Que espessa nuvem de papelao ou de algoMo em rama

nao seria mister descer por carretas dos ceus academicos sobre 0 impudor do "Dijeuner
sur l'herbe"?; e ainda: Que balandrau de fan'icoco nao terfamos de vestir it desonesta
Olympia de Manet?190.
o processo de elabora<;:ao do quadro impressionista e a consequente reac<;:ao
do publico sao objecto de uma descri<;:ao hilariante e sugestiva. Por outro lado,
parece ter compreendido que a visao integral das cores que comp6em urn objecto,
inacessivel ao grande publico, e a base da rejei<;:ao desse publico, constituido por
burgueses pacificos que, diante dos quadros dos impressionistas, se ve rangerem os
dentes, baterem no chao com os ftrroes dos seus chapeus de chuva epedirem a restaurarao
da forra191.

o publico, defende, nao possui uma percep<;:ao aptica educada:
A montanha a que ele subiu pode ser azul, verde, amarela ou roxa: ele nao deu
por isso, e quando um quadro the representa a montanha que ele viu,

0

publico

nao a quer roxa, nem amarela nem azul, quer simplesmente que ela tenha a cor
convencional das demais montanhas pintadas, expostas nas galerias que ele
visitoU. 192

o publico, considera, eincapaz de perceber aquilo que nao esteja ja decifrado:
o publico nao compara a obra de arte senao com outra obra de arte que a precedeu 193 .
E verdade que Ramalho se mostra, por outro lado, fortemente influenciado
pelo positivismo e pela critica de Taine. Considerando a arte produto directo do
meio social 194. Ramalho observa, em Notas de Viagem:

o

canicler nacional, na obra colectiva de um povo, provem das influencias

gerais a que esse povo se acha submetido, clas suas tendencias e das suas aptid6es
190

Ortigao. Ramalho. As Fi/rpm. II. ed. cit.. p. 249.

191

Ortigao. Ramalho, NotflS de Vii/gem. ed. cit., p. 145.

192

idem, p. 149.

193

idem, p. 148.

194

Ortigao, Ramalho, As Fi/rpilS. IX. 00. cit .• p. 295.
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congenitas au evolutivas

C.. ), por efeito de urn mesmo clima, de urn mesmo

aspecto de paisagem, dos mesmos costumes, da mesma tradi<;ao historica, da
mesma politica, da mesma religiao, do mesmo destino 195 .

Porem, se Taine ignora a liberdade da criayao individual, Ramalho sublinha
a importancia dessa liberdade e da individualidade do artista.

E,

alias, vislvel

0

esforyo de Ramalho, tentando, muito curiosamente, como que aplicar a famosa Lei

dos tres estados, definida por Comte, ao domlnio artlstico. Durante urn primeiro
periodo, a arte tern uma origem puramente pessoal; e a expressao espontanea do
artista colocado face a natureza e a vida humana. Depois, durante urn segundo
periodo, formam-se as escolas que van elaborar os dogmas.
Desde que a escola se forma como urn resultado da concorrencia dos esfor<;os
individuais, a escola tende a examinar as seus proprios meios de ac<;ao, faz desses
meios a fim da arte, define a bela, a sublime, a ideal, da preceitos a espontaneidade,
da leis a como<;ao, cria as academias, funda a convencionalismo metafisico,
agrilhoa e chumba a progress a dos espiritos a imita<;ao dos mestres. 196

A arte deve entao, para progredir, desligar-se dessa especie de Idade Metafisica,
a do dogmatismo esteril. Com efeito, Ramalho escreve:
A tirania mais nociva aos interesses da arte nao e a tirania dos despotas, e a
tirania dos dogmas. A arte de urn povo nao cai diante dos fuzilamentos, nem
diante das for<;as, nem diante das guilhotinas; cai (mica e puramente diante do
dogmatismo, morre as maos da retorica. 197

Logo que se liberta da tirania dos dogmas, a arte pode entao aceder

a Idade

Positiva, aliberdade artistica, e tomar a sua forma mais evoluida, 0 realismo - que,
como se sabe, como principio regulamentar da arte eo unico positivo, 0 unico fecundo 198.

195

Ortigao, Ramalho, Noras de Viagml, ed. cit., p. 121.

196

idem, ibidem.

197

idem, p. 120.

198

idem, p. 141.
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Esfon;:ando-se por demonstrar que certos paIses nao tem arte nacional, Ramalho
expende, novamente inspirado em Taine, e talvez Michelet, opinioes assaz sui
generis, para consagrar depois a Fran<;:a, a Inglaterra, a Idlia, a Espanha, a Russia e

a Alemanha como as na<;:oes artistas que merecerao men<;:ao na hist6ria.
A arte frances a, particularmente, merecer-lhe-a uma sIntese especial: A Fran[a
todavia serd sempre, enquanto conservar a sua especial aptidao de ra[a -

0

pais mais

apto para criar 0 trabalho e para produzir a riqueza 199 • 0 espirito artistico da Fran<;:a

transformara, pela imagina<;:ao e pela criatividade, 0 mais Infimo material em artigo
de Paris - que vem dar um novo encanto, um prazer novo

a nossa existencia

200

•

A

fun<;:ao civilizadora da Fran<;:a reafirma-se na cria<;:ao do artiffcio, um dos sin6nimos
de Paris.
Talvez nos seus antfpodas, tocou profundamente Ramalho 0 concerto
escandinavo de musica coral. Nada mais caracteristico, nada mais pitoresco, nada
mais profundamente onomatopaico 201 do que essas pe<;:as, inspiradas na musica
tradicional. Comparando-a, como 0 faz Buckle, as can<;:oes populares portuguesas,
Ramalho observa em ambos os povos uma igual tendencia para a contempla[ao,
para 0 Dcio poetico e sentimental. Mas, verberando na nossa injluencia atmosftrica a

expansao sensual e voluptuosa do fado e da Severa, compraz-se no lfmpido canto de
Upsala, que celebra 0 amor colectivo soliddrio aterra da pdtria - que, como Portugal,
enrugada e carc01nida pelo tempo, pendura a beira do mar as suas velhas cabanar 02.

Na ultima fase da sua vida, Ramalho parece ter-se retirado para um exflio
interior, uma velha cabana Intima em que refugiou as emo<;:oes esteticas. Faz parte
agora do publico elegante, super-civilizado, requintado e jastiento, que nao procura
entender a arte: busca apenas uma especie de gozo vertebral, a agressao estetica
que the causa a mais cerrada e obtusa incompreensao da arte e da tecnica dos novos
artistas plasticos. Esse estranho e novo prazer - uma especie de energico e tonificante
pontape 203 - procura-o tanto no Salon d'Automne como no Luna Park. De facto,
parece desistir de compreender (de se interessar) pela crise por que estd passando a

199

idem, p, 155,

2]}{)

idem, p, 156,

201

idem, p, 65,

202

idem, p, 68,

203

Ortigao, Ramalho, a/timas Farpm, ed, cit., p. 71.
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artr 04 • A seguir ao romantismo vieram primeiro os realistas, - resume - vieram depois
os naturalistas, apareceram hd meia duzia de anos os deformistas e surgem vitoriosamente
agora os contorcionistas. E aos contorcionistas que compara 0 Governo Provis6rio
da Republica Portuguesa - moderno e afrancesa 205 •••
A arte portuguesa ja nao the abre, como nessa epoca - em 1870 - uma cloaca
de ftf206. Os tempos nao sao ja os de ha trinta anos, em que, numa noite de verao,
com Antero e E<;:a, discipulos de Proudhon 207 , integrara 0 cargo de II Corregedor
das Artes do governo da nossa ilha da promissd0 208 . Ramalho busca apenas, agora,
aprender humildemente (... ) a suportar mais docemente os homens ou a viver sem ele?09.

A pintura inglesa
A pintura da Grd-Bretanha e hoje sem contestafdo a mais original da Europa21O ,
afirma Ramalho em Notas de Viagem. Tendo igualmente afirmado que 0 povo
ingles e 0 unico que, vestindo 0 moderno costume das cidades, se distingue da confusdo
inextricdvel desta nova Babef211, veremos como, por diversas formas, Ramalho vai
fazer traduzir pela imagem plastica 0 suporte imagetico global de toda uma cultura.
Uma cultura que, alias, em 1878, the desperta uma aten<;:ao empatica particular.
A coerencia imagetica do elemento ingles come<;:a por se manifestar no
aspecto fisico do seu povo. Colorista?12 acima de tudo, as suas gravatas sao de
tons extremamente crus e a indumentaria feminina, de um colorido fresco e suave,
lembra 0 aroma dos ftno?13 e as aguarelas campestres. A correspondencia estende-
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idem, p. 73.

205

idem, p. 135.

206

idem, p. 135.

207

idem, p. 133
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idem, p. 136.
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idem, p. 200.
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Ortigao, Ramalho, Notas de Viagem. ed. cit., p. 168.
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idem, p. 94.
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idem, ibidem.
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idem, p. 95.
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se aos elementos morais:
eonforto,

0

espirito de ordem, a eompreensao do
amor das viagens (... ), a diseiplina e a eorreefao 214 exprimem-se na solida
0

bom senso prdtieo,

0

eomodidad?15 do vestuario, com algibeiras em profusao, liberdade nos movimentos

e sapatos confortaveis - sem descurar a mais perfeita higiene, 0 andar firme,
aprumado e eronometrieo 216 (irresistivelmente ramalheano), os sapatos engraxados,
uma expressao geral de apuro e asseio, com uma sugestao levemente marcial.
Este aspecto exterior encontrara traduc;:ao perfeita no mobiliario ingles: Os
sofds e as eadeiras de brafo, solidamente eonstruidos, mas um poueo duros e seeos,
revelam bem a fisionomia do povo ingles, composto de homens pesados, direitos, fortes,
bem vestidos e bem penteados217 • Mais: descrevendo urn quadro de Wells, Ramalho

concluira: Aqueles homens fortes, sauddveis, eorreetos, bem penteados, bem vestidos,
estao solidamente afirmados no seu destino, na sua profissao, na sua fortuna. Tudo na
existeneia deles estd sabiamente eombinado, regulamentado, previsto, ealculado. t a
imagem da vida inglesa, diseiplinada pela edueafao e pelo trabalho218.
A Inglaterra - a rac;:a inglesa, a cultura inglesa - parece constituir, ela propria,
uma imagem forte, vivamente colorida e inconfundivel, no imaginario ramalheano.
E, talvez, a imagem mais profundamente positiva em Ramalho; seria interessante
verificar como, n'A Rolanda, esta positividade, urn pouco endurecida, se vai mitigar
com a bondade e casar com a ternura prosaica do lar. Estas qualidades nao estao,
alias, totalmente ausentes no elemento ingles. E, de momento, a arte inglesa parece
ser a que melhor corresponde aconcepc;:ao de Ramalho de arte como chave espiritual
para a compreensao de cada povo.
A ingenuidade anti-oficial e anti-aeademiea e a genuinidade do tom earaeteristieamente ingles, homogeneamente ingles e solidariamente ingles, parecem po is
adequar-se as propostas esteticas de Ramalho. Os quadros de Herkomer, Millais,
Stone, Walker, Wells, entre outros, testemunham essa assombrosa renovafao
artistiea219 , protagonizada pela Inglaterra.
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idem, p. 94,
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idem, p. 95.
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idem, ibidem.
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idem, p. 212.
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idem, p. 174.
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idem, p. 170.
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A pintura inglesa e a pintura da intimidade, dos recantos da casa, do canto

aconchegado e tepido do salao220 • Associadas a intimidade, a protecc;:ao, tambem as
imagens da infancia e da velhice povoam os quadros ingleses. Numa associac;:ao
semelhante aquela que estrutura a descric;:ao dos jardins parisienses, surgem as
imagens da frescura e da luz: 0 tom geral demasiado vivo, da relva, das limpidas
cascatas, das colinas verdejantes da Escocia, dos jardins em que brincam crianras louras
como candrios, aqui, como no jardim do Luxemburgo, vestidas de branco com um
lenro azul no cabelo22l • Os retratos de mulheres resumem essa global ternura virginal
que lhes humedece 0 azul dos olhos com a seiva e 0 perfume das flores de lilase?22.
Ramalho resume assim os trac;:os caracteristicos da arte inglesa, compondo,
como num puzzle, uma imagem global da Inglaterra:
(. .. ) a afeic;:ao bondosa do lar domestico; a tendencia para os prazeres das
via gens e do sport; a predilecc;:ao pelos jardins, pelos cavalos, pelos caes e por certos
angulos de paisagem em que deve abundar a pesca e a cac;:a;

0

amor sublimado

de uma especie de orgulho paternal pela grac;:a imaculadamente fresca e vic;:osa,
pela expressao meiga e £lrme das suas jovens senhoras 223 .

Sendo a Inglaterra, entre as civilizac;:6es europeias, a mais harmonica e a mais

completa, e aquela que possui a arte mais profundamente caracteristica, perfiitamente
nacional 224 • E, assim, e a pintura que Ramalho vai colher os elementos de uma
imagetica cultural globalmente inglesa, a evidencia pitoresca da feirao genuina no
cardcter nacional 225 .
Esta analise e reiterada em John Bull. Referindo os gran des retratistas do seculo
XVIII - Reynolds, Constable, Gainsborough, Lawrence, Raeburn - e, igualmente,
a pintura de interiores, Ramalho filia-a nas escolas flamenga e holandesa. Turner e
Bonington sao, no entanto, os unicos pintores contemporaneos que the despertam
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idem, p. 124.
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idem, p. 169.
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idem, p. 175.

m idem, pp. 168-169.
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idem, p. 123.
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idem, p. 169.
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interesse. Posteriormente, mostrad. interesse pela escola dos pre-rafaelistas,
surpreendentemente afastados do espfrito positivista que geralmente 0 anima.
De qualquer modo, a imagem de arte inglesa constitui urn elemento revelador
particularmente eficaz desses prolongamentos residuais de positivismo, que parecem
corporizar urn dos estratos mais esraveis da orienta<;:io crftica ramalheana.
Assim, pelo menos no domfnio da arte, a imagem inglesa e, de facto, tanto mais
intensamente valorizada e impressiva quanto mais vigoroso

0

ardor materialista e

positivista que anima 0 crftico. A imagem de uma Inglaterra homogeneamente forte
sed. indissochlvel do culto do vigor e da sedutora cientificidade, proprio da atitude
crftica naturalista e materialista. Essa atitude atraid. Rarnalho de forma duradoura,
constituindo

0

elemento mais marcante da sua complexa equa<;:io pessoal.

92
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E (. .. )prodigiosa a actividade empregada para dirigir a difusao dos conhecimentos
humanos, encaminhando a ciencia para os mais prontos e mais fecundos resultado?26.
1868: Ramalho esra em Paris. Professor, preocupa-lo-a sempre a instrw;:ao - que,
em Paris, en contra, como em nenhum outro sitio, condi<;:6es ideais de expansao.
Delicia-se com a prodigalidade eo modestfssimo prefo das salas de leitura, confortaveis,
de facil acesso. No ensino publico, enumera as prelecfoes admirdveis dos especialistas
nos principais ramos dos conhecimentos modernos: Janet, Caro, Chevalier, Maury,
Laboulaye, Feuche, Gauthin, Popelin, Jacquenart, Lemormante, Chalons. Assinala
tambem a crftica dos costume?27 de Philaretes Chasles, a astronomia de Leverrier, 0
ensino feminino e dos operarios, os estudos sobre a civiliza<;:ao arabe, as narrativas
de viagens, a Historia Natural, a jardinagem e a fruticultura.
Num impulso enciclopedista, associado a um certo ecumenismo, que 0 irao
sempre acompanhar, 0 nosso autor faz irmanar, ja em Pela Terra Alheia, no gosto
pelo conhecimento, as senhoras mais elegantes e aristocrdticas, (... ) as costureiras,
as operdrias, os estudantes, os artistas, os obreiros e os ociosos. Toda esta popula<;:ao
activlssima parisiense se ilustra com 0 mesmo ardor com que se divert?28. Este poderia
ter sido, talvez, 0 lema do proprio Ramalho.

Paris, exposi<;ao universal
Desde sempre Paris representa, para Ramalho Ortigao, um dos mais
prodigiosos centros de actividade intelectual do mundo. ParislExposifao Universal
e para Ramalho uma especie de enciclopedia viva, espectacular e ostensiva, que
proporciona ao viajante uma visao panoramica do mundo - em Formato de bolso,
pedagogicamente reduzido.
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Ortigao, Ramalho, Em Paris, ed. cit., p. 205.
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idem, p. 207.
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Ortigao, Ramalho, Pela TerraA!heia, II, ed. cit., p. 131.
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A voca<;:ao sistematizadora (e sacralizadora) do seu pensamento encontra outro
destes lugares em Roma. Roma e a urbs quadrata,

0

ponto de encontro da geografia

antiga 229 • Roma encerra a mais perene Jonte de inJormaroes relativa it hist6ria da
cultura e do poder mental da humanidadil3O • E avidamente, voluptuosamente,
propoe-se Ramalho assimilar e classihcar, muito simplesmente, toda a cultura
disponivel. E mais: de forma sistematica. Conta ele, de Roma, em 1906, com
setenta anos de idade:
Deliciado de viver, sentindo em cada hora vir do meu corac;:ao

a boca a linda

exclamac;:ao (. .. ) - "Dio, com'e bello!" - eu percorria de manha os museus e as
bibliotecas, visitava os monumentos de tarde, e reunia-me

a noite com os meus

amigos. Deleitosa distribuic;:ao do tempo, que a sabedoria de Horacio aprovaria 231.

Viagens e cultura parecem-lhe, como a Renan, absolutamente indissociaveis;
enquanto implicando contactos sociais de nivel superior, as viagens estimulam
a necessidade de se cultivar, para poder passear decentemente C... ) com a mais
aperftiroada gente do mundo - a de Roma232 •
Antes, em 1878, Ramalho descreve a Grande Exposi<;:ao Universal como uma
especie de alegoria do seu proprio conceito eclectico de cultura. Detem-se nos
pavilhoes da agricultura, artesanato, industria, artes plisticas, mobiliario, ensino.
Tudo 0 interessa, pais por pais, tema por tema. Faz a apologia dos congressos: de
estatistica, metereologia, matematica, engenharia, nautica, zoologia, "higiene",
medicina, psiquiatria, cirurgia, oftal mologi a, tisiologia; refuta a excess iva
especializa<;:ao cultural; advoga a cultura universalista, generalizante, nas suas
manifesta<;:oes mais dis pares e mais perifericas.
Na suprema atitude de cidadao do mundo, imp ante de civiliza<;:ao, recupera
a consciencia antropologica e cosmica; e, a jorros, desenvolve numa lindissima
sintese a historia da especie humana233. Impera aqui a apologia da ciencia e da
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Ortigao, Ramalho, Peln Terra Alheia, II, ed. cit., p. 131.

2,0

idem, p. 133.

2,}

idem, pp. 139-140.

232

idem, ibidem.

2)1

Ortigao, Ramalho, Nott/s de Viagem, ed. cit., pp. 274-277.
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luz. A euforia da Razao e do Progresso, da expansao da cultura e, apesar de tudo,
tonificante. Tudo parece possivel, outra vez. A viagem da humanidade e tambem,
para Ramalho, uma viagem a salvo.

Londres, as exposi<;;6es e a imagem de Portugal
Da Exposi<;:ao de Pescarias em Londres faz Ramalho Ortigao uma minuciosa
e fascinada enumera<;:ao das embarca<;:oes, utensilios, reliquias, curiosidades miriade de objectos usados em toda a sorte de trato com as dguas do mar ou do

ri0 234 • 0 autor estende, pois, aos domfnios concretamente tecnicos a sua particular
promo<;:ao literaria do objecto. Os inventarios, as enumera<;:oes, a multiplica<;:ao
dos pormenores descritivos, 0 recurso aos divers os lexicos tecnicos sao alguns
dos processos discursivos deste rarnalheano gosto pelo referente em si proprio tornando-o num poderoso significante.
Deslumbra-o a montra humana dos 400 tipos diversos de pescadores epescadoras
de todas as praias do mund0235 , que vendem, em pitoresco mercado, uma imensa
variedade de peixes duma imensa variedade de proveniencias. Aprecia as extensissimas
vitrinas em que figuravam todos os produtos extraidos do ocean0236 : tudo e urn feerico
espect:kulo. E uma especie de colec<;:3.o total, de encidopedia viva, universo em
miniatura, aquele em que se move, como numa formidavel apoteose universal.
Delicia-se com a profusao e 0 fecundo talento inventiv0 237 dos utensilios de
bordo, tapetes, almofadas, toldos, estojos de pesca, apetitosissimos cestos de comida
especial para excursoes ... Observarnos, outra vez, 0 seu gosto pela equipagem, pelos
pequenos engenhos, pela familiaridade e sabedoria do conforto e da elegancia,
aliado a uma especie de estetica da organiza<;:ao, uma estetica logica, no cuho do
objecto uti! mas requintado, do estojo-sintese, portatil, elegantemente pratico.
Sao de facto tra<;:os muito seus 0 gosto pela criatividade aplicada avida pritica,
a engenhosidade, a sapiencia do pequeno apetrecho, dos inventos "menores" mas
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Ortigao, Ramalho,fohn Bull, ed. cit., p. 80.
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idem, ibidem.
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idem, ibidem.
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idem, ibidem.
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sofisticados,

0

fascinio pela efidcia e a funcionalidade dum universo multiplo mas

concertado, urn gosto pela sabedoria mecallica. Estes tras;os sao vislveis tambem n'A
Rolanda - e exemplo eloquente a sua celebre descris;ao da fisionomia e complicada
missiio dos moinhos 238 • E, tam bern n'A Rolanda, vemos patenteada igualmente, de
forma exemplar, essa apologia duma estetica moral organizativa, util, domestica,
confortavel, alegre e ripica.

E tambem

urn enciclopedismo em pequena escala, urn cosmopolitismo em
miniatura aquele que 0 leva, recorrentemente, a idealizar cenarios de exposis;ao
(aqui, para as pescarias portuguesas), organizando os des files, harmonizando cores,
movimentos, conotas;6es - como 0 faz tam bern na Carta a Mr. John Bull, d'As
Farpas, imaginando urn especdculo oferecido ao Principe de Gales. Tal espectaculo
constituiria a mais grandiosa e a mais pitoresca das revistas rurai?39.

Afinal de contas, Ramalho Ortigao sempre encontrou 0 pavilhao portugues
perdido na Exposis;ao de Pescarias, em Inglaterra: era, simbolicamente, um grande
pedaro de muro (... ), completamente vazio 240 • Portugal brilha pela ausencia. Dele
resta apenas, simbolicamente, 0 nome: uma enorme tabuleta continha em grandes
letras brancas, sobre fundo cinzento, a palavra PORTUGA[241. 0 "pavilhao"

portugues e frequentado por visitantes que, achando urn recanto escuro, afivelam
os suspens6rios.
Ramalho conclui, com uma curiosa acuidade jornaHstica que nao podemos
deixar de assinalar:

238
239

Ortigao, Ramalho, A Holandtt, ed. cit., pp. 117-120.
Ortigao, Ramalho, As FttrpltS, II, ed. cit., p. 103 - texeo I, e John BII!I, ed. cit., pp. 85-86 - texto II.
TEXTO I
(. .. ) Ao sui, nas "guas do Tejo, postariamos a colee~ao tao inreressante dos nossos barcos de pesca e da navega~ao
fluvial: os saveiros, as varinos tripulados pelos seus belos homens de fina ra,a fenicia, de trajos tao caracteristieos
e tao pitorescos, as faluas com a vela em eruz e com a vela latina (... ). Em frenre da tribuna do principe fariamos
entao des filar algumas das nossas grandes lavouras do Ribatejo e da Golega. A ftente de cada uma delas, 0 respectivo
proprietirio, com a sua familia, com os seus amigos, vestidos a portuguesa, de jaleca e cinra, montando as cavalos
de Alter e de Castelo Melhor, ajaezados a Marialva, com a xairel de pele de clbra, a sela semi-arabe, os estdbas de
pau ( ... ).
TEXTO II
Imagine-se - no meio de uma destas galerias, num rednto assinalado por esse pavilhao das quinas ( ... ) - 0 efeito
que produziria, empavezada, com rodas as velas, ajoujada de redes, uma dessas admiraveis "muletas" do Seixal,
dentro de cuja estruturo da Renascen,a pareee ainda hoje pal pi tar a alma belieosa e errante dos nossos velhos e
avenrurosos galeaes da India' (... ).
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Ortigao, Ramalho,}olJ/1 BII!!, ed. cit., p. 88.

241

idem, ibidem.
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(. .. ) deixando de comparecer de todo em todo nas exposic;oes internacionais,
receio que a figura de Portugal venha a confundir-se na opiniao dos estrangeiros
com ados individuos que nao van

a sociedade porque nao sabem estar diante de

gente, ou porque nao tern com que mandar lavar uma gravata branca 242 .

A imagem de Portugal, a imagem social, para os outros, quer-se pelo menos
decente, pobre mas limpinha. Afinal, pensa 0 portugues em Inglaterra, 0 seu povo
descobriu a India. Isso consola-o: Enjim, ndo se pode descobrir tudop43. E 0 visitante
deixa-se absorver, neste meio do capitulo N deJohn Bull, em plena Londres, pelos
aliciantes atractivos da rua244 .

o cosmopolitismo benevolente e a

talento festivaleiro

A sintese desta cultura universalista, romanticamente anti-romantica, procientffica, tecnicizante e enciclopedista, orgulhosamente racionalista, evoca
alegremente a fadazinha do pe leve, 0 apelo da Festa longinqua; eo mundanismo
poliglota da cidade ao entardecer, na Calle Florida de Buenos Aires 245 ; e, no seu
tepido e luminoso ambient?46, Paris ou Roma, capital do mundo, a brilhante cidade
estrangeira e cosmopolita, casa paterna

do

genero human0 247 •

Nesta pujante energia cultutal ressoa, surpreendentemente, por urn lado, 0
galope muscular dos cavalos na pampa, a afirma<;:ao triunfal da vitalidade. Ramalho
descreve a catedral de Colonia como um impulso de flrra, de saber e de geni0 248 , um
grito supremo de triunfo, rebentando explosivamente do solo, como a flor portentosa da
incomensurdvel auddcia, do injinito orgulho do homem 249 •
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idem, p. 9l.

243

idem, p. 92.
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idem, ibidem.
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Ortigao, Ramalho, Pew Terra Alheia, II, ed. cit., p. 47.
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idem, p. 13l.

247

idem, ibidem.
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idem, p. 99.
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idem, ibidem.
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Por outro lado,

0

seu cosmopolitismo cnstlaniza-se, torna-se fraternal:

procurando aproximar-se do pensamento do Papa Leao XI 11 , com quem ira
encontrar-se, Ramalho Ortigao defende a sobrevivencia da especie humana atraves
daquilo que chama 0 meigo instinto 250 , da solidariedade e da tolerancia, que faz
com ungar, numa especie de amoravel ecumenismo, todas as tendencias da erudiyao
moderna na prodigiosa biblioteca do Vaticano: mais uma das imagens-sinteses
da propria cultura ocidental.
ciencia, das letras e das artes.

E a apologia dos valores

intocaveis e universais da

Alias, Ramalho atribui a maior importancia ao poder da elite cultural, urn
poder, afinal, em muito semelhante aquele que atribui as viagens: 0 da renovayao
mordente e corrosiva, impelindo a evoluyao e a criayao. Talvez por isso, temendo
o pessimismo fatalista da analise e 0 tedio esterilizante da satira destrutiva, tivesse
preferido 0 lado utilitirio, pratico, aplicavel, dos mesmos tern as que ocuparam os
seus companheiros de gerayao Amero, Eya, Oliveira Martins.
E urn verdadeiro talento festivaleiro 0 seu, que faz da emografia uma apoteose,
inventariando e sublinhando os trayos mais expressivamente alegoricos; urn talento
de fazedor de cenarios, de encenador de ambientes: integrando e coligindo cliches,
acentuando trayos tipicos, valorizando e engrandecendo 0 genuino, tornando epico
o folclore, espectacular a Historia. E urn talento de urn certo turismo cultural,
divulgador de imagens, essas imagens que neste fim de seculo, como no anterior,
tao imprescindiveis se revel am as identidades culturais dos povos.
Ramalho teve sem duvida 0 imenso talento de educador do gosto, de encenador
dos lugares-comuns da cultura, de organizador de codigos e de ideias gerais. Foi
urn verdadeiro formador de imagens-tipo, sinteses portateis da cultura, como os
pequenos utensilios que ele amava: manejaveis, comodos, fecundos, sugestivos.
Talvez Guerra Junqueiro nao estivesse longe da verdade quando desdenhosamente
afirmava que Ramalho nao passava de urn reporter de genio ...

250

idem, p. 146.
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Aeduca~ao

A instruc;ao publica em Franc;a: a eloquencia da republica
Como facilmente se compreende, Ramalho Ortigao presta enorme aten<;:ao
aos temas do ensino e da educa<;:ao. Em 1878 visita varios estabelecimentos de
ensino franceses e, tambem, as salas destinadas ao Ministerio da Instru<;:ao Publica
na Exposi<;:ao Universal.
Na Sorbonne, desenrolam-se as provas orais do baccalaureat e

0

visitante fica

muito mal impressionado com a deplordvel mesquinhez das perguntas, que des creve
como sendo deste genero: - Quantos filhos teve Luis XIV? - Em que parte da Espanha
fica situada Madrid?2. Outra decep<;:ao

0

espera no Colegio de Fran<;:a: urn aluno

brilhante e ignorado pelo professor, outros alunos preferem jogar bilhar. Eo ginasio,
mesmo ali ao pe, esra vazio, numagrande solenidade esterif3.
Estas impressoes sobre 0 ensino frances da epoca sao completadas pela sua visita

a Exposi<;:ao Universal. A cria<;:ao de bibliotecas escolares e 0
ensino pratico mereceram finalmeme

0

desenvolvimemo do

aplauso de Ramalho Ortigao, que apoma

os progressos verificados desde a ultima decada: a menor importancia do ensino
religioso; 0 maior numero de liceus; os melhoramemos curriculares, didacticos e de
instala<;:oes; e tambem

0

aumemo da popula<;:ao escolar - mais 13.000 estudames

do que em 1867.

1 Parte

do texto deste capitulo foi. com 0 titulo "A imagem da casa nos livros de viagens de Ramalho Ortigao", publicado
no volume Homenagem a Ernesto Guerra Da Cal, Coimbra, Par Ordem da Universidade, 1997.

2 Ortigao,

3

Ramalho, Notas de Viagem, ed. cit., p. 44.

idem, p. 46.
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Ainda que, nos Estados Unidos, Belgica, Alemanha e Suiya, haja mais vislveis
melhoramentos na educayao, Ramalho nao deixa de notar, analisando 0 discurso
do Ministro da Instrw;:ao, que a III republica tern uma eloquencia diferente das
outras republicas francesas anteriores:
A republica de 89 tinha a eloquencia latina, urn pouco de museu dos her6is
de Plutarco e de Tito Livio. A republica de 48 tinha a eloquencia sentimental do
romantismo. A nova republica tern a eloquencia positiva, sem aparato algum de
erudi<;:iio, tirada directamente de factas precisos ou de aspira<;:5es cientificamente
fundamentadas. 4

Nao deixa de ser curiosa, nesta slntese, a analogia com os pressupostos neodissicos, romanticos e realistas; nao deixa igualmente de parecer, flagrantemente
definida, na descriyao do estilo oratorio republicano, uma ideal formula de base
para urn programa de ensino positivista.

A educac,;ao em lnglaterra:

0

aperJeit;oamento da rat;a

Em Inglaterra, Ramalho visita 0 museu de Kensington, comeyando por historiar
a profunda mutayao no desenvolvimento industrial ingles desde a Exposi<;:ao
Universal em Londres, em 1851, em que a Inglaterra revelara uma clarno rosa
inferioridade entre as nafoes artisticas5• Evidenciando uma tacita aprova<;:ao das
medidas ripidas e energicas, tomadas pelo Governo Ingles a partir de entao,
Ramalho regista 0 debate de pedagogia e de critica6 entao encetado, assente numa
rigorosa sindicdncia as escolas de arte, desenvolvendo-se em celebres medidas

legislativas e eficazes reformas priticas.
Reorganizar, reformar, estabelecer bases, apresentar projectos, lanyar medidas,
fun dar escolas - express6es caras a Ramalho, que destaca, como factor indispensavel

4

idem, p. 226.

5

Ortigiio, Ramalho, Jo/m Bull, ed. cit., p. 140.

6 idem, p. 141.
7

idem, p. 179.
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ao progresso, a administrarao sdbia e laboriosa7 da governa<;:ao inglesa: aquilo que,
no final do capitulo, refere como sendo 0 que na poHtica inglesa, sem idealidade

e sem nobreza, baseada no mercantilismo mais viZ e mais chato S , a redime para 0
respeito e para a simpatia humana.
o renascimento ardstico, protagonizado peIo museu de Kensington e
traduzido pelas mais diversificadas e espantosas transforma<;:6es esteticas, e tanto
mais sensacional quanto se trata do desenvolvimento de urn povo que, prossegue
citando Macaulay, If de todos os paises da Europa 0 mais comprovadamente destituido de
sensibilidade estlftica e de engenho criativ09 • Ramalho conclui: Nao hd portanto forma
alguma das artes pldsticas que tenha origem nativa, espontdnea, insular, independente,
na terra inglesa 1o • Oliveira Martins corrobora: 0 ingles nao If racionalista, nem
artista 11 • Isso s6 torna mais evidente 0 valor de uma eficiente e sistematica campanha
de educa<;:ao do gosto. Ramalho aplaude empenhadamente estes sdbios mlftodos
de peifeita sistematizarao do gosto publico l2 , educado na estreita familiaridade das
formas de arte, no ensino de desenho bisico, e, simultaneamente, conseguindo
criar uma consonancia, urn partido decorativo l3 que harmoniza as formas artisticas
de produ<;:ao industrial, correlacionando-as a prindpios esteticos comuns.
Esta e, de facto, para Ramalho a mais bela, a mais pura, a mais indiscutivel
glOria moderna da inteligencia inglesa l4 - nao obstante a aproximar, explicitamente,
ao metodo utilizado para aperfei<;:oar as caracteristicas racicas dos cavalos e dos
carneiros. Declara, positivo: Num e no outro caso aformula empregada foi precisamente
a mesma - 0 apeifeiroamento da rara pela selecrao artificial em vista da concorrencia
na luta pela vida l5 • Isto e: parece considerar verosimil conceber a educa<;:ao como
a aplica<;:ao de f6rmulas cientificas, inspiradas num evolucionismo naturalista, que
tenha como objectivo apeifeiroar a especie humana, preparando-a melhor para a

8

idem, ibidem.

9

idem, pp. 165-166.

10

Idem, p. J 64. Martins, Oliveira, op. cit., p. 106.

II

Martins, Oliveira, op. cit., p. 106.

12

Ortigiio, Ramalho,}ofJII Bull, ed. cit., p. 173.

13

idem, p. 169.

14

idem, p. 173.

15 idem, ibidem.
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perpetua struggle for life darwiniana ... No fundo, seria para Ramalho esta a melhor
definiyao de educayao: melhorar para vencer os concorrentes. Oliveira Martins
define assim 0 ensino ingles: 0 ensino e prdtico, ou empirico. C... ) A sabedoria preza-

se pelo que rende. 16 •
Assim, pelo menos no que respeita a educayao masculina, Ramalho faz a
energica defesa do papel da educayao como aperfeis:oamento da raya. No capitulo
VIII observa urn aluno de Eton, seu companheiro de viagem na carruagem de
comboio. Tern treze anos. Viaja so. Louro como um pintainho, de jina pele aveludada,
dourada ao sol como um bom pessego maduro1?, e urn delicioso animalzinho senhor
de si, seguro dos seus gestos, indiferente, com a serenidade pura e altiva do selfcommand 18. Educado no cada um que se governe 19 - 0 self-government, 0 self-help,
o self-command - dos colegios ingleses, aprendeu a sua custa a ser auto no mo.
Possui-se, dirige-se, e urn futuro adulto protegido em si proprio, que se conhece, so,
independente e livre como Robinson na sua ilha 20 • Aprendeu talvez esse ar de tranquila
superioridade, de correcto desdem 21 que Es:a de Queiros observa em Disraeli e a que
atribui em parte a sua forya.
o desporto, a educayao fisica, desempenham na educas:ao urn papel, para
Ramalho, absolutamente indispensavel e preponderante, porque tern em vista
elevar a agilidade e a forra da rara 22 • 0 cricket, 0 tennis, as corridas, as regatas,
o foot-ball sao os meios de levar ao maximo desenvolvimento a coordenas:ao de
movimentos, a aplicas:ao muscular - todas as aptidoes fisicas. Ramalho enleva-se
na descris:ao dos duros treinos de preparayao para a regata, no sofrimento dos
desportistas, nos seus acrobaticos desempenhos. A regata e urn must desportivo:
o aperfeis:oamento fisico da tripulas:ao constitui-a como 0 mais perfeito aparelho
mecanico 23 • Simetricamente, a sua olimpica tensao colectiva comunica-se a

IG

Martins, Oliveira, op. cit., p. 107.

17

Ortigao, Ramalho,Jolm Bull, ed. cit., p. 182.

18

idem, ibidem.

19

idem, p. 185.

20

idem, p. 183.

21

Queir6s, E~a de, op. cit., p. 92.

22

Ortigao, Ramalho, Jolm Buli, cd. cit., p. 186.

23

idem, p. 189.
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misteriosa alma do barco 24, no absoluto da suprema Jorra25, vencidas a dor e a

fadiga, na sublimidade do esfon;:o.
Ramalho enaltece na educa~ao ffsica intensa a dupla vantagem de Jortalecer a
saude e de pacificar a imaginardoZG, constituindo urn poderoso e ehcaz canal de
aplica~ao

do que chama psicose da puberdad?7. Sao de resto bern conhecidas estas
terapeuticas de sublima~ao da libido. Oliveira Martins cita os comentirios de urn seu
amigo ingles: Com 0 nosso temperamento exuberante, se ndo Josse 0 sport, descambava
tudo numa orgia.

E necessario fatigar 0 corpo, para 0 Jortalecer.

So

0

training enrija.

Splendid fellowsP8.

Este homem de ra~a, como

0

aluno de Eton, rebento humano tdo fino, tdo

belo, tdo saudavel, tdo vigoroso, tdo ricamente brotado 29 , contrasta lastimosamente

com a evoca~ao ramalheana do aluno tipico do liceu de Lisboa, de cabera casposa
e mdos suadas, cuspinhento, apedantado mas pusildnime, vestindo como um fadista e
cheirando a roupa suja30 . 0 facto mais lastimavel e funesto da civilizardo portuguesa
e precisamente
harmonica3!.

0

abandono absoluto a que se votou a educardo complexa, integral e

o lazer e em Portugal empregue pelos alunos em praticas condenavelmente
romanticas: nao fazem exercicio; levantam-se tarde; fumam; leem romances ou
livros de versos. Faz-se musica, toca-se piano ou guitarra. Joga-se. Nada de jogos
atleticos, nada de passeios ape, nada de saudiveis desportos masculinos.
Ainda por cima, 0 saudivel exercicio da briga com as popula~6es e ohcialmente
combatido. A lei academica comete a insensatez de considerar culpado 0 que
bate - e verdadeiramente a cobardia e a pusilanimidade organizadas em sistema de
legislardo!32. Nada que se pare~a, portanto, com os salutares hibitos do fagging e
do town and gown, apanigio dos colegios ingleses. Com 0 fagging, os alunos mais
24

idem, p. 190.

25

idem, ibidem.

26

idem, p. 192.

27

idem, ibidem.

28

Martins, Oliveira, op. cit., p. 155.

29

Ortigao, Ramalho, Jolm Bltli, ed. cit., p. 183.

30

idem, ibidem.

31

idem, p. 193.

32

idem, p. 194.

A educa~ao

responsabilidade da familia e a responsabilidade da pdtria limitam-se verdadeiramente
aflrmarao fisica do homem. Para fazer um bacharel hd todo 0 tempo (... )42. Observa
Oliveira Martins: 0 jim em vista nao e produzir instrumentos intelectuais; e flrmar
individuos "healthy and active': sadios e herculeos, bravos e bons ingleses, ttteis, servirais,
verdadeiros, "honest gentlemen': e cristaos sem preocuparoes metafisicas (... )43.
]a em 1881, em Pela Terra Alheia, Ramalho assinalara a peculiar adaptarao a
luta pela vida, caracteristica do povo ingles, proveniente da educarao atletica da
rara e da excepcional saude e riqueza fisica 44 • Apesar de compreender que 0 recurso
de estourar (... ) poderd nao parecer as maes de familia uma compensarao satisfotoria
para a falta de exito (... )45, para Ramalho nao hi grandes alternativas a este sabio e
proficuo metodo para 0 aperj'eiroamento jisiologico da especie46 • Oliveira Martins e
bern mais cm: e uma educas:ao perfeitamente adequada ao programa de existencia
dos ingleses - a steeple chase permanente47 •
Em Pela Terra Alheia, Ramalho especincara, como consequencia da educas:ao
atletica dos ingleses,
(. .. ) esse admiravel e feeundo espirito de aventura, que faz dos ingleses as
mais arrojados exeursionistas, os mais atrevidos navegantes, as mais intrepidos
exploradores, os eolonizadores mais invasivos e mais dominantes que hoje ealcam
as einco partes do mundo debaixo das salas ferradas dos seus sapatos de quatro
dentes, que onde poisam, agarram 48 .

Procurando argumentos e autoridades para a tese em que tanto se empenha
e que, sem duvida, tern prioritariamente em vista a realidade portuguesa, a sua
critica e a sua reforma, Ramalho cita urn artigo do Standard e sublinha: A prdtica

dos exercicios museulares nao e um facto espontdneo (... ) resultando da indole e do

42

idem, ibidem.

43

Martins, Oliveira, op. cit., p. 156.

44

Ortigao, Ramalho, Pela Terra Albeia, J, ed. cit. p. 180.

45

Ortigao, Ramalho, Jolm Bul!, ed. cit., p. 192.

46

idem, ibidem.

47

Martins, Oliveira, op. cit., p. 156.

48

Ortigao, Ramalho, Pela Terra Alhtia, J, ed. cit., p. 181.
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temperamento nacional 49 • Ramalho insinua a ideia de que 0 sucesso (ou 0 fracasso)
nao depended. tanto dum determinismo atavico, mas sim das consequencias de
uma inteligente e concertada administra<;:ao educativa. Assim, tern
repetidamente, ressalvar a relatividade do factor hereditirio:

0

consideravelmente mais debil do que qualquer outro europeu

50

possivel - isso

0

0

cuidado de,

lisboeta nao nasce
.

A reforma e ainda

preocupa definitivamente: a introdu<;:ao das ideias e a aplica<;:ao

das observa<;:6es positivas do estrangeiro na reorganiza<;:ao do nosso pais. A grande

epoca dos jogos atleticos portugueses foi a epoca durea da nossa hist6ria51 , condui
Ramalho, em Pela Terra Alheia. A educa<;:ao fisica da ra<;:a parece-lhe a pedra de
toque da sua identidade.
Em 1912, Ramalho confirm a, nas Ultimas Farpas, a sua convic<;:ao na aCfdo

lema mas dejinitiva da influencia das elites52 • E pelo saneamento dos individuos,
reafirma, e pelo tratam en to paciente, pacifico e melindroso da celula Familia 53 , que se
transformam as civiliza<;:6es. Mas, no caso da revolu<;:ao portuguesa, essa reforma
pedag6gica nao se realizou. E Ramalho resume a realidade de urn pais
C... ) esquartejado nas suas tradi<;6es, nas suas cren<;as, nos seus usos e costumes,
na continuidade da sua experiencia hist6rica, C... ) com uma instru<;ao publica de
pedantes, uma religiao de ateus, uma policia de sicirios, uma maioria parlamentar
de ineptos, urn ministerio de energumenos, uma burocracia de vagabundos e uma
diplomacia de curiosOS 54 .

E a ultima referencia de Ramalho a educa<;:ao.

4'1

Ortigao, Ramalho,folm Bull, ed. cit., p. 203.

50

idem, p. 211.

51

Ortigao, Ramalho, Pe/a TerraAlheia, I, ed. cit., p. 190.

52 Ortigao, Ramalho,
\3

idem, ibidem.

54

idem, p. 143.

Ultimi15 Farpas, ed. cit., p. 127.
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Paris: as cocottes,

0

adulterio, a conversa<;ao e

0

trabalho

Em Paris fornece uma sugestiva, embora pouco sistematica, sintese da vida
quotidiana das classes mais abastadas do II Imperio. Embora Ramalho nao tenha
certamente frequentado os mais prestigiosos circulos, definiu com certa precisao
lugares e hibitos do que chamava Ie monde.
A historia protagonizada por Carlos de Clavieres, que ocupa os dois primeiros
capitulos de Em Paris, e, a todos os titulos, exemplar: 0 heroi, um dos mais perfeitos
tipos de homem 55 de to do 0 Paris, tern todas as caracteristicas do dandi perfeito.

E mestre em matematica e em duelos a espada. Pertence ao

Turf, ao Sporting, ao
Jockey-Club, ao Reform-Club e ao Crockford-Club, Veste em Londres, onde dd 0
tom 5G • Fala linguas admiravelmente. Eeximio esgrimista e jockey. Frequenta 0 Bois, a
Opera, 0 Boulevard dos Italianos, onde compra luvas, e a ramelheteira Isabel, onde
compra as cameIias para a lapela. Recentemente casado, parece feliz.
No final do livro, aparece caricaturizado no petit creve, conforme ja tivemos
oportunidade de observar. Viciado em absinto, tem 0 corarao seco, a alma atrofiada,

o olhar amortecido, 0 pulso enervado, a indulgencia apagada e a espinha dorsal sem
medula57 • Efeminado, obcecado pela toilette, as suas prendas sao as do homem do
mundo: 0 duelo, 0 adulterio, 0 jogo, a fortuna dissipada. Nada restou do mitico
janota da gera<;:ao anterior, na evidente masculinidade nos acessorios - esporas,
chibata, casse-tete - e na postura - andar firme e olhar energico 58 • 0 petit creve tern,
no entanto, a coragem da sua linhagem de heroi. Apesar de ler Ponson du Terrail,
usa 0 valor na arma como um botao de rosa na lapela do fraque. Usa po it la marechale

5\

Ortigiio, Ramalho, Em I'dris, ed. dt., p. 17.

56

idem, ibidem.

5i

idem, p. 186.

58

idem, p. 185.
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e luvas perfumadas com violetas de Parma, mas morre em duelo com simpdtico
denodo e aristocrdtica Jirmeza 59 •

Clavieres era casado e amava a sua mulher. Nao tinha aprendido, segundo

0

jovem Ramalho, que 0 marido nao se quer apaixonado, quer-se indulgente, sossegado,
quieto e bomGo • 0 amor fazia-o impaciente. Por isso, apaixonou-se por outra mulher.
Louvavel motivas;ao. 0 adulterio, motivo inevitavel da novela, precipita-o na
perdis;ao. Uma perdis;ao assaz mitigada, quase evitavel: morre de acidente, nos bras;os
de sua esposa. A outra, uma cocotte, resplandece na Opera, bern acompanhada, no
dia do funeral do amante.
Fascinante, voluvel, interesseira, irresistivel, a cocotte parisiense e outra das
figuras inevitaveis do Paris de 67. Entre 0 Bois eo Boulevard,

0

Club e os restaurantes,

circula assim a dos;ura do viver parisiense - em que a actividade do trabalho
acompanha inteiramente 0 vertiginoso movimento do prazer G1 •

Durante a sua segunda estadia em Paris, urn Ramalho dez anos mais velho, e
muitissimo mais moralista, observa com satisfas;ao a reabilitafao moral G2 da Frans;a.
A lenda imperial desacreditara-se - e, com ela, a decadencia espiritual de Paris,
depois de governada pela corrupfao sistemdticaG3 que organizara uma sociedade
profundamente doente. Uma verdadeira revisao do Paris de 67 se empreende:

o segundo Imperio tinha a sua arte, a sua filosofia, a sua cntica, a sua moda.
Na politica deu Rouher e Momy; na arte deu Offenbach; no jomalismo deu
Villemassant; na literatura deu Merimee, Bellot e Dumas Filho (. .. )64.
Agora, pelo contrario, parece afastado

0

tempo da galanteria:

As mulheres romanescas encontram apenas em tomo de si alguns singelos
imbecis que elas desprezam. Os homens de espfrito, pela sua parte, nao tern tempo
para as frequencias e para as assiduidades da flirtation. 65

59

idem, p. 194.

m idem, p. 23.
(01

idem, p. 212.

62

Ortigao, Ramalho, Notas de Viagem, ed. cit., p. 154.

63

idem, p. 1G.
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Impera 0 born-sensa erotica - 0 amor, ou e honesto66 , ou desbragado. Nao hi
tempo para pecados de salao. Estao cada vez mais separados os dominios do lar e
do boulevard, do privado e do publico. Paris e agora, para Ramalho, a capital do
trabalho e do progresso. Nada mais assombroso do que 0 trabalho em PariP, observa
Ramalho. A fadiga da vida elegante junta-se ao frenesim de aprender e produzir:
Victor Hugo esti levantado desde a seis horas da manha; Sarah Bernhardt levantase com 0 dia; Charles Robin so descansa uma tarde por semana - durante a qual
nao se proibe nenhum dos prazeres da vickt alegre de Pa rif' 8 •

o trabalho purificador e uma especie de ascese desmaterializante: Sarah, por
exemplo, nao pode sentir paixao amorosa. Ela, que e a mais jiel e a mais autentica
imagem ckt personalicktde parisiense69 , trabalha esfor\adamente, tem 0 vicio profundo
e inveterado da arte, tem a paixao devoradora do progresso, tem a fibre consuntiva do
geni070.

Paris e a capital da luta do espirito. A vida intelectual parisiense e para Ramalho
uma transposi\ao do darwinismo: Quem nao tiver rins para se aguentar na sela ( ... )
atire-se ao chao7l . Corrida contra todos, a lura intelectual tern uma intensidade
vertiginosa.
Sem espirito, Paris e impossivel: Sem espirito em Paris e-se ao jim de seis meses
um ente para todo 0 sempre humilhado e perdido72 • A capital da conversa\ao (Paris
e a unica cidade do mundo em que verdadeiramente se sabe conversal 3) exige aos

seus acto res uma intensa prepara\ao, para poderem ter replica. Hi personagens
de Ramalho cuja unica ocupa\ao consiste em ter ideias e em formuld-Ias com 0
relevo, com a precisao, com a nitidez com que um gravador pode cinzelar uma joia74 64

idem, ibidem.

65 idem,

p. 84.

!i6

idem, p, 85.

67

idem, p. 80.

68

idem, p. 83.
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idem, ibidem.

70

idem, ibidem.
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idem. p. 80.
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idem, p. 82
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idem, p. 20.
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idem, ibidem.

109

o Q1iOTIDIANO E CASA

imagem, alias, tambem us ada a proposito dos escritores desta epoca, como vimos
anteriormente.
Outro grande heroi parisiense e a portuense Jeronimo Cola<;:o. Ramalho
tra<;:ar-lhe-a a biografia anos depois, n'As Farpas, em 1884. Vitima de Paris como muitos, como Paiva de Araujo, Manuel Brown, como a mitico Clavieres -,
padecia da terrivel nevrose do boulevard 75 • Era urn ajfole. Enfermidade neurologica
parisiense, a ajfolement alimenta-se da penhora, do espirito esgrimidor e galante.
Trezentos anos de educa<;:ao fradesca degradaram, no en tanto , a bravura atavica
da ra<;:a portuguesa, que nao sustenta, como a parisiense, a tradirdo almiscarada e
cavaleiresca dos incroyables, dos muscadins, dos mignon/G.
esmalte elegante da bravura77 , imprescindivel em Paris, minara a cora<;:ao desse

o

parisiense par adop<;:ao. Insuficientemente estilizado, de urn folso desdem 78 , de uma
auddcia jingida79 , caira, no entanto, no chic, extinguindo-se com a atitude escultural
do parisiense perfeito - talvez aquele de que Ramalho nos dera a caricatura pelo
petit creve de 1867.
Paris e, pois, a capital do ajfolement: urn ajfolement que a Ramalho surgira
sempre, como em 1884, n'As Farpas, como a sopro da viagem e do longe, 0
impulso libertario para 0 frenesim, no empavesado, no alegre, no doido bergantim
da aventura 80 •
Nas Ultimas Farpas, ainda a capital francesa e este culto e espirituoso Pari; I •
Continua, em 1912, a ser Paris 0 original em grande de que Lisboa e em pequeno
ponto a capia reduzida e caricatural 82 - ou, como diz a proposito da moda, nao
houvesse a inevitdvel diferenra de latitude entre a Rua de la Paix e 0 Pote das
Almas83 •

'0

"6

Ortigao, Ramalho, As Fmpas, III, ed. cit., p. lOS.
idem, p. 114.
idem, p. 115.

"x idem, p. 117.
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idem, ibidem.
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idem, p. 128.
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Orrigao, Ramalho, Ultimm Farpas, ed. cit., p. 77.
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idem, p. 110.
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idem, p. 192.
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A imagem de Paris estrutura-se toda, alias, em tomo dessa diferell<;:a: etema
imagem do desejo, Paris tern a fascinante diferen<;:a da anti-Lisboa, uma Lisboa do
presente, cuja doen<;:a e, simetricamente, a apatia epidermica e mortal 84 •
Irremissivelmente ausente, 0 perfume da cidade espirituosa e elegante oporse-a, constantemente, ao cheiro a choco, de ar confinado 85 , ao eco vago de bocejo
displicente, perdido no espafo86 - 0 espa<;:o de ca, da Lisboa sufocantemente banal.
apelo febril de Paris esta todo contido nessa nausea.

o

Londres, a prostitui<;ao, a embriaguez, a pobreza e a religiao
Ramalho prop6e-se, a certa altura, consagrar algumas paginas ao estudo do
donjuanismo na sociedade inglesa 87 . John Bull abre com reflex6es sobre D. Joao
Tenorio (desagraddvel guitarrista com a acanalhada atitude de simples faia 88 ) , e sobre
o inexplicavel fenomeno do culto do donjuanismo, que continua a gozar, entre os
homens, de urn prestigio glorioso 89 •
J a no prefacio nos informara dos 18.000 ladroes, ratoneiros ou vagabundos e
das inumerdveis mulheres noctivagas, de moral errant?O, que infestam a formidavel
Londres. 0 leo II capitulos de John Bull sao-lhes integralmente dedicados, assim
como 0 V No passeio noctumo descrito nesse ultimo, e 0 visitante assaltado
por damas de vestido de seda e chapeu de plumas, que 0 importunam com uma
sinistra avidez de corvos sobre um corpo morto. Sentado num banco de Hyde Park,
no centro do mais rico e do mais aristocrdtico bairro da cidade, testemunha aquilo
que nenhuma circunlocufiio ou perifrase podem tomar narravel. Londres eo grande
lupanar 1•

84
85

86

Ortigio, Ramalho, As Fm-pflS, Ill, ed. cit., p. 108.
idem, p. 127.
idem, ibidem.
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Ortigao, Ramalho, John Bull, ed. cit., p. 41.
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idem,. p. 33.
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idem, p. 34.

90

idem, p. 25
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Tal como Taine, Oliveira Martins descreved. igualmente
mercado da carnen . Ec;:a de Queiros e ainda mais expressivo:

0

vicio londrino,

(. .. ) pensa-se com intensidade, caminha-se com impeto, deseja-se com furor;
a besta humana inflama-se: quer-se alguma coisa de forte e de animal, a luta,
a excesso, a gula, 0 abrasado do conhaque, a paixao. Londres, numa noite de
lnverno, exala violencia e crime93 .
Perante esta brutalidade viciosa, compreende-se que para Ramalho

0

Modern

Lover de Georges Moore e os escandalos sensacionalistas da Pall Mall Gazette nao

passem de detalhe. Ramalho entretem-se, alias, jocosamente, com a questao da
prostituic;:ao londrina, numa engenhosa explicac;:ao atraves das teorias economicas do
Sr. Stanley Jevons, as leis da oftrta e da procura94 de manejar

0

que the fornece oportunidade

95
0 estilo figurado •

Ja Oliveira Martins, sempre serio, atribui a massiva prostituic;:ao em Londres
a predominancia, no povo ingles, dos animal spirits9G • Entregue a si proprio, 0
temperamento violento do ingles torna-o imediatamente um touro sem canga, um
animal sem freio 97 •

Os costumes ingleses, particularmente no que toca ao casamento, sao alias bern
livres e comodos, nota Ramalho Ortigao. Enquanto em Portugal se escoam par vezes
anos na insana tarefa de tratar dos paptis, do enxoval e do dot~8, em Inglaterra tudo
decorre por vezes dentro do breve espa[o de uma hora99 • As facilidades institucionais
(diz Ramalho: As focilidades do livre-cambio aplicado ao comercio dos dois sexos 100 )
animam igualmente os processos de bigamia e de divorcio.
92

Martins, Oliveira, op. cit., p. 57.
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Queir6s, Ep de, op. cit., p. 38.
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Ortigao, Ramalho,Jolm Bull, ed. cit., p. 115.
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idem, p. 107.
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Martins, Oliveira, op. cit., p. 58.
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idem, p. 57.
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Ortigao, Ramalho,Jolm Bull, ed. cit., p. 50.
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idem, p. 51
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idem, p. 52.
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As leis comerciais parecem de facto reger os costumes marais ingleses: num
escandalo relatado par Ramalho, a compra e venda de cartas comprometedoras, a
fim de salvar as aparencias, desempenha urn importante papel. Ji E<;a comentara
o curioso caso de chantagem com cartas realizado par criadas londrinas e seus
cumplices, caso que ira talvez inspira-lo para 0 Primo Basilio. Outra coisa nao e,
afinal, a reportagem da Pall Mall: uma gigantesca chantagem sobre os lords e os

esquires frequentadores dos saloes de Mme Jeffreys, sobre toda a opiniao publica
londrina. Ou a hipocrisia dos gabinetes particulares dos restaurantes, a que foi
ciosamente retirada a chave 101 • Ou a proibi<;ao do casamento dos caixeiros do
escritorio com menos de 160£ de vencimento anual ... 102. Coisas do cant, da absurda
moral formal inglesa, dira Oliveira Martins.

As institui<;oes filantropicas para a depura<;ao da virtude, guardias da moral e
da decencia publicas, desempenham nestas questoes urn importante papel: des de
a Social Purity ao Salvation Army, des de os grandes clubes aristocraticos (jockey,
Carlton, Reform) aos discretos e sacerdotais peri6dicos da cidade l03 , como 0 Times,
todos retumbam de pudidcia ofendida ou de aplauso pela condena<;ao do vicio.
papel dos jornais na forma<;ao da opiniao publica, na interven<;ao decisiva no
quotidiano, parece a Ramalho determinante: pode fazer ganhar ou perder elei<;oes

o

a custa das irregularidades conjugais.
Ramalho disserta longa e fantasiosamente sobre os crimes por fUria alco6lica 104
do operario londrino, que 0 leva a matar gente it facada, aos murros, it mordedura,

aos coices l05 ; imagina-o ja araimado, peiado, acorrentado, amordarado, passivo e
pesado como um porco mono, levado para a cadeia em carro especialmente previsto
para essa fun<;ao IOG • Ja Oliveira Martins, estendendo a toda a popula<;ao inglesa

0

vicio da embriaguez, e bern mais engenhoso. A energia animal, qualidade basilar
da ra<;a, engendra esse vicio - alias, 0 grande inimigo da vit6ria do proletariado em

e 0 vicio de todas as classes. Toda a gente se embebeda. Cita,
como Ramalho, cifras:

Inglaterra 107 • Mas

102

idem, p. 57.

103

idem, p. 47.
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Ortigao, Ramalho,Jo/m Bull, ed. cit., p. 238.
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idem, ibidem.
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idem, pp. 438-439.
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Martins, Oliveira, op. cit., p. 219.

113

o QlJOTIDIANO E CASA
Sao trinta mil pessoas presas em cada ana em Londres por embriaguez; do is
ter<;:os tern a bebedeira agressiva. Sao pres as em desordens. Ha uma quantidade
enorme de caras rachadas e de olhos vazados. E as mu1heres sao quase tantas
como os homens. 108

E nitida a coincidencia das referencias de ambos os auto res - talvez Hyppolite
Taine 109 • E tambem curiosa a significativa diferenya de registos entre ambos. E,
assim, Ramalho volta aquestao da prostituiyao instituida, caudalosa, asensacional
reportagem da Pall Mall Gazette. Eis-nos de regresso a grande questao de John
Bull: a de conciliar as pungentes questoes morais inglesas com a imagem de urn
irrepreensivel povo de vencedores:
Nao sao estes homens os que frequentam as alcovas da Madame Jeffreys,
nao sao eles os que compram e consomem virgindades. A unica coisa que eles
compram e genebra. Sao eles porem que produzem

c. .. )a substancia prima de toda

a especie de manjar clandestino atirado em cada dia pe1a popu1a<;:ao de Londres
ao minotauro da 1uxuria. 110
Ramalho condena sobretudo a hipocrisia e 0 formalismo da assistencia publica,
das institui<;:oes de filantropia nacional, inspiradas na avareza e na mesquinhez da
rainha - as comunhoes religiosas, a eloquencia parlamentar, os partidos politicos, os

clubes e recreio, 0 jornalismo e a literatura amena ll1 .
Todos eles sao agentes da hip6crita caridade oficial inglesa, para a qual, segundo
Oliveira Martins, a pobreza i uma ep idem ia, 0 pobre i um vencidoll2. E uma
excentrica, contrafeita sentimentalidade filantrdpica que [se] choca [com] os escravos

negros da Cabana do Pai Tomds e ignora ali ao pi a legitio medonha dos miserdveis
londrinosl1 3 • Em A Holanda, contrastivamente, Ramalho observara:

\08

idem, p. 220.
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Taine, Hyppolite, Notts stir l'Angleterre, Paris, Hachette, 1923, p. 16.
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C.. ) OS 6rfaos dos cidadaos sao os verdadeiros filhos da cidade, e os cuidados de
carinhosa proteq:ao que os rodeiam tern mais 0 cunho de urn terno desvanecimento
maternal que

0

de urn seco dever de assistencia publica 1l4 .

Ramalho estabelece mesmo uma tipologia dos pobres ingleses, citando com
ironia 0 seu guia informativo, cobrindo a descri<;:ao com tra<;:os grossos, de humor
negro:
Enquanto a alimentac;:ao, foi tambem demonstrado que nao podendo digerir
outra coisa a gente se digere a si mesmo e vive assim muito tempo, horas e horas,
dias inteiros ate! dias que equivalem as rna is longas existencias das barrigas
repletas, porque os dias do ventre vazio levam anos a passarllS.
No VI capitulo, Ramalho avista aquele que chama um dos irmdos de Ginxs
babi 16, espalmando a lama como um palmipede, encolhido, olhando fixamente
para a frente, confrangido, alcachinadoI17, entre os transeuntes nos seus elegantes
overcoats, cachimbo, stick e ramalhete na botoeira. E uma visao que, como vimos,
adquire para 0 visitante valor simb6lico - contigua a de um sorridente Principe
de Gales, muito a vontade no seu coach. Ramalho observa, na grande civiliza<;:ao
britinica, 0 A/fa e 0 Omega da especie humana l18 . Oliveira Martins chamar-lhe-a 0
Zenite e 0 Nadir cia vicla l19 . Civiliza<;:io abjecta e dourada, de monstruosos contrastes,
sem 0 equador do instinto racional, estetico e caridosol 20 , a Inglaterra constitui bem,
para ambos os autores, a imagem da estatua biblica de Nabuco, citada por Oliveira
Martins - tem os pes ftitos de um barro amassado de ldgrimas l21 .
Vma curiosa e contradit6ria utiliza<;:ao do mesmo cliche de Guizat, por
Ramalho e O. Martins, marca 0 inicio do capitulo. Aqui menos que em qualquer
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Ortigao, Ramalho, A Howndd, ed. cit., p. 153.

I I,

Ortigao, Ramalho, John Bull, ed. cit., p. 240.

IIG

idem, p. 131.

II 7

idem, p. 132.

118

idem, p. 136.

119

Martins, Oliveira, op. cit., p. 225.

120

idem, ibidem.

121

idem, p. 232.

115

o Q\jOTIDIANO E CASA

outra parte e a religido 0 freio - afirma Ramalho, alinhando a religiao entre as
complexas causas que explicam a brutalidade do vicio em Inglaterra: a distribuirdo
feudal da igreja, as crises do trabalho, 0 clima, 0 temperamento, a alimentardo, etc. 122.
Pelo contririo, Oliveira Martins assevera: Em parte alguma do mundo 0 dito de que
a religido e um freio tem verdade mais incontestdvel. De facto, Oliveira Martins usa
a frase ao servi<;:o de uma tese bern divers a da de Ramalho: trata-se de provar que
a ra<;:a inglesa, fisicamente energica e denodada como nenhuma, e de uma profunda
cobardia intelectual 123 .
o que sobretudo impressiona Ramalho Ortigao ea riqueza e a aristocratiza<;:ao
da igreja inglesa. Deus e um gentleman 124, cita Taine. 0 cuho echic, eum privilegio,
uma elegdncia 125 • Nao ha Deus dos pobres. Nem eles ousariam nunca dirigir-se a um
ser tdo supremamente relacionado na alta sociedade. Ramalho completa com ironia
o seu raciodnio: os pobres inventarao outro Deus - e dai procedem as inumeras
seitas em que se divide na Inglaterra a opinido religiosa1 26 .
Ramalho descreve os extremos a que elevado 0 livre exame dos textos sagrados,
dan do origem a uma complexa casuistica teologica: Por causa duma silaba, duma
virgula, dum acento, levanta-se todo um tremendo debate de consistorio ou de condlio
e rebentam cinco ou seis novas seitas: os acentistas e os anti-acentistas, os virgu16filos e
os virgulofobos, os silabistas e os assilabos127.
Divertindo-se com 0 pitoresco requinte teologico das inumeraveis congrega<;:6es,
Ramalho define-as como companhias rivais de transporte de recreio aos mais reduzidos
preros128 da terra para a bem-aventuran<;:a. Despreocupado como sempre da
metafisica, garante: Ndo se jaz uma ideia da porrdo de jocosidade, de pura jact!cia,
de boa galhoja, que a breve historia destas diferentes seitas derrama sobre 0 espirito do
leitor desinteressado e atento 129 • E conta anedotas.
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Entre todas as seitas, pelo seu comico particular, destaca The Salvation Army, ao
qual dedica virias paginas, bem-humoradas, desopilantes, inesquedveis paginas. No
£lm de contas, 0 burlesco irresistivel dos metodos de conversao da Salvation Army
vale para Ramalho por isso mesmo, pelo seu grotesco absolutamente hilariante,
pela impensavel, carnavalesca essencia de absurdo que encerram. A Salvation
Army e a melhor anedota inglesa: e uma especie de nec plus ultra turistico, a que
nao falta sequer 0 capitoso aroma do escandalo moral, depois de 0 general Booth,
inspirador do movimento, ter sido denunciado pela Pall Mall Gazette como autor
de alguns leves atentados ao pudor. Curiosamente, tambem Oliveira Martins
escolhe a Salvation Army para fechar A Inglaterra de Hoje. Seria interessante
cotejar as vers6es dos dois autores. 0 que ressalta e a in£lnitamente mais profunda
e informada analise de Oliveira Martins: ele leu os periodicos da congrega<;:ao e
o livro do General Booth, que descreve com minucia; conhece vastamente os
fundamentos da op<;:ao religiosa; procurou conhecer pessoalmente 0 general, tendo
travado conhecimento com 0 seu £llho; descreve pormenorizadamente os estatutos
e a organica do movimento; da ate noticias do relatorio de contas da Salvation

Army. Sobretudo encara objectivamente 0 fenomeno sob uma dupla perspectiva: a
de que se trata de urn dos correctivos ao capitalismo actual l30 , uma reac<;:ao mistica
natural e democratica ao establishment, assumindo, portanto, uma perspectiva
ideologica; decorrente desta, a opiniao de que e um genero adequado ao espirito
nativo - numa atitude, bern caracteristica, de psicologia social. Estuda-o como
facto, como fenomeno cultural: a sua curiosidade e a de urn estudioso e de urn

Epueril, e e
barbaro; mas e 0 que convem aos quase selvagens, escoria perdida de uma civilizarao
desquiciada. Booth e por instinto, intuitivamente, um grande psicologo l3l •
politico, nao a de urn turista. Muito menos de urn turista divertido.

Concluindo esta abordagem dos costumes e da religiao franceses e ingleses,
pode dizer-se que, em Ramalho Ortigao, os costumes parisienses comp6em urn
reconfortante cliche: 0 de Paris como capital do mundo, motor do progresso e
da actividade espiritual da humanidade. Em contrapartida, a imagem social da
Inglaterra, no ocaso de urn positivismo perdido, guard a a perturbadora surpresa
daquilo que e monstruosamente diferente. Sobre 0 amea<;:ador misterio da realidade
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inglesa, enorme, como uma figura paternal gigantizada, perfilam-se as sombras dos
liltimos sistemas oitocentistas: 0 socialismo, derradeira constru y3.o do racionalismo;
e 0 espiritismo, cintilay3.o do oculto.
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E costume de viagem de Ramalho 0 de observar cuidadosamente as minucias
de toilette dos transeuntes. A moda indica, sobretudo, a fronteira; para Ramalho,
multiplas vezes, ela indica a fronteira simples entre 0 born e 0 mau.
Num jogo de correspondencias levado ao extremo, a toilette apurada eo sinal
do absolutamente positivo - e inversamente. Por exemplo, nas Oltimas Farpas,
Ramalho resume assim os politicos da Regenera~ao:
Nao tinham principios nem tinham ideias gerais. Pela sua cultura de espirito
estavam abaixo do mais corriqueiro leitor da Revista dos Dois Mundos e do
Dicionario de Larousse. Como cultura fisica, indigencia igual a da cultura mental.
Se falando metiam os pes pelas maos, calados metiam os dedos pelo nariz. Nao
tinham toilette, nao tinham maneiras, e tinham caspa. 132

Se, em 1912, Paris e a cultura francesa continuam a fornecer a bitola intelectual
e mundana, nao e de estranhar que, em 1867, Ramalho afirme: 0 primeiro sinal da
civilizafdo que reponta nos paises bdrbaros ea moda europeia, isto e, a determinafdo
de Paris a respeito do vestudrio. 133 • Sinal de fronteira entre nos e os outros, a moda e,
pois, a regra exterior, a primeira marca, escrupulosamente seguida l3 4, entre 0 cosmos
(Paris, a Europa, a civiliza~ao) eo caos (os bar-baros).
Enquanto as mulheres londrinas se esforfam debalde por imitar em todos os
pormenores a toilette parisiense, os homens de Paris inglesam-se
( •.. )135.

0

mais que podem

Ramalho faz esta observa~ao em Paris, em 1867. A ideia que exprime sera

dominante na sua observa~ao dos do is povos: 0 feminino sera apanagio da Fran~a;
o elemento masculino marcara a Inglaterra. Emuito curioso que seja precisamente
a proposito do vestuar-io que essa ideia surja com tao explicito relevo.
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Em Paris nao contem uma unica referencia descritiva a moda usada pelas
senhoras chiques. Ramalho deixou-nos, no entanto, em Pela TerraAlheia, num texto
escrito durante essa mesma estadia de 1867-68, uma pormenorizada descri<;:ao, ao
melhor estilo das revistas femininas:
(. .. ) 0

que mais usam as senhoras elegantes sao vestidos de pano azul ou em

quadrados escoceses azuis e verdes, e de peluche amarela ou esverdeada com
pequenos paletos iguais. Usa-se muito a astraca em regalos e guarni<;:oes de paletos.
Sao a ultima moda na melhor sociedade os sobretudos de casimira cobrindo todo
o vestido. Hoi-os de divers as formas, mas os rna is comodos e elegantes tern mangas
franzidas nos punhos, urn capuz e uma abotoadura desde

0

pesco<;:o ate

0

fim

da saia, sendo esta curta. A crinolina desapareceu do corpo de toda a mulher a
moda. Os tacoes, os chignons e as caudas dos vestidos sao cada vez maiores; os
regalos e os chapeus cada vez mais pequenos. 136

o excesso caracteristico da moda do II Imperio (eada vez mais, eada vez menos)
surge satirizado depois, em Notas de Viagem, numa saborosa descri<;:ao que pretende
evidenciar a geral decadencia que teria caracterizado este periodo.
(. .. ) 0

antigo penteado obsceno, cobrindo a fronte ate as sobrancelhas como urn

insulto a dignidade da inteligencia humana, desapareceu. A saia curta descobrindo
o debrum das botinas recortadas como urn cora<;:ao, desapareceu. 0 pufe, dando
as meninas

0

aspecto de exercerem a maternidade pelos rins, desapareceu. 0

enorme chignon, que dava a nuca 0 volume de uma hipertrofia monstruosa, caiu
C.. ). Desapareceram os tacoes Luis Xv, essa inven<;:ao funesta que desengon<;:ou
as pernas e os quadris a uma gera<;:ao de mulheres (. .. )137.

A Ramalho indignam particularmente esses indignos aparelhos ortopidieos, que
condenaram as mulheres a perderem a eleganeia dos movimentos e 0 desenvolvimento

normal dos museulos e dos ossos. Assim, em 1878, todo urn velho mundo caira,
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imagem do chignon - como uma ab6bora podre que se despega do aboboreiro murcho 138 •
Deste modo, se na moda do II Imperio predominava 0 ponto de vista canalha, dando
as mulheres honestas a aparencia de nao

0

serem 139 , na III Republica da-se

0

oposto:

e a cocotte quem se arrisca a nao ser devidamente reconhecida.
apre<;:o pelos valores burgueses da conten<;:ao e da mediania - express os na

o

honestidade, no trabalho, na castidade, na modestia - traduzem urn global desejo
de normaliza<;:ao social, urn apelo geral aos valores da ardem e da discrimina<;:ao.

As no<;:6es de separa<;:ao e de fronteira (no<;:6es esteticas, ideol6gicas e morais,
globalmente assentes num regime do imaginario dominado pela antltese) reveemse nessa sociedade inteiramente renovada 140 , que Ramalho positivamente en contra
na III Republica.
E efectivamente uma vit6ria de Marianne, cuja imagetica Maurice Agulhon
descreve em Marianne au Combat, salientando, nas eHgies da Republica desta epoca,
Ie visage calme et grave, Ie theme vegetal et Ie theme lumiere ( ... ), que se conjugam
numa leron de nature et de serenite 141 • Para Ramalho, trata-se de uma sociedade
cabalmente representada pela parisiense republicana, vestida com a oportunidade
casta de uma honrada cidada, simples, modesta, graciosa - mais encantadora do que
nunca 142 •

o tema natural (0 da luz e, tambem, 0 da racionalidade serena) nao e, porem,
apanagio exclusivo desta III Republica que Ramalho descobre, fascinado, em 1878.
De facto, ja no II Imperio, em 1867, ele descrevia, com deleite, agrisette que visita
oPere Lachaise,
C... ) a gentil operariazinha dos adminiveis romances de Paulo de Kock,

expedita, leve, asseada como urn passarinho, com

0

seu vestido de la abotoado

ate ao pesco<;o, 0 coleirinho alvissimo dobrado em cima de uma gravatinha preta,
a sua clissica touca branca.
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Ela usa os cabelos singelamente penteados, mas com 0 mais esmerado asseio l43 •
Isto e, a imagetica da pureza (associada a um infantilismo que os diminutivos
denunciam) da castidade e da brancura e um elemento precoce em Ramalho; e
um elemento que, ver-se-a, surgira constantemente ligado asua ideia do feminino.
Em 1883, Ramalho visita novamente Paris, a caminho da Alemanha. Desta
breve passagem regista, em Pela Terra Alheia, a expressiva normaliza<;:ao a que
me referia. Num registo humoristico, dpico destas cronicas que so muito mais
tarde decidiu publicar, descreve a pasmosa "uniformidade" nas toilettes feminina e
masculina da epoca, de que salientam os tra<;:os persistentes do natural (chapeus
de palha), do simples, do sobrio. Literalmente classico.
As senhoras na rua trazem todas - mas absolutamente todas sem excep<;ao

alguma -

0

mesmo modelo de chapeu de palha, ou seja preto, ou branco, ou

cinzento ou cor-de-mel. E 0 chapeu Carlos IX, da forma dos chapeus de homem,
com copa de meia altura, estreitando urn pouco para cima, e de aba direita.
Trazem-se guarnecidos de uma simples pluma, metidos na cabe<;a como os
chapeus masculinos, e seguros ao chignon por meio de urn prego atravessado na
copa. Estamos voltando, segundo parece, aos tempos da Roma antiga, em que a
toilette das matronas era uma, (mica, indivisivel e invariavel. Parabens a Lucrecia
e a madame Grevy!l+4

Em 1887, Ramalho visita a Inglaterra. Apesar de, como de costume, as mulheres
o interessarem muito, da toilette das senhoras londrinas apenas refere, deliciado,
decote arrependido - a mais linda e picante coisa com que a
moda inglesa dotou a arte durante este derradeiro quarteiriio de seculo l45 • Ea sua unica
referencia a moda feminina inglesa.

o de cote triangular,

0

Se Em Paris assinala a £lrme convic<;:ao do jovem Ramalho de que Uma cidade

qualquer ficard transformada num museu de caricaturas se a privarem do figurino
parisiensel46 , as Ultimas Farpas testemunham da persistencia dos modelos de Paris:
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A moderna menina chique de Lisboa usa, como todas as parisienses de Paris,
de Carpentras e de todo a resto do mundo, a saia entravee moldando-lhe as
formas a mais cingidamente possIvel, a cabelo encrespado ao canto de cada olho,
e a reticule, em forma de carte ira oblonga, debaixo do brac;:o esquerdo. Allure
correspondente a moda 147 .

Sardonicamente (e num tom que lembra muito

0

usado em 1878 para

descrever a moda de 1867) comenta, nas meninas lisboetas, a maneira de andar,
o dandinamento, 0 meneio 148 , 0 qual, provindo dos manequins de Paquin, tem,
segundo Ramalho, um tanto de pas-de-tours e um tanto de valsa de apaches 149.
E, finalmente, concede: 0 que me parece que, sem fovoritismo, se ,ode dizer eque
a moda lisboeta nao esta longe de ser a penultima ou antepenultima do boulevard
Poissoniere. 150 •
Os homens de Paris - uns pobres de Cristo, se comparados com as mulheres
- tem, segundo Ramalho, uma inata incapacidade para compor a toilette com
jeito ajidalgado dos gentlemen de alem-Mancha

151

•

0

Em Notas de Viagem, Ramalho

notad. nos cavalheiros franceses, de um modo geral, a fior na casa, as polainas de
linho branco, um asseio economico, um casaco mal feito, e a expressao jisionomica de
quem vai para festa 152 •
No entanto, em 1867, descrevera a toilette masculina com um pouco mais de
minucia, detendo-se nos pormenores mais expressivamente excessivos:
Para as hom ens nao ha moda. Urn born coleirinho decotado ate as claviculas
ou erguido em dais bicos para fora do queixo,

0

cabelo penteado para as olhos,

o bigode empinado aos cantos da boca, uma pequena suf<;a, calc;:a colada a perna,
luvas claras, punhos da camisa ate os nos dos dedos, po de arroz na cara e camelia
na casa do casaco, constituem

0

exterior do leao. 153
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Ja conhedamos, de Em Paris, os pormenores da toilette do petit creve - cujo
ultimo gesto, antes de sair de casa, eo de meter uma cam eli a na casa da jaqueta,
antes de regressar para nova toilette. Registemos 0 curioso pormenor das dezanove
escovas que emprega nestas operac;:6es: 0 Jacinto do 202 nao teria mais.
Os mesmos sinais continuam a distinguir (ou a confundir) a toilette dos homens
parisienses, dez anos depois. Conta Ramalho, em Pela Terra Alheia, que, na Opera,
(. .. ) dezanove homens par vinte eram absolutamente a mesma coisa como
aspecta: a mesmo penteado curto, anediado e chata,

0

mesmo decote de colete,

a mesmo talho de camisa, a mesma forma de casaca, a mesma gravata branca em
pequeno lac;o quadrilongo, as mesmos colarinhos direitas, fechados, justos ao
pesco<;o, e quebradas nas pontas como os bilhetes de visita C.). Alem disto, os
mesmos aneis ingleses, grossos, com pedras azuis, e a mesma bengala forte, de
junco, aos n6s. 154

Todos estes elementos se resumem na geral pretensiio ang16mana l55 - que, mais
fortemente que nunca, sugere a Ramalho a existencia de urn tipo dominante, urn
modelo a imitar, que todos parecem conhecer, excepto 0 visitante.
Resulta curiosa a comparac;:ao entre a descric;:ao desta allure ang16mana dos
parisienses e aquela que Ramalho, quatro anos mais tarde, faz dos transeuntes
londrinos, em John Bull. Diz

0

autor ace rca dos jovens janotas franceses:

Poisam todos eles de pernas afastadas e de musculos retesados como quem vai
principiar a lutar. Arqueiam as brac;os como se estivesse previsto na ordem do
dia que as maos nao passem senao a menos que for possivel abaixo da cintura, a
que Ihes da, vistas de busto, erectos e aprumados nos rins, a aspecta de estarem
sempre a cavalo. 156

Dos ingleses, did que caminham com agilidade ejirmeza, pousando em cheio 0
pe esmagador, de busto aprumado, cabera alta (... )157. Como curiosidade, acrescente154

idem, pp. 70-71.

155
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156
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se que, para Oliveira Martins, a marcha dos ingleses se faz caminhando a grandes
passadas (... ) 0 braro adiantado em dngulo recto 158 .
A toilette masculina e, em John Bull, objecto de bern mais pormenorizada
observayao do que a correspondente feminina. Os ingleses, diz Ramalho, sao todos

direitos, graves, bem postos1 59 • (Oliveira Martins chamar-lhes-a aut6matos angulosos
e hirtos, peifeitos cabides)lGO. Ramalho assinala-lhes a especial correcrdolGl do no da
gravata branca, impenetrdvel sigilo de guerra dos camiseiros ingleses - alem da casaca
de baile rigorosamente florida duma bela rosa ou duma gardenia fresca 1G2 . (Oliveira
Martins observa que eles se passeiam de rosa repolhuda na lapela 1G3 . Eya de Queiros
bastas vezes se refere arasa no peito dos cavalheiras ingleses, entrando por vezes no
pormenor de verificar como e engenhosamente realizado 0 arranjo floral 164 • Parece
portanto constituir urn sinal bern apelativo, esta rosa fresca escancarando-se no
peito dos transeuntes.)
Os transeuntes ingleses apresentam, pois, segundo Ramalho, urn aspecto
impecavelmente correcto e prospera, na sua sobrecasaca bem ftita, (... ) chapeu alto
luzido, maciras botas bem lustradas, s6lidas luvas, irrepreensivel gra va ta 165 • AdmiraIhes a frescura higienica: Todos estdo barbeados de fresco. Todos parece terem acabado
de cortar 0 cabelo. 166 .
Em Lisboa, em 1912, sao os jovens e galantes oficiais republicanos os unicos
personagens que, na opiniao de Ramalho, alguma honra Jazem ao quase exausto
mundanismo lisboeta. 0 nosso autor descreve assim os numerosos e lindos jovens
oficiais:
Nao sei se tern au nao urn born ministro da guerra. E indubitavel que tern urn
6ptimo alfaiate. Poem muito bern todos, au quasi todos, a seu elegante uniforme,
158
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o seu correcto cakao Saumur e as suas perfeitas botas Chantilly. Suspendem

0

fino e longo sabre, largamente empunhado, de alta esgrima, e entalam na 6rbita
o mon6culo regulamentar corn uma gra<;:a militar e uma firmeza mav6rtica que
jamais vi excedida nem na Alemanha, nem ern Espanha, nem ern Inglaterra, por
nenhum dos mais primorosos e requintados figurinos de guerra. 167
Igualmente hilariante, eis a descri<;:ao ramalheana dos janotas lisboetas de 1912:
as jovens janotas, de cakas arrega<;:adas, chapeu-de-coco atirado para a nuca,
bengala agarrada pelo meio, e pes curtos de bicos para dentro, sempre que nao
estao parados as esquinas, caminham rija e desenganadamente para a frente,
parecendo quererem a cada passada carambolar corn as duas bolas de bilhar que
todos trazem metidas por dentro nas biqueiras dos seus sapatos americanos. Todos
eles se penteiam C.) a moda nova, a que ern Montmartre chamam a coiffure
casquette: risca ao meio, e todos os cabelos, escorridos e lustrosos, achatados
a toda a redondeza do cranio. E isso lhes da

0

ar interessantissimo de outros

tantos naufragos acabando de emergir das vagas e aguardando os acontecimentos
filosoficamente do alto de uma rocha. 168
A moda fornece, em Ramalho, a imagem-ideia mais explfcita e sugestiva
do outro. De facto,

0

seu olhar e electivamente superficial, formulando sinteses

preferencialmente plisticas; assim, a moda funciona para Ramalho como urn leone,
urn modo de expressao idealmente sintetico e conotativo: urn campo aberto de
observa<;:ao do outro.
A sua imagem da operariazinha republicana, ja

0

vimos, bern pode ilustrar

a effgie de Marianne, aquela que, como resume Maurice Agulhon, representa la

Republique ainsi etablie entre l'allegorie de la Revolution populaire et l'allegorie de la
France tout courtl69 • 0 seu gentleman ingles constitui todo urn programa masculino:
urn elemento de referencia fundamental da sua pessoal mitologia.

167

Ortigao, Ramalho, Ultimas Fi/rpm, cd. cit., p. 190.

1(,8

idem, p. J 91.
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Agulhon, !vlaurice, op. cit., p. 240.
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Efectivarnente, Ramalho tern a consciencia de que, descrevendo os pormenores
da toilette, esra a tentar surpreender a alma; nas Ultimas Farpas, comenta, com uma
singeleza dolorida: eu estou escrevendo, ainda nos detalhes aparentemente mais infimos,

realmente os mais caracteristicos, a fisionomia actual da terra a que mais quero, e por
isso mesmo, talvez, aquela de que mais me queixo170,

170

Ortigao, Ramalho, Ultimas Farpas, ed. cit., p. 191.
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A injluencia do Jantar no cardcter do individuo e por conseguinte no futuro das
nafoes i urn ponto de politica que ainda se ndo estudou bastante. E i pena l7l • Todo

urn capitulo de Em Paris e dedicado aos jantares e aos jantantes. Paris parece ter
elevado 0 jantar acategoria das coisas que se aprendem; e a gastronomia representou
sempre - ou passou desde entao a representar - urn dominio literalmente apetecido
por Ramalho.
Elemento de cultura - Quem nunca viveu em Paris ignora

0

que i comer172 -

0

universo gastron6mico representa antes de tudo 0 dominio do prazer. Se, como todo
o prazer, se aprende a refinar-se, se culturaliza, a apetencia de Ramalho pelo objecto
culinirio nunca escapa, totalmente, a uma carnavalesca inspira<;:ao rabelaisiana, a
urn permanente apelo de desordem e euf6rico excesso.
Objecto de desejo, a comida adquire valor simb6lico, socializa-se. Espa<;:o de
festa, torna-se jantar, sem perder, de todo,

0

seu cad.cter subversivo. Torna-se

linguagem - mas uma linguagem que se come nao pode deixar de exigir toda
uma semi6tica substancialmente diferente. Eu creio tanto na injluencia dos maU5
Jantares como na das mds companhias na indole dos individuos, e adopto para mim
esta sentenfa: Dize-me 0 que comes, dir-te-ei as manhas que tens. 173.

Toda uma tipologia gastro-psico16gica resulta da associa<;:ao entre a imagetica
cultural e a imagetica culinaria: os ingleses sofrem 0 peso da melancolia originado
no seu regime de cha, cerveja e batata. Os franceses, pelo contdrio, alegres e vivos,
tomam frequentemente cafe e os seus pratos sao variados e leves. Se a leveza e
a alegria podem opor-se ao peso e

a melancolia,

distinguindo os franceses dos

ingleses, os espanh6is e os italianos distinguem-se com mais subtileza: os primeiros
sao dominados pelo colorau,

0

chocolate e

0

vinho - e a revulsiva cor escarlate e

sanguinea fa-los violentos, arrebatados, impetuosos174 • 0 estere6tipo italiano e mais
requintado: 0 seu menu farinaceo, lacteo e adocicado torna-os voluveis e incomtantes.
171

Ortigao, Ramalho, Em Paris, ed. cit., p. 81.

172

idem, ibidem.

173

idem, p. 82

174

idem, p. 81.
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Os portugueses pare cern bons: bons como a broa,

0

mais rijo dos alimentos. 0

determinismo psicol6gico do banquete burgues da sopa, vaca e arroz explica que
sejam indolentes, pesados, mas persistentes, perseverantes, fieis e generosos175 •
Porem, se a culinaria pode ser a lingua de urn povo, ela pode e deve, segundo
Ramalho, servir a expressao individual de uma personalidade. Tal como a fala,
A primeira condifdo de um bom Jantar e haver sido 0 menu constituido segundo 0
come.
Elementos do jantar sao, por isso, 0 estado do corafdo, 0 estado do espirito e 0 estado
do COrp0176 do respectivo jantante. 0 numero de convivas constitui tarnbem uma
temperamento, a indole,

0

gosto,

0

pensamento e 0 intuito do individuo que

0

variavel importante do contexto circunstancial do jantar, engendrando tipologias
complementares, conforme e par ou impar, feminino ou masculino, restrito ou
alargado.
No entanto, a gastronomia francesa tern, como a lingua, uma grarnatica - uma
pauta:
A pauta consagrada de todo

0

jantar e a seguinte:

Hors-d 'oeuvre fraids
Potage Releves
Hors d'oeuvre chauds Entrees
R6tis
Entremets
Desserts
A ciencia consiste em encher devidamente cada uma destas casas, em achar
entre elas a distinta, como se diz no jogo, subordinando-se ajuizadamente as
demais, segundo 0 numera e a qualidade dos convivas, atendendo principalmente
a estreita correla~ao do prato e da garrafa, dos solidos e dos liquidos ... 177

Assim, 0 jantar parisiense responde a uma preocupa<;:ao sistematizante, num
jogo de correspondencias e implica<;:6es conjuntamente materiais, racionais e
esteticas. Mas, neste jogo, que e primeiro que tudo ret6rico, sobressai fortemente

175

idem, p. 82.

17G

idem, p. 95.

177

idem, pp. 96-97.
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a componente ludica, exercitada pela med.fora, pela hiperbole e pela busca do
paradoxo:
De Beauvoir, que atirou pelas janelas fora uma fortuna imensa despejando tanto
espirito, tanta

gra~a

e tanto tal en to como vinho, e fazendo espumar tudo isso

juntamente em ondas cintilantes nos seus banquetes olimpicos, esse elegantfssimo
estroina, que escrevia com tanta facilidade como bebia, e que arriscava a sua vida
por urn melindre de cavalheirismo assim como a sua fortuna por urn capricho de
rapaz a moda (. .. )ys

Urn global gosto pelo excesso e pela transgressao, tfpico do jogo, alimenta

0

registo linguistico do comico que, mesmo ao de leve, tende a transgredir, a degradar
as referencias e as regras:
Tomem la agora urn bocado de Dumas:
Le faisan truffe

a da puree de becasses ...

Eu ainda agora lambo os bei~os ao escrever este modesto titulo, que encerra
urn poema! Dumas jantado e bern melhor do que Dumas representado e
Dumas lido ...

E bern melhor come-lo que estuda-lo,
Mas leia-o quem nao pode mastiga-lo. 179
Saudando a tua gorda memoria, eu nao podia deixar de Ihe jantar bern em
cima.
Eia pois! A la Maison Doree! Apetite morto, apetite posto! Veron est mort,
vive Veron! ISO

Numa interpreta<;:io culiniria da literatura, Ramalho distingue definitivamente
os temperamentos literarios: hi-os de indole parrana, como Sa de Miranda, que
nao gostava de tubaras - sao os poetas abatatados, toucinhudos e broeiros1 81 ; ha,

178

idem, p. 86.

179

idem, p. 78.

180

idem, p. 79.

181

idem, p. 102.
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ledo, 0 elegante, 0
poeta apaixonado, 0 sedutor das mulheres galantes do seu tempo, 0 duelista impdvido,
o soldado corajoso, 0 navegante destemido, 0 Alfred de Musset e 0 lord Byron da sua
epoca) 182, decerto apreciavam esse alimento extremamente estimulante. Almeida
Garrett veio temperar-se de tubaras em Paris, antes de ir versejar para Portugal. E
o refazer do her6i de Paris, oponivel tanto ao lisboeta broeiro como ao londrino
melanc6lico.
Isto de ser um comildo, 0 que era monstruoso nos tempos azuis e sidirios da poesia
lamartiniana, e hoje um titulo da considerafdo mais subida. 183 . A arte da comezaina
e a arte das surnidades: a estetica culinaria nao se compadece com fiorinhas do
estilo 184 . Dumas gastr6nomo, um dos primeiros estilistas contemporaneos1 85 , despreza
as frivolidades na nomenclatura culinaria.
Numa curiosa passagem de Notas de Viagem, Ramalho resume, a prop6sito da
reac<;:ao do publico aos quadros dos impressionistas, a hist6ria do Ventre de Paris,
de Zola. 0 trecho, que a seguir transcrevo, ilustra com eloquencia esse pendor
ramalheano para olhar esteticamente os objectos alimenticios:
depois, os que, como Almeida Garrett ou Luis de Cam6es

Imaginou

0

(0

interior de urn ventre, a representac;:ao de urn enorme sistema

intestinal. Os comestiveis foram colocados em monte a toda a altura da vitrina. As
salsichas e 0 chouric;:o de sangue, feitos de uma 56 pec;:a, a toda extensao da tripa
que Ihes servia de inv6lucro, enroscavam-se em circunvoluc;:oes gordas, luzidias,
empanturradas, em torno das cabec;:as de vitela, dos paios, dos pes de porco, das
perdizes e dos pequenos lei toes rechonchudos, bern barbeados, luzidios, tenros; e
todos esses acepipes sobressaiam, como outras tantas eflorescencias tuberculosas,
das ondulac;:oes pingues do monstruoso redenho. Ao centro, urn grande peru
recheado, desossado, rolic;:o, de atola-dente, empinava-se para fora do quadro,
atrevido, impudico, desavergonhado, com uma barriga nua. 186

182

idem. p. 103.

183

idem. p. 77

184

idem. ibidem.

185

idem. ibidem.
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Ortigao. Ramalho. Notas de Viagem, ed. cit.. p. 146.
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As med.foras alimentares e viscerais integram, pois,

0

imaginirio bisico

ramalheano. Os elementos desta esterica transgressora, infundem, como certos
quadros de Hogarth, Murillo, Brueghel ou Rembrandt, nas imaginafoes desregradas

uma alegria perversa 187 •
Paris domina 0 mundo pelo Jantar; 0 Jantar de Paris eo primeiro Jantar do orbe.
"Et c'est par des diners qu'on gouverne les hommes': 188. Como nos lembra Jacques
Pelage l89 , 0 Segundo Imperio foi a epoca dos soupeurs. Ramalho ter-se-i iniciado
entao nos segredos da cozinha mundana, ele que sempre rivera 0 estomago rijo,
a gastronomia fdcil 190 • Em Paris, porem, tera aprendido 0 prazer do jantar no
restaurante - prazer tdo pouco apreciado em Portugal 191 • 0 jantar parisiense e antes
do mais a reuniao social e, como tal, tern modas e modos diversos: hi diner en
ville, diner en compagnie, diner en partie fine, diner en tete-a-tete, diner en famille 192 •
Aquilo que Rarnalho prefere e

0

que podemos chamar jantar cultural, numa

mesa de literatas chez Pascal-Philippe, na Maison Doree, na casa Bresant- Vachette,
no caft Peters ou no caft Riche. No jantar cultural, ndo eo estomago, eo esp/rho

que estd a mesa 193 • Desdobram-se 0 espirita e 0 guardanapo:fala-se de tudo (... ),
discute-se tudo, contesta-se tudo l94 • Amesa, tudo por vezes se altera; uma verdadeira
revoluc;:ao mental se pode processar entre a sop a e 0 vinho da Madeira.
Jacques Pelage fornece-nos preciosas informac;:6es sobre os restaurantes
contemporaneos: no boulevard des Italiens encontravam-se
0

Caft Anglais,

Cafe de Paris, frequentado pelo Dr.
Caft Riche, onde jantava Roger de Beauvoir, e a Maison d'Or, muito

o restaurante mais caro do momenta,
Veron,

0

0

conhecida pelos estrangeiros l95 . Sobre estes restaurantes, Ramalho di conselhos
pormenorizados:

187

Ortigao, Ramalho, As Farpas, II, ed. cit., p. 248.

188

Ortigao, Ramalho, Em Paris, ed. cit., p. 81.

189

Pelage, Jacques, op. cit., p. 18

190

Ortigao, Ramalho, Figuras e Questaes Literarias, II, ed. cit., p. 83.
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Ortigao, Ramalho, Em Paris, ed. cit., p. 90.
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idem, p. 91.
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idem, ibidem.
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Idem, p. 92.
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Jacques Pelage, op. cit., p. 19.
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(. .. ) 0
-, 0

melhor jantar de Paris - creiam que lhes esta falando urn entendido

mais fino,

0

mais delicado,

0

mais plantureux,

0

mais fidalgo, eo do "Cafe

Anglais". Quem quer ser elegante par menos dinheiro janta no "Cafe Riche", nos
"Irmaos Provenceaux", no "Cafe da Opera", ou no "Cafe de Paris"; quem quer ter
urn banquete de verdadeiro leaD vai ao "Cafe Anglais", tira

0

'porte-monnaie' da

algibeira e exclama como Luis XV: "Apres moi Ie delugel" Depois disto a ruina. 196
Por outro lado, resume assim os jantares do Grand Hotel:

C.. ) nada ofere cern que se particularize. E urn jantar poliglota reunindo em
santa harmonia todos os idiomas do universo e provando-nos assim que a torre
de Babel deixaria de ser uma confusao se la se jantasse bem 197 .
Entre as 7 e as 9 da noite, no Criterion ou no Royal, em Holborn ou St. James,
come<;:a a Festa do jantar de lista ou de mesa redonda l98 • A culinaria bridnica faz
parte, como vimos, do imaginario livresco do visitante. No entanto, ele vai-o
actualizando, sem 0 alterar na subsd.ncia. Considera 0 cha uma coisa inteiramente

nova para 0 paladar dum lztino l99 , bebida dispendiosa e completamente inutil. Isto
porque, naturalmente, as relaroes fisio16gicas do homem com 0 mundo exterior-°o
carecem, com 0 cha, de qualquer especie de 16gica naturalista que tenha em conta
o prazer, a economia e a efidcia nutritiva.
Claro que aqui nao incluo a dipsomania inglesa; Ramalho enumera miudamente
as bebidas inglesas e dedica inumeras paginas ao vicio alc06lico em Londres; refere
o gin, os cocktails (artes de limonadeiro 201 ) , as bebidas espirituosas. Inevitavelmente,
junta 0 gosto pelas mezinhas caseiras: 0 6leo de ricino, a agua medicinal, as dpsulas
de mamona.

A Ramalho apraz sobretudo 0 jantar ingles, economicamente indigesto,
constituido pela novel alian<;:a do grill-room com a cozinha francesa, que the assegura
196

197

idem, p. 119.
idem, p. 95.

198

Ortigao, Ramalho,fohn Bull, op.cit., p. 104.

199

idem, pp. 100-10 I.

200

idem, p. 101.

201

idem, p. 102.
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a poupanya de uma ceia a meio da noite. Para alem de uma troya implacavel, no
capitulo XI, aos acompanhamentos dos assados de todo 0 jantar ingles 202 , Ramalho
nada mais adianta quanto aos habitos gastron6micos dos ingleses.
Apesar de ter abandonado a ideia de que a base culinaria dos ingleses era
constituida pela batata, man tern intacta a imagem fundamental: a de uma cozinha
pesada, regada insipidamente a cM e tendo como alternativa as bebidas de elevado
teor alc06lico. Para Ramalho, 0 cerimonial austero dos rituais ingleses, as refeiyoes,
e talvez um pouco duro, um pouco automdtico, um pouco Mme. Tussaud's exhibition 203 .
Longe da fervilhante verve parisiense, a pose inglesa tern, no entanto, para Ramalho,
os seus encantos: os da boa-educayao. Oliveira Martins resume assim 0 trato social
ingles: A palavra gentleman ao contrdrio de homme du monde -ligou inseparavelmente
as ideias de boas maneiras e de dignidade pessoal 204 .

o mito da consoada minhota
Ao lado de Camoes, 0 rei D. Manuel, grande viveur, eo unico que, segundo
Ramalho, merece referencia na hist6ria universal da gastronomia. Abusava das
especiarias, nunca jantava sem musica e, quando se vestia, incluia sempre uma
qualquer peya nova. Afinal, reconhece Ramalho, a cozinha actual portuguesa e a
cozinha francesa de M dois seculos, abandonada ,ela delicadeza do gosto ou pelos
preceitos da higien?05. E Ramalho conclui que a cozinha portuguesa, tao decantada

por alguns bons engenhos, e como a danya portuguesa e a musica portuguesa: tres
coisas que estao por criar OG • Trinta paginas adiante afirma, porem: Hd s6 um banquete
portugues que desbanca todos os jan tares de Paris, mas que os desbanca inteiramente:
e a ceia da vespera do Natal nas nossas terras do Minho 207 •

202

idem, p. 233.

203

idem, p. 104.

204

Martins, Oliveira, op. cit., p. 51.
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Ortigao, Ramalho, Em Paris, op. cit., p. 98.

206

idem, ibidem.

207

idem, p. 127.
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De Paris, nas vesperas de Natal, evoca a memoria do espirito da ceia: 0 banquete
da alegria domestica 208 , em que nao se come nem se bebe - e 0 jantar do corayao. A
simplicidade, a singeleza dessa reuniao solene da tradiyao domestica, das guloseimas,
dos mexidos, dos bolinhos de bolina e das orelhas-de-abade interiorizam, na casa,
uma liturgia familiar. Tornada quase completamente simbolica, a consoada minhota
encerrara sempre, para Ramalho, 0 poder evocativo da celebrayao da identidade.
Em Paris, ausente da ceia em 1912, como 0 estivera quarenta e cinco anos
antes, longe do agasalho da borralheira209 , relembra do mesmo modo 0 lar paterno,
a mesa posta com as serpentinas de prata e os talheres de Jesta 2lO • 0 cuI to da tradiyao
associa-se afrugalidade do caldo de unto e do vinho verde21 !, que estimulam 0 forte
sentimento de independencia da gente do Minhif12. Durante toda a sua vida imaginou
Ramalho 0 regresso a esse sentimento, materializado agora na sua elementaridade
digestiva, por assim dizer visceral: a saudade do seu modesto prato de rabanadas
natais213 •

o jantar a dais
Se a consoada e 0 jantar do corayao familiar, a mesa colectiva do regresso a
protecyao maternal da casa, 0 jantar a dois intensifica 0 clima de confidencialidade
e intimismo da refeiyao partilhada. Em Bristol, Eya de Queiros janta com Ramalho.
E a unica personagem individualizada de todo 0 John Bull. E a unica do seu lado,
com afinidades afectivas e culturais.
Em toada horaciana, Ramalho celebra 0 amordvel e delicado conforto duma linda
casa de jantar 14 , em que os do is amigos se refugiam, acossados pelo pesadelo de
silencio e imobilidade de Ii fora. Jantam ali sozinhos, os dois, ftente a ftente, no meio do

208

idem, ibidem.
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Ortigao, Ramalho, Ultimas Farpas, op. cit., p. 128.

210

idem, ibidem.
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Ortigao, Ramalho, Em Paris, op. cit., p. 82.
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idem, ibidem.
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idem, p. 130.
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Ortigao, Ramalho,Jolm Bull, op .. cit., p. 231.
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sepulcral silencio do domingo protestantt?15. Com eufemismo faceto, descreve 0 unico
passatempo licitrr 16 em Inglaterra ao domingo: a comida e a bebida. E, deitandose, depois de calcular por alto 0 numero de pontos de discussiio engarrafodos217 que
haviam consumido, Ramalho cogita nessa tao longa, tao espessa, tao pesada, tao
intraduzlvel tristeza que
(. .. ) pesa sobre a cabec;:a de urn artista em viagem, apesar da espirituosa e
afectiva companhia do seu melhor amigo, apesar do conforto e da grac;:a de uma
casa quente, abundante, bern provida de vfveres, de flores, de literatura, de arte
e de racionalismo 218.

Em Paris, Ramalho celebra 0 pastel de Chartres que, como 0 nosso arroz doct?19,
convem a Festa sem-cerim6nia entre amigos. S6 uma mulher pode, diz Ramalho,
ser verdadeiramente amiga de urn homem. Sem emulas:ao nem inveja, a companhia
feminina recriara, com born-humor, a ternura da mae. No interior aquecido de
uma sala de jantar parisiense, com neve nos boulevards eo nordeste soprando nas
gelosias, uma conjugalidade EacH e sensata traduzira a arte parisiense de amar:
urn amor pequenino, desmalicioso e bon-enfonpo, aliment ado de prazer alegre, de
meiguice e de uma garrafa de Chateau Laffite. Uma sensualidade amavel e honesta,
uma doce cumplicidade unem, na terrina, no ramalhete de violetas, as virtudes
burguesas e a volupia festiva.

215

idem, p. 231.
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idem, p. 234.
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idem, p. 235.
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idem, pp. 236-237.
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Ortigao, Ramalho, Em Paris, ed. cit., p. 103.
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idem, p. 105.
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Possa a rasoira implacavel do progresso, que pouco a pouco vai nivelando e
arrastando tudo, conservar-vos por longos anos ainda

C.. ), a v6s, que sois todos

os anos, em cada ceia do Natal, as mensageiras de uma caroavel e meiga tradic;ao
de amor, de venerac;ao e de saudade na familia!

C.. )221

Em 1867, Ramalho invoca de Paris as suas rabanadas natais. Tambem de Paris,
trinta e cinco anos depois, expressa identico voto: Possa 0 lar ao menos sobreviver
recluso e sereno agrosseira e implacdvel devastafiio corrente!222.
o tern a da terra natal, desdobrado na imagem fulcral da pedra do lar, acompanha
em Ramalho toda a imagetica do espas:o estrangeiro. A casa, lugar ocupado pelos
prindpios da continuidade e da estabilidade, alberga toda a simb6lica da identidade.
Ligada especialmente aos valores da permanencia e da conservas;ao, a casa simboliza
a estrutura de d - a preservar, a salvaguardar, a restaurar, a reconstruir.
enraizamento no espas:o constitui 0 primeiro eixo da diferens:a, estabelecido
com base na nos:ao de pertens:a territorial: a terra, 0 territ6rio delimitado pela
fronteira, pela muralha. Todos tem, alem da grande pdtria, a sua pdtria pequena223,
diz Ramalho, nas Ultimas Farpas, explicitando assim 0 isomorfismo entre 0 interior
da fronteira nacional e a intimidade da habitas:ao. Esta patriazinha especial dentro
de um maior ou menor espafo sobre a terra 22 4, 0 lar, simultaneamente cidadela e

o

habid.culo, e inseparavel da tematica tipicamente ramalheana do espas:o enquanto
representas:ao da realidade.
Imagem do refugio e da protecs:ao, a casa, como a cidade, enuncia a
habitabilidade do outIo, e a sua legibilidade. A poetica do espas:o ramalheano
funde-se, progressivamente, numa estetica da intimidade e numa moral do habitat.

221

Ortigao, Ramalho, Em Paris, Lisboa, Clissica Editora, 1958, p. 130.
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Ortigao, Ramalho, Ultimas Farpas, Lisboa, Classica Editora, 1946, p. 92.
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idem, p. 196.
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idem, ibidem.
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E, alias, este mesmo movimento semantico, alargado a todo urn povo e asua global
relac;:ao com

0

mundo natural, que n'A Rolanda

0

comove:

C.. ) ha no aspecto arquitect6nico das aldeias e na decora<;:ao da paisa gem
da Holanda uma felicidade tao caseira, uma intimidade tao meiga, urn tal ar de
candura, tanta bondade chamente distribuida, tanta familiaridade comunicada
sem restri<;:ao e sem reserva que chega a gente a experimentar uma sensa<;ao
mais doce do que a simples curiosidade: uns longes inesperados de temura;

0

reconhecimento da hospitalidade das coisas, a qual, ainda no meio da rua, parece
guardar

0

que quer que seja do calor do lar;

C... )225

Paisagem decorada, jardim domesticado, interiores de casa frescos e limpos
como madrugadas no bosque: 0 jogo espacial entre 0 exterior e 0 interior, jogo onde
todas as questoes da identidade se implicam, evolui para uma gradual interiorizac;:ao
das imagens do estrangeiro. Entre 0 jardim e 0 quarto, Ramalho refugia-se cada
vez mais num exotismo endotista, numa nostalgia do lugar habitivel. Tendendo a
emigrar para 0 interior, como refere na ultima das Ultimas Farpa?-26, 0 seu modo
de conhecimento do outro revela-se, gradualmente, uma busca do intimo.

A casa: espa<;o feminino e espa<;o masculino
Toda a fenomenologia do redondo, que Bachelard poeticamente desenvolve,
reitera este movimento para a esfericidade essencial, a frugalidade cabal do ninho.

Alto ninho e como Ramalho imagina a sua casa da Rua dos Caetanos, invioldvel
taberndculo, 0 recluso e modesto refogio da mansarda que habito hd cinquenta anop7.
Frugal, elementar, e tam bern 0 casinhoto paterno, envolto em musgo e coroado de
ab6boras, no interior do qual se encontra, cheirando ao fumo do pinheiro bravo, do
alecrim e da urze, a borralheira enegrecida (.. .)228.

22S

Ortigao, Ramalho, A Holanda, Porto, Lello, 1981, p. 141.

22G

Ortigao, Ramalho, Ultimas Farpas, op. cit., p. 197.

227

Ortigao, Ramalho, Ultimas Farpas, op. cit., p. 195.

m idem, p. 197.
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Maternal e tepida e a morada da infincia, 0 velho e modesto solar de minha avo,

onde eu passei os primeiros anos da minha meninici129 , evocados de Paris logo em
1867. A recorda<;:ao da noite simbolica de Natal contem toda a imagetica da casa
enquanto microcosmos e estrutura<;:ao essencial do espa<;:o. 0 tecto de castanho
lavrado envolve os elementos masculinos e cintilantes dos castifais de dois palmos de
altura, e dos ponderosos efestivos talheres de prata, assim como a imagem central- a
enorme terrina - lade ada, simetricamente, pela avo octogeniria e pelo tio-avo, 0
mais bonacheirdo dos tio?-30. Todas as casas que depois conhece desencadeiam uma
mesma escava<;:ao em busca dos sinais do lar, memorias de uma ausencia.
o primeiro espa<;:o interior que des creve em viagem e justamente 0 quarto de
urn homem que morreu recentemente - e 0 quarto de M. de Clavieres, 0 antro do
ledo jinad0 231 • Depois de urn percurso que tern muito de descida, Ramalho chega
finalmente a urn recinto fechado. E urn quarto
(. .. ) onde a luz se coava palidamente atraves dos pesados estofos de uma
amp lis sima janela rasgada do chao ao tecto. Este quarto era forrado de casimira
cinzenta entufada em frisos de ebano e franzida em raios cujo centro era ocupado
por diversos trofeus de ann as de metal polido e cintilante. (...) feixes das bengalas,
dos chicotes e dos cachimbos C.. ) esculturas, esmaltes, cristais C.. ) urn recanto
para urn marfim, urn bronze, urn Salva tor legitimo ou urn puro Van-der-Weff.
Na disposi<;:ao de tudo isto havia a arte suprema que dissimula a pedantesca
ostenta<;:ao de museu e faz sobressair a tudo

0

luxo confortavel, c6modo,

C.. ) a fei<;:ao peculiar da legftima elegancia e do verdadeiro bom-gosto.
Na atmosfera deste aposento difundia-se urn tenue conjunto de aromas C.. ) "Ie

consolador.
parfum

a soi", ambiente voluptuoso e calido das alcovas das mulheres da moda

e dos quartos dos homens elegantes. 232

Note-se como a infraestrutura uterina dos panejamentos e da forra<;:ao (traduzida
em pregas, concavidades) e sulcada por elementos filicos - os trofeus de armas,

229

Ortigao, Ramalho, Em Paris, 0p. cit., p. 127.

230

idem, ibidem.

231

idem, p. 21.

232

idem, pp. 21-22.
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agressivamente luminosos e esguios; como se fazem altemar os recantos com feixes
de bengalas e cachimbos; como e posta a tonica na genuinidade e na autenticidade
dos materiais naturais e preciosos; como, finalmente, se acentua a habitabilidade
fundamental do lugar: urn lugar onde se esti bern. Como, depois de tudo, esse
lugar contem os restos, a arqueologia essencial da memoria:
da intimidade,

0

0

cheiro, a essencia

deposito residual de uma presen<;:a recordada.

Ha quartos masculinos mundanos, como os de Jeronimo Co1a<;:o; sao tambem
em Paris, e so por isso vale a pena reler essa imagem decorativa da cidade vista por
dentro. Num,
Os tapetes eram todos de Gobelins;
marfim;

0

0

tecto do salao de ebano encrustado de

lustre de antigo saxe em festoes de margaridas; a draperie da larga

chamine, em que pousava urn Cartel Luis Xv, de veludo vermelho de Genova,
recortado em ovais C.. ) bordadas a seda e a ouro por bordadores italianos do
seculo XVII;

0

madreperola.

233

leito italiano, embutido de esmaltes em cobre e de desenhos em

Noutro, mais sobrio,
A urn angulo da ante-camara, urn antigo lampeao de nicho, de haste articulada,
presa num cadeado e feita em ferro forjado na Flandres, no seculo XVI. Urn
simples ainda que completo servi\;o de toilette em marfim e ouro, defronte do
lavatorio; fauteils Luis XIll em couro de Cordova azul e ouro; cama e alcova de
veludo preto estrelado de ouro; e como guamic;:ao do tecto unicamente urn pano
de Arras, seguro a cada canto por urn trofeu de espadas.234
Sao flagrantes as analogias entre as descri<;:6es dos tres quartos. Todos
estruturados em tomo da ideia da exposi<;:ao intima, persistem neles os motivos
falicos e belicos, suportados por uma figura<;:ao central de tipo floral, irradiante ou
esferica -

0

lustre,

0

tecto do salao, a draperie. 0 elemento esferico esti presente

nos fauteils, nos ovais que omamentam a chamine. E os paineis, os motivos

233

As Farpas, !Il, Lisboa, Clissica Editora, 1944, p. 110.

234

idem, ibidem.
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decorativos, os cantos do aposento reiteram toda uma estrategia da repeti\ao,
tfpica do universo em miniatura, evocada igualmente pela madreperola e pelo
marfim dos ornamentos.
Muitas vezes os quartos de homem sao os seus cenarios de morte. Representam,
talvez, a extin\ao arquetipica de urn heroi passado - 0 heroi romintico, hipertrofico,
heroi da celeritas e da nostalgia epica, que permanece, no imaginario ramalheano,
o heroi puro da elegancia, do mundanismo, da aventura e do talent0 235 • Sao os
homens e os seus quartos de Paris ou do Porto, 0 visconde de Paiva, ou Manuel
Brown. 0 primeiro,
(. .. ) ao cabo de dez anos de vertigem nessa frenetica val sa da morte que foi a
vida palaciana do segundo imperio, triunfante de chic nas ca<;:adas, nos quadros
vivos enos cotillons de Compiegne, nas galas deslumbrantes da velha opera, nas
medianoches mascaradas da princesa Mathilde e da duquesa de Momy, uma bela
manha, rodeado de bibelots preciosos, de violetas murchas, de bilhetes perfumados
e de contas sem recibos, amado, vitorioso, invejado, apareceu enforcado no dossel
do seu lei to imperial, de colunas de ebano e cortinas de cetim azuL 236

o segundo, igualmente evocado n'As Farpas,

e

0

protagonista alucinado do

quarto flrrado de uma tenda de campanha e tendo por unica decorarao de luxo uma
mumia nua, e, dentro de uma gaiola (... ), um leao ViV0237. Esta montado 0 cenario
arquetipico do tumulo do guerreiro, a que nao faltam a confina\ao do espa\o, 0
elemento espectral feminino e a aspera virilidade da fera acorrentada, tipica do
erotismo romantico e finissecular.

o

decor mundano do quarto torna-o assim 0 desdobramento do tragico

mundanismo urbano - uma fatal vertigem, que intermitentemente precipita os
seus actores numa especie de anomia e perdi\ao. E uma perdi\ao romintica, a
unica que vale a pena: e a nevrose do seculo 238 , vertical, estilizada, a morte prematura
de urn heroi na flor da vida.

E uma morte por suiddio, num obscuro appartement

235

Ortigao, Ramalho, Folhas Soltas, Lisboa, Classica Editora, 1956, p. 331.

236

Ortigao Ramalho, As Farpas, III, op. cit., p. 108.

237

idem, p. 109.

238

idem, p. 230.
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garni239 , quando 0 quarto perdeu ja a sua fun<;::io de nucleo representante da
intimidade profunda.
Se esse heroi se recusar a morrer em tempo proprio, isto e, precocemente, so
lhe resta transferir-se para urn cenario intimo de reconcilia<;::io e de recentramento
da identidade. Ou seja, so the resta regressar a casa.
Em 1887, Ramalho visita E<;:a de Queiros na sua casa de Clifton. Espera-o 0
lar: 0 flgao aceso, 0 meu talher amesa, a minha cama aberta240 • 0 delicioso, singelo
quarto ingles que com tanto enlevo contempla e bern 0 ninho do home ingles,
com 0 seu espirito de miss ingenua, tipico da reforma inglesa das artes industriais.
o quarto ingles responde as suas necessidades esteticas de elegancia sobria,
masculina e saudavel: sem estofos, numa s6 cor, nitidamente envernizado (... ); as suas
necessidades higienicas: enorme lavat6rio; aos seus gostos de impecabilidade no
vestuario: uma prateleira de botas no quartinho de toilette ao lado; as suas tendencias
bucolicas: a cortininha risonha e ingenua na vidrara, e um galho de drvore pela janela
dentro 241 •
o lar ingles, a sua arquitectura interior, a harmonia e a sabedoria dos conjuntos
e dos coloridos, a profunda atmosfera de born-tom, decencia e solidez, para
as quais todos os elementos concorrem, impressionam-no pela sua capacidade
de produzirem sentido, reiterando-o em afinidades, implicitos, conota<;:oes; de
ilustrarem, traduzirem em formas, cores e volumes uma convic<;::io, uma moral,
uma estetica. Fascinam-no as estranhas e perturbantes conexoes que ligam entre si
o texto e a encadernarao dos livros, a forma e a cor das jaianras, 0 tom das taperarias,
o corte e 0 lavor das madeiras, 0 desenho dos ornamentos (.. .)242.
De facto, 0 que Ramalho surpreende e como que uma poetica moral dos
signos arquitectonicos e decorativos, em que a propria iconicidade das ideias e
das atitudes de urn povo - a sua literal imagem - e profundamente metaforica
e estruturalmente congruente em cada objecto, em cada pormenor, em cada
conjunto. Ha uma especie de correspondencia intersemiotica extremamente eficaz
e eloquente entre os elementos de varios sistemas significantes, nos quais cada
fragmento evoca e metaforiza a totalidade: Em parte alguma um quadro inglis fica
239

idem, p. 109.

240

Orrigao, RamaIho, Jolm BIIII, Lisboa, Classica Editora, 1943, p. 218.

241

idem, ibidem.

2·i2

Ortigao, RamaIho, Notas de Viagem, op. cit., p. 209.
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tdo bem colocado como num saldo ingles, de que ele epor assim dizer um atributo,
um complemento 16gico 243 •

a

Em Notas de Viagem, Ramalho pro cede descric;:ao pormenorizada de algumas
pec;:as de mobiliario frances, que considera, alias, insalubres, paludosas, miasmdticas,
estimuladoras da preguira, do tidio, do vicio244 • Em suma: romanticas. Passando
depois

acaracterizac;:ao, quase tecnica e extremamente rigorosa, dos novos moveis

a incluir na casa de familia, manifesta bern esse gosto tao particular pela utili dade
pratica, instrumental, do objecto e do apetrecho. Toda uma curiosa tipologia
analogica do movel e entao desenvolvida, reiterando a sensibilidade ramalheana
ao subtil jogo de correspondencias intersemioticas, a que fiz h:i pouco referencia:
Os m6veis tern fisionomias como os individuos e despertam-nos como eles,
pelo simples aspecto, urn certo mimero de ideias de que procedem sentimentos
de adesao, de simpatia ou de repugnancia. Ha m6veis gordos e m6veis magros,
m6veis alegres e m6veis tristes, m6veis concentrados e m6veis expansivos. Uns
sao correctos e graves como sujeitos que esperam, cerimoniosamente perfilados,
de barba feita e gravata branca. Outros tern a atitude desleixada de quem poe
os cotovelos nos joelhos para roer as unhas ou para co<;ar a cabec:;a. Tenho visto
c6modas sem fechaduras, mostrando a fenda ern que entra a chave como a falta de
urn dente C.. ); e tenho encontrado ness as c6modas a mais caracteristica parecen<;a,
o mais perfeito ar de familia, corn mulheres despenteadas arrastando numa casa
par varrer urn vestido rota e uns chinelos sujos (...).245
Por isso,

0

que Ramalho exige da mobilia e que seja, como todos os sistemas

sociais, uma traduc;:ao dos valores fundamentais da sua positividade ideologica: deve ser
util e pratica, pudica e decente, alegre e artistica. A exaltac;:ao das virtudes domesticas
encontra, mais uma vez, nos pequenos moveis ingleses a sua melhor aplicac;:ao:
A profusao dos pequenos armarios envidra<;ados, das gavetas, das prateleiras,

dos compartimentos revestidos de cortinas, inspira ideias de arranjo, de ordem,

243

idem, ibidem.

244

idem, p. 199.

245

idem, p. 200.
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de economia. A adaptac;ao dos livros, dos vasos de flares e das loic;as artisticas
a todas as pec;as da mobilia da a revelac;ao de uma vida alegremente aplicada,
inteligente, nobilitada pelo estudo. 246

Graciosos na sua genuinidade e s6lida virtude, os cottages ingleses sao
perfeitos exemplos da alegria, moralidade e praticidade, que 0 nosso viajante
considera as qualidades mais desejaveis numa casa e numa familia e, por extensao,
numa civilizayao; porque, fortaleza da familia, a casa esra destinada a reflectir a
reorganizafdo geral da sociedade futura 247 , ponto de partida para a formayao dos

individuos e dos destinos da humanidade.
Em 1912, Ramalho relembra ainda: E na lifdo maternal da familia que reside
o nucleo moral de todo 0 saneamento dos costumes e de toda a reeducafdo de uma.
sociedade. 248. 0 cuho estetico dos valores da familia vai seguir duas orientay6es
fundamentais, deduzidas do enunciado das virtudes domesticas: por urn lado,
a ingenuidade, a paciencia e a castidade; por outro, a vontade, a rectidao, a
praticidade, a alegria. Sao ambas, complementarmente, as faces de uma global
apologia dos valores da energia e da solidez do lar, subsumindo-se tanto no impeto
muscular como no apelo casular - com apoio nos valores simb6licos da simplicidade
e de uma exterioridade ruralizante.
Apaixonado lucidamente pelas artes caseiras e regionais, por uma etnograjia artistica
que conhecia directamente, como aponta Jose-Augusto Franya, Ramalho Ortigao
marca, segundo este autor, um momento importante duma consciencia valorizadora
do patrimonio artistico nacionaf249.
Assim, ao pro ceder, n'As Farpas, a apologia estetica do naturalismo, Ramalho
encontra no motivo de urn quadro de sua filha, As Cebolas, a imagem mesma
destes valores:
Pelas ideias que the associo, a cebola e para mim a imagem da vida agricola dos
campos, assim como a rosa

e a imagem da vida contrafeita das salas. Enquanto

nao relaciono a aspecto e a perfume das rosas senao com as pates de parcelana
246

idem, p. 212.

247

idem, p. 207.

248

Ortigao, Ramalho, Ultimas Farpas, op. cit., p. 92.

249

Fran<;a, Jose-Augusto, op. cit., pp. 99 e 73. Ver tambem supra, III Capitulo.
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e de crista!, corn os vestidos de musselina, corn os chapeus de palha, corn a valsa
ao piano, corn

0

album na jardineira, relaciono

corn a vasta campina sachada, corn
fim da tarde (. .. ) 250.
A Holanda, com

0

0

0

aspecto e

a mente

cheiro da cebola

cheiro acre da terra revolvida de fresco, ao

seu culto do lar e do interior,

da habitabilidade, traz-lhe

0

0

seu instintivo sentido

uma vaga saudade, saudade dos remotos dias

castos, inocentes, alegres, esvaidos na penumbra cor-de-rosa das confosas recordafoes
da infoncia251 • Ganha, pois, terreno a vertente materna. A casa

e a casa da mae,

a casa do regresso, e esta vertente casular so pode afirmar-se sob

0

signo de uma

austeridade, de uma frugalidade crescentes. Estamos a caminho da apologia das
mdos que prestam, urn trecho antologico que toda a gente ja leu, elogio simultaneo

do trabalho e da familia, do esfon;:o caseiro e da poesia das coisas simples, envolto
no culto cavalheiresco da mulher e na memoria comovida da mae:
Ha maDS que fazem musica, ou que fazem quadros, maDS que fazem jantares,
ou que fazem camisas: sao as maDs que prestam; e ha maDs que nao fazem coisa
nenhuma: sao as que nao prestam. Nao conhecemos outras. C.. ) A mao de minha
mae tinha urn calo de abrir e fechar a porta da despensa e a arca da roupa branca, de
regar os seus morangueiros, de cortar 0 grande pao que nos dava corn marmelada
para a merenda e de engomar os bibes lavados que eu vestia quando era pequeno;
e e precisamente por causa do calo dessa mao, que - depois de ter barbas na cara
e cabelos brancos na cabe<;:a - eu me punha de joelhos para a beijar, de todas as
vezes que ia la acima, pelas festas,

a minha aldeia. 252

A imagem ramalheana do habitat constitui, pois, uma configura<;:ao de forte
iconicidade e de elevada produtividade metaforica. A terra outra, desejada ou
temida, encontra na cas a a sua explicabilidade. Sfntese espacial, a casa proporciona
simultaneamente a representa<;:ao e
discursos mfticos sobre

0

0

cruzamento dos discursos culturais e dos

outro.

210

Ortigao, Ramalho, As Farpas, II, Lisboa, CLissica Editora, 1943, p. 277.

251

Ortigao, Ramalho,A Holanda, op. dr., pp. 141-142.

252

Ortigao, Ramalho, As Farpas, II, op. dt., p. 279.
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o 616sofo e

0

guerreiro

A imagem da casa, profundamente relacionada com a da mulher, abordada no
capitulo anterior, representa a forma de relacionamento convivial e proxima de
Ramalho com 0 outro. A sua imagem dos homens, que sintetizarei aqui, constituise, por seu lado, em conjuntos homogeneos de imagens da virilidade.
A maneira como estes conjuntos estruturais, estas imagens de urn heroi
masculino, evoluem segundo a logica do discurso mitico, apoiado no alibi do
estrangeiro; 0 modo como obedecem a mecanismos combinatorios relativamente
esdveis; a forma como, finalmente, organizam uma chave coerente e fundamental
para a compreensao global da imagem ramalheana do outro - sao os objectivos
do capitulo que aqui se inicia,

0

qual fechara. esta analise do discurso de Ramalho.

Sob a perspectiva masculina, esta e uma narrativa quase arquetipica: a do ciclo
de urn heroi. Euma narrativa que, como as outras que ja se contaram aqui, entretem
Ramalho toda a vida. A identidade estrangeira com que aparecem as personagens
nao e senao, como sempre, uma figura<;:ao intermediaria, que ajuda a revela<;:ao
das projec<;:6es simbolicas.
heroi masculino e parte integrante do cenario mitico essencial em Ramalho:

o

representa a apologia da energia e da for<;:a; a afirma<;:ao da identidade; 0 valor da
ra<;:a. Fundamentalmente, 0 heroi vai ter duas actualiza<;:6es de base: a do heroi do
espirito e a do heroi do corpo, a do intelecto e a da animalidade.
Entre

0

esteta e

0

atleta,

0

filosofo e

0

guerreiro, pode-se decidir ja:

e, maioritariamente, a face do perfeito animal,
J

0

atleta,

0

guerreiro;

0

0

ingles

frances

(0

Parte do [exto deSle capiwlo foi publicada, com 0 ti[ulo "Os Mitos da Virilidade e da Raya em Ramalho Ortigao",
na rcviSla Queirosiana n.O 4 (Julho de 1993), Baiao, Associa<;ao dos Amigos de E<;a de Queiros, pp. 43-62.
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parisiense) prefigura a imagem do homem do mundo,

0

esteta,

0

fi16sofo. Ver-se-a

como, no final, estas imagens, uma mais urbana, ourra mais telurica, estruturarao
uma reconcilias;ao problematica com a vida.

148

o homem ingles -

do adeta aferal

Observando, em Pela Terra Alheia, os jogadores bascos da pela na Fiesta Alegre,
Ramalho extasia-se na admiras;ao por essas mdquinas inteiramente limpas 3 , esses
corpos de admirdvel beleza anatomica 4 , com a solidez e a elegancia de urn bronze
classico. Os jogos atleticos da paradigmatica educas;ao a inglesa, a larga vida
muscular para que sao preparados os ingleses, merece de Oliveira Martins, urn
tanto maniqueistamente, a evocas;ao das nos;oes plat6nicas de £116sofos e guerreiros:

Platao considera inconcilidveis as duas qualidades de atleta e pensador. Ora os ingleses
sao incontestavelmente uma rafa de atletas 5•
Os jogadores bascos e os atletas ingleses das regatas em Cambridge pertencem
amesma linhagem dos forcados portugueses e dos gauchos argentinos - e tam bern
dos cavalos e touros das pampas e das lezirias. Sao os protagonistas da portentosa
pulsao primitiva da liberdade e dinamizam 0 ritmo imaginario da festa, expandido
tanto no dominio muscular do espas;o como na participas;ao impetuosa da vida
da cidade.
Se fosse preciso optar, Ramalho parece-nos que nao teria duvidas: escolheria os
atletas. Nao diz ele n'A Holanda: os estrangeiros, para respeitarem um povo querem-no,
primeiro que tudo, feito de homens; e preferem, como cidaddos de um estado livre, os
selvagens, que dao facadas, aos fi16sofos e aos letrados, que lambem os tabefes que lhes
aplicamG?... Em ultima instancia, que surja 0 ser livre, 0 animal arrogantemente
puro e forte - os verdadeiros homens sao, talvez, assim para Ramalho.
Os ingleses, campeoes da civilizas;ao, exercitam-se no gozo barbaro, na luta, no
training. A conquista da vida, conquista eterna e cega, e uma serie desportiva de
gran des desafios, de gran des lutas. 0 trabalho e essencialmente ingles (Ramalho
ja 0 dissera, com outra intens;ao, n'As Farpa/).
2

sobre a imagem da Inglaterra e do ingles, ver Samos, Maria Isabel S. C, op. cit.

3

Ortigao, Ramalho, Ptla lima Alheia, 1, Lisboa, Classica Editora, 1949, p. 178.

4

idem, p. 177.

5

Martins, Oliveira, A Inglaterra de Hoje, Lisboa, Guimaraes Editores, 1951, p. 157.

G Ortigao,
7

Ramalho, A Holane/a, Porto, Lello, 19S1, p. 9S.

Ortigao, Ramalho, As Farpas, II, Lisboa, Classica Editora, 1943, p. liS.
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E urn trabalho

inhnito, que se basta e se alimenta de si proprio.

E0

marrar

cego de urn touro contra 0 desconhecido, irracional, brutal. Pelo gosto de marrar,
pelo gosto do esforc;:o - isto

e, por desporto. Diz Oliveira Martins:

Sport e a palavra chave, formula sintetica do caracter ingles: sport quando
jogam, sport quando correm, sport quando remam, ou ca<;am; sport quando amam,
sport quando gozam, sport quando se lan<;am pelo mundo fora (. .. )8

Em Folhas Soltas, Ramalho ilumina esta fabulosa energia com uma luz de efeito
complementar ao de Oliveira Martins. Os ingleses, diz,
(. .. ) foram feitos como se fazem cordas, retesando-os, torcendo-os, embreandoos, ate fica rem homens que nao quebram C... ) OS frageis estalaram com a
prepara<;ao e atiraram-nos ao mar como sordidos trapos imiteis. Os ingleses sao
um digno e honrado bicho da terra que respeita nas necessidades do seu instinto
a inviolavellei do seu criador.

Sao felizes, vivos, honestamente violentos, como os outros animais. Contrastam,
evidentemente, com a mole e passiva inercia da popularao lisbonense, a velha rara
latina, ceptica e jilos6jica, que medita, contemplando-os, no amolecimento da sua
espinha, no reumatismo das suas articularoes enos seus calos olho de perdiz9 • Como
os bascos, os ingleses sao bons animais e nao pedantes raquiticos 10 estragados pelas
escolas, miopes e calvos, barrigudos, cambados, de espinha torta, de cabera
uns tremelicantes, outros reboludos, todos pegajososll .

a banda,

A vida eoptima para os fortes. 0 proprio Ramalho, largado de vez em quando
no mundo, a solta, quando a febre de espac;:o 0 acomete, vive 0 arrepio da pura
alegria de estar vivo. E, se a si proprio se descreve feliz quase sempre com muito pouco
tambem - com um bom sol descoberto, um ceu azul, umas drvores verdes, a saude no
corpo, a paz na alma e a liberdade no corarao12, por outro lado, aos ingleses atribui
8

Martins, Oliveira, op. cir., pp. 149-150.

9

Ortigao, Ramalho, Fo/has Soltas, Lisboa, C1assica Editora, 1956, pp. 103-106.

10
11
12

Ortigao, Ramalho, Pew Terra A/heia. 1, ed. cir., p. 179.
idem, ibidem.
Ortigao, Ramalho, Em Paris, Lisboa. C1assica Editora, 1958, p. 7.
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os gostos simples, ingenuos, virginais (... ). Um ramo esgalhado de um castanheiro em
flor, quatro mafas, um meliio (... ) bastam para a sua felicidade 13 •
o apre<;:o de Ramalho pe1a corpulencia atletica dos ingleses inspira-lhe (coma
e1e em A Holanda, comemplando os criados que 0 servem, e a E<;:a de Queir6s,
num restaurante em Londres) esse respeito simpdtico que todo 0 artista bem-criado
consagra a um belo animal de rafa, puro e peifeito 14 •
Nao estamos longe afinal do magnifico John Bull descrito por Oliveira Martins,
cego no seu apetite fisiol6gico da luta e da ac<;:ao. Virilidade the chamaria talvez
Ramalho, que quer 0 povo, acima de tudo,feito de homensl 5, aptos para a pega rija
do mundo, tao condizeme com a sua preferencia pe1as touradas, aquilo que em
Portugal representa para e1e a bela e proflcua escola nacional do denodo e da forfa 16 •
Homens de ac<;:ao e musculo sao tambem para e1e os ingleses, s6lidos de
espaduas, portemosos na sua animalidade soberba e ingenua; misto grotesco de

forfa e ridiculo 17 para Oliveira Martins, para quem Buffalo Bill, her6i-palha<;:0
exibindo-se no Earl's Court, e bern 0 emblema de urn povo tao naturalistamente
infantil 18 como 0 ingles. Pantomina grotesca, os passatempos violentos dos ingleses
despertam-Ihes 0 riso frenetico, a gargalhada funda, desopilame, carnavalesca.
Para Ramalho, este povo e inocentemente sensual, de uma sensualidade casta,
asseada, instintiva; neste povo pueril 0 corpo e 0 riso sao dignos e puros, e a
violencia tambem.
Os ingleses em viagem, englishmen abroad (uma especie de cliche que se manteve
ate aos nossos dias), 0 afirmativo pitoresco das suas toilettes, impressionam-no pe1a
expressao de solida comodidade 19 e soberano desprezo pe1a futilidade decorativa da
aparencia. A escrupulosa higiene, a desenvoltura do porte, 0 aprumo do an dar sao
entusiasmadamente citados por Ramalho, acentuando 0 comraste com a negligencia
e a indisciplina do viajante meridional.

13

Ortigao, Ramalho, Folbas Soltas, ed. cit., pp. 103-106.

14

Ortigao, Ramalho, A Holanda, ed. cit., pp. 95-96.

15

idem, p. 98

IG

idem, p. 97.

17

Martins, Oliveira, op. cit., p. 136.

18

idem, ibidem.

19

Ortigao, Ramalho, Notas tU Viagtm, Lisboa, CLissica Editora, 1945, pp. 94-95.
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]<1 E<;:a de Queir6s, em Cartas de Inglaterra, assinala a paixao inglesa pelas
viagens, celebrando a Travelling Season:
Nesta epoca CSetembro e Outubro), todo a ingles que se respeita

c. ..) prepara

umas dez au doze malas e parte para as paises do sol, do vinho e da alegria (. .. )
toda a Inglaterra fervilhando no porto de Dover e dai sucessivamente partirem
longos formigueiros de tourists, riscando de linhas escuras a continente, indo
alastrar as vales do Reno, negrejando pela neve dos Alpes acima, serpenteando
pelos vergeis da Andaluzia, atulhando as cidades de Italia, inundando a Fran~a!
Tudo isto sao ingleses. Tudo isto traz urn "Guia do Viajante" debaixo do

bra~o.

Tudo isto toma notas. Isto as vezes viaja com a esposa, a cunhada, uma amiga da
cunhada, uma conhecida desta amiga, sete filhos, seis criados, dez caes, e outros
caes conhecidos destes caes
Mas, no texto de E<;:a,

0

c..yo.

que e sem duvida mais interessante e a referencia aos

livros lan<;:ados durante a Book Season pelas grandes casas editoras de Londres,
Edimburgo - as gran des novidades: noventa e tres por semana, diz citando

0

Spectator, referindo-se apenas ao que chama em Londres Literatura Gera!. E E<;:a
distingue entre os romances (uma fobricardo industria~ e os livros de viagens:
as duas especies com mais procura comercial. 0 prosador viajante e agora urn
profissional: Hoje empreende-se a viagem unicamente para se escrever 0 livro21. Estes
livros, aprecia E<;:a,
(. .. ) sao quase sempre bern estudados: sao a tra~o e a linha que pinta, a paisa gem
com a seu movimento e fei~6es; sao graficos e sao criticos; tern a geografia e tern
a observa~ao; e mais au menos fazem reviver com a detalhe caracteristico a povo
visitado, na sua vida domestica, a sua religiao, a sua agricultura, a seu sport, as
seus vicios, a sua arte se a tem 22 .

20

Queir6s, E~a de, Cartas de Jngiaterra e Cronicas de Landres, Lisboa, Livros do Brasil, s.d., pp. 23-24.

21

idem, p. 26.

22

idem, p. 27.
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Eis a receita inglesa do livro de viagem - talvez aquele que poderia servir de
paradigma a urn realismo positivista, e se tornaria, sisudamente, um inquerito sagaz,
paciente, correcto, feito ao universo inteir0 23 •
Ramalho aludid. tambem, em John Bull com uma ponta de azedume, ao
consciencioso e delicado estudo, ao espirito de exac[do e equidade de que 0 ingles,
o primeiro de todos os touristes profissionais, 0 mais completo e peifeito viajante do
mund0 24, faz prova na sua extensa, imensa compilardo de notas recolhidas 25 em

viagem nos paises estrangeiros. Oliveira Martins garantid. que os ingleses quando
ndo viajam, leem viagens, fontasiando derrotas, embriagando-se em perspectivas e
aventuras, para saciar a inquietardo constitucional do espirit0 26 •
chauvinismo dos ingleses que nunca se desinglesam (que viajam para

o

voltar mais ingleses do que foram), que desprezam tudo 0 que nao e ingles e que
permanecem iguais a si proprios em todas as latitudes e temperaturas, indica-o Es;a
de Queiros como sendo a razao por que, mesmo nos paises em que vive hd seculos,
e ele ainda 0 estrangeir0 27 • E Es;a exclama: Sempre um ingles! Inteiramente ingles, tal
qual como saiu da Inglaterra, impermedvel as civilizaroes alheias, ( ... ) sem que se
modifique num s6 ponto, numa s6 prega, numa s6linha 0 seu prot6tipo britdnico. 28 •
Oliveira Martins sintetiza:
As palavras continental, se em casa falam de europeus, ou native, se fora se
referem aos indigenas: a palavra foreigner em geral, como os gregos, quando
diziam barbaros: estas tres palavras, par melhor vontade que haja, sao sempre
deprimentes na sua boca. 29

Ramalho, em Paris, gabara-lhes a atitude de viajantes civilizados, com

0

seu

sentido unico das viagens, assinalara-lhes a compostura e a toilette, apreciara-lhes

23

Ortigao, Ramalho,Jolm Buli, Lisboa, Classica Editora, 1943, p. 27.

24

idem, p. 19.

25

idem, p. 22.

26

Martins, Oliveira, op. dr., pp. 150-151.

27

Queir6s, E,a de, op. cit., pp. 155-156.

28

idem, ibidem.

29

Martins, Oliveira, op. cir., p. 79.
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a autenticidade e a saude. Edo vigor Fisico dos desportistas ingleses que resultam
as virtudes caracteristicas da na<;:ao inglesa - a que os clergymen chamam lealdade,
temperan<;:a, paciencia, castidade. Segundo Ramalho, essas prendas inglesas3°
correspondem a outros nomes. Mas nao duvida que e da educafdo atlitica da
rafa e da excepcional saude e riqueza ftsica 31 que provem a sua adapta<;:ao a luta
pela vida, e

c. .. ) esse admiravel e fecundo espfrito de aventura, que faz dos ingleses os
mais arrojados excursionistas, os mais atrevidos navegantes, os mais intrepidos
exploradores, os colonizadores mais invasivos e mais dominantes (. .. )32.

Povo fadado para dominar 0 mundo, tudo nde conspira para 0 imperialismo.
o seu instimo de rap ina, 0 individualismo naturalista, a disciplina e a ordem social
intrinseca, a ausencia de preconceitos, a fieuma, 0 nomadismo, a prolificidade - estes
sao os facto res que Oliveira Martins apoma para 0 imperialismo ingles: Enirgicos,

disciplinados e fieumdticos, saem as centenas de milhar todos os anos das suas ilhas,
espalhando-se pelo mundo para 0 porem a saque3 3 • 0 mundo vai-se tornando ingles34,
observa E<;:a.
Os ingleses estao em toda a parte - inteiramente ingleses, hirtos, escarpados,
talhados a pique3 5 , absolutamente estrangeiros caindo sobre as ideias e as maneiras

dos outros, como uma massa de granito na dgua 36 • Ideia querida a todo

ingles,
o imperialismo, que teve em Disradi 0 principal inspirador, descreve-o E<;:a de
Queir6s como uma grandiosa jilducia, em que a Inglaterra se entretem, revendose como

30

Ortigao, Ramalho, Pela Terra Alheia, J, ed. cit., p. 180.

31

idem, ibidem.

32

idem, p. 181.

33

Martins, Oliveira, op. cit., pp. 130-131.

34

Queir6s, E<;:a de, op. cit., pp. 155-157.

35

idem, ibidem.

36

idem, ibidem.
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(. .. ) a senhora do mundo, a potencia dominante do mundo, uma especie de
Imperio Romano

C.. ) tendo por sonho urn orbe temiquio que fosse todo ele urn

Imperio Britanico, rolando em ritmo atraves dos espac;os37.

C.. ) OS actuais ocupadores do solo terao gradualmente de desaparecer e descer
aquela condic;:ao inferior que 0 seu fraco temperamento Ihes marca como destino?8

Dos fracos nao rezad. a hist6ria, parece ser urn proverbio ingles. 56 a luta e
redemora - se possivel, honesta. 0 triunfo do mais forte e inelutavel. Povo avido
pela vida e pelos prazeres materiais, aquilo a que Oliveira Martins chama a pura

esfera do instinto animal 39 , 0 ingles desenvolveu no maximo 0 delirio da riqueza
universal. E Oliveira Martins e assim que define 0 capitalismo, a dinheirizardo40 que
tern como foco irradiante a Inglaterra: a transformardo de um vicio em nome da vida
das sociedades, quando tudo se tornou vitalicio e individual, C.. ) exterior e cinico41 •
Oliveira Martins lamema 0 mal dos tempos, a ausencia de ideal, que favorece
em comrapartida uma reao;:ao mistica: lavra a superstirdo espiritista (e 0 budismo) em
todas as classes com um fervor de insdnia quase piedosa42 . lei E<;:a de Queir6s emende
de forma menos subtil a religiosidade, que considera incapaz de inspirar grandes
empreendimentos, como outrora as cruzadas, as guerras santas:
Por todo

0

universo a religiao desaparece das almas; e apenas por la fica essa

vaga religiosidade, feita em parte do abalo que deu ao nosso corac;ao uma tao longa
sujeic;ao ao sobrenatural, em parte do confuso terror que imp era neste grande
universo que nos cerca, tao simples e tao mal compreendido. Maome, nas suas
mesquitas, Cristo, nas suas capelas, VaG simplesmente envelhecendo;

0

nosso

Messias vai-se cobrindo pouco a pouco do p6 que levanta 0 forte arado da razao,
lavrando urn mundo novo. 43

37

idem, p. 97

38

idem, p. 174.

39

Martins, Oliveira, op. cit., p. 130.

40

idem, p. 264.

41

idem, pp. 261-264.

42

idem, ibidem.

43

Queir6s, E~a de, op. cit., p. 154.
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Este fervor racionalista e progressista e partilhado por Rarnalho:
Nem urn 56 acto, nem urn 56 facto, nem uma 56 ideia se perde nesta cruzada
de todos as povos civilizados para a terra prometida, para a cidade ideal. (. .. )
Todo aquele que para, que se recusa a deixar indicado aquele que a segue a sinal
que poem na estrada as pregos dos seus sapatos

e urn traidor.

e urn perturbador do progresso,

44

Assim Rarnalho faz a apologia da reden<;:ao pelo progresso, com uns laivozinhos
de dos fracos niio reza a historia.
Em Lord Salisbury e correlativas desgostos, escrito em Outubro de 1890, Rarnalho
cre que a atitude inglesa do ultimatum se ins creve coerentemente nas tradifoes de

rapacidade e grosseria45 , que essa espessa rafa anglo-saxonica 46 tern vindo a dar provas
atraves de seculos de adroice, impudencia e rusticidade47 •
o ingles imperialista e uma imagem nevd.lgica em Ramalho, ligando-se
directamente a imagem do inimigo de Portugal. Do arleta a fera, Ramalho
reencontra aquela que, no plano cultural, e a imagem mais arcaica do ingles na
Europa: a imagem do povo grotesco.
Com urn sarcasmo iniludivel, Ramalho evocara ja, emJohn Bull, a prop6sito do
ensino artistico em Inglaterra, a imagem arcaica do ingles, eterno grotesco da farsa e
da caricatura contempordnea, recreando-se na descri<;:ao desse John Bull ruivo, com
dentes rompantes e enormes, envolvido no seu xaile escoces como se tivessem enlafado
o sujeito num recado escrito num papel de quadradinhos48 . Evoca esse bisonho pOV049 ,
refractario a toda a flexibilidade e imagina<;:ao. A arquitectura inglesa e pastiche
tardia e caricatural das obras estrangeiras.
Ate os fortes e disciplinados viajantes ingleses, tourists por voca<;:ao, nao escapam
a que Rarnalho aponte, aqui e ali, os seus excentricos, urn pouco alvares passatempos

44

Ortigao. Ramalho, As Farpas. II. ed. cit., p. 118.

45

Ortigao. Ramalho. Jolm Bull. ed. cit.. p. 293.

46

idem. ibidem.

47

idem. p. 294.

48 Ortigao. Ramalho,folm Bull. ed. cit., p. 156.
49

idem. p. 157.
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de viagem (como 0 jogo da mao quente, citado em Pela Terra Alheia50 , ou 0 hornpipe,
descrito no pequeno texto Os ingleses, inserto em Folhas SoltaP). Os ingleses, de
nicker-bocker, de plaids, alas tram os tombadilhos e as carruagens de malas, cestos,

bin6culos, sacos de marroquim, livros, ramos de fiores 52 , fazendo as delicias de urn
Ramalho caricaturista sempre pronto a assomar, mesmo sem 0 dominio de urn
forte ressentimento que, alias, so muito tardia e justificadamente surgira.
Apesar de tudo, a imagem dominante do homem ingles e, em Ramalho, a do
gentleman - mesmo que, com urn pouco de ma-vontade, reconheya n'As Fmpas,
em 1876, a anglo mania nacional:
N6s govemamo-nos a inglesa, vestimo-nos a inglesa, alimentamo-nos a inglesa.
Mandamos vir da casa de Poole as nossas toilettes. Atestamo-nos de cha e de
pale-ale. Lan<;amo-nos no sport, no turf. Sacrificamos
valiosos.

a anglo mania

interesses

53

a toilette, a anglomania parece epidemica tambem em Paris,
como ja vimos na rubrica consagrada amoda. Mas a anglo mania portuguesa parece
sobretudo ligada avida aristocratica e mundana, ao prestigio, conforto e elegincia
No que respeita

do lar e do vestuario - arquitectos, decoradores, alfaiates - e, tal como n' Os Maias,
de Eya, em Ramalho ela parece associada ao self-government, a uma certa arrogincia
intima, tipica dos chefes, inculcada por uma educayio inglesa e atletica.
Essa educarao especial confere-lhes disciplina e correcrao54; e Ramalho aprecia-lhes
o bom-senso pratico, 0 gosto pela vida confortavel e pelas viagens. Numa flagrante
projecyio pessoal, Ramalho sublinha-lhes a solidez de homens firmes - homens

fortes, sauddveis, correctos, bem penteados, bem vestidos55 , disciplinados pela educayio
e pelo trabalho, direitos. 0 proprio Oliveira Martins reconhece no gentleman,
ao contrario do homme du monde, a associayio perfeita das boas maneiras e da

50 Ortigao, Ramalho,

Pela TerraAlheia, II, Lisboa, Classica Editora, 1949, p. 57.

51

Ortigao, Ramalho, Falhas Soltas, ed. cit., pp. 103-112.

52

Ortigao, Ramalho, Pela Terra Alheia, II, ed. cit., p. 113.

53

Ortigao, Ramalho, As Farpas, II, ed. cit., p. 96.

54

Ortigao, Ramalho, Notas de Viagem, ed. cit., p. 94.

55 idem, p. 174.
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dignidade pessoal 56 • Alias, como Ramalho Ortigao observa em 1883, os janotas
parisienses manifestam uma curiosa pretensdo ang16mana 57 : Alem da toilette, todos
man tern uma curiosa postura: de pernas afostadas e de museulos retesados como quem
vai principiar a lutar 58 •

E essa justamente a imagem que queremos guardar do her6i ingles: a ereo;:ao,
a correo;:ao mascula ligeiramente hirta, a crispa<;:ao fundamental de urn gesto de
afirma<;:ao viril- que vai contrastar com a amavel e flexivel negligeneia meridional59 •

56

Martins, Oliveira, op. cit., p. 51.

57

Ortigao, Ramalho, Pela Terra Alheia, II, ed. cit., p. 71.

58

idem, ibidem.

59

Ortigao, Ramalho, Notas tk Viagem, ed. cit., p. 95.
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Profundamente urbana, a imagem geral do homem parisiense conserva alguns
laivos de uma rusticidade que, dominante no ingles, e no frances puramente
marginal.
o burgues e0 primeiro parisiense:

0

maioritario. Homem citadino, urn pouco

pesado e indolente, negociante, industrial, funcionario publico, edescrito em Em
Paris como um homem ordinario, sem nenhum relevo de maneiras, nem de jisionomia,
nem de linguagem 6o • Urn pouco obtuso61 , parece ganhar espiriro, bom-senso e
a-propos em contacto com a sua amavel esposa.

Em Espanha, Ramalho observa que 0 parisiense ordinario, que e, depois do
alemao, 0 homem de menos toilette e de menos tenue que se conhece, poderia vir a
Madrid aprender a andar vestido 62 •
Finalmente, em Notas de Viagem, 0 nosso auror rra<;:a 0 rerraro-robot do burgues
parisiense, pleno de bonomia despretensiosa e limpa: 0 frances sobressai por um
certo pitoresco crane de bom-humor, a fior na casa, as polainas de linho branco, um
asseio economico, um casaco mal feito, e a expressao jisionomica de quem vai para a
festa 63 •

Ourro parisiense dpico e 0 personagem Pertuiset. Pertuiset e0 imprevisto feito
homem 64 • Ca<;:ador de leoes, amigo de Ramalho, Pertuiset tern uma expressao
leonina, maos enormes, pesco<;:o de rouro, pernas de elefante, olhos salientes.
Pertuiset ecolossal. 65 A sua for<;:a fisica e inverosimil. Nos duelos, nem precisa de
combater: basta-lhe amea<;:ar. E, segundo Manet, que 0 retrarou com a davina sobre
os joelhos, espera os leoes pouco mais ou menos como qualquer de nos pode esperar

60

Ortigao, Ramalho, Em Paris, ed. cit., pp. 138-139.

61

idem, p. 139.

62

Ortigao, Ramalho, Pela Terra Alheia, J, ed. cit., p. 163.

63

Ortigao, Ramalho, Notas de Viagml, ed. cit., p. 96.

64

idem, p. 25.

65

idem, ibidem.
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urn coelho ali adiante em NeuilllG. Pertuiset e paciente e born. Pertuiset e 0 unico

tipo parisiense correspondente ao homem de for<ras, ao born gigante.
Os tra<r0s de uma certa desmesura fisica vao definir outra figura parisiense:
o jantante, 0 gourmet pantagruelico, 0 comilao portentoso. Roger de Beauvoir e
Veron sao dois desses gigantes glutoes, que aliam as capacidades digestivas a urn
espirito algo clownesco. Sao homens fortes, em varios sentidos da palavra. Capazes

a

de proezas fenomenais mesa, tern urn espirito pratico, urn humor solido e urn
sangue-frio permanente.
Veron, personagem de primeiro plano do II Imperio, director da 6 pera,
proprierario do Constitutionnel, e descrito como urn gordo enorme, com himalaias
de barrigas desde os joelhos ate aos refegos do pescof067. Do Dr. Veron, conta Ramalho
Ortigao que era desses poucos homens que tern a energia precisa para repetir a
significativa frase: 'Ii la mort et allons diner"68. De Roger de Beauvoir, conta que urn
dia, encontrando-se no Bois com alguns seus amigos, viu chegar uma carruagem
na qual se encontrava a sua esposa acompanhada do escravo dos seus encantos. Roger
de Beauvoir abriu a porta da carruagem, e dirigiu-se aos seus amigos nestes termos:
Madame de Beauvoir, minha mulher; 0 sr. Fulano de tal, seu amante 69 .

o soupeur, nao obstante a sua celebra<rao dos prazeres da carne, e ja urn homem
de espirito e um homem do mundo, embora prevale<ra nele a descomunalidade fisica
e uma certa primaridade cultural. Pelo contrario, abre-se agora aqui uma galeria
de tipos de homem eminentemente culturalizados: sao 0 excentrico, 0 petit creve e
o ddndi. Todos integram a grande categoria dos homens de espirito. Sao homens
exclusivamente mundanos, cuja dominante de caracter e a elegancia.
Em Notas de Viagem, Ramalho apresenta-nos dois ou tres personagens
excentricos, que nao voltara a referir: 0 conde de Lambsdorff, 0 marques de Bois
Heber e 0 sr. Adolphe de Rotschild. Este ultimo e urn apaixonado pelo seu cao,
urn pequeno toy-terrier, de uma pequenez inteiramente anormal e monstruosa70 . 0
sr. Rotschild pertence-Ihe inteiramente, nao tern hoje no mundo outra ambifao,
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idem, p. 30.
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idem, p. 78.
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Ortigao, Ramalho, Em Paris, ed. cit., p. 77.
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idem, p. 88.
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outro cuidado, outra ideia, outro fito, que nlio seja

0

0

parisiense - do burgues ao sOLlpeur

seu

CIiOll.

0 marques de Bois

Heber possui urn capeLio, num solar de familia, encarregado exclusivamente de
lhe estudar as martingales que 0 marques tern a roleta, que especialmente comprou
para este estudo. 0 conde de Lambsdorff, russo, muita viajado, eo tipo acabado
do diletante. Critico, fi16sofo, eo mais bondoso, 0 mais modesto, 0 mais simples dos
homens72. Vive em Paris para pensar e conversar: Paris e para ele uma bela janela
com vista sobre a Europa73 . Sendo um dos primeiros conversadores de Pari/4, a sua
ocupa<;:ao reside apenas em ter ideias - ideias profundamente originais ace rca da
arte, dos costumes, da moral. Conversa, observa e diverte-se, urn pouco a maneira
do conde de Ficalho, 0 mais alto espectador, 0 primeiro diletante do seu tempo75.

o petit creve e urn dos tipos parisienses que Ramalho mais longamente descreve
em 1867. Estadio terminal do ddndi, personifica a decadencia do her6i romantico:
Epequeno, e delgado, e debil e e fraco 76 . Efeminado e indolente, eo protagonista de
uma cultura decadente, de tudo quanta em Paris e pequenino, tolinho e bonitinho77 •
Her6i de uma cultura as avessas, degenerescente, e urn ceptico que ri de tudo excepta da toilette. Her6i do mundanismo, veste-se, despe-se e aborrece-se. E urn
ceptico, embrutecido pelos charutos e pelo absinto. Mas tem uma unica virtude,
menos de consciencia que de convicflio (... ): a coragem78 • Enfeita-se com ela como
com um botlio de rosa na lapela do fraquel 9 •
Por isso, 0 petit creve e 0 legitimo herdeiro do estilizado dandi romantico
de trinta anos antes, aquele que morreu de amor, de suicidio ou de sincope,
desmaterializado pelo anacronismo. 0 sr. de Clavieres fora 0 primeiro, 0 mais
peifeito tipo de homem 80 de Paris. Mas muitas outras figuras incarnam este parisiense
por excelencia, requintado, espirituoso e elegante.
71

idem, pp. 23-24.
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idem. p. 20.
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Jeronimo Colas;o de Magalhaes, os romanticos porruenses como Paiva Araujo e
Manuel Brown, Teixeira de Vasconcelos, 0 maestro Auber, sao outros homens que
podem exibir atestados de puro chique31 , como lembra Ramalho nas Oltimas Farpas.

As suas historias, as suas aventuras sao todas semelhantes e exemplares: sao herois
da turbulencia e da energia, como os herois do espirito descritos anteriormente, a
proposito do jornalismo e do pensamento politic0 82 •
Sao os herois do crescimento intelectual e do refinamento mental, de que e
figura paradigmatica 0 conde de Ficalho: urn diletantismo requintado e glacial,
orientado pela foculdade absoluta de compreender e explicar. A lucidez, como em
todos os luminosos herois do espirito, e 0 elemento fundamental: uma lucidez
ceptica, que vive da duvida filosofica, da busca do matiz e da subtileza. Herois do
raciocinio e da ironia, sao estetas como Es;a de Queiros e os estilistas modernos,
delicados perscrutadores 83 dos temperamentos novos, delirantes de lucidez criativa,
que, no paroxismo da exigencia critica, mnam a escrita e 0 espirito para os tornarem
absolutamente limpidos.
Paris e assim a capital da luz: a cidade do crescimento, da reforma interior, do
refinamento intelectual: Em Paris, onde tudo se controverte, esses principios herdadosa que Ramalho chamara antes convicfoes de campandrio, pecUlio de opinioes recebidas
a modo de heranfa - (... ) apeiam-se da sua dignidade de axiomas, entram em exame
como tudo 0 mais e caem derrocados (... ). E conclui:
Uma palavra ouvida [em Paris} em certa hora desfaz muitas vezes urn erro que
levou dez anos a medrar e a engrossar no nosso entendimento, e a face do nosso
destino, movida por uma pequenina mola em que interiormente nos tocaram,
revira-se entre uma colher de sopa de caman5es e urn cilice de vinho da Madeira 84 .

o

homem de espirito e urn critico elegante. Sarcastico, como Teixeira de
Vasconcelos, que Ramalho evoca em Notas de Viagem e, depois, em Pela TerraAlheia,
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Ortigiio, Ramalho, (;ltimas Farpas, Lisboa, Clissica Editora, 1946, p. 184.
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Cf. supm III Capitulo.
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tern urn enorme poder S ) destrutivo de satira. 0 poder da palavra,
sarcasmo, e 0 mesmo de Camilo e do intrepido grupo do Porto.

0

SOLlPWf

da ironia e do

o dandismo e a literatura associam-se num mesmo conjunto imagetico: 0

da
constela<;:ao do heroi de matriz belica e solar. Espectacularmente elegantes e viris,
exibindo uma exterioriza<;:ao ostensiva da masculinidade - as armas, os acessorios,
o porte marcial- estes homens sao intelectuais truculentos. Filosofos guerreiros.
Prometeus e trinca-fortes, incarnam bern, no imaginario rarnalheano, a fase inicial
do arquetipo do heroi: a manifesta<;:ao primaria da liberdade de espirito. Sao herois
da insubmissao criadora, executores do poder espiritual, simbolos da eleva<;:ao e da
afirma<;:ao da identidade.
Porem, este simbolismo da grandeza e, simultaneamente, urn simbolismo
ascensional, conduzindo a pureza e a eleva<;:ao, e representando uma tendencia
para a volatilidade e para a subtileza: para uma progressiva desincarna<;:ao. 0
dandi romantico tern uma fraqueza essencial: 0 culto ingenuo do arnor, a paixao
da feminilidade, da mulher que 0 levara a perdi<;:ao. Toda uma historia erotica
impregna as biografias de todos estes herois, mesmo que saciados e enfastiados
como Charles de Clavieres.
Atraidos, subitamente, por uma cauda de vestido, uns olhos, uma tran<;:a, os
herois romanticos prendem-se numa rede erotica fatal, num emaranhado novelesco
que e 0 preludio da morte. Uma morte fisica, real e identificada: a morte de Manuel
Brown, de Jose Augusto, de Paiva Araujo, a morte de Camilo, de Jeronimo Cola<;:o,
apaixonado por Paris. Todos morrem degenerescentes, ao modo do petit creve: com
urn sorriso de desprezo nos ldbios8 6, cantando opera como Cola<;:o, de tuberculose,
les6es cardiacas, delirium tremens, suicidio. Todos morrem verticais e puros: de
subito, sem se corromperem pela idade, estilizados, na flor da vida, por mota
proprio, num cenario romanesco, elegantemente lugubre.

o heroi romantico esta condenado a sucumbir, vitima da esterilidade do seu
combate: urn combate pelo puramente simbolico, pela energia absolutarnente
culturalizada, luminosarnente inorganica - tipicarnente urbana.
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o cicIo do her6i -

os mitos masculinos

Toda urna releitura rnitica se pode enta~ elaborar da vida e da rnorte do heroi
rarnalheano. k rnetarnorfoses do heroi constituern-se efectivarnente nurn cicio,
evoluindo em estadios a que nao e alheia a nos;ao de geras;ao. Bastas vezes Ramalho
se refere agerardo de estouvadoJl7 a que pertenceu, e ate das hostes inirnigas, as de
Pinheiro Chagas, ele escreve: Foi 0 ultimo literato que escreveu artigos de fondo, e 0
ultimo poeta que fez discursos. ( ... ) ele soube jicar, incorruptamente, atraves de toda
a sua vida, um escritor de arte e um homem honrado e bomBS. E conciui: Em nome
dos grisalhos do seu tempo (. .. ) eu lhe digo obrigado ... e ate breve!89.
Os estadios bisicos do arquetipo do heroi em Ramalho sao fundamental mente
tres: 0 estadio do hornern de fors;as, do arleta, do forcado; 0 estadio do hornern de
espirito, do diletante, do vencido da vida; 0 estadio do hornern de ras;a.

o mito do forcado
o forcado e 0 arleta, 0 guerreiro, 0 lutador, 0 perfeito animal. Crispado e erecto,
viajante aventuroso, reciarna-se da rusticidade aspera de urna ras;a antiga, oposta
amole eferninada e negligente do Portugal de hoje. A apologia do forcado tern 0
valor da nostalgia.

o forcado e a figura legitirnadora da fors;a fisica, da expansao tel uri ca. A fors;a
fisica, a fors;a instintiva, pensa Rarnalho, e inata no hornern, e inalienavel, sob pena
de desvirilizas;ao. Em Pela Terra Alheia, Ramalho reflecte:
Quantas

humilha~6es,

quantas tristezas nao passam na vida homens

perfeitamente dignos e briosos, unicamente porque, pelo seu desabito da Iuta,
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nao souberam dar a tempo urn murro ou urn pontape? Concordo com 05 ingleses
em que nao e elegante dar urn pontape, mas acho que e pior recebe-lo. 90

Traduz-se assim 0 cuho por uma hybris vertical e pelos valores da consolida<;:ao
da autonomia individual, consignada pela constru<;:ao de estruturas de hiperidentidade viril, assimilativas da verticalidade e da vertebralidade, semantizadas
igualmente pela energia e pela alacridade.
Pertence a esta figura<;:ao de homem essa verticalidade altiva do pundonor)]
que Ramalho assinala, por exemplo, em Anselmo Braancamp. E a reabilita<;:ao
magnificante do corpo e da sensualidade, que cristaliza episodicamente numa
figura ou numa imagem de urn povo - como a Inglaterra ou, nos wtimos anos, a
Espanha, naquela sua alegria epidermica, tao comunicativa, tao avassalante, nao ainda

pingada de cosmopolitismo, alegria sonora e dspera como novos dobroes de oiro (... )92.
E, antes do mais, a reivindica<;:ao de uma rusticidade essencial, uma perten<;:a
organica a terra, aos valores da permanencia e da luta pela manuten<;:ao da vida.
Constitui a figura<;:ao da energia vital, que busca uma diferencia<;:ao da matt~ria bruta,
amorfa e pesada. Urn combate pela palavra, pela expressividade - e Ramalho ebern
vigoroso: este combate me(aforiza a vingan<;:a pelo palavrao. A interjei[ao obscena,
a palavra plebeia, a praga impia, sao expressoes descorteses, mas muitas vezes heroicas.
( ... ) Praguejam os saos, os de sangue vermelho, de genio altivo e alma justa, de cora[ao
terno (... ). A praga e uma atenua[ao triunfante da desigualdade iniqua entre a for[a
bruta e a for[a de animo. 93 Por isso, Ramalho faz a apologia da lingua espanhola, que
op6e ao emagrecimento e abandalhamento da lingua portuguesa - como um fio de
baba94 , produto do delambismo literdri0 95 , uma lingua insignificantemente arrebitada,
mais chocha, mais pelintra, mais odiosamente reles a que jamais se prestou 0 pulhismo
no manejo de um idioma96 • A lingua espanhola, pelo contrario, eportugues pletorico,
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arrebatado, de olhos em sangue e goela em fogo, varrendo a feira do vocabuldrio com
um varapau cicl6nico, brandido

as mdos ambas, zunindo no ar 97 •

E em nome dessa virilidade essencial que Ramalho erege este heroi hipertrofico,
heroi epico, correspondente a urn estadio do cicio do heroi equivalente ao inicio da
idade adulta. Eo primeiro heroi que, d/!s Farpas, desafia e humilha frontalmente
a massa amorfa da regressao e da apatia. E urn heroi irremissivelmente romantico
- que, em Paris, ficcionado na personagem de Clavieres, exclama, inflamado, a
Cecile Dermont: Oh, amour, grandeur, richesse, volupte, gloire, plaisir. .. 98 • E urn
heroi triunfante - e morre cedo.

o mito do vencido da vida
Urn vencido da vida exemplar e, por exemplo, 0 Conde de Ficalho. 0 vencido
eo dandi actualizado, a sua versao diletante e fradiquista.

o vencido e urn homem so: antigo forcado, ele e urn homem de pleno direito,
que aprendeu a andar so e de pe, desemparceirado, solto, 0 prumo na existencia99 ,
auta-suficiente - e aqui encontramos vestigios do britanico se/fgovernment.
Na juventude, fora urn dandi, com devaneios de cora<;:ao juvenil. Na idade
madura, urn marido serio e quieta. Intelectualmente, e urn positivista que duvida
(especie rara) , rebelde ao dogma da infalibilidade cientiftca 100 • Homem so, nao
tern escola filosofica, nem partido politico, nem seita religiosa. E sobretudo urn
descrente. Sintetiza Ramalho: 0 diletantismo (. .. ) presume a mais vasta educardo
e a mais variada cultura que pode atingir um espirito pelo estudo das doutrinas e
das civilizaroes comparadas, nos livros, nas viagens, no largo trato dos homens. No

diletante, inteligencia superior, herdeiro do epicurismo dissico, a duvida filosofica
converte-se numa sensualidade estetica, poderoso foco de pacificardo, de indulgencia
e de simpatia 101 •
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Mas os diletantes sao vencidos: 0 seu reino e fora do mundo pratico, do mundo
da ac<;:ao concreta. Desiludidos, desistentes, assistem ao especraculo do mundo,
sem participar dele.
Uns, por incompetencia genetica de gestao do talento, desbaratam 0 genio,
como os folhetinistas, como Teixeira de Vasconcelos. Numa curiosa coincidencia,
Ramalho utiliza, em 1867, a mesma imagem para os boemios do talento parisienses
que para Teixeira de Vasconcelos: janin, Saint-Victor, Henri de Pere, trocam em
miudos todo 0 patrim6nio da sua inteligencia (... ) 102; Teixeira de Vasconcelos, evocado
em Pela Terra Alheia, despendeu sempre em trocos miudos, que trazia na algibeira,
como os perduldrios ( ... )103.
Outros, porque nao sao reconhecidos, nao tern oponunidades reais, ou sao
vitimas de terriveis tragedias: e 0 caso do conde de Resende, que morre obscura e,
claro, prematuramente. Como todos os her6is, nao envelhece.

o rnito do hornern de ra~a
S6 0 homem de raya sobrevive: ele desistiu de ser her6i. 0 homem de ra<;:a e
simplesmente urn homem: como 0 conde de Ficalho, ou 0 rei D. Fernando, como
Camoes, ama naturalmente, saudavelmente, sem 0 amor doentio e triste do ddndi
romantico. Ama como os homens, com aquela bela forfa expansiva, fecundante e
vitoriosal0 4 que Ramalho atribui a Camoes, um mdsculo, um sadio, um forte 105 , que
a voluptuosidade faz can tar, no silvo agudo, fresco e matinal dos alegres e possantes
desejoslOG. Por isso, 0 seu amor frutifica, tern resultados: a fecundidade, a procria<;:ao,
a continuidade. Ramalho apostrofa assim os parlamentares, que se reclamam de
patriotas:
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Nao amais como Homens, com 0 forte amor viril, que fecunda e procria. Amais
como simples poetas liricos, com urn platonismo esteril e febricitante. Amais a
Patria como amam as mulheres os que lhes fazem odes. Tendes arnOT: nao basta.
Tende filhos, isto e: tende obras; e isso que justifica e enobrece

Os herois romanticos, como

0

0

amor.107

venddo, estao destinados a sucumbir, sem

solwrao de continuidade; sem La sangre, aludnadamente espirituais e especulativos,
perdem a ligar;ao fundamental com a vida. 0 apoio dclico da natureza - a feroz
natureza - fornecer-lhes-ia esse bom-senso procriativo, que relativiza a morte e
eufemiza as derrotas. Sem acesso a urn regime assente na drcularidade do tempo,
o heroi romantico e 0 diletante ignoram essa forma resignada de imortalidade.
E a sua vesania radonal e urn combate exacerbado e inutil, esgotando-se numa
Hmpida, arttstica superfluidade.
Nao e assim com 0 heroi da rar;a. Grossamente musculoso e sanguineo,
apaixonado pela nor;ao de pertenr;a visceral a urn colectivo territorial, apologista
de urn indigenato organico, 0 homem de rar;a ramalheano e urn homem normal.
Como 0 conde de Resende, falta-lhe talvez 0 espirito artistieo, que e uma eintilafao,
mas que e tambem umafraquezal08.
E deixa de estar so: absorve-se todo na nor;ao de rar;a. Nas Ultimas Farpas,
Ramalho evoca a patria portuguesa como uma alma feita de tantas almas 109 . Sao
longas as paginas em que Ramalho invoca a maravilhosa eoesao, a inquebrantdvel
disciplina, a divagafao da nossa indole aventurosa, a sa resisteneia 1lO da rar;a
portuguesa.
Livre da doenr;a do genio, e urn homem assente na terra, urn ser da marcha.
E urn dandi vernaculo que sabe andar, sabe lutar e sabe amar. Quando, no fim da
vida, Ramalho reafirma mais uma vez a sua profissao de fe na rap, e para the vincar
simultaneamente a bravura, a insensatez e 0 sentimentalismo. De resto, propenso
rebeldia, leviano, gastador, voluvel e inconstante - mas s6brio e rijolll .

a
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dom de amar e de se fazer amado. Parafraseando Quevedo, Ramalho

Ortigao acrescenta: de portugueses nao fica ria m torresmos no infirno, porque, havendo
ld mulheres, os portugueses derreteriam completamente, nao deixando como vestigio
mais do que uma simples n6doa no chao ll2.

A matriz simb6lica da prosa ramalheana, que deve aeloquencia ret6rica toda a
sua depura<;:ao mitica, reserva para esse homem de ra<;:a uma por<;:io de portugalidade
essencial: a mesma de Camoes ou Jorge de Montemayor, e que aHora nos Ficalhos,
exemplos da fidalguia da tradifao e da casta, casta sonhadora e brava, aguerrida e
terna, aventurosa e namorada, que deu

a Europa 0 roteiro da conquista da india e 0

da conquista da mulher ll3.
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Acompanhamos Ramalho em algumas das suas viagens. Entendemos agora
talvez melhor 0 modo como este autor - entre almocreve e ouriro-cacheirol - concilia
a expansao espacial, a euforia do longe, com a respira<;:ao de urn percurso puramente
interior. Compreendemos como a viagem ramalheana evolui para uma progressiva
interioriza<;:ao das imagens do outro - e como

0

faz evadindo-se, ritmicamente,

para a esfera do eu.
Na verdade, sempre the reconhecemos uma mesma atitude ideologica perante
o outro: uma especie de provincianismo urbano, uma domestica<;:ao da cidade.
Assim, os espa<;:os da cidade e da cas a propiciam a convergencia entre 0 intimismo
e a evasao. 0 estrangeiro e, pois, tanto

0

espa<;:o da expansao liberraria como

0

da

conten<;:io ordenadora. As mitologias da cidade, as da energia, do prazer, do trabalho
e da festa, ombreiam com as mitologias da cas a, as do repouso e da memoria, da
conjugalidade e do regresso. 0 lugar estrangeiro e sempre urn centro: urn centro
apoteotico, de encontro e crescimento, elegancia e vicio; mas tam bern urn centro
de proteo;:ao e familiaridade. Lugares de toda a perdi<;:ao e de todo 0 esbanjamento,
as cidades de Paris e Londres encontram, contudo, no imaginario ramalheano, a
sua imagem escrita sobre a matriz da esperan<;:a: uma imagem que se confunde
com a da memoria da patria.

o chique urbano e a apologia da representa<;:ao e do artificio coexistem,

no

autor, com 0 tropismo da rusticidade rural e a busca de uma primaridade instintiva
e fisica. Natureza e cultura corporizam, na imagem polltica e jornaHstica, urn
discurso mitificante comum: 0 do inimigo e 0 do her6i, instancias de defesa da
identidade, que se apoiam quer no apelo agenuinidade organica quer na apologia
da eleva<;:ao espiritual.
I
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o discurso do com bate pela vida que, na descri<;:ao do espa<;:o ingles, actualiza
a afirma<;:ao orgulhosamente minhota da posse territorial e, em Paris, a nostalgia
da intimidade domestica - confirma, no dominio da culinaria, 0 desejo da Festa
convivial, tribal. A consoada e

0

arraial da aldeia associam, nos espa<;:os festivos

rusticos, a ternura alimenticia da mae, as virtudes caseiras e a volupia digestiva.
Tambem as imagens da educa<;:ao e da virilidade fixam os contornos de uma
instancia regeneradora da identidade, apoiada, aqui, no mito da perfei<;::io anat6mica.
A simb6lica da identidade traduz-se num olhar pIastico sobre 0 outro, igualmente
presente nas imagens da moda e da arte. 0 corpo e a toilette aglutinam, assim,
todo 0 radicalismo das questoes da identidade: a moda estabelece a diferen<;:a entre
barbaros e civilizados; a beleza fisica (e, para Ramalho, ser belo e ter biologicamente a

mais inteira posse, 0 mais triunfonte domfnio da existencia2) corresponde afunda<;::io
euf6rica de uma auto-imagem.
A beleza, a inquebrantdvel beleza das coisas3, actualiza, nas imagens da arte e da
mulher, uma coerente tendencia estetica: ada beleza como artificio (a da cocotte) e
como espiritualiza<;::io (a de Sarah Bernhardt); globalmente, como diferen<;:a, como
desvio ou choque estetico: 0 gozo vertebral4, 0 pontape que a arte sempre garante
ao publico. Porem, 0 tema da arte esta, por outro lado, intimamente ligado ao da
naturalidade, que em Ramalho equivale sempre ao da identidade: Epelo culto da
arte (... ) que a religido da nacionalidade se exterioriza e se exerce 5• A apologia de urn
gosto nacional, inspirada em Ruskin e na educa<;:ao inglesa, encontra no naturalismo
rustico e domestico a voca<;:ao mais reconhecida de uma morada original.
Na literatura, os valores da naturalidade (os do realismo) e os da moralidade,
entre a observa<;:ao e a avalia<;::io, a descri<;::io e a prescri<;::io, orientam as imagens
literarias do estrangeiro em Ramalho; a literatura outra (a literatura desejada) tende
ora para a valoriza<;::io lirica ora para a valoriza<;::io cientificista. Por seu turno, a
imagem da ciencia oscila entre 0 cosmopolitismo bondoso e 0 gosto pela exposi<;::io
folcl6rica.

2

Ortigao, Ramalho, Figums e Questaes Literarias, If, Lisboa, Classica Editora, 1945, p. 158.

3

Ortigao, Ramalho, Ultimas F"rptlS, Lisboa, Cbissica Editora, 1946, p. 200.

4

idem, p. 71.

5

Ortigao, Ramalho, Arte Portuglles", f, Lisboa, Classica Editora, 1943, p. 194.
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A imagem da mulher, se se inscreve numa ideologia moral domestica que
objectivamente mitifica a esfera privada, utiliza, porem, 0 erotismo romantico
angelizante para privilegiar 0 lado intimo e conjugal do outro. Elemento do
interior, toda absorvida pela sua fun<;:ao conjugal e maternal, simbolo do dominio
privado, a mulher que Ramalho descreve, na rubrica dedicada aos costumes, agrega
ao imaginario Ingles de uma primaridade viciosa, 0 de uma frivolidade mundana
e requintada, tipicamente parisiense.
Verificamos, portanto, em Ramalho, uma global coesao entre os stocks
imageticos e miticos. Por urn lado, a sua Inglaterra e claramente marcada pelos
tra<;:os da genuinidade e da virilidade. A imagem do Ingles - na arte, na casa, na
moda, na ra<;:a ... - define, em Ramalho, todo urn programa de homem. Paris, por
outro lado, recorta implicitamente a imagem feminina da beleza inteligente e
refinada - 0 desejo inteiro de uma mulher idealizada.
Paris constitui 0 p6lo simb6lico da cidade civilizada, harm6nica e coerente: isto
e, sistematica, artistica. Centro e5timulador e reformador, representa a energia, 0
movimento, a turbulencia, a Festa e, por iS50, 0 crescimento espiritual, a evolu<;:ao e
o ajfolement. Eternamente decadente e renascida, e a patria luminosa da cultura, do
dominio do puramente simb6lico, a patria desmaterializada.

E, tambem, a capital

do contentamento: da amizade elegante e buli<;:osa, do amor simpatico e facil. 0
mundanismo, a afectividade requintada e a aprendizagem da sedu<;:ao definem
os campos semanticos correspondentes aos term os franceses que Ramalho mais
frequentemente emprega: toilette, boudoir, cocotte, grisette, chic, tulle illusion, menu,
choucroute, champagne, soupeur, coupe, cotillon, petit creve, neglige, veston, imperial
russe, parvenu, escroc, pourboire, boulevard, demi-monde.

Em contraste, Ramalho nao domina a lingua inglesa. All rightl, baby, miss,
jockey, gentleman, sport, training, turf lawn-tennis, cricket, foot-ball, plum-pudding,
pale-ale, home, party, dining-room, mail-coach, cab, self-command, self-government,
cottage, policeman, nobility, lord, common people - estes e outros termos sao-lhe

completamente ex6ticos. Emprega-os porque eles nao tern substitutos: como
sinteses pitorescas da cultura inglesa.
A imagem ramalheana de Inglaterra reflecte a complexa rela<;:ao entre os do is
paises, transferida para urn corpo-a-corpo exasperado entre Ramalho e John
Bull. Na sua estrategia de abordagem de Inglaterra, foi Ramalho tacitamente
acatando urn programa de comportamento para Portugal e Inglaterra: 0 confronto
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sistematico. A imagem portuguesa da Inglaterra e, de facto, uma partlC1pante
privilegiada da fascinante no<;:ao da decadencia portuguesa, de que a gera<;:ao de
70 fixou as formas.

Na impressao singular que os ingleses produzem sempre, e em toda a parte, sobre os
continentais, estd para estes, quando saibam veT, um meio superior de se estudarem a si
proprios G• Esta reflexao de Oliveira Martins sintetiza bem a importancia e fun<;:ao
da imagem inglesa, do caso ingles, tomada verdadeiramente a imagem estrangeira:
a de reflectir, em negativo e pela caricatura, a imagem de um eu (globalmente
europeu), profundamente surpreendido pela sua singularidade projectada no outro.
A Inglaterra representa, assim, para uma Europa continental, tomada lugar-comum,
o lugar estrangeiro por excelencia. Ninive the chama Oliveira Martins no inicio de
A lnglaterra de Hoje, encerrando 0 livro com um ultimo olhar sobre Londres, que
associa ailha de Paros: e as faces das duas esfinges nao paravam de sorrir de "humour':
luzindo-Ihes os olhos felinamente 7 • A lua, 0 Tamisa, os fogos da cidade, os corucheus
de ouro de Westminster, tudo the enchia a ideia com as vis6es dos quadros em que
Turner pintou, em clar6es tambem, a ruina da cidade do Eufrates, incendiada 8 •
o brilho maligno, apocaliptico, duma cidade soberbamente artificial e pecadora
faz bem parte dessa mitologia da cidade estrangeira maldita, a que Ramalho Ortigao,
de resto, tambem orientalmente chama Nova Babi16nia. Esse algo estranhamente,
monstruosamente antig0 9, faz Oliveira Martins aproximar, tambem, Roma antiga
e Londres, cidades monumentalmente esmagadoras 10 , imperiais. E, igualmente, de
perturba<;:ao 0 sentimento que Ramalho vai guardar de Londres: a enigmatica
fantasmagoria de uma prostituta risonha, entre cujos labios adolescentes brilha
um quadradinho podre e preto, por onde espreita 0 abismo.
Inglaterra, em Portugal, representa, para alem do imperio usurpado, a virilidade
traida; para alem da derrota hist6rica, a usurpa<;:ao da identidade: uma projec<;:ao,
dourada e sombria, de um tempo perdido. Um tempo cujo modelo imperial
persistiu como 0 modelo latente da reden<;:ao nacional.

(, Martins, Oliveira, A lllglaterra de Hoje, Lisboa, Guimaraes Editores, 1951, p. 9.
7

idem, p. 290.

8

idem, p. 29.

9

idem, p. 33.

10

idem, p. 34.
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Se Paris constituiu um espa<;:o estavel e empatico, Londres inaugurou

0

da

provoca<;:ao e da amea<;:a, perturbadoramente auto-referenciante. Dir-se-ia que
o simbolismo ingles e eminentemente masculino, paternal, associando no seu
gigantismo vertical a virilidade e a dureza do poder e da emula<;:ao. Por seu lado,
a imagem francesa convocaria a simbologia harmonizante e erotica, maternal,
afectiva. Este esquematismo simbolico parece, porem, demasiado simples: a
rusticidade inglesa evoca sobretudo a terra, a mae; por seu lado,

0

mundanismo

frances abriga toda a constela<;:ao dos herois da abstrac<;:ao e do espirito, flguras
eminentemente paternais.
A grande coerencia semantica do discurso ramalheano deriva, cremos, da
sua elementaridade, que nao e sinonimo de superflcialidade ou de um processo
explicito de simpliflca<;:ao cultural. Pelo contrario, a sua decifra<;:ao simbolica tem
que trabalhar, preferencialmente, a complexidade da elabora<;:ao estilistica. A
eloquencia e a consistencia do estilo ramalheano dao corpo a uma rede de op<;:6es
retoricas que vivem na malha do implicito e do intertextual.

o tom ramalheano, a essencial coerencia do sentido e do efeito do seu discurso,
e, alem do mais, produto do complexo entrela<;:amento de tempos que a experiencia
intertextual proporciona. Os varios tempos de Ramalho - a juventude, as leituras,
o positivismo, as viagens, As Farpas,

0

tempo do ultimatum e do pos-ultimatum,

0

tempo da Republica e das Ultimas Farpas - condensam uma forma<;:ao ideologica
matizada, moldada pela Historia, a biografla e as suas circunstancias.
A inspira<;:ao positivista e realista ted constituido 0 flo condutor da ideologia
ramalheana; ele pode subscrever, em todos os momentos, a divisa do positivismo:

L'Amour pour principe, I'Ordre pour base, Ie Progres pour butll. Um darwinismo social
e um diletantismo a Renan caracterizaram, predominantemente, um relativismo
sabio e ceptico (como 0 que descreve no conde de Ficalho) e uma estetiza<;:ao da
moral (como amiude refere nos seus textos de critica de arte). Referindo, n'As
Farpas 12 , Michelet, Dickens, Andersen e Froebel como as gran des educadores do
espirito moderno, a par de Guizot, Buckle, Lime, Schiller e Fontenelle, Ramalho
acentua sobretudo um edectismo doutrinario fundamental. Se Diderot e Taine sao
as suas referencias maio res, estes elementos cientistas terao actuado, principalmente,

11

Comte, Auguste, Philosophie des sciences (textes choisis), Paris, Presses Universitaires de France, 1974, p, 194,

12

Ortigiio, Ramalho, As Farpas, IX Lisboa, Classica Editora, 1944, p. 212.
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como desencadeadores, como catalisadores de uma nostalgia da explicabilidade
do mundo.
A busca desta explicabilidade manifesta-se atraves da mitificas;ao da identidade
nacional- plasm ada, alias, no culto da auto-imagem. Esta auto-referencialidade,
esta constante projecs;ao mitica da imagem do eu no omro e exemplarmente
ilustrativa de uma possivel perturbas;ao portuguesa da funs;ao exotica, tipica talvez
dos escritores da segunda metade do seculo XIX, ontologicamente fundidos na
patria e incapazes do estabelecimento normal de relas;6es assertivas e racionais com
o estrangeiro. A imagem ramalheana do estrangeiro esra, militantemente, ao servis;o
da mitificas;ao de uma essencialidade nacional: aquilo a que Eduardo Lourens;o
chamara, a proposito de Salazar, a fabricardo sistematica de uma lusitanidade
exemplaru .
No cruzamento entre urn individualismo iluminista e urn enraizamento
arquetipico no grupo, as ideias ramalheanas para Portugal- esteticas, ecologicas,
folcloricas, vitalistas, heroicas, a sugestiva imagetica francesa e inglesa, 0 vernaculismo
castis;o e rustico - conhecerarn, sem duvida, uma fortuna incontestavel. Creio que
essa fortuna se deveu apersistencia, no imaginario cultural, de uma infraestrutura
mitica que responde, talvez ainda hoje, a reflexao colectiva sobre a auto-imagem
nacional.
A infraestrutura mitica do discurso ramalheano repousa, penso, na busca da
regeneras;ao de urn colectivo: no sentido da familia e da continuidade genetica,
mas tambem no da consciencia do eu individual, na identidade e na virilidade. Em
Ramalho, globalmente, os valores da continuas;ao da especie e os da consolidas;ao
da autonomia do individuo, revendo-se na inspiras;ao positivista e ordenadora do
racionalismo, constroem uma estrategia fundarnentalmente patriarcal. 0 refors;o da
identidade consign a a formas;ao de estruturas de hiperidentidade viril- os herois,
o apelo aluta pela vida, a valorizas;ao dos aspectos animal e material da existencia
(e dai as inclinas;6es simultanearnente liricas, darwinistas e naturalistas, aliadas
sem aparente contradis;ao).
A busca de genuinidade, do casticismo e da autoafirmas;ao enraiza-se numa
aguda consciencia do espas;o, do locus, num espesso sentimento de indigenato,
numa irreprimivel nos;ao de pertens;a a urn povo e a urn terri to rio. Eesta dimensao
13

louren~o, Eduardo, 0 Labirinto da siIIldade - psicalldiise mitica do destino partllgues, Lisboa, Dam Quixote, 1988,
p.28.
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holista, esta paix3.o nacional, que the vai precisamente fornecer as sementes de
esperanya e de sobrevivencia, alimentando as suas quase inesgodveis estruturas
de optimismo.

Aqui jaz um ouriro-cacheiro14- eo epitafio que Ramalho inventa para si proprio,
em Folhas Soltas. Encomenda-se, no entanto, de quando em quando a viagem,
sozinho com a alegria de estar solto no mundo 15 , contente por estar vivo. Sabe andar
so: 0 santo prazer da soliddo, (. .. ) procurai-o no mar. Na contempla<;3.o das ondas
se remo<;a, ele que nasceu para homem de forras, para Hercules de feira e para
almocreve16 . Gosta de palmilhar terras, de atravessar os campos e de subir aos montes.
E urn homem da marcha, e visita os ourros para se sentir em casa.
Neste estudo das viagens de Ramalho, percorremos, pois, 0 leitor e eu, urn
itinerario coerente e prolixo, que conta a historia de urn homem que viaja para se
sentir mais homem do que nunca 17 . Da fisiologia da viagem as imagens da virilidade,
conjugamos esse sistema de patrias que, pouco a pouco, foi constituindo 0 espa<;o
de Ramalho. Pudemos afinal entender 0 modo como as suas viagens de almocreve
renovaram, como ele disse, a do<;ura do seu enlace com a terra benigna, em cujo
seio tern de dormir para sempre 18 •

14

Orrigao, Ramalho, Falhas Saltas. Lisboa, Clissica Editora, 1956, p. 274.

1\

Orrigao, Ramalho, Em Paris, Lisboa, Clissica Editora, 1958, p. 7.

IG

Origao, Ramalho, Folhas Soltas, ed. cit., p. 276.

17

Ortigao, Ramalho, Em Paris, ed. cit" p. 15.

IS

Ortigao, Ramalho, Falhas Saltas, ed. cit., p. 276.
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