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NOITE DE CAES
JORGE AMADO

(lispecial para ESFERA)

O hontenr, de colete azul nã,o respondeu. Ficaz,a míúdittho conc
o cttl,r4l,c colete azul desahando sobre as calças de brim, pordo, maís
fardas airda da sujeiro.

Ia tnna noite lirica lá f ora. A ltoesia da tloíte ckeclaaa até o

balcdo seboso da ztendo atra'ües u,tn ltedaço d,e luar que caía sobre as

fcdras da rua, a,s estrelas entreaistas ltelas portas abertas, o lorLginquo
sorn de um uíoldo que algueon tocazta ao lnesnto tcttt,l,o qu,e unro i,os
de ntulher, noorna aot sottwtta, cantaüa certa tnusica sobre antores
berdidos itltnra distante nt,ocídade . Talztez mais Ete o luar e que os
estrela.ç, que o cheiro ltecaminoso d,os jasmineiros no pa.lacete prorinto,
talztez mais que tudo isso, a tos l,t,Lo,titd da m,ulher que cantazta na noitc
pertttrbou os corações cansados dos homens que bebíam, sentad.os eru
cairotes ou encostados no balcão.

O de aneldo falso refetiu'a pergunto jó qre o hontcttt de colete
atu! ndo respondia;

- 
Ii z;ocê, sett lesnta, nunca teae unta nuilher. ..?

fuIas f oi o loiro qlrem falou:

- Ora, uuttt nutlhcr... Dc:entts dc rnulhcrcs etn todos os por-
tos. l'[ulher é bicho qtte não falto ltara marínheiro. Eu. !,or trtím.
ti-r,c ós dtrsías. f a,zia tmr, ge.sto com, as m,ãos, abríndo c f cchando
os dcdos.

A prostítuta t-usfitl, por erttre os dentes fodres, olhou conr, húe-
t'cs-çc o loíro marinlteiro:

- 
Cotraçdo de tnarinheirà é cont,o as onda.ç do n,tar que zríío

c i'ceilt. Bctn atrc conltcci.[osé de Satúa. Unt día foi entbora scu co*
lado uttttt ttaz,ío qttc tlem era o dclc . . .

Oro - cotrtiu,uort o marinheiro - rrut maritimo ndo pode
aficot'o't titesino et1l carne de tnulher ttenltttuto. Lim dit't t-,oe entborl,, (1

doca fica ztasía, aent outt'o e atraca. llfulher, nteu bcm, ó biclto mois
traiçociro quc nrcsmo um temforal, de ztento.

Aclora um ltedaço de luar forcejaaa cntrar fclo porta, ilunú-
n,a'ndo o chd,o de taboas qrossas. O de atteldo falso crttrtcott o colete
do otúro cotn a f aca d,e partír corne-seca:

- Fala, Iesma. Não é aerdade qu,e. é direitinho uma lesrna?
[r'ocôs 1á z'iram o,lquem tão parecido coli,t ttma lesma ? Tú já, teve

, w'ttttttlltcr 3

,1 brostituta
do urat'inltciro loiro
resto da cachaça t1u,e

paletot e cowtoul

M;;.,,'.'';.:*:,i;.i

riu ás gorglalkadas, Pa.ssou o braço pelo pescoço

c rirant, juntos entdo. O de colete asril bebeu o
' estazla'no copo,linaltou a boca conx a n'ta,nga do
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- Daí vocês nã,o sobeno orud,e f oi, f oi ntwito longe daqui, now'
!rv, pttrto, ttoutra terra benc ruaior. Foi ruunt, botequim Lembro o

i. . ;i:-' " )'ozto Mundo".
O de anelão ttediu mais cachaça dando ut/n nlrwrl n& ?nesa,.

- Eu, cot'th,ecia a anciga d,elo, estaaont, as duos mais u,tn rapaz,
::, iontaüa unc trago c0i41, ulln compankeiro e taaa se covlüersand,o d.as

r:indatles da vida. Disque ytã,o loa poirão d,e prirueiro ollcar, bem qor,e

": 
mentire,..,,-.,

A prostitttta apoiow co,n4 a cabeça e apertou unn powcl mais o

braço f orte do marính,eiro loiro. A voz d,a mulh,er qwe cantava eytcheu,

ile swbi,to q, cena sujo da aenda: '

"Partiu para nunca mais voltar..."
Ficaratn ouz,itodo. O d,e aneld,o soraia a cachaça eru pequenos

tragos coltxo se fosse utn licor caro, enquanto esperaüc\ o rosto ansio-
so) que o komem de colete azul continuasse.

Que i,mporto? - d,isse este e lincpou, a boca co,m a nxoil.gd
tlo palel,ol.

- A lu,a está, grand,e e bonita. Ha mu,ito tempo nd,o aejo elu,
ussim. - sussurrow a prostituta se chegand,o mais poro o loiro.

- Conta! - Conta o resto. - 
ped,iw o d,e anelã,o falso.

- Pois f oi. Corno eu tiruha f alado tazta sentado clnt, uno atni,go
ziratdo um trago" l: e Le ta*u'a sc queirando da atd.a, a patroa d,ele com
ulmüs tnozelos, o aratwe opertado, rnuito cwrto. Tazta tri,ste, eu tambeni,
já, taaa ficand,o tri,ste, f oi quanclo ela entrow. Vi,nha com, outra, ew jú,
tlisse ? t

, - 
Disse, siru. - esclareceu o marinh,eiro loi,ro que cl,nxeçava,

o .çe intcressar pela hi.storia. Tatnbent, o espanh,oL dono da ygy6:ts sc

cttcostou, n,o balcd,o para owair. A aoz d,a rnwlh,er qwe cantaaa z,itttha
trtt surrlima d,o fundo misterioso da'notte. O de colete astil agradccetL
coi't'x unl gesto ao m,arinh,eiro loiro e corutinuou:

- Pois foi. Vitlha co?n a outra e utn fulano. A outra eu,

c,Ltútecia, me daaa co'tn, ela d,esd,e owtros tencpos. Mas, gente, quasi
),tc netn ui a conkecida,'só aia m,esruo ela.

- Era noorena? - 
pergurotou o d,e anelã,o falso que tinka

:.;;:d qwed,a pelas morenas.

- Morena? Nõ,o. Não era ,tnorerlq neno loira tom,bem, noas,
: .;:graçado, parecia um,a estrangeira, gente d,e outra terya,.

- Sei conco é... - f alou, o loiro que era, n,tarinkeh o de unt
.-.:,.;tteíro que aaraüe mar largo, O d,e colete ozwl agrad,ece,w conl, .otttro

A proslitula rnurmurou rnuito cheqada ao rnarinkeiro:

- Tú sabe tttdo... - sorriu. t/ê como a lua. cstá...
:,.,'.::.tíe, grattde e tão antarela...,.,

- Çsm6 esse rnoÇo d,ísse. o d,e colete azul apontou o ,]na-
r- ':.lro co,nr. o beico - Porecia ernbo,rcadiça d,e um paquete ztí,nd,o de
i .-. I'lão sei fioesnxo conto ch,egwei perto, parece-qie foi o atnigo
q;r: ;staaa contigo que se chegou pora f alar cqy a owtra. Daí a ou-
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tra clisse q'Ltenl nós e,ra, t'icou cottttersan,tlo coi,n, (L gente... O que f oi
que coilaersou juro que não sei... Só ,ui ela e ela não f alou só que
ria, uns d,entes brancos, broncos, qne nem arei,a d,a proia..,. Vae o
nteu an'tigo f alaaa, contaaa as tristezas d,ele. A outro falaaa tornbean,
penso qu,e consolaap. [/erd,ade yr,õ,o sei. Ela e o fulono taaano calad,os
tnas ela ria - sott'iu le mbrando e sorrindo f oiou, -, e funoaaa depres-
sa, td,o depressa nunce, ai ruingueru f tunar. O-ç ollcos d,ela . . . - 

parow
se recorda'ndo - Nõ,o sei co?no eram, os olhos dela... - abanaaa as
ncã,os. - Mas parecia a f od,a d,e u,noa ltistoria que o negro Asterio con-
taaa a bordo d,o m,aaio sLúeco, aquele qarc afund,ou na barra d,os Co-
qu'eiros- 

de anelõ,o passou o pé na restea fls lLrar, cuspiw, pergwntoui

- E, o porreta clue taao cont. ela era dono d,esso embarcaçdo
ido tnaneira?

- Sei lá...7'iuha pol,te ndo... Parecia niais atnigo, scí lá...
Só sei tnesnto que ela ria, ria, os den,tes brancos, o rosto branco, os
olhos . ...

Agora,m,etiaosdedospelosbolsosd,oco7eteozul,seln§eito
pe,ra üs ,nodos até cpte resolaeu emborcar 0 copo d,e cachoça.

- E depois? - quis saber o de anelã,o.

- Pegaratn, f orarn entbora os tres. Tatnbem fu,i encbora, aol-
lei ao botequim, tantas aezes. Unco aez ai elo, de noao. Vinha de
longe, tenlco certeza. De ,tnuito longe, ,não era daquela terra.,. ..

- Tdo bo.nita a lua. disse a ranceira conl 0s ollrcs tri,s-
tes. Queria dizer outra coisa m,as não encorutrow as palavras.

- De longe, quern sabe se d,o fwnd,o d,o ntar? Só sei rnesnno
que veio e foi embora. E só vnestno o tlue sei. Ela nem reparou enr
ntim, l[as até l,toje me lentbro do geito dcla rir, dos dentes, do geito
clela fwnar d,epressa. E o ztestido - qwasi gritor,t, d,e alegria a0 se
recordor d,o noz,o detalke - o aesti,d,o de nxangas abertas. . . - enl,-
borcou o copo, esticort o beiço, u,ão estava ncais alegre.

Á aot d,a ,nr,ullr,er tlue cantazta na'noite lirica ia swtind,o deaa-
gurinko:

t'Partiu para nunca mais voltar..."

- E depois? 
- 

.perr nntow nouanrente d,e aneld,o fatso.
O d,e colete azul nã.0 respou,dew e a prostituta nd,o sabia se ele

estaaa olh,ando para a lua ou para algunca coiso rlue ela'nõ,0 aia, lá,,
mait alem d,a lu,a e d,as estrelos, tnois olem d,o ceu, tnd,is alern ria noite
tão tronquila. Tatnbem nunca soube por(lue llte clew arluela aontade
de clcorar. E a.yttes qlie os logrinoos ai,essern .partiu corur, o loiro m,ari-,
ttl,te,iro para a Íesta d,a noite de lwar.

O espanhol se encostou no balcdo para ouuir as aaeyltLffas do
de anelão f also,wlas 0 d,e colete azul agora estavd de'novo ind,iferetúe,
fitando a lua atmarela no cew. O d,e ameld.o parou a historia d,e uma
cabroclta quc contata clytL gra'ndes tlcs'tos, airotpse pora o espanh,ol ,

apontow o de colete azul:
Nã,o parece direi,tinko urna, lesma?
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EDISON CARNEIRO

PARA ESFERA
jock London ficc num meio termo obso-

Iutqmente qgrodqvel entre o romqnce de
oventuros e o romqnce policiol. Apezar
desto corqcteristico, nele .dominonte, Jock
London se sitúq entre os melhores escrito-
res do nosscr érq ,por umo porticuloridcrde
deveros interessonte 

- ele viveu os suos
qvnturos e qs descreve com umc esponto-
neidode, com umq Íorço, com umq belezq,
que ct vido trobolhoscr que viveu nõo con-
seguiu opogor de todo. Nõo escreveu li-
vros qo gosio do publico: Íoi um condutor,
um bondeirante ,obrindo cqminhos novos' oo romonce de ovenutrqs.

A gente sqbe, vqgqmente, dq existen-' cio de Rofoel Sobotini, dq bqroneso Orczy,
de Korl Moy. Ou desse terrivel Edqor Rice
Burroughs, o quior de "Torzqn", que os Íil-
mes de Johnny Weissrnüller võo populcri-
zqndo. Mos oí está q série enorme dos ro-, mqncistos policiois 

- Conon Doyle, trqzen-
do o seu Sherlock Holmes, o seu dr. Wct
son, o seu proÍ. Chollenqer, pqfq cr imogi-
noçôo dos ieitores; Aqotha Christie, suiondopelc mõo o seu inÍclivel Hercules poirot;
S. S. Von Dine, mostrondo qs hobilidodes
de seu rdiné Philo Vonce; Edqor Wolloce,
conduzindo, qtrás do Íumoço do seu cigqr-
ro, Feothersione, Elk, Selby Lowe, outros
rqpqzes sobidos do Scotlond yord; Georges
Simenon, orronjondo lugqr pqrq os bqnhqs
de Moiqret...

já nõo sucede o mesmo com Robert
Louis Stevenson, "recordmqn" de edições
nos Estodos Unidos. Este, opezqr do corq-
ter Íontostico dos suos oventur'qs, se revelcr
um gronde qnimqdor de Íigurqs de bondo_
leiros e de piroios 

- um gronde evocqdor
do possodo mqritimo inglôs. O mesmo se
pode dizer de Percivoi Wren, o do "Beou
Geste", e de St<rnislos-André Steemon, um
outor de romcrnces policiois quosi desconhe-
cido no Brosil.

Mqs todos eles se limitom á qventurcr
'-.á qventurq que o publico requer no mo-
mento. Foltcrlhes cr eternidcde do crecção,
esse estrcrnho poder que foz com que o es-
critor sobrevivcr á suo époco, sempre otuol
com o curso dos idodes.- Sem _duvido, Iock London representou
umq tendenciq sociol Íortemente delineodq

tuol de um vqsto movimento populqr, orien-
tqdo no sentido de qlqrgqr cs íronteiros dos
Estcrdos Unidos, num formidqvel desgoste
de energic, num heroico es{orço de expon-
sõo. Erq o tempo em que o sêáe dqs qven_
turos, despertoda pelq promessq Íolqz do
ouro, qtrqícr gente poro o Alosko. Erq o
tempo em que os homens do povo julgqvqm
poder encontror, cortondo os mores, q for_
tuno Íocil . Ero o tempo em gue q iniciqtivcr
individuol erq vqlorizqdcr qo mcrximo: o in_
dividuo erq ct medido de todos qs coisqs.

EIe mesmo Íoi levodo pelo ondo _ e
se viu, permonentemente, sobre o mqr ou
sobre q- ierrcr Íirme, liqodo ó cryenturq. Mqs,qrrostqdo pelo vagolhão, Jock London pôde
orrepior cqminho, pôde compreender o ".,erro, o erro Íundcrmentol de todos os que,
como ele, qrrostqrom os ftios do wild cio
Aiosko em busco do ouro: o erro de ho_
verem querido desertcn dos Íileiros dos ho_
mens do povo. Estcr experienciq _ que lhe
deu cr possibilidode de um contóto moior
com ct moldode dos seus semelhqntes _ dá
um gronde colorido humqno ó suq obrq: ele
luto por'um sentido mqis qlto poro o vido,
por umq compreensôo mqior dos proble_
mos do mundo.

Exemplo: "O Tocõo de Ferro".
O omor á humcrnidqde 

- ós cqrqcte-
risticqs mqis nobres dq humcrnidcde _ Íoi,
nele, qbsorvente. A's vezes, preiudicou o
unidade dcr suq obro: "O lobo do mor,,. Ou-
tros vezes se estendeu qos qnimois ligodos
oo homem, resultondo em inexcediveis po-
emqs em prosq, que lembrom Renó Mqrqn
e Rudyord Kiplinq: "Coninos Brqncos',.

A explicoção tolvez se encontre no Íoto
de hqver sido London um homem do povo.
Um homem que teve o seu momento de
vociloçõo, mos recgiu contrcr ele com umcr
brovurq que o redime dos veleidodes, que
ocqlentou, de oscençõo sociql. Um homem
que, olém de Iiqado qo povo, se qchqvq
lisodo Íundqmente ó terro, podendo serr
tir o que ele mesmo chqmou the cqll oI the
wild.

Só podemos imqqinálo Íorte de mus-
culos, de lqlgo chcrpelôo desobqdo sobre
os oihos, cr sorrir crmovelmente, convidqn-
do-nos poro oguilo que foi o poixão unicq,q rozõo de ser dq sucr vida - cr cventurq.

nq ocqsiôo. Foi ele o representcrnte intelec-
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gm,tidr* d,ü n^otle flamanidddb %úu4tttl,o
Á propósito de "As Sete Parlidas do Mundo" de Fernando Namora

AFONSO DE CASTRO SENDA
EsPecial Para "DSFEEA"

l{otc de integrcrção Íísicct
O sentido mqrcodo qgorq com o Pu-

blicocôo do romqnce de Fernondo Nomorq
;Â;=S;i. Pcrrtidcrs do Mundo" não é umo

concretisoçõo de linhos ou de contornos'

É; ;; oiirmoçõo de PersPectivos' Será

necessório que tenhomos em conto o qucln-

to representcr, no omclgcrmo sociql dcr vidcl

"ooriusuesc do qtualidode, porq que- pos-

;;;; iulqo-lo pelos seus ospec,tos de re-

I;;á;, oqueles mqis (ou menos) do que cri-

ii"àt, q"á podem interessqr presentemente'

Ele morccr, no post-guerrq que começct o
ãL-t ãàip"'próprio oo sub-consciente de ho-

Ê; ";*^ 
um qlccrnce, em principio'.de mo-

turoçõo, umcr como que sobreposição de

a""ti"o" e de essenciclidcrdes ótniccrs'

Scrbe-se que q Grqnde Guerrq Íoi cr con-

sequencio direto do predominio economico

"opitoti"to 
e dcr mentolidode burguescr'

Màntotidde estcx que, numcr crise contínua

de crescimento (no gue concerne cr mote-

,iol hrr*crrro de construçáo), qté mesmo nq

contexturo revolucionária que cr inÍormqvq'

"io 
,*o explosõo, por vezes doenticr' de sen-

timentolismã e de retóriccr (e que belos qucr-

àro" t o" dão historicrdores como um Sei-

ã"ãf"" ou um Andró Ribord (l)' Dissolvido
tíào ""* 

ideolismo e numq rcrcionolidode
Jemosiodomente qusentes do qto vitol (mos

nem por isso menos condiçáo .intrinseco
por fundomento de estruturo) prógcrvqm-se

ãs metoÍísicqs do "bern conka o mcü" dq
"verdcrde contrcr d mentira', "do úiil conkc
o inú[I'. Distonte, oindo, o homem dqs son-

dcrgens psiquiccrs - de hoje, por incrdver-

têncicr do dinâmicq dos qcontecimentos se

ío Íozendo soicndóo - o deve e o nõodeve'
em orte, erqm q bondeircr de combote'

Portugql, como se compreende, tombem
viveu esse Período.

Semelhcmte excesso de proselitismo.
gerou, noturolmente, um consctço e um de'
sejo de iibertoçõo mentol evoluia &'

Íqce que q fcrtoi sociol ío impondo ou-
trqs necessidcrdes. Entrovo-se numc ou-
toestruturçõo. Apercebido cr existencicr

dum inconÍormismo, vieram os primei-

"Presenço", de que hovio de resultqr, crjus-

todos oá "ccrsos" diversos, o consogroçõo
J"ti"iti"" mcrrcodcr qom o oporecimento-do
Revistct de Portugol". Consogroção defi'

nitivq que exteriorisovo, como nqturcrlmen-
te se dáduz, q Ixtsscrglêm do movimento' A
"Revisto de Portugol" erq o impulso notu'
rol'dos uitimos contorno§ dumq geroção (sur-

gem-nos, ogorcr, o cqso dcr recente desogre'

áoçao e dos nomes menos oÍirmodos que

,aà po. 1á oporecendo _- aliás sem que

isto implique olteroção Íundcrmentol no suo

Íi.sionomioi pqrct q guol vcrliom, sobretudo'
os volores Lstóticos, note'se: poro o quol

volio, sobretudo, o primodo metqfjsico dos

vqlores estéticos. Orcr este primodo, cedeu

iugcn, nqs mqis jóvens geroçóes, ctquelos

citodcrs ocimo, produto sub-consciente do

conÍlogrcçóo de 1914, oquelos, justcrmente'

àortt*poioteos dcrs que I' RichordEloch
chomq-pqrcr c: vigiloncio do Europo (2) o
preponderqnciq dos vcrlores que formcrm o

esponioneidode viiol .

A espotoneidode vitol poderemos con-

siderálo por um qbondono oo próprio oto'

Este em Íunção dum estqdo mentcrl, económi-

co, culturcil, dr* climo e dumo idode his-

tórico.
Eis o nosso coso: submetidos, excessi-

vomente, primeiro oo proselitísmo dcr Re-

vàtuçao' Ficmceso; oomo consequencio, á
prepóndercrnciq culturcrl do Fronço dileton
te e intelectqol-super (Sleburs, 'conqucrnto

{ole mcris por desÍorço rácico qlemão, tem

diÍerentes pontos ludidomente observcrdos:

o Fronça que Erhrenbourg escolpelisa, es'

ú demàsioào ensimesmodcr. Admiro-se' de

certo modo, sobre boses Íictícicrs (3) pude-

mos no contocio sqdio com o reqlismo de

Gorki e ogorcr com o reveloçõo mogníÍico
do Brosil, - 

tudo dincrmizodo por correntes
filosóficos e sociqis moderncrs - deline<rr

outros horizontes paro cominhcrdcr livre'
trceitcr outros motivos de humonidode'
Pequencr dmcriçóo de qrnbiente literfio

ros movimentos de irreverencia de "Or'

",-f 
e"ulicheg.qv-g-Iuos.R,es.lctbilj.sgç.§o.rg,1i,S9.&

(l) 
- Consultem-se: do primeiro "Essol d'une Hls'

toire Compcnée des Peuples de l'Europe
(Rteder) e do segundo - "Lc Frqnce, Hls'
tolre d'un PeuPle" E S. [).

(2) 
- Velo+e "Europe" 'N.o de DezEubro de 1938'
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Tive ocqsiõo de dizer, já, nestcr mêsmq
"EsÍerq", que Femondo Nomora, mqis do
que como promesscr, começcr a vqler como
certezq. Proporciono-se ocosião de qlqrgqr
consideroções: certezo, mênos pelo livro do
que pelo homem. No qmbiente que se vcri
ieÍÍnindo, ele começo q ser umo oÍirmq-
cão positivo. Nôo voi ÍÍcondo pelo "tolvez
t oss<t recrlizqr". Entra no hc-de.reclizcn".
Mois: reqliza desde iá. Aindcr, e sobretudo,
.Dorque nóo ó umq reslidqde individuql, mqs
o exteriorizoção dumo nevrose coletivo, q
indicoção dum estodo lcrtente que começo
a odquirir Íorms próprio. Sôo os gritos Íro-
cossodos dum ombiente sociql de desogre.
soçõo. ("E porgue não? - Que tenho eu
de menos que qs outrqs?" - 

penso Florindo
guondo lhe qcode que, ó próximo visinhqn-
Ço do estudonte Joõo Queiroz ho umq hie'
rorquio que oÍosto os possibilidodes de vir
o sêr ct suo bem-omodo!) Mos gritos Írq-
cossodos (Írqcosscrdos em qmbiente de per-
sonqgens do livro. Vitoriosos como qÍirmq-
çõo humcrno do escritor, ou melhor: dcr g+
roçõo) á Íorgo dum cntiÍicio que se nõo coq-
dunq ,de modo"qlgum, com cr espontonei-
dode iniciol do vido.

Por "As Sete Pcrtidos do Mundo" des-
e.rroiom-s" quodros que nado possuem de
relevo .E' este correr de dios e de noites,
homens e coisqs submetidos cr umcr mecq-
nico de convençõo, tudo vergodo no mes-
mo desÍolecimento de energios próprios: o
Nqmorq inexperiente e condido de coleqiol
tímido ,o or pretensqmente scóido dos co-
legos, - esboços de lubricidode que des-
ponto 

- o tutelq quosi lendáricr de pois e
mestres, longe; reminiscencios de cursos
sonhcrdos - os primeiros ossomos de o{ir-
moção viril, - e os prostitutqs. Tqmbem q
proletcfioZÍnhcr que teve um ncrmoro en-
guonto andou na íábriccl, e ogoro qguordo,
de olhos moguodos e conÍiqntes, gue o se-
nhor dos seus sonhos a leve por dios de
venturo e de encontomento.

Como se vô, todo um desfilqr de cosos
bcrnsis, de cosos que nem chegcrm o scrir
dumcr mediocridode de viver porodo. Os
tempos pcÍssom-se, iguois. E' cr reoiidode
vulgroríssimo que segtuê nestq mqrchq crpcr-
rentemente imperturbóvel; que põe o me.
nino, sob cr suqrdo morqlisqdora de alguem
recomendável q cursor o bcrchorelqdo; o ho-
mêm que, qusente do seu próprio dinomis-
rno, se ocomodo á lei socicl,. se move em
Íunçõo de closse inacordodo; o propriedode

(1) 
- Leio-se, de F. Sieburq, "Díeu est-il Fronçois?"

(Grasset) e de Ilyo Ehrenboug "Vus por un
eqrivoin d'U. R. S. S." N. R, F.).

privodo e c inviolqbiiidade do motrimónio
que criom, por imedioto ossocioçõo, o des-
nível do vidq: com o Írcrqilidode dcrs donze-
Ios, o pecodo irremediável dcr corne; com
ct supremocicr duns o desespero e o inuüli-
zoção de outros; com c Íamilia ,o odultério
e logo ct seguir cr prostitulçáo, - 

primeircr
crise dos sentidos sdolescentes ' Disto tudo,
o desencontro do homem com o sociol e crs

consequentes sub e super-estruturoções que
impelem á busccr de c.utrqs normqs de vido.

De gucrdlos ossirr fez Femcmdo Ncr-

morq um rornonce que, pelo poder de su'
gestõo ,peio oroço próprio dos motivos
opreendidos, resultou um notável documen-
to dos suos possibilidodes.

Umo dissecqçõo tócnico, e êsso de certo
modo lúcida e sóbrio thcr Íez Mário Dioní
sio no "Diobo", scrlientor-lhe-ó um descuido
do formcr, umo distribuiÇõo qiqo orbitrário,
de ccrpitulos ou oté de quodros. Tenhcmos
em visto, entretqnto, gue se trotcx oqui, so-
breiudo, duma guestõo técnico. Femondo.
Nomorcr, dondo, como deu, um romcrnce de
qdolescente, um romqnce Íeito com todo o
experiencia dos seus 19 crnos (o romcrtce
foi escrito entre os 17 e os tg - é ele guem
o diz) deu-nos o gue muitos escritores de no-
meodq nôo têm podido nem poderão dor:
páqinos vividos ou sentidos com umcÍ inten-
sldode lírico, com um tõo leqitimo sobm de
drqmo coletivo ,com um tocto tol de ra
miniscencicr e sugestõo, gue surpreendem.
E tcrmbem uma possibilidode de encqdeo-
mento de reolidodes, de inteqroção Íísicc
de qcontecimentos, cÍ gue não estomos mui-
to hqbitucrdos.

Desde Ãquilino (e bem se sqbe gue
Aquilino é um escritor Íormodo) com os seus
motivos rusticos de inesguecivel enccrnto,
desde os burguesíssimos romqnces de Gos-
por Simões, Poço d'Arcos (crqui mois sqbor
e propriedode do que oli) etc. oté Ferreircr
de Costro (em F. de C. nõo consiso obstroir'
o "tom" demqsiodomente de reportágem
nem c: pouccÍ ncrturolidcrde dos diáloqos), e
derivcrndo pcrro outros menos qÍirmodos, em
todos se me qÍigurq encontror, como cons-
truçõo de ombientes literários, este ou oque-
le qspecto de convencionqlismo, este ou
oc1uele menos nítido (é delicodo o ter de es-
cruemotiscn ossim) ojustomento que Fernon-
do Ncrmorcr, por noturois dotes mê porece
ter suoerodo corn êxito. E' que, pude dize-lo
já: o proso de Ferncrndo Nomorcr, conquonto
sem riguezo literóric, é jó porte integronte
do próprio liwo - e este é um correlocio'-
ncrmento de fcrtos e de idéicrs.

No mesmo crpontomento rópido
.,-t!. :i ii.Ê.. t;. :,,.1i-.,- -;,r i l'!-'.n. il,:.iii. ::i
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ocqsiõo, tombem, de o colocor em porolelo
com Morques Rebelo. Devo precisor me-
thor: oquele seu poder de reminiscenciq, de
sugestõo de rociocinio oiheio, ó com Mor-
ques Rebelo que o identiÍico. E os'motivos
do livro, com os de "MorcrÍo", do escritor
brqsileiro ó que se qjustqm. DiÍerente deste,
creio possuir. F. N. oquelo impetuosidode
lírico tão soboroso em ]orse Amodo
te-se: impetuosidode Iírico enquonto pro-
cesso de exteriorisoçõo. Porque logo esto
começodo q revelor-se, é de Morques Rebelo
(Veríssimo tcrmbem o tem, em determinodq
Íoce por componheiro) que Nqmorc se opro-
ximq.
Ãrte - Íotor de "sim" ou "náo" qristocrqcicr

O problemo dcr qristocrotizoçüo ou de-
sqristocrotizoçõo do Arte - ó ponto Íundq-
mentol no climo literário dcr otuolidode.
Tendo em otençõo que o espqço e outros
coisos nõo permitem, no momento, o con-
trório, é de conveniencio julqá-lo em síntese.

Se observqrmos, libertos de preconceitos
de escolo, veremos que q tendenciq do orte
poro elites (será bom que compreendomos,.
esclorecimentos, os nuqnces vários do pcr-
Iqvro, e dentro destos, o seu signiÍicodo,
oqui) só existe em virtude dumo deÍormq-
ção de tendencias estéticos, estcs, por cer-
to, provenientes dumo reolidode, quolquer
que sejo, profundo e merecedoro de pon-
derodos reÍlexões. Porque o oristocrotizct-
çõo dc orte, sendo umo questõo de teoriq
estéticcr ,oiiás de reioçõo com cr reolidode
prático, quondo oJirmoda como documento
coletivo (e ele é mois ou -.nor coletivo nq
rozõo do quolidode, evoluidcr dos seus de-
{ensores) revelcr umo estruturo mentol que,
como se sobe, correspoqde q um nível so-
ciol, económico ,etc.

Aqui, iustomente, toccr esto divoqoçõo:
q tese "orte porcr os elites", discutido em

- teorio, existe, sobretudo, como otitude men-
tcrl . Oro o atitude mentol, tem roíses Íun-
dqs no estqdo sociql, no momento etc. Sur-
ge-nos em idéio esquemctizodo, o problerno
pelos seguintes ospectos: - homem, o or-
tisto, vive o qngustio dum período de trons-
posiçõo. Nõo tem possibilidcrdes, o qrtisto,
cujo sub-consciente se Íormou ncr fermen-
toção dos dios de hoje, de qbstroir do suo
voz (subjetivo no que concerne o estruturq
psiguico por descendencio intimo; objetivo
no gráu intelectivo de coptoção e gestoção
de idéios) 

- o dromo Íundtmentol desse
mesmo período. Se, como Íorçcr inconsciente
de mosscr, ele vive hoje pelo sublevoção
de ,,instintos ,dentro desss Íorço de mcrsso
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ele comports umq reclidode de clqsse so-
cioi. Esto, como se sobe, é que hoje Íun-
domento e dá corpo oos grqndes rosgos.

Restq-nos, portonto, precisor duas oti.
tudes mentqis: ou o homem oceitq, por umq
normq de estruturo intrínseco, o reolidode
coletivo do drqmq e viye integrodo nele
por oÍirmoçõo objetivo e subjetivq de reo-
lizoçõo ortistico, ou el,e, por quoisquer ra-
zões, vive opegodo o idéios de nõo-prcmis-
cuidode, e cricr,. nesse coso, de ocordo corn
elos. Mois só no que se refere á oÍirmoçõo
mentcrl de problemqs 

- ou nq medidq em
que nos é possivel conceber o desintegrq-
çõo: objetivo-subjetivo. No bqse urío ques-
tõo de closse socicrl (e os esquêmos rígidos
sõo impossiveis que se exteriorizor por duos
otitudes mentois.

Rápido double-Ícce

,, A,ristocrotizcçõo, implico o existencio de
so crtguns . "So qlguns ctue deveriom ser

- os melhores. Orcx nós sqbemos bem que
o reolidode é suficientemente desconexq pq_
ro que estes "melhores" possqú não ser os
"melhores" no reqlidqde. Ou que em to1
designqçõo, por ocidente, (ocidente Íundcr-
mentol, oliós) nõo sejqm incluidos todos os,
de foto, "meihores". O problemo, de resto,
nõo tem resoluçõo possivel . Reduzido o si
mesmo, coirio num postulodo metofísico
sem signiÍicodo. Apercebemo-nos dele, sim,
mos só poro cominhodo. Oro ó nesto co-
minhocio que o oplicomos. Se existe . ncr
reolidode sociol, q necessidode cios melho-
res, entõo é o esses que cumpre buscor.
Mos os melhores só podem buscqr-se, nõo
nos volores Íormodos (ou reiotivornente Íor-
modos) mos no reolidode profundo, onóni-
mq. Porq isso impõem-se que o vido pleno
sejo dodo o essos mossos onónimos, jus-
tomente poro que no contocto com elo te-
nhom possibilidodes de retribuir em enri.
quecimento mutuo. Oro o qnónimo, como
Íoi opontodo, desso reolidode, reclqmcr q
entregq desprevenidcr dcr qrte ou de quonto,
dum modo gerol, ofirme -_ vido. Impõe o
qbondono, à mcrssq, do homem totol. Im-
põe umo desoristocrotizoçõo do qrte como
de todos crs Íontes de vido.

Porq o momento, nõo será necessário
ir olém.

Abstroindo o cqso em que tol pode ser
umo mediocriddode de inteligencio, só umq
visõo deformodc (e umcr visõo deÍormodo,
vimo-lq otrás, tem quondo qÍirmqdo colet!
vomente, umo reqlidqde proÍundo 

- ó umq
expressôo de culturo e de idode históriccr)
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BuPn .fr*tuíqr*
Medita, estud,ia, obserzta, escucka, calla.
Es buen ancigo la filosofía:
Se acercará, al saberte en la d,esgracia.

?i"ectLu(ía W lllilrlirn
Filosofía y M{rsica, sois por igual consuelo:
Tú que a la ásfera tierra ute aplastas resigná,ndon,te
Y tír que me leaantas a ser tm d,i,os sin cielo.

9nfzrwkin
Mastica soledad. Bebe silencio.
Siempre llega el trirmf o, aun casi póstumo:
Cuondo nada se espera d.e los lcombres
Los kombres le dau, tod,o.

ALVARO YUNOUE

':.
,!;.ode levor o que se preconize o oristocro,

-oçõo dq qrte, ou, dum modo gerql, do-l.do. Adopto umq Írose olheio :"O melhor
-eio de deÍender umo Cuituro, é expon-

Sentido dcr noucr humcnridcde portugrresc
Fernondo Nomoro ó, noturolmentá, um

=:ritor em Írqncc oscençõo. De nenhum
;- :Co o seu livro é um trqbclho definitivo.
,=-=: permite que, tendo em conto os reqlis-
:--:cs Íoculdodes de que é dotodo e às quois
-:::,:urei odoptor umos consideroções de
-=creensão e síntese, nele soudemos to_i: i::nq geroçõo que, numq horo qngustic-
s: 

= incerto, se voto, por um despertor cons_
::e::e de idode e de condição, o um leqiti.
E: letorno dq srte ó vido, Íonte impereci-

i de beieza, mesmo nas horqs tráqicos. Portuguesq gue começa a oÍirmo.-".. Êor- '
L---- Igue o crte, ruesrno

1: l ''l ::i .:-j. !'l :i-:]l; .]:f ].;.n':.{P..-i§.,',:"8PJ', : ri ;:, -:.tr:r1.aif§l!.a-:ii.:::r:i*.:rísáh,tr"i't i:*r..4.Ér.*1r;;iri:-l;

oqueles que q querem 
- e q fqzem _ (ou

julgom Íozer) oristocráticq, se é, nq recrli_
dode, de merecimento, (e isto nõo quere _

dizer que todq o orte votodo qo sociol sejo
de quolidode) é sempre um coÍre inexcruri.
vel de problemas coletivos, insoluveis nq
suo próprio resolução.

Fernqndo Nomoro, dentro dêste con_
ceito dq orte sem-oristocrotizoçõo, dá-nos o
provo documentol, de tqnto mois lorgo in.
teresse quonto se reporto cr um como que
depoimenio de geroçõo, do sentido dq novq
humonidode portugLescr: qlorgomento de
possibilidodes de projeçõo, ÍermentqÇão
universqlistc de idóios - e umo ouspicióso
sociolizoção dos homens e dcr culuio, de
tudo, em sumq, quonio compõe o noçõo
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Mario §ette, Gronista do ResiÍe
PAUTO CAVALCANTI

(Especiol poro ESFEHA)

Quem quizer reconstituir, em sucrs cô- Ícrzer surgir esse mesmo personqgem, dá cro

res próprios, o Recife do fim do século pos- ieitor, tql o crmontoqdo de Íiquros e tql q
scrdo e começo do presente, tem de recor" cqrencict de tioços corocte_risticos, o ilusão
rer ç1os livroJde Morio Sette. de umq novc crecrção. (Convem crcentusr

Isto tem sido dito por oí ofórcr não sei que neste erro nõo incorreu Nelio Reis) .

guontos vezes. Pois bem, Morio Sette terio Íeito isso si
Mos é preciso resscrltcn que Morio Set nõo tivesse tido o preocupoçõo de deixqr,

te nôo Íez sómente o retroto objetivo do Re. em codq retrcrto, um pouquinho de colorido
cife. Nodo disso. Foi mcris longe. Descre inconÍundivel, de groÇcr peculior, de indivi-
veu e Íixou psicológicqmente os tipos do duolidode, gue trozem oo leitor o idóio do
cidode. Ã por do pitoresco dcrs -cênos coti- já visto.
diqnos dcr velho copitol nordestino, ele mos- Houve quem qchosse o novo livro do
trou, em pincelodos rembrcrndtêsccrs, Íigu- outor de "Senhorq de Enqenho" mqis cro-
rqs humonqs que pcrssqrão á histório como nicq do gue mesmo romonce. Não restq du-
verdqdeiros retrqtos vivos. vido. Nem isso constitue novidode que se

Si nõo fosse coisc já botido, eu seriq qssemeihe á descobertq do Brosil .

copoz de dizer que tenho q certezcr de pri- Mqrio Sette será sempre o cronistq do
vqr do intimidode de muitos tipos romon- Recife. Mesmo onde suo peno quizer ser
ceqdos pelo outor de "Seu Condinho dq outrq coiso-
Fcnmocio". Pelo menos nõo me posso Íur- E, oo meu ver, Íoi justomente o poder
tor oo desejo de oÍirmor que tenho no'mq- de reconstruçõo, o prodigiosq Íorço descri-
combuzio Xixi um velho componheiro de re- tivo, que deu mqis vqlor qo novo romonce
portição.

Mos, Mario Sette Íez tqmbem o per-
fil psicolóqico dcr cidode.

"Os Azevedos do Poço", esse romonce
que veiu provor que ser "modernistq", em
Iiteroturcr, nõo é sómen-te folor em ciclos de
cocáu, de oçucor, de borrochcr, etc., "Os
Azevedos do Poço", como io dizendo, é o
retroto Íiel, o desenho crnimsdo, do velho
ReciÍe de mil novecentos e poucos.

O ultimo livro de Morio Sette é um ro-
monce onde se mexe todcr umo populoçôo.
Onde os tipos mois sugestivos se mobilizqm
poro dor oo leitor umo visõo de conjunto
dumo coletividode. Técniccr, oliás, que mui-
to se crproximq de "O Cortiço", de Aluizio.
E gue pcrsscr perto, tombem, do processo de
Íormoçõo de "Cominhos Cruzqdos". Certq
vez, onqlisondo "Suburbio", de Nelio Reis,
tive oportunidcrde de Íolcn nesses escritores
que iêm cr obsessõo de "Íobricor" persono.
gens com cx mesmo focilidode e cr mesmq
"inconscienciq" com que u'cÍ moquinc de
padorio Íobrico biscoitos. E Íolei tcrmbem nq
conÍusõo que resulto desse modo de povoor
IOmGnCe.

Conclusôo: o romqncistcr descreve
penso descrever suficientemente um tipo

do liwo q, nq i50. torncmdq
tt.!1i,!ri!.:r:r ii:t.;.: .I"."': . r_:,.,.:: .-'

do simpático conterrqneo.
O proprio Eço, em guosi todos os seus

livros, nõo Íez outro coisq senão mostror os
costumes do Portugol de suq époco, com
seus posseios, seus boiles, suos Íestqs lite-
rários, suos cronicqs mundqnqs, sucs cryen-
turos qmoroscrs, seus tipos, seus ospectos
exteriores, enfim. E ninguem condenou
"Os Mcrios", por exemplo, por ter sido mqis
cronico do que romcnce.

Morio Sette está pqrq o Reciíe como Mo-
noel Ãntonio de Almeidc e Limcr Borreto
estôo poro o Rio. Sendo que, entre nós, Mo-
rio Sette conseguiu o milcrgre de reunir, no
suc obro, á espontoneidode descritivo do
qutor de "Memoricrs de Um Sqrgento de
Milicio", o poder de penetroçõo psicDlóqico
do poi espirituol de "Policorpo Queresmq".

ou
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O PENTEADO DE MME. RONET
MIROEL SILVETRÂ

(Especial para ESFEEA)

Duas moças perfumadas e elegantissimas
perturbaram com uma campainhada o silen-
cio daquela modesta casa de bairro. Vieram
atender.

- Mme. Ronet?

- 
Oui. EIa mesma.

- Suanta alegria, Mme! EsÍamos ansio-
sas por aprenaler eom a senhora!

- E. . . será que Mme. ainda rlisoõe ile aI-
guns minutos por semana, pa,Ía nós? Ah! Ma-
üame. diga que sim!

Mme. Ronet encolheu-se. deseonfiada
eomo toda pessoa aeostramada a.o sofrimento,
t passou a resoonder secarnente. qrrasi gue
á esnera tle algum acontecimento desagra-
davel.

-Tenho bora,s livres. oui. Mas a qui te-
nho o nÍazer de estar falando?

- Não, mas com horas não podemos!
Oueremos só alguns minutos por semarra,
Mme. Sabemos que os seus preços náo estáo
bem ao noçso alcance.

Mme. Ronet juleou não ter escutarln di-
reito. Ha tanto tempo gue os seus ouvidos a
atraicoavam. . . Disse o preço de semnre. te-
mendo um poueo afugentar aquelas tão bem
trajadas possiveis aluÍras:

- Em casa das aluvras, uma vez por se-
mana, é sessenta mil réis por mês,

E vendo espanto no olhar das duas, apres-
sou-se a acrescentar, quasi camo se descul-
pando:

- - Agora, si vierem a minha casa, posso
fazer um preço especial, por serem duas; qua-
renta e cinco mil réis para cada. Pena que o
meu piano esteja um poueo velho. . .

Mme. Ronet notou que as moças náo a
estavam levando a sério.

- Já nos haviam dito mesmo, Mme. Ro-
net, que a sra. tem um adoravel senso de
"hümour". Quarenta e cinco mil réis Írormês... Imagine... Adoravel, adoravel!

Houve dentro de Mme. Ronet um impulso
de submissáo (voyons! até por trinta e cineo
mil já tinha aceito alunas) e outro de revol-
ta. Foi este o vencedor. Pois entáo aquelas
ricaças iam í sua casa só para a humilhar?
Si acha.vam que quarenta e einco por môs er'â
demais, que s'en fossem. Ela, jâ passara tá,r
maus bocados, não seria pela perda de duas
futuras alunas que passaria peores.

Afastou-se com gesto subitamente ener-
gico e abriu a porta da salinha que dava para
o terraço, demonstrando-lhes que deviam par-
tir. As moças eneabularam, perceberaur rlue
haviam dado uma ra,ta,, e temerosas indaga-

fechá-Ia, ouando ainda houve outra pergunta,já dita meio de longe, e timidamente
- -- Mas nós queremos aprender canto. enão Íliano. ilIrne. Será que temos voz?

Mme. Bonet não escutou. IIa tanto tem_po que os seus ouvidos... Para rematar e
yêr-se Iivre daquelas presenças, respondeu-
lhes qual+uer coisa,. nesse tom va§ameuúe
afirmativo dos surdos:

- Oui...
- E fechou a porta para poder ficar tristeá vontade.

As duas demorara,m-se ainda um poueo
no jardinzinho solitário cle Mme. R dn e !olhando a porta eue se fechara táo sem ceri_
rnoniosamente. Nunca haviam sido tratadas
de modo tão rispiilo assim. .Logo se desanu_
vlaram:

- Viu como ela é formidavel? para saber
que temos voz rtío precisou nei.n ouvir-nos.

- - Bern que nos falararn que ela é pri-
meiro premio do Conservatorio de paris. -

- Mas é exquisita. . . eue geito de nos
reeeber! Em pé... nerr lros convidou para
sentar. Vive sózinha. . .

- A casa é alinhadissirna. Reparou Guea sala só tem um movel, sóbrio, de iinhas du_
ras?

Depois, que energia, Nossa Sênhora!
Despediu-nos com a maior clisplicencia.
_ :- Só estou pensando no penteaalo alela.
Freeisa,mos perguntar-lhe que cabeleireiro fre_
eguenta.

- Aquele penteado deve ser muito dificil
d,e se fazer! Tudo para cinra, úudo, ern boucles
presos no alto. Orelhas de fóra...

- Os brincos agora precisam ser finm.
You pedir uns a Mamáe.

- Nuca tambem de fóra. .. eue penteado
cusado! Sinto até um arrepio ao fiensarnisso.

fn_venção ila Danielle Darrieux, aquela
francezinha maliciosa.

- Da Joan Bennet, agora.

- Mme. Bonet tambem é francesa.

- Mas foi a Joan Bennet quern inventou
o penteado, estou dizendo!

- Você está maluca.

- E com você náo adianta discutir. Oh!
creatura irretlutivel! Mas Joan ou Danielle,
o certo é que Mme. Ronet, entre nós, foi a
pÍecursora, a primeira a usar o penteado para
cima.

- E reparou que ela está tentando revi-
ver, tamtre,m, aquela moda da fitinha de ve-.
ludo no pescoço?

- lissa não pegao náo.

- fsso é que você náo sabe, pois Mme.
Ronet náo a está usando?

a

E SF ENA

- Quando podemos começar, então?
Mme. Romet pressentiu que elas nunca

voltariam. Respondeu-lhes num sorriso amar:-
gamente intencional:

- Quando quizerem.
Elas já estavam no terraço, e Mme. Il,o-

DGt sG6u{Fya. a p-orta da, salithar. an§ios3, por
**- ;;:;,riü*áÍ:ià:*..".j*:*§Éi;;* :*àii *r1Éá rÉ;:ib ;ri-:r;r * '.1-

-Olhe, 
para mim, Mme. Ronet é a mu- -

lher mais chique da cirlade. Bateu de longe
a senhora Alves de Coelho, de longe!

- Natural! Àquela atrazad,a ainda usa.
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- lÍão fale muito que você tambem ainda
se penteia desse geito.

- lllas na proxima aula Mme. Ronet
tem que me explicar, custe o oue eustar, como
se faz o penteado. Qua.ndo voltaremos?

- Amanhá... não?

- Pode parêeer anressa.do demais, mas
desta l/ez quero pôr a. Alves de Coelho no ehi-
nélo. Com a nuca á mostra, estaremos t,up
to-date". e ela vergonhosarnente atraza"d,a.

- Lemtrrra_se quando os v+siidos se usa_
ram curtos outra vez. conto ela. falou. ao nos
encontrar corn ÍLs saias ahaixo clo joelho?

- Ora si lembro! A malcriada fez um ar-
zinho protetor e alfinetou: "Filhinhas. vocês
ainda estão com a, mesÍna costureira? Conta-
ram-me que é ótima, rlurante rnuito tempo
coseu para as freiras..."

- Ah! mas rlesta vez ela me naga. Vou
dizer-lhe, muito inocente,mente:,,Você ainda
está com o mesmo cabeleireiro? É esnlendido!
Náo foi esse oue aprendeu a prnfissáo no or-
fanafo, penteando meninas asiladas?"

Foram ernbora e voltaram no rlia seguinte.
Mrrle. Ronet custou a acreditar que fos-

sem as lllesmas creaturas oue tanto a havianr
maltratado na vespera. Não poude deixar tle
Fensar que a rispidez, de yez em ouando, pro-
duz seus resultados. Como sempre, e mais
vtna aez, acusou-se de molenea. Mas ela era
molenga, mesmo. Coração de rnanteiqa. Só
de ver as moças voltarem já se sentia mais
enternecida que orgulhosa:

- Começamos hoje, então? C'est par-
fait! . . .

As duas moças falavam. exeitadas com
a presença da grande professora, intimidadas
e ao mesmo tempo cheias de admiração pelas
maneiras de m,me. Ronet, cue nem lhes res-
pondia ás perguntas, mas gue.^).,o mesmo tem-
po, as entontecia de agratlinhos e de ,,c,est
parfait!",Illme. Ronet levou-as até outra sala,
tambem ttazia de moveis, onde um velho pia-
no aberto sorria amarelo. Fez uÍna das mo-
ças sentar-se no banquinho, esqueceu-se que
a outra continuava em pé, e em pé tambem
começou a dar ordens:

.{s rnáos comme qa. Náo levantar de-
mais o pulso. Attention ao cotovelo, deve es-
tar sempre mais baixo que as máos. Main-
tenant: aperte as notas ao mesmo tempo.
C est ça! A senhorita deu um acórde comple-
to, de tônica. Conhece bern as notas, a teôria
musical, não?

- Não, mme,, náo. Mas é preciso saber
isso para poder cantar?

Mme. Ronet resnondeu á pergunta que
tinha ouvido, e náo á que fôra 

-for-mulada:

- Indispensable! Indispensable.
As duas se entreolharam, admiradas.

Curiosa maneira essa de ensinar o canto! Na-
turalmente, era a ulti.ma palavra ern materia
de petlagogia musical. Bastava ser mme. Ro-
n_et. quem o estivesse afirmando. fndispensa-
b1e !

. Ao c-abo de alguns minutos de aula, a
resistencia terminou. Ambas pergúntaram,
mal contendo a afliçáo:

- Mme., por favor, quem é o seu cabelei-
reiro?

- Quoi?

Mme.?
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A indignação exasperou novamente a tão
conformada mme. Ronet. pois então aquelas
duas queria,m mesmo divertir-se,á sua c-usta?

- Eu mesma. Faço fazendo. Náo sabem
enxergar? Des boucles vers le haut, e pronto.
Vamos, continue o exercieio, menina,

Nem uma delas sabia francês, entende-
ram só que mme. Bonet estava zangada, tal-
vez mesmo as tivesse xingado. E como era
esperta! Afinal, sobre o penteado, rnesmo, ll!!e
era o que interessavao não dissera nada.
Egoistl . . . 'Ial qual a tia delas, quê nunea
dava ás amigas as suas receitas, ou si as dava,
dava-as erradas propositadamente. euatro
colheres de fer.srento em vez de duas:..

- Allons! Yamos, faça attention!
0 exercicio massante continuava.

- Os cletlos estáo duros demais. Não,
voyons!, com delicadeza! Olhe o cotovelo...
. . . . Em cima do piano, um maço de musicas
atraiu a atenção da moça que se fatigava de
pó. Poz-se a folhea-las. Fauré. Chaminatle.
Délibes. Massenet. Tudo coisa muito adoci-
cada.

CAI{GERNO
ROMANCE
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coisa. Com os olhos baixos, fez com que as
mãos- adejassem pelo teclado, numa sinuo"a
caricia de sons.

- Cante, Mme. Itonet! Cante, vá!
Seus dedos tremeram um pouco na intro-

duçáo.- Depois náo poude impedir que ..-a
voz saisse de dentro de si, uma voz que elatinha a impressáo de não ser a sua:

Co_nna-is-tu le pays oü fteurit l,oranger, lepays des fruits d'or et des roses vermãiiles...
Não, náo era ela" que estava cantando. AllIme. Roneú de agora já esquecera tudo isso,

não pas-sava de u,rna velha áutomata perclitla
no naufragio da vida.

Oü la brise est plus douce et l,oiseau plus
lêger, oü dans toute saison.. -

Sim, o país tla eterna primavera Iá fi-
cara, para írás, tão para trás. Essa prima-
vera existira de verdade no coraçáo dõ uma
mocinha como todas as mocinhas, que se cha-
mava Marie. Marie ia ao Conservatorio es-
tudar piano e canto. Na volta os páis pergun-
tavam a Marie como tinha iilo, e ela ies[on-
dia, ingenuamente orgulhosa, que.o profôssor
lhe repetira, mais rtrl"aa yez, que eü áinda se-ria a maior cantora de parii.
. Oü rayonne et sourit un éternel prin-
temps sous un ciel toujours bleu?-..

Paris é urna paisagem que pertence a Ma_rie. Ali ela será glorificada. Mas Marie viu
tambem qutras paisagens. Não, esse país de
soniros e -de. 

primavera eterna, náo- existe,
nunca pode ter existido Ha apenas um casa-
mento, táo belo mas tã.o pungente Logo de-pois do noivo vem um marido. por quê se
casou?

C'est là que je voudrais vivre, aimer, ai-
mer et mourir...

Essa Marie -tão joven que está cantando,
aeredita na paisagem das rosas vermelhas
porque ainda não viu o resto, porque ainda
náo viu aquele quadro inesquecfuel: o mari-
do... a e,mpregada. . . Para quê deixam can-
tar essa ingenua Marie?

Mais de vinte notas soaram ao mesmo
tempo, desafinadamente, sob o peso do braço
que cobria a cabeça de Mme. Ronet. As lagri-
rnas caiam depressa, porque já conheciam bem
o caminho. As ultimas notas da voz sonha-
dora de Marie ainda enlangueciam o ar da
sala.

As duas alunas acharam a voz linda, por-
que a cabeça da cantora, inclinada, mostiava
"boucles" arrumados pata cima. Fizeram-se
sinal, como a se dizere,m: ..Está inspirada".
E partiram pé ante pé, temendo interromper
o que julgavam ser vôo e era apenas quéãa.
Sobre o movel modernista da sala de úsitas,
deixaram um envelope fechado.

-'1

ESFEBA

- Menina, vocô maintenanü...,.4o sentar-se ao piano, ela trouxe na
ryão q musica que folheár'a por rrttimo.
Quando chegaria u cantar aquilo? E a mme
Ronet ainda as obrigava a esludar piano an_
Íes. . .

Àbriu-a. Quanta notinha incompreensivell
- Que rnusica é essa. Mme. Ronet?
- fIm trecho da opera .,Migrlon" de Am-

broise Thomas,

- Cante-a um pouco para nós ouvirmos.
- Comment?

- Q1a, Mme. Bonet, todo o
que a senhora é primeiro premio
vatorio de Paris.

ACABA DE SAIR

Mme. Ronet estremeceu, como si úivesse
sido _revelado, em publico, o seu maior segre-
do. Nurrca havia contado a ninguem esse-fa_
to, porque prometera a si propiia, ha tantos
anos já, -não cantar mais déanie de ninguern,para evitar a volta das recordações õue o
c_anto sempre lhe trazia. Recordações, fecor-
dações... sentou-se ao piano, mais para con_
tornar a sua perplexidade do que pàra outra

mundo sabe
do Conser-

o

A. J. CRONIN

Livraria José 0!ympio Editora

Rua Ouvidor, 110 - Rio de Janeiro

Só no dia seguinte é que Mme. Ronet en-
controu esse envelope, quando foi *tender a
c-ampainhada impertinente de um chofér, que
lhe anunciou a chegada da sra. do secretalio
do Presiclente. A senhora do secretario do
Presidenúe, 

- 
que náo úinha outro nome anão ser esse 

- deseeu majestosamente 
-do

carro oficial, em torno do qual se reuniram
alguns molecotes curiosos, e entrou náo me_
de Mme. Ronet. Falou-Ihe mil frases comgrande volubilitlade, mas mme. Ronet só
conseguiu ouvir uma o-u outra, solta, como ..Já
sei ilo seu método", ,,é urlna verdadôira voc.a-

,.-
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ção", "CoÍrservatorio de Paris", de resto, não
entendeu claramente coisa alguma. Rospon-
deu a tudo mais ou menos cortezrnente, ern
afirrna,ções vagâs para náo courprometer a
sua surdez, recebeu outro envelope que a se-
nhora do secretario tlo Presiddnte lhe deixou
nas máos, e viu-a partir náo menos majestosa
do que na entrada.

Qu'est-ce donc? Abriu o envelope da se-
nhora do seerefario dn Presirlente. Continha
trezentos mil réis. Abriu,o outro e viu que tra-
zia duzentos.

Mme. Fnnet ha muito temno não reeobia
Íanto dinhpirn ao mesmo teynoo. Anroveif,ou
Itara, iv á cidatle comer morânEos "à Ia, erô-
rne". Fra o oue mais gnsfa.va. e só o cue lhe
aneteeia. Os garcons. r{esde trinta auos oue
estavam no Brasil. insistiam com ela nara ÍIlIe
ns chamasse Dor "rnorangos com ehantiltrv".
Icnorancia rleles. O rro.rne exato era mesmo
mora.ngos "á la crême".

A.o volfar encontrott ouí,ro eano naratlo
á. sua porfa. e outras novas a.Iunas lhe frouxe-

"r.rn 
uavslop€s. Mrre. Ronet apr^veitort a.

p12.r[ n1r'2''encomenda,r Inorango-s ttà la' crà-
me" dia.''iamente, no almoco. no ia.ntar e no
Ianche. Todas as novas alunas tlizia.m frases
parecidas, oue ela escrrfava va.gamente: "Cnn-
servâtorio de Paris", "iá conheqo o método",
etc. A todas as suas alunas de canto mrne.
Eonet ensina,va pia,no. Cluasi todas (cor.sa ex-
ouisita, péssirma erlucaeáo) lhe perruntavarn
pelo seu cabeleireiro. ,4 nern urna Mme. Ro-
net deu a conf,ianqa de respcnder. Atre-
vialas!

Mme. Ronet anda sempre tão tlistraida
do mundo e alas eoisas do rnunde, que nerrr
siquer reparou no penteado da" suas alunas.
Aos poueos, um dia esta, outrn r-lia aquela, fn-
ram todas levantando os calletrôs e fazendo
"horrcles" no alto da cabeça. crrelhas e nucâ
de fóra. Ãlunas e professora. e loso todo o
mundo rxas ruas, andava clesse geito.

A tliferença estava em oue,torlo o mundo
adotara esse pentea.ilo ha, rIez" orrinze, trinta
ou ouarenta, ilia.s. Mme. R,onet arlotara-o ha.
trinta. e tantos anos, e a ele se Ínântivera fiel
sem esmoreeirnento.

Dm 1903 chegara ao Brasil' de novo só-
zinha, ansiosa por esquecer uma cena, que
no espaço durara apenas o tempo de abrir e
fechar uma pcrrta, mas oue d-entro ilela du-
rava eternidatles. E as eternitla",Jes são mais
longas que o tempo de ahrir e fechar uma
porta... Mme. Ronet aclotára o ulrieo recurso
possivel, automatizar-se, pata rc+upar expli-
óações e palavras a quern não lhe interessava

- isto é, todos.
Arranjou alunas de piano. Esqueceu a voz

e a Marie que ia conqui§târ Paris. Ensinava
sem interesse, meio loneinqua, só para poder
sustentar-se. A principio ganh*u algum di-
nheiro, só porque era a ultima professora de
piano chegada ila Eurcpa. Depeis, aos pou-
õos, as âlunas foram debandando, debandan-
do, e só algumas, muito raras, ficaram' O
preço das aulas foi haixantlo. Clue pagassere
ó que quizessem! Mrne. Ronet só queria es-
quecer. Mme. Ronet só podia lembrar.

Nos rnelhores tempos, havia comprado
uma casinha, bern afastada da cidade, essa
mesma em frente da qual, hoje, tantos carros
bonitos vêm parar. A casa envelhecera, ao
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inverso da dona, que ao compral-a iá" era a
rrleslllâ velha de agora - apenas com trinta
e tantos anos a rnenos. A casa náo só enve-
lheeera, como fora tambe'rn perdendo o que a
guarneeia. Os moveis foram vendidos lenta-
mente, eonforme a necessid-ade ia chegando.
Os quadros, os bibelôs tiverarn o mesmo des-
tino. Aquele movel rnoderno da sâlinha tle vi-
sitas, que as duas moças acharam táo mo-
d-erno e original, era o pano grande de uma
ex-cortina cobrindo caixotes cheios de musi-
cas velhas. A dona da ca,sa, abandonada, es-
quecida, continuava a pentear-se, através de
tndas as vicissitudes, como em 1903: cabelos
Rara cima. ern "boueles" presos no alto; ore-
Ihas e nuca rle fóra;. um pente atrás; mui-
tos grampos dos grandes; uma fitinha de ve-
Iudo no peseoqo.

Ifoje, euando as suas inumeras alunas lhe
elão um curto mcrnento de sossego, Mme. Ro-
net põe-se a i*dagar quâl teria sido o nnotivo
do seu repentino sucesso, exatamente no mo-
mento em que 

- ela trern que o sabia, hélas!

- as suas faculdades já" náo eram as mesmas.
Estava surda... Cansada... Náo eneontrava
explieaçáo para nada, ne.m para aquilo. Se-
ria seu valor, afinal, reconhecido? Lembrava-
se das palavras cheias de esti,mulo de seus
antigos professores. Qual! Estava muito bur-
ra, náo compreendia Ínais nada...

Mme. Rornet prossegue, incompreendida e
sem compreender, dentro do seu clestino. O
mesmo penteadc que afugentou alunas du-
rante trinta e tantos anos, hoje as atráe, ma-
ravilhadas. Até parece que a pobre Mme. Bo-
net levantou. os eabelos em 1903 e ficou de
atalaia, esperando que a Moda passasse. Co-
mo ela eustou! Só agora é que se encontra-
ram, na esquina destes ânos. .{ Moda, entáo,
reeonhecendo-a, deu-lhe o brâço camarada-
mente, e puzeram-se a passear juntas. Como
prorrocam admiraçáo! A Moala é sempre uma
ccmpanhia preciosa e invejavel ...

O diabo é que Ela é, tambem, muito vo-
l-uvel. Abandona, hoje, o que amou ontem.
Repuclia subitamente tutlo o que adorou, e
de repente incensa o que já ridicularizara. É
meliflua e pérfida, insensata e cruel.

Um dia, dentro de um mês, tres, quem
sabe? ela abandonará Mme. Ronet no ,meio
da estrada, com os seus eternos cabelos para
cima, a nuca e as orelhas de fóra, sem mo-
rangos "à Ia crême" (apesar da teimosia dos
garçons), sem alunas fervorosas de admira-
çáo, rnas com muitas recordações, rnuitas, ao
lado de uma imensa vontade de esquecer o
curto segunclo em que se abriu e se fechou
certa porta. Os rnoveis voltaráo a ser os mes-
Ínos.

Caixotes velhos eobertos por um pano que
já foi cortina, na salinha de visitas. Um tris-
te piano que náo será tocado, na sala de den-
tro. Sonhos que mais nem um v e n t o de
esperança agitaút". Surdez. Velhice. Solitláo.

E urna senh*ra gorda, esposa de um qual-
quer secretario de Presidente, dirá com a ma-
jestade habitual, resumindo a opiniáo unani-
Ine:

- Mme. Ronet? Uma professora detesta-
veMmagilte que usa cabelos levantados para
cima, ainda...
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LUIZ É UM MEI\INO TIMIDO
Mero Lrma

(Especia1 para ESFERA)

Telmo Vergara, o tranquilo Telmo
Vergara de várias histórias- tranquilas,
auscultando demoradamente seu c.ora_
ção, numa longa revisào mental, escre-
veu ESTRADA PERDIDA, romance de
muitas páginas, de muita força ernotiva,
de muita vivacidade estiiísticâ e, o que
é melhor, de muito humanidade.'E rnâis
ainda, independente.

Seus meninos (deliciosas criaturi_
nhas sempre muito vivas e d.ecentemente
tratadas), o tímido Luiz, a provocante e
encantadora Ligia e o orgulhoso Rober_
to, vagamente antipático, vivem intensa_
mente, vivem profundamente e são, jus_
t-arygnte, durante toda a primeira párte
do livro, a valvula por onde correm mui_
tas situações interéssantes e onde o au_tor nos presenteia cenas realmente ad_
miráveis, não sómente pela delicadeza
com que são descritas, coúo tambem, pela
força e variedade emocional.

Em ESTRADA PERDIDA, os pano_
ramas de infancia vêm cheios dessa mes_
ma delicadeza de sentimento do contista,
(provavelmente do homem), e, mais urna
vez, apresenta-se senhor da for.ça de dia_
logos. Mostra-se um rigoroso nãrrad-or e
sua visão ampla das coisas, aliacla à fres_
quíssima vivacidade de seu estilo _ des_
se seu estilo ansioso de cletalhes, _ iire
dá uma certa supremacia, um certo ,,ale_
gre domínio" que nos delicia.

O tímido Luiz, o personâgeln central
do romance, está delineado d-'e uma ma_
neira honesta e sincera, assim como Li_gia que, aliás, no princípio, vive muito
mais que os outros, e Rbberto, menino
forte, robusto, talhado para vencer sern
g-randes esforços. Comô sempre, Telmo
Vergara é de uma simpatia -bem 

signi_
nificativa com as pessôás de seu roman_
ce. Nenhuma é antipática, nenhuma éruim, digamos. O rêalismo em que o'autor deseja envolver algumas àetas,
provocando revolta, não é absolutarnente
chocante e não provoca a reação dese_
jada, e ás vezes mesmo exigidá pela si_
tuação.

Telmo Vergara não penetra direta_
mente no a.ssunto. Gosta da distancia e

da altura. Faz muito rodeio, rnuitas cur-
vas, insiste muito em certos detalhes sem
importancia emocional, apenas estilísti-
ce, enfim, hét" razã.o em pensarmos que
Teimo Vergara é um tímido, Sabe fug.ir
de uma maneira muito delicacia e não
aÍirma. Não sofre grandes perdas. por
isso mesmo o seu realismo não é convin_
cente, ou melhor, não é como ele mesmo
deseja.. Alguem disse que o contista
nao allrma, sugere. o mesmo acontece
com o romancista há muito tempo anun-
ciado por aquele, nos seus paineis huma_
nos, de emoções em camaia ienta. Sua
serenidade 

-de- 
lago tranquilo que medita,sua serenidade diante dâ couôa mais es_tranha e mais formidável Oo *"àãlq,r"

g y* espírito se formanoo-, ào*ã"b'au
T",Lriz, com toda a sua timider, iiaÀil .despreocupado diante do p";iÀà,--;;; éuma sereniclade indiferentle qüe'passa eque maltrata. Deve ser umá coirstante
no homem, porque Telmo vergára ã1"._clacretramente carinhoso quanão se mo_vimenta com crianças. -sentimãs 

quealna esses meninos, da mesma manejraque Malck Twain amava tom Sawúr.Essa vontade de fazê_tos u*àáoJZ"ü*uprova. Mostra_se um excelente observa_dor.
Roberto, Luiz e Ligia são *.ffiilcomuns, fiihos de papai-mais ou 

-mãno.
i'ico. ESTRADA pirnbrDÀ'ã u rri.t*iu
1:':T.gT"lg.1d" leu! p?is, oe pà.ãr,i"*,
oe amrgos, eníim, da família. Estão mui_to bem retratados nos seus deseios. vi_cios, bligas, gestos, patavras u ür'iããàa.i_ras. vlvtsstmos e humanos.

tÍmido Luiz, Lígia, a de olhos ne_gro_s, rabios cheios, deliciosamente asse_
Í11-qu, 9 rlpg da garota que viveu na in_rancta de todos nós, enchêndo_nos de cá-
lp" " de,desejos, e Roberro sâãlãij"_gra encantadora que movimu.rta o sim_pático Dr. Ferreirà, o notavel primo Ro_drigues, o veiho peleu, úr"àã;;^ü;;"_
Il?, py Nunes, dona Ri6ca,-p;*r'bi-
1jr1. uepots, com a pungente morte deLigia (uma vontade rõucj ou.âir"iãã*oo p o e t a: Mine eyes dazzre,. slu-[i.Uyoung) e de vários õutros que iá nos;;
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bituara com sua convivencia, o roman-
cista pula do ano de 1920

Daí em diante surgem outros pa-
noramas, outras personagens, mas, a
sombra dos que morreram não abandona
a vida fracassada do timido Luiz.

O humorista de O ALFAIATE JOSÉ
E SUA TESOURA, brinca com varios per-
sonagens interessantes, colocados em si-
tuações variadas e vivas. Assim, o casa-
mento do velho Peleu, a doença de Mar-
ciano, sua embriaguês constante e o seu
amor pelo filho, o negrinho esperto e de
pernas cambotas, a dra. Elvira e seu Se-
rapião. Há muitas lágrimas através das
exclamações doentes de Marciano e do
velho Peleu. . .

As cenas de infancia dos garotos es-
tão ótimas e a passagern do veltro cavalo
cego que morreu na pedreira comove.
Comove e convence. Não esqueçamos
também dos pruridos sexuais de Luiz e
do "ataque" da velha Umbelina. Tudo
muito natural e verdadeiro"

Mariazinha, a filha de Luiz e Mira,
é a continuação de Lígia. Luiz é um hu-

DETEGÀGIA IIO TESOURO BO
PÂU10, t0 Rt0 ItE

Tem a seu cargo: Venda, Paga,mento

de Juros, Prêmios e Resgates de Titulos

do Tesouro do Estado de São Paulo (Uni-

formizadas, 8o/, e Populares, 5/ç).

Conversão, Reconversão, Averbação

e Desdobramento dêsses Titulos.

TITULOS PARA RENDA

Apólices uniformizadas do Tesouro

do Estado de São Paulo (Decréto n.

7.504, de t0/L/936).

BANCO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SÃO PAULO

Rua Genera,l Câmara, 79 - 2," andar
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milhâdo diante da vida. Roberto cada
vez mais enriquece . É feliz. Seu compa-
nheiro de meninice, porém, vai descen-
do, vai descendo até chegar ao roubo.

"Estrada Perdida" é um romance de
muito movimento e de intensa simpatia
humana. Há páginas grandiosas que co-
locam Telmo Vergara muito aito na pin-
tura de caracteres. Seus personagens es-
tão presentes, vivos, palpitantes de vida.

De uma delicadeza que encanta, de
um senso de vida (senso de humour,
também) muito seu. Telmo Vergara é, po-
de-se dizer, um escritor-pluma. Gosta de
situações delicadas que pedem muita
atenção, muito cuidado, muita compreen-
sáo inteligente e sempre se sai coúo um
mestre. Tem uma visão muito segura do
ambiente em que coloca seus meninos,
ou seus velhos excentricos e não se esque-
ce de detalhes que, embora não sejam
absolutamente necessários, pelo menos
servem a certos espíritos...

Não resta a menor duvida: Telmo
Vergara, com ESTRADA PERDIDA,
ocupará um lugar especialissimo na li-
teratura nacional .

DE §ÃO

OITO POR CENTO AO ANO

RENDA MENSAL - Garantida e se-
gura, isenta de onus, facilmente rcalizâvel.

As garantias, privilégios e vantagens
que cercam êstes títulos tornam as APO-
LICES UNIFORMIZADAS DE SÃO
PAULO o mais recomendável emprêg<)
de capital.

Informações e pormenores com o
BANCO DO COMÊRCIO E INDÚS-
TRIA DE SÃO PAULO, Filiat do Rio
de Janeiro, á Rua l.o de Março, 73/77,

- como DELEGACIA DO TESOURO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ESTÂ, I}O
JÀTEIRO



CANCION DISPAR
PARA E S F tr R A

Lo iluvio desmigojq su ccrntigo oburrido
sobre el oncho silencio de io torde dormido.

Cenicientos, consinos desgránonse los horos
(espigos cie minutos que el tedio descoloro).

Diríose tongible lo iristezo morboso
que mqnq del collodo corozón de los cosos.. 

"

Y yo soy, bojo el cielo piúmbeo y deshilochqdo,
ritornelo de un conto de so] 

"rptlrror"odo-- 
- -'

Limpio son de timboles siseondo en lo tristezcr.
Alón qbierto q rumbos colientes de beliezo.

Mi espíritu, oguijqdo por lo meloncolío,
suenq el cloro corrizo de todo su olegrío.

Hebro o hebro mi júbilo se desmodejo y orde.
Goto o goto mi jubilo vq llenondo lo torde.

Soy un grito de v.ido controstondo en lo horo,
lompo oiorgodo en flechcr pCIrq qlconzor lo ourorq.

Mi olmo royo en lo tqrde su estrello de oerolito.Mi olmo es todo un onhelo oÀr*oao de infinito.

Oh, oguijón milogroso de lo meioncolío I
Por tí mi olmo ho encendido uno estreliq en el dícr.

SERAFIN J.

Montevideo

GA R CIA
- Uruguoy
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Trecho de Romance

Ho tonto tempo Crispiniono nõo recebiq
urno cortq qnonimcr que já se julgqva com-
pletomente livre deios. Tqmbem noquelo
:iCude pequenq onde tudo se sqbiq, não
=ro possivel tol cousol Quem irio gostor
ieÍnpc, com ccrrto ononimq? Mqs cerlo dio
recei,eu.umo contondo leviondodes de Irlno
em sufls idqs á Copitoi.

Cdepiniono sofreu muiio em pensar que
tinho entre seus qmigos um Judos 

"opo, 
ào-

quela cortcr de que se deduzicr estor o qu-
tor períeltomenie inteirqdo de suq vidq Ío"
miiicr. Ao procuror sqber se oquelo info-

1 mio sobis cr Íulono ou q sicrqno o quem
devio oiribuir q origem inÍernql doquele
cto, tinhg chegodo á conclusão de que ne-
nhumq peEsoq de suqs relações ero copqz
de iol ccrrrqlhice e por isso nõo vicr rozões
porq ligqr oquelo infqmiq oo coroter de
quem queÍ que Íosse. A nqturezo de Loecio
tinhq muito de diobolicq mos possuio tom"
bem seus momentos de onjo. eúonto qo Mq-
toso - seu Íqrmqceutico, seu módico e suc{
plotéo, é verdode que o tinho no contcr de
um mediocre compenetrodo de suq missão
de curor; no Íundo um chorlotõo como tqn-
tos, um ossossino legcrl sem intençõo e sem
culpo.. . um burro mesmo, sim, Lm burro,
rnqs umo pessoq qvôsso por noturezo o
cousqr qucrlquer mql conscientemente q seus' semelhontes.

Nõc, nõo ero o Mqtoso. E, derepente
sentiu no boccr como umc .especie de me.
morlo qustqtivo o inolvid.ovel sobor de seu
cqfé "Íeito em Íamilio".
. .Por ozor, Crispiniqno, no cçodomento

do leituro nõo se lembrovq onde puzero o
envelope do ccrto, e ogoro nõo sqtio me..-
mo se th'o hcrviom enviqdo do proprio ci-
dode ou se do Copitol ou de oüt.o irqo.,
pois o mundo dos máus nõo tinho limites.
Agoro se lembrqvq de um tipo execrovei,
unl cronisto mundono rnetido q golonteq.
dor; chegou mesmo o recompor q fisiono,
mio do potife, o seu sorriso, o seu modo de
se comportor junto ús pessoqs enquonto
ccnversovo, sern os iitor, q suq invejq do.
entio deqnte do menor sucesso dos outros.
Ero ele o conolhcr.

2§

" A mulher obscurô"
JORGE DE LIMa

toso estqcou orrependido de estqr Iqzendo
iol juizo do cronistq, pois em contrcrposiçõo
o tqis deÍeitos sem importoncio nenhumo,
bem conheciq umq grqnde virtude no lite-
roto ontipótico 

- o de ser bom Íilho; hovic
mesmo presenciodo cenos de cqrinho dq
porte do jornolisto (tõo oporentemente bron-
co) poro com q velhq mãe, umq cqbrochq
humilde que cqusqricr vergonhq ct quem
não tivesse o sentimento do qmôr Íiliol vivo
e sem preconceitos.

Aí Crispiniono Íicqvq completomente
oturdido, concluincÍo, deduzindo, ãesculpon-
do os erros dos outros, poro oÍinol copoci
tor.se de que todos sõo bons e todos são
móus. Em sequido tornqvcr ás mesmos co.
oitoções. E mois umo vez depois de ino.
centqr o todos voltqvcr o culpor todo o mun.
do. Não hqviq duvido: mesmo Lqecio o es,
timqvo bostonte e tinho bom coroçõo. Mos
erq um nevropóto cqpqz dos mqiores sq.
criÍicios, emborq por ciume, por cólero, por
quoiquer idéio infernol que se opoderosse
dele, pudesse the cqusqr o mqior desgosto.
Em sumo, esto especie de home.r" 

"io o
peiór possivel. O seu colego promotor, por
exemplo, estqvq bem longe de trqtó_lo conr
o sinceridode com que lhe irqtqvo um ho
mem leql como o meu Mestre. por isso mes.
mo nõo reogio porq com ele com qs mes.
mos suscetibilidodes. Demqis o promotor
ero umq destos nqturezqs mornqs de que
nos Íqlo o Àpocclipse, incopoz de vilqnicrs
como de boos oções.

Agoro, Crispiniono, otó se crdmirovq de
nõo ser ho mqis tempo qtqcqdo por seme_
ihonie gente. Pois chegou á conciusôo de
que cr moiorio cios homens ero mesmo cons-
tituido de embriões e de Íétos odultos imu.
nes ás grondes fébres do moldode e oos
grondes delÍrios dq bemoventuronço. E oíi-nql exqminqndo-se bem, ele tombem tiirhCI
sido openos um homem morno. E dentro
desto mornidõo de homens dessqngrqdos,
homens de umq outrq humcrnidode, como
ovoliqr epilogos e reoções com estes foto.
res de umcr essencio diferente?

Sim, mqs estq vidq retorico, esto vidq
rozcr que levqvq? Crispiniono.sentiq não seE como no suspeiio em reloçõo qo Mo* ter melhor opercebido distq; nô mois.estqvg
:..'ii':i;r.,;"i:i,,'r. lt',.,::i,i,.,.i;.-!r.it.;-.,,,.r;,"11;:-;:;l-t::*..a:-;,.::r.:!!:il;,.;?iÊ..-i,,;i
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convicto de que jqmois experimentorq me-
thor sensoçoo de bem estor e de poz quo
nc componhio dos sqfodos. Mos, que vole
iudo isso, diziq qgoro, desde que os homens
julqom os ouiros,por seus proprios otos?
E e1e, iuiz, estqvo verdcideÍrqmente eriibq-
roçodo deonte doquelo cortc c;ue o inquietcr-
vq tqnto. Lqecio podio ter inumeros deÍeitos,
tnos possuio qs suos quoiidodes, nõo ho
duvido. Alguns invejosos do cidode erom
porém muito pióres. Depois Crispiniono sus-
peitou do secretorio do Fobrico que pode-
ricr ser muito bem o doodor do letro. Estq
hipotese the poreceu oceitovel um instonte.
Porém como nõo suspeitor dos proprios em-
Fregodos do juizodo que vivendo em diÍi.
culdodes extremos, revoltodos, obsorvendo
em suq revoltcr os nossos desvios, os nossos
grondes fqltqs burguezos sõo levodos notu-
rqlmente o nos imitor e o nos odior justo-
mente como nós nos odiqmos. Suspêitou
tâmbem do cheÍe politico, ex-senodor, ogorq
:ecolhido ó suo propriedode, vizinho á ci.
dode, pois sempre que lhe pediro um Ícrvor,
síslemqtÍcomente o negcrrcr. Suspeitou oin-
dcr de olguns rqpozes do redoçõo do "O
Primor" - orsõo literorio de Mádoleno di-
risido por um crcqdemico que ele reputovo

um elemento subversivo, controrio ó boo
drdem dqs coisqs. Só Íoltovcr suspeitar do
meu bom Mestre. E, ocobou srispeitqr:tlo,
pois podio ser que com Íntenções de inquie-
tá-lo, no convicção, de Íozendo-o scÍrer ncl
terÍo, poro logror melhor recompenso no
céu, tivesse escrito q cqrto que tonto o crco-
biunhovo. Nõo; nõo ero o podre. E ime-
diqtomente enxergou todo o bondode e pu.
rezo de Pcrdre-Mestre e reconheceu quonto
erq deiestqvel o seu qnticlericolismo tõo
constitucionoi quonto o homosexuoiismo de
Loecio. Ninguem tinho escrito entõo o cqr-
to? E perdc de seus pois, o Íolencio de
umo empreso comerciol, no Porá, em quê
se Íorq todcr o Íortuno nõo lhe hovio cou-
sodo tonto máguo.' 

-- A culpo deve ser destes meus ner-
vosl Ahl deve ser!'- Deve serl confirmei, conrlclondo-o

Eie me olhou enternecido, mos imediq.
tqmente Íicou. de-novo enroivodo:

- Será possivel que eu'proprio, num
momênto de olucinoçõo ou de qnormql es-

todo de espirito tivesse escrito oquelcr corto
o mim proprio?

Ercr um obsurdo ,mos o homem qgoniq-
cio hcrvio penetrodo pelo terreno dos qbsur-
dos. Como pcncr veriÍicor q suct imoginóriq
Íóito, olhovo os mõos gorduchqs, sensuois
e liscs, Iisos e limpos como julqcvs ter o
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seu cqrqier. Nõo! Tqmbem nõo forcr elel
Num minuto sotistez-se contemplondo oque-
Ios polmos mcrcios e Íidolqos em que q
t:.nho do sucesso ero lunda e comprido co-
mo o sulco de um qrodo, e no monte do
Jupiter umd estrelinhcr cxssÍnqlovo umo per.
rnonente telicidode no motrimonio. 'Iinhq
rnuitq Íé noquelo estrelol Um homem como
e1e que nõo oceitovcr os dogmos dc lgrejo,
opezqr de dizer-se cqtolico, qcreditqvo Íer'
vorosqmente noquelo estrelq. Subito Íechou
qs môos num qssomo, orremessondo um
violento murro no meso. Viu-se q estqiueto
do JustÍço tremer e o bolonçc oscilqr os
protos indeciso:

- Conolhos I Conoihos I

O Juiz sentiu umo logrimo porodo no
conto do olho. Tirou o lenço, envolveu o
indiccrdor no linho mqcio e quondo iq ern-
bebô-lo, elo cqiu sobre o ccrto. Ficou de.
repente orrependido de ter gqsto tqnto tem-
po em moquinoções e qborecimentos, ros-
gou o popel em pedocinhos, pegou-lhe q
chomo de um fosÍoro e qgorq se distroío, jó
multo reconciliodo com os homens, com o
espêtoculo doquele pequeno incendÍo.

Esto ccrrtq crnonimo vierq qdvertí-lo cle
suo incopocidode de julqcrr, pois nõo ero
justo que se qrrogqsse o direito cie otribuir
a responsobilidode doquelo oçõo má q este
ou áquele, e otó o pessocÍs distontes, olheiqs
á suo vido. O que resicrvq no Íim de todos
estos conjecturqs ero umct poeiro de loqri
mqs nos vidros do pince-nez. Enxugou-os
pocientemente no Ienço, e resolveu conti-
nuqr qs suos reloções de qmizode com to'
dos qqueles individuos bons e máus, con'
tingenies e relotivos como elo proprio iuiz

- incopozes de discernir com clorezo entre
GS coisos mois simPles do mundo.

Tudo o que ero risivel nos suos qtitu-
des diorios tinho cedido por enconto, deonto
de seu soÍrimento corrl cr leituro do corto.
As suos pesquizos, os seus soliloquios e os
suos deduções em busco do responsovel
por tqmqnhq bqixezo, o tinhom trqnstorno'
do proÍundomente, pois oo lodo dos denun-
cios que julgovo in{omontes á suo honrcr,
hovio cr suq composturo de mqgistrodo, um
desrespeito que nõo perdoovo: o trqtqmentc
inicicl dq missivo - sslqs tres simples pc"
lqvrqs - 

"Meu coro Pim". Nõo tolerovq
de ninguem toI olteroção de seu nome ds
bqtismo tão sonoro e tão nobre, reduzido
o um ridiculo diminutivo que tonto o moles-
tovo e o deprimio. EIe nõo liqáro mesmo
oos polovrões com que o. moltrotcncm or-t

mqculqrqm q suq coro-metcrde, mqs se re-
voltqrq prpÍundomente contrs oqueie trqtq'
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Jl nUro§, olhai a

Negros, irmõos meus, negros I

Nõo vos oboto o peso dos preconceitos,
que o dio dq Redençõo chesoró !...
Negros, irmõos meus, negros I

Oihoi o ourórcr do vidcr diÍerente
que ensoio seus pqssos t

qlem,

no intermino horizonie I

Negros, irmõos meus, negros I

Os roios Íecundontes do sól novo
hão de trqzer-vos
qo olhor conçodo
o excélso fulqôr
que é o proprio Liberdode !

E os grqndes cominhos do Mundo,
por onde passorá
c Frqternidqde

dos homens de todos os côres
serõo luminósos e suqves. . .
Negros, irmôos meus, negros !

Nõo vos oboto o pesor dos preconceiios,
quê o dio dcr Redençõo chegorá 1...

NILO DA S.ILVEIRA }VERNECK
PÀ,RÀ ESFENÃ,

atlr0ra!
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mento de Pim quo o enfurecio otó cro deses_
pero.

Deonte do opelido que reputovo um
desrespeito á suo posição, primeiro de de.
putodo, depois de juiz.,hoviq certo vez com
intuito de vingor-se, dodo poreceres e sen.
tenços conirq inimigos politícos e pessoqs
dependentes de seu julgomento. Chegqvq
üo desmondo se Íosse necessqrio. Agorq,
ió não podio se vingor de ninguem, pois e

linsuem podio otribuir q responsobilidqds
de tonto ignominicr.

_ - Oro, não Íoço cqsol disse-lhe eu, con-
so.lqnd.o-o.

- Foço! Foço cosol
Nõo poclio fcrlor, mqis .crbotido e iriste

que indüpopo. Aindo o ouü dizer semgronde esforço, tolvês por não poder se
desmqnchor em impropórios: - 

i

- Pim!
(lnádito pcra
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Hú gritos quê me chcrmqm do Íundo da noite !

Eu sei. .. sõo os irmãos que nõo neiscerqm.
Sõo crs almqs perdidcrs que esperqm
umq Iecundcrção.
Vidcrs pcÍra mcris tarde.
Espátros do Íuturo. . .
Pedem corpos, ccrne, matériq em quê viver.
PedemTõI, pedem luz, pedem cmor entre nós.
§õo êles que soprcm cÍos ouvidos do qmcnte
o deseio lerô2.
Querem vir pcrcr o têrrq.
FoltcJheá áueni Íecunde cr semente s«rngrentcr

de entranhas de mõe.
E êles soÍrem, no Íundo dcr noite.
Ãlmqs qilã nõo nqscerqm. . .

Falcrm linguos que nós esquecemo§,
têm Íome, têm sêde,
e não scrbem pedir.
Como é triste o mundo dos irmõos
que oinda hõo de vir...
úus enormes cortondo os ouvidos do gente"

Áis compridos, sentidos no seio de virgens...
Notcrs de umcr orquestrcrçõo de inÍerno !

Pouco c pouco, o noite vci perdendo o seu Íundo.
E' diq.

Ãs almas que não ncseercÍm cessctm de gritcrr.

À. noite ió passou. Todos os ventres Íorcrm Íecundcrdos...

MÃRIO BRÃ SINI
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SeroÍin Gorcio, o poeto uruguqio de"Tierro Amorgo", nos deu com o seu ujtimo
-ivro um documento de que, pelo menos em
coesio, oindc se pode pensqr e dizer _. so_
bretudo de dizer - tudo o quê é proprio de
um espirito conturbqdo pelos convulsões d<_:

cerebro e do coroçõo. Há nesse cqderno en_
:cntqdor de poemos um dos momentos mois
guenfes e vigorosos do poesio do tropico, e
:.lm lorgo ombito pqro os vozes contidqs eporo qs imogens ordentes que trobolhom o
aompo espirituol do nosso mundo interior.
'Jm qronde sentÍdo sociql se levontq de to-
cios os versos de Serofin Gorclq, e por isso
espontc que não ienho ôle lonçodo mõo dqs
::nturos berrontes do ponÍleto, 1õo em modo
::o poesicr proletário de todo o mundo. Con,
.-clo, ne entonto, observqr que o poeto uru_
qusio conseguiu concilior o sentimento poe_
:rco com o sentimento de humonidode, eviton-
io incompotibilidode e qrtiÍicios, Íusindo oos
:tritos com um senso de equiiibrio e sobrie-icde que odmira reqlmente.

Os puqnqdores extremodos do revolu-
:ão permonente, é certo que nõo dorõo o;,.sse livro um volor revolucionário, peio
s.:rples Íoto de que nõo explodem ,,ele pe
:-rdos e bombqs, nem hó nêie um unico
.Jemo tipo-moquino-inÍernql . M<rs os leito-:.s observqdores e otentos descobrirõo,
:-esmo sem gronde crgucio, que ôle cons_'i:'re umq dos provos mqis incontrcrstóveis
i: que oindq há quem possq qlimentor urrr
-iecl grondioso, e luior por êle enccrnic:i_
i::nente.

C pono de íundo do poesi<r de Seroiin
l:rcio é o slebo, o "terrq omorgo,, como
=,e o chqmq, esscr ierro que o cojodo da::el deÍlorou um dio, e os orodos modernos
:t'rclvem oindo mois, no Íesto do humus
:e::rllzqdor. E sendo ôle um poeto cujo o1-:: tem sobretudo roizes humqnos, sêmpre
::e'entôcr cqntos á qlebo Ííxcr e eternizá o
::esiq imenso do ]ovrqdor cheio de cqlos::s mõos rudes, em cujq tez de cobre hó
:-:r:loções trqnsÍigurodorqs, e um pêrmo-
:,+::le porelqr, obundonte e Íecundo. Esse
;,:i:::e trobolhodor sêm remunercrçõo morql
:e:r moteriol, inteqrqdo e obsorvido pelo

fo, 
e o personogem orryuloso q fortq.guç
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esió de ponto o ponta em "Tierro Àmorgq,,.
Nõo importq que êle corro o orodo por ter
rqs que nõo lhe dõo nenhum proveito; não
importo que êle fecunde com o seu songuê
os trigois qbundontes e louros, si nem põo
êles the Íornecem pqro cr sucr mesq. Mos o
inconsciente {roternol e qmigo do poeto griiq
que o mundo está errqdo, e que um diq
oquele que lutor terá o usuÍruio do seu es-
Íôrço.

Está em todo porte q compreensivo so-
lidqriedode de SeroÍin Gorcio porq com os
seus irmõos desherdodos, e é encontodor
vêr o olegriq intimo e q extático contemp.la-
çõo em quç êIe Íico, quondo prevê novos
rumos poro êies. Umq sinceridqde enorme
corre pelos seus versos quondo êle qnun-
ciq o bom presogio rodioso e olviçoreiro
dos nuvens pesodos, que irozem no seu bô-
jo o milogre do qguqceiro, prenuncio de co-
lheitos imensqs e de soÍros recompensodo-
rqs. Mos, enquonto nõo coem os primeiros
gôtqs como um conto de crleluio, os Íormi-
gos correm opressurodos pelos pqginqs de
"Tierro Ãmorgcr", no seu oÍqn ingente de
proletários inteliqentes e prqgmáticqs.

Espoçondo o trobolho e o suór, q tris-
tezq e o qmqrgurcr se qlternom nos seus
versos. Ã tristezq e cr morte. E doí todo um
rosqrio de "romqnces" (como chqmo Sero-
Íin os seus poemos), nqscidos de umo Íic-
çõo poótico pcderoso e gronde. Dôste mo-
do, Íoz êle desÍilor historios pungentes diqn.
te do sensibilidode do leitor, encqntqndo e
comovendo. "Romqnce poro Io muchqcho
ohogqdo" é o historicr de umo roporigo en-
contodoro quê se oÍogo numo cocimbq ,de
medo dos homens e do mundo, de medo
do vido. E' justomente êsse ronionce um
dos mqis oltomente signiÍicotivos, pelo
gronde simbologio dq virgem que pre{ere
dor ás qguqs que oo pecodo, os seus seios
ê o seu sexo, qusentes de qnsiqs sensuois.
Depois do "muchqcho ohogodo", o "sego-
dor febril" se volqtilizq em poesio purq ê
compqrece oos dromqs dq terro qmqrgq.

E' de Írizor o quosi obsessõo verbol do
poeto uruguoio em tudo troduzir por expres-
sões compesinos, oté nq mise-en-scàne rus-
tiçs dos imogens e dos tropos. Um exemplo
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que Íolo bem mois olto que cr simples obser-
voçõc ó o comporoçõo que ôle Íoz de umo
crloi:co morto q umo espiga derrubcrdcr,
Nessr slmples comporoçõo está todo o seu
c!eq. á terrq, todo o seu espirito integrodo
e :iscrvido pelcr vido dos seórqs e dos
:cpcs. Mos bem sobe Sero{in Gorcicr -que
: :=:rc é bôo, fertil e generosc, mos qo po-
b:e sempre lhe qcontecem coisqs. Si nóo é
::=c sôccr que ihe devqstq os plontoções
::c opoteose ensqnguentodq de um sol es-

brczeodo e pletórico, ó q lcrgorto que vem,
cu sõo os vendovois e qs geodos que lhe
destroçom os colheitos, motondo plonos e
esperqnÇos.

SeroÍin Gorcio é o poetcr dcrs meninos
pobres de pulmões corcomidos e roxqs de
olheiros, que umq tosse covernosc e eternq
ossossincr pouco o pouco. Esso tristezcr on-
gustiodcr de que se contqgio o poeto otinge
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o seu climox onte o possibilidode de umq
novo hemoptise, ou á perspeciivq de novqs
quódos e derrotqs:

*A,h, que no vuelvo 1o songre,
tu sqngre joven, muchocho,
cr Ílorecerte en 1o boccr
sus morgoritqs mqcqbrcrs !

Os homens rusticos e humildes teem
tombem em Serqfin o seu contor. Esses po'
bres entes qtribuem tudo o cousos metcÍr-
sicqs e intongiveis, e oceitom como um de-

sígnio dõ céu o su<r estrê}o inÍoustcx. E'

bem certo que, si êIes conhecessem Au-
qusto Comte, nõo estoriom mois integrodos
no "estodo metqÍisico" d'-r lei dos três es-

todos do Positivismo.
Os versiculos do "Romonce de 1o Bue'

no Esperonzo" por si só sintetizom todo q
oltcr siqniÍicoçõo de "Tierro Amcrrgo", comc
documento de solidoriedode e compreensõo.
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ABEL SALAZAR EM IISBOA
JORGtr DOMINGUES

Especial para "ESFERA,,

Abel Salazar veio ern peregrinação a Lis-
hoa cofil a sua cornplexa sensibilidade de artis-
ta plástico. A capital, sob êste aspecto, quasi
o rlesr:onhecia. Um ou orrtro esquisso. um ou
t)utre carvão, clispcrsamente publicaclos aqui e
ali, não nos tinham ofereciclo até hoje, um in-
teresse de maior. Viarn-se. Achavam-se en-
qraçâdos: \[as pr]r \'rzcs, riào se gostar,a.
linr resumo não se sabia quem era o pintor
-\,he1 Salazar. Surgiu porem, a exposição na
Sccieclark: Nacional de Belas Artes. 304 qua-
dros. E o carn.inho para a aclmiração e com-
prcensão de um §rar.rcle artista ficou aberto.
I.luta rcr.elacão não srlspeitacla. Lisboa que-
rlcru caliva cla mensasem cle Abel SaTazar.

Ihra revelação: uma cortina violentamente
afastadaL. clcixanclo ver um inesperado espetá:
culo. Inesperado, não porque a forma de Abel
Salazar, a lirtho dc -\bel Salaza_r, seja de urn
irrer,erentisrtro arrojado que nos esbugalhe a
retin;r. Inesperaio. não porque haja uma con-
quista de no\:os meios plásticos ou rle inéclitas
cstratlas rie rea'izaçãro. Inesueraclo. sim, como
cxpressão cle unta sensilrilidacle cai_'az de rtrCir-
uma po,rlerosissima oltra (emlrora. nuns molrle';
a que. por assim d:zer. hoje porlcmos chamar
cldssico.r), apaironada e penclida Dara um exu-
bet'ante filão 11e hurnanidacle. Conturlo. esta
huma.niclaclc é demasiaarnente i:'!ealista. Tam-
bern aquela obra, sc Íirlnacla está. requere algu-
mas observaqões. Vejamos então:

Na exposição rie Abel Salazar poclemos
rlistinguir quatl'o especies de traltalhos: 1.e -quadros em que mulheres do povo trabalhan-
dç, são o irnico motivo cle inspiração. 2."
gllarlros a que poclemos chamar "de Paris";
3.4 

- 
retratos ; 4.u 

- 
peqrlenas paisagens e

ntoti\.os rÍiversos. (Claro que esta classifica-
r:âo e {eita coitl srande lihercla,de e só dela lan-
Ça,mos tnão Para rle'hot- concatenar o arrutllo
clestas impressões. Tamlrem não nos reporta-
ntos á. idad,e rlos tra,balhos expostos 

- 
alguns

tên'r tnais ckr virrte anos 
- o que nos lei,aria

ao cstuck-i das clifcrentes técnicas empregadas
1)Ír1o artistâ cluranle :L r-eal:zação cla sua-olrra.
Nr:temos a1)cnas, e clescle já. que essas técnictrs
c]ifcrcntes seguiram. de um modo geral o ca-
minho sogrrinte : c1o oleo, empastaào e f orte-
rulentc trahalhaclo a piucel e espátula, até o
oleo extremanrente dil,uiclo, setn os habituais
alttontoado.ç dêste gênero r1e pintura) .

I)zLs quatrg espécies cle trabalhos acima
apontados (o1cos la sua grancle maioria e, co-

,1o 
excePgão, alena: meta 9uzia de c 

,arvões 
-_

rlo melhor da exposição 
- uma água-forte,

duas _ou três pontas-secas, seis monoiipias), é
nos da primeira feição que mais franóamente
se ilumina e sobressái a verrladeira personaiicla-
de de Abel Salazar. São dela as giancles com-
posições "Cena cle trabalho,,. ,,Éim de tare_
Ía". "I-Lrz cle armazem", t'Descarga 

de sacosrr,
"Tarefa ao sol", "Barrela,'. ,TCarvoeiras',,

"Mulheres no trabalho", etc. Tambem nela se
incluem os seis magníficos carvões a que atraz
aluclimos. Em todas estas produções ie movi-
mentam f iguras de mulheres: rrulheres de tra_
balho, mulheres cle músculos endurecidos. mu_
lheres curvadas, arqueiantes, prrxarrdo, erguen_
çls - urxa imensa fábrica de tipos, prodi§osa_
mente fornecida. Dos rostos, expiessõãs de
angústia e sofrimento. LÍm ritmo muito oró_prio. Uma imensa fábrica de tipos. E, nos
ca.rvões. temos até mais: um apreclavel conjun_
to de elementos humanos que, de certa maneira,
realiza pintura r1e massas e para as massas. O
novo senti<lo cle arte. manifestado nesses moti_
vos empolga verdadeiramente mesmo a quem
tenha pocliclo apreciar alguns inegualáveis te_
mas rie Orozco, no conteúdo semelhantes. tÍma
sulrerior preocupação domina esses admiráveis
estudos.

O binômio mu,lher-trabalho (.já por ou_
tros o.bservaclo) é, pois, a dominanie cie todos
os. quaclros deste primeiro grupo. Este binô_
mio planifica-se numa grande ansieclade plásti_
ca,cle exprimir, genericarnente a grandeza cio
sofrinrento humano. n{aterialmente, justifica_
se oela inspiração gue ao artista fornecéram cer-
1os aspcctos de vida e de trabalho da cidade de
Porto. Delineia-se, assim, uma pintura social,
a.ntes. uma pintura de emoção soiial. E, aqui.
cler.'emos plla{ tm pouco. E, que na pintura
sociai cle Abel Salazar, sentimós faltai qual_
euer cojsa. Há un.r fator beleza. Itas nãoãpa-
rece o fator combate. Essa pintura social não
fixa, pois uma expressão de arte proletaria,
quer clizer. uma pirltura construtiva, ciesenhan_
clo novos limites para além das lagrimas presen-
tes. embora os seus elementos hirmanos sejam
mulheres operarias. Isto é um fato imporian-
te que convém não enreclar. Explicanclo me_
thor: há. neste gosto cle Abel Salazar, um real
filão rle humanidacle (como atraz dissemos). as
figuras fortemente salientarlas, umas vezes pri-
rnorosamente vincaclas e batidas de luz (por
pouco grle nos seria permitido clizer ; a çsn5-
ciencia_ iluminada), outras de rijo metidas na
penumbra com um vigolismo muito caracte.i§-.,,,



tico. Mas, no conjunto, as composições tomalll
um jeito tal que se ailocicattr, e as figuras, su-
hlimando-se. adquirem um tom biblico, enqua-
drado num grave ambiente de ouro ve1ho. En-
tão. unra poalha de iclealismo as cobre. A gente
como que gostaria de pisar aqueles armazens,
rie correr aquelas docas. de encher aqueles sa-
c.crs. de tocar aqueles tachos de co,bre. A gente
como que gostaria de viver aquela vicla. . . \{as
afinal, r1o que se gosta é precisamente e ape-
nas. tla côr, da composição, da subjetivação do
conjunto. Há portanto. uma sub-estirlação
rle realismo. E. nesta altura. a 1;intura social
de Abel Salazar em certo sentido cleixa de ser
pintura social, para ficar apenas com valor es-
tetico rodopiando em moldes estruturalmente
clássicos. E' o estatismo da proieção social da
pintura de Abel Salazar que nrais a preiuriica.
Ela resume-se e resolve-se em si mesma.. nad.r
nos dando além de alguns faias t{eterrt.ittatt!ts.
lÍas isso, qualquer nrcncheuique da arte o faz.
Repetindo: a pintura social .le Abci Sdazar
nunca consegue ser arte irroletaria pcis lhe
laltarn no conjunto, deternrinarlos elenitutos
11ue, contudo, multiplas Íigur.Ls indivicluai-. pos-
suem, A um derrame de beleza se r;acrirjir:rxr
o pregão intimo, tratural etn to:ios o: ti1.,os ,1ue

perpassanl nesta feição <Ja obra de Abel Salazar.
No segundo grupo rle trabelhos. x .{ue gos-

tariamos se chamasse "Quaclrcs de Paris" r,a-
mos encontrar de novo a mulher. Porem nrstes.
é a mulhcr mundana, a burguezinha rje Par:is,
no bar. no Luxerrrburgo, 11o café. no ca.saco ,,le

peles, etn t-rão sabemos quantas notar-, de "eal
valor. Pequenas cabeças seguianr silhtr^-tas.
tons azulaclos e roseos, uni ambiente bern <iifi:-
rente de tu<lr-r que anteriormente se divagou.
A mulher, aqui, quiz um outro mundo. T-irn

rnunJo cposto ao clas "carvoeiras". I)e cornrrm,
apenas a mesma emoção r1o ;rrtista.. irian,lo e
recriando motivos de lrcleza plástica aqui r.er-
dadeiramente á r,ontade. Sucedern-se os coio-

' ridos encantadores. Um azul rnatinal que so-
bre quasi todos eles, dálhes uma frescura ad-
miravel .

Todavia, nesta Íasc rla sua e-rposição, AIrcl
Salazar é menos Abel Salazar. O traço não
é o me-snro clos trabalhos oue analisalltos em
primeiro Iugar. Notam-se influencias estranhas
ii sua personalidaCe. lJm mo<io de intprcs.sic-
rrisrro corn ambiente arreiga<lo. Por ali Re-
noir, Degas, Van Gogh. Ainda uma ou outra
manctra <le arnbiente fauztista. Enfim Paris
sob todos os aspectos. Abel Salazar é menos
Abel Salazar

São estes os dois principais grupos de
trabalhos que a exposição nos revelou. Mas

i grupos opostos, como se viu: a mulher de tra-
balho e a mulher mundana. E neste pontcr.
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Abel Salazar trouxe-nos algo de constru-
tivo: nm talão cle ferro entre cÍois destinos, um
infinito entre clois polos. A futilidade inutil
r1a r.nulher burgueza e o esforço auouituo e tttag-
niÍico da mulher proletaria. Separanclo estes

dois polos estes dois circulos intangiveis, todrr
um muncto rle contrastes, toda uma luta que

.lrasta para derrocar uma sociedade, uma clistán-
cia que vai de utna clescarga c1e sacos, numa in-
Íinclavel doca. a um bom cigarro, preguiçosa-
rurente fumaclo num mârpple de r,eludo verde.

Finalmente. nos retratos e nas paisagetrs.
Abel Salazar lrantem llma llla11eira clássica.
tradicir-rnal no gênero. Unr born auto-retrato,
urn bom ,funqueiro. rlm born Artur: Loureiro.
Entre todos distinguent-se. toclavia, o Íetrato
cle X{arck Athias. Este tem aisance, claridadc.
e é rnenos fotoqraf ico q.ue os outros. Nas llai-
sagens -A,hel Salabar é vulgar. llas este fato
não nos rleve surpreender num artista que joga
sobretuclo con.r elementos humanos.

Ouen.r se habituou a admirar o clue c1e rro-
\-o se tenr feito na pintura cles<le l{ar.ret, Ingres.
Cézanne. Van Gogh. Picasso. \Iatisse. dellois
I-hote. Lurçat. etc.. talvez não goste rla fuoo
por vezes a.centuaclarnente clássica dq Alrcl Sa-
lazar (e cluanclo empregamos a palar-ra c/rís'sr-
.o quererno-nos referir, é claro. a esse idealis-
m<í fotograficci que tira 1r olrra cle ar:te o sabor
presente contemporaneo) . I,Ias, pclr outro lado
encotrtrará nela um tão precioso enca<learncnto
rle material hutrrano. uma tão clara e vir,a sinr-
patia .uma tão. forte sublimação rle ccrtos ele-
nrentos. fatores estcs que se aliant a unta lar-
gueza rle téoiica rlrre perntite um certo clespren-
clinrerrto <le alguns ponlrenores sem que a for-
lração final -*eja preju<licarla) (lue se r,ê olrri-
garlo a comungar ncssa emoqirrt esttanha c inr-
pre'vista ii olle o arrasta unra não se saJtc rprc
força invisivel. fnl'isivel ? Não. I,lssa forca
é o sopro cle virla behiclo no ar rlo rnundo que
llassa cl;, ohra rle arte á nossa consciencia e que
se nranifesta, sinrultarrearrerlte. nuntâ suave ar-
sustia, num pensaÍnento clc {el c nuns olhos
bem r«rltados para o alto.

Portugal .

Terra de Mafrense
RBVIST..I DA COI,ONIA PIAUIENSN

À ?{} de Dezembro ern tadas as hancas,
numa grandc edição de 40 paginas ilus-
tradas.

T?EDAÇÀO:
Edif icío do Liceu, I-iterario PorttL-
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Dois olhos ahertos para o mundo
ELIEZER

Vierqm me chqmor torde do noite. Mi-
nho moe estqvq rqdioso - por quê não
dizêlo? -- risonho quosi, Íellz.

- Filho, um chqmqdo.. .

Devicr ser quolquer cousq urgente, gro-
ve tolvez, poro me procurc{rem o tois ho-
ros. Mos não importo. Eu sou médico e
os médicos não têm horo certq de trobolho.
Lá está o meu diplomo presqdo no porede.
Pobre e qnónimo dÍplomo que consegui à
custo de muitos oborrecimentos e que, otó
ogorq, 

- 
já são possodos seis meses

não me compensou no mois mínimo. E
sgorc um cliente mê êsperq no escuro solo
de jontor. Nõo é o primeiro, nem o segun-
do. Mqs ossim mesmo posso precisor o seu
n.o, é só olhor poro o meu envergonhodo
Íichorio e consiotcrr que este é o cliente
n." 23. Quondo {ôr fqmoso, creio que r^.
gorei todos estes cortões. Terei tontos, ton-
tos milhores - e sempre mois importqntes,
mqis remunerodores poro Ío1or o verdqde
-- que precisorei ocupor um quorto inteiro.
Entqo terei cofres-Íortes, poderei chomqr o
minhq secretorio com um operto de cqm-
poinho, e será de teleÍone que os clientes
solÍcitorõo meus oÍicios. Serõo em termos
delicodos, imploronte.s muitos vezes.

Doutor, meu Íisodo I

Nqo, estou pensondo tojices. Eu rr, ^
especiolisorei em cirurgio obstótrico. Ncr
minho porto boterõo muitos homens e mui-
icrs mulheres com corq de qssqssinos; mo_
cinhos esportivcrs, muscujosqs, chegorõo
humildes, de voz bcixcr, os broÇos cqídos.
Or-rvirei muitos historios conhecidos, pode-
rei - mqis do que qur:lquer outro __ des-
nr-rdor olmos e corpos de n-roneirq obsolu-
trr, obsorvente. E quondo desinÍetor os
{erros, os ]óbios nõo estqrõo corminodos,
nêm os Íoces rosodos, nem crs sobronce_
lhos pinicdos. Serôo sêres humqnos, sim-
ples e primitivos ccmo os ontepossocjos,
que dqrõo gritos, chororõo, pedirõo perdõo
c quem Íizerom e a quem nõo iizerom mol.
E enquonto isso eu lovcrrei os mõos.

It"4inhcr mõe instcr:

- Vomos! O cliente jó estó nervoso!
Visio o poletó e entro nq solo. Um

hcmem olto, trorlcudo, levonto-se oÍobqdc.

- Pelo qmôr de Deus, doutor, é1o...priúq mulher... estó...

BURLA,
Foz gestos com qs mÕos, com os olhos,

coà. os lábios. Apiodo-me dêle e Íoço um

mos de corro - nenhum de nos dois folo.
Sem querer, entrego-me novomênte cros cle-
vqneios: é o meu troço corocterísticc, o mi
nhq mqnío. Já me Íolqrom que eu podia
ser escritor, mqs pqra isso é necesscrriq umo
quolidode que nõo possuo :o Íugq do reo-
lidode. Si conseguisse nõo ver nqdq, ou,
por outro, condicionor cr reolidqde e o imq-
qinoção em dóses equilibrodos - creio que
escreveliq. Mos qgoro não, sinto-n:.e inco-
pocitodo. A impressõo que tenho é de
que tudo o que produzirei nunEo equiporo-
ró o vido em si, nuncq passoró dã tltr.o-
iurcr. E, mesmo que consigo isuclá-lo, os-
sim mesmo será inutil, obsolutomenie sem
importôncio. E' couso que todos conhecem,
que todos sobem, que todos vivem.

Chegomos.
E no porto do entrodq, o homem me

segurq o broço e só sqbe repetir: "por Ícr-
vor, por Íqvor". Sorrío. Como gostorio eu
de poder sorrir ossim poro mim mesmo, sor-
rir dq minho existencio... Mos bqstq: sou
médico, e dos minhos mõos viró o Íelici-
dqde ou o desgroço. No cqso todos estõc
qnsiosos. Um goroto de dez qnos olhs-m_o
ossustodo e sóme ncr codeiro de bolqnço;
umq velho megércr, de cobêlos brqncos üh-
sojutomente irrespeitoveis ,dá o impressão
de viver cofistontemente Íozendo mol; no
quorto opertodo, o porturiente geme e d<rs
suos temporos corre um suór qbr-rndonie,
Quondo me vê, seus olhos se oquietom.
Distribúo outro sorriso reticente.

Ã velho, vindo nÕo sei donde, descio-
brq-se. Enche umo bocio de qguo quer.r-
te, dispôe os lencóes do cqmcr, preporo o
rnujher que voi ser mois mulher. por mqis
eue queiro, nõo posso odmirá-jq, irnpres-
siono-me mcl. Súblto, um pensomento he-
sitonte, cruzo o mente: "elo quer rncrtcr o
recem-noscido". Estes movimentos, cstcr so-
iicitude todo, nqdq mois é do que umo
preporoçõo premeditodo, é como si esti_
vessemos num cenário hobilmente prepq-
rodo. No Íim, quondo o creonÇo noscesse,
é]o o qgqrrorio com finqido einoçõo, sci-
río com é]o cio quorio, e nos Íundos dcr
cqsc - 

qli onde cr escuridõo oneytesío con-.
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ciencios - exporio o corpinho miúdo oo
vento Írio, vê-lo-io crgitor-se, tremer, sufocor

- s nssfs momento colentá-lo-io com Íervor
nos broços gozorldo o vingonço, e de-mo-
nhã o sol nõo mochucqrío dois olhÍnhos câ-
gos.

- Pronto.

ArregoÇo os mqngos, preporo-me conl
cuidodo: ó o primeiro porto que opero. O
corpo desnudo tonteio-me por instontes. Qucr-
tro mezes ontes, si eu o contempiosse qssim
como ogorcr, poderio levor um tíro de umo
horo prc outro. O mqrido distribuirio pon"
codos e injurios, irio qos jornois, movimen-
torio o policio.

- Seduziu minho mulherl E' um cono-
lho, um sujeito sem morol, sem vergonhcr!
Êle me posol Eu o mqtol

E bem possivel, entre os reporters, ho-
verio um Ferez Hrschrich em disponibilidode.

O morido ó um touro. Está ondqndo
prcr cá e pro 1ó no colçodo de borro piso-
do. Seus musculos estorõo írouxos e incon-
sistentes como os de umo Íreiro longomen-
te enclousurodo; quolquer mocinho cheqq-
ró perto dêle, dor-lhe-á empurrões, xingá-
1o-á de nomes feios. Êle não reogiró, por-
que -qgoro nõo ó um homem, ó umo cqrico-
turo; Íoi-o nqs noites chuvosos de invemo e
mesmo nos modrugodos quentes de verôo.
Agoro ó um tropo que oguordo umo polo-
vrcÍ. E eu nõo quero e nõo desejo deso-
pontá-lo. Sei que mois torde - e nõo se-
rõo umo vez, nem duos - omoldÍçoorá
este momento sublime, imprecorá em oltos
vozes contro os imperotivos do séxo. E en-
tão élo nõo será nem moÇo nem bonlto,
seus seios coirõo, o ventre secorá e os lo.
bios võo murchor como umq roso envelhe-
cido ontes do tempo. Mos o meu dever é
obrir npvos olhos poro o vido.

Sei bem que isto é um soÍrimento su-
premo, sinto mesmo todos os pequencrs dô-
res unir-se, integror-se, torturor o corpo de-
sotoviqdo. O suór escorre pelo bôco, perlo
o queixo, molho cr gorgonto enrugodo. A
mulher está velho, velhiqho. Uns restos de
po-de-orroz humedecem, Íomom umo pqs-
to bronco no rosto pálido. Os olhos qbrem-
se, fechcrm, piscom, nõo vêrrr ncdo; os bro-
qos controem-se, pulom como cobrqs Íeri
dos, obondonom-se, rosgom o lenço1 mon-
chodo. E nõo quero olhor o ventre que
pulso ,respiro, me esmogq onte o visõo do
vido qu-o se Íoz oos pedocinhos. Já estou
ficondo tonto. Porece-me que estou con-
certqndo um relogio de pendulo invisivel;
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sinto-o vibrqr, boter os segundos, os minu-.
tos ,os horqs, e porece que ô1e insta comi-
go, chqmq-me de Íroco, de novoto sem ex-
periencio. Mos eu não tenho experiencio
de verdqde, nõo é preciso que o meqéro Íi
que me olhondo com coro de lodrõo logrodc

- eu nõo cr desopontqrei, nõo quero, sobre-
tudo, desopontor-me cr mim mesmo - ê
oquêIe sujeito inquieto que posseio pro cimo
e pro bqixo no ruq indiferente. Serio bom so
soubesse rezor, si conseguisse inÍundir um'
pouco de Íé nesto mulher que qtinge o ouge
do torturo e no entqnto continúo se esforçon-
do, dilocerondo os enronhos, olhondo-me co-
rojosomente nos olhos quondo o delirio o
domincu e eu tenho muito recelo de fiiá-lo
proÍundomente, {ujo dqs suos reoções his-
tericos. Nõo, ó preciso ter muitcr Íibro poro
continuqr nq medicincr, muitcr copocid de
de quto-contrôie. Tolvez, tudo póde ocon-
tecer, doqui o dez onos este espetóculo nõo
me comoverá mois, nõo me toccrrá no mois
minimo. Entrorei no quorto do pcrrturien-
te colmo, olheio o quoisquer sentimentos
não-proÍissionqis; lovqrei os mõos, chego-
rei qo extremo de retiror um Íio de cobôlo
perdido ou um Íiopo de olqodôo oderidc
clondestinomente oo oventol, e quondo
soir, o vinco dos minhos colços deverá es-
tcn corróto e os sopotos brilhcrntes e os
unhos bem oporodos. Serei o médico do
modo, o gronde cirurgião com ploco dou-
rqdo no porto. E' um corpo de cêro o que
estou retirqndo, de côro inclusivelmente póIi-
d.o e omorelq. Pós, mõos, cobeço, tudo em
miníoturo, cporecem no oberturq voginoi e
esperom o ehqmcrdo do vido. Esto vertigem
nunco possoró. Mulheres ricqs e mulheres
pobres terõo o seu suór misturodo oo meu,
os seus desesperos froternizcnõo com o meu
desespero; os onos nõo influirão, nõo tor-
norõo opáticos os meus sentidos; e quondo
qs mõos nervosos se ogqrrorem oos troves-
seiros - de plumos, de lõ, de olqodôo -pelos minhos mõos possorá tombem o Írio
dq morie, nos meus nervos o sqngue se
coqgelorá e os dedos que monejorem , os
Íerros não me pertencerõo, ogirão mecóni-
comente, proÍissionolmente.

Neste momento eu quero pedir perdõo
à mulher que voi ser mãe; quero ojoelhor-
me à beiro do como e, delicodomente, com
um respeito medroso, beijor o mão obqn-
donodcr que nõo teve mois Íôrços de se
controír; vou pedir perdõo, bcrter no peitc,
confessor-me máu, degenerodo, ví1 . E
quondo chegqr Iá Íóro, nõo sorrirei oo poi
ogrodecido, nõo lhe direi polovros de con-
foito; odiorei q sucr bestiolidode inscrciqvel,
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EGOISMO
Mús ocú de tí misma
te crmcrs
y tu bellezq ie ensimismc
en el espeio que llamcs
de tu sala interior.

Mós crlló de tu intimidqd
me tienes um poco de qmor:
limosnq remotcr
de tu ccrridad. ..

Te encuentro un pcrecido peregrino
en la Íugcr de lc gcviotc
y me siento tu adicto Íiel;
rondcrs en el mcrr vespertino
que inÍlcr su vientre de miel.

Más allá de nosotros misrnos
nos cmoremos
y nos clsomqremos
al broccrl de nuestros propios crbismos.

MIGUEL BUSTOS-CERECEDO.

o seu contóto me repugnorá crté os vômitos.
Cqminhqrei depresso no ruo cortodo de
esquinos, trovessos, bêcos e viélos e o luz
dos lompeões nõo conseguiró opqgar o
nôjo do meu rosto. Si forem muitos os pros-
titutos que me chomorem, sentqr-me-ei no
colçcrdcx sujcr, lorgorei q moleto precisomen-
te em cimo do escoodouro e gqrgqlhorei
loucomente, olucinodqmente, como um ho_
mem opoixonqdo que viu q bem_omodo
cqir deboixo de um bonde e nõo poude so_
corrê-lq. E no fim de tudo, qronâo ievon;
tor o cobeçq, verei o veiho estrongulondo
rÍ creqnÇo, topondo-Ihe os norinos, compri_
mindo-lhe o bôcc, deformondo o cobeço'in-
consistente 

- e eu não terei Íôrços de óritcrr.
O corpo está todo encolhido, rugoso,

umo bolq mol conÍeccionodo :retiro_o com
cuidodo, com corinhos de qnjo-do-guordq.
Dcrs minhos pernqs sóbem, nõo formigqs *
élos sõo muito pequenos 

-, mqs borotos,
bqrotos negros (por quê negros?) quê mor-
dem q péIe cobeludo. Doqui o pouco pulo-
rei no quorto, tremerei 

- e o diobo do ve-
lho nõo sái do lugor ,nõo tomo providen-
cios. Pelo omôr de Deus, desgrcrçodo, mexo-
se, nõo vô que nõo me oguento mois? Nõo,
élo não está interessodo; quondo o creon-
ço estiver solvcr no berço, me xingorá ,diró

borboridcrdes q dqnodo. Bosto, que inÍernol
Cheqou o momeqto qlucinonte, decisivo. Os
lóbios do mulher engrossom, Íicqm rôxos,
os nqrinqs dilotom-se, o gqrgontq inchcr,
soluço como o moré que enche. As láqri-
mos são pedros de ogucr qrosso, pesodcr,
que rolom pelos Íoces, rugem, estrondom, se
perdem no vertigem dos seios mctssiços.
Nõo quero olhor, nôo quero ver nodcç o
:uór se mete nos olhos ,nos fendqs dos de-
dos, no bôco Íechodq. E soem, € sê aira.
rurrrerl e se crgigontom oquêIes porcos quÍ-
los de corne morno, de cqrne úmido. Ocu-
pom o quorto todo, topom os sujeiros, os
trostes, o codeiro veiho sem ossento. Estão
pendurodos rlo cordõo umbeliccl, no fÍo de
vido que já tironizo o oposento. Agóro nõo
sei mois o que estou fqzendo, porque dou
polmodos, seguro Íroscos ,esÍrego ioolhos.
Eu nõo sou mois eu, nõo me reconheço, não
controlo os meus movimentos, e, miroculo-
somente, todos os ótos soem precisos, ener-
gicos ,certos, eficie,ntes. A velhq tomo
conÍicrnços, segurq-me o broço, permite-se
ojudor-me, troz ponos, olÍinetes de segu-
ronçq, mexe os lábios, ovivo o brilho dos
olhos. E eu nõo entendo, não me ossenho-
rêo do situoçõo, pcÍr.eço tqmbem um recem-
noscido que obre o bôco desdentodo e co-
rojosomente berrcr poro o mundo.
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O conto brosileiro tem sido o motivo
literário mois em vogo. Concursos e prê-
mios poro os melhores contistqs ou pqro.cr
oÍirmoção dos moiores contos, tôm se pro-
cessodo com resultodos interessontes. A
reyisto de Murilo Mirondo consof]rou os
dez melhores num prélio entre intelectuois,
o pedido, e q livroriq José Olympio conce-
deu o prêmio Humbetro de Compos q um
bom escriior de Pernombuco (São bons os
contos de Luis Jordim si bem que os do
volume "Moriq Perigoso "nõo sejom dos
melhores).

Indiscutivelmente, Dios do Costq é urn
dos melhores contistos vivos do Brosil, issc
porque existe, por exemplo, um Ãnibol Mci-
chodo o qporecer de quondo em vez com
os suos fobulosos riquezos intelectuqis. I_,i-

ierqriqmente podem ter logor outros porole-
los. Como sentido, não. "Concão do Bêco"
encerro r-rmq série de *.rr.àg".r, verdc-
deiromente vido, integrolmente on;fusiio,
proÍundomente trogédio. Os seres que iá
estõo reunidos inspirom umo solidcriedode
emocionqnte montendo iodos os corqcteris-
iicos do reolidode. Aporecem muiiqs ve-
zes ropidomente poro dizer o essencicr] e
o Íundomentol. A gente do clqsse que Dios
do Costcr penetro é ossim mesmo muito
simples e muito noturol dentro dos so{ri
merltos que oindo estão em ciio. Culmi-
nondo, oporecem momentos de redencão
desobqÍonies e promissores.

O comentário, o contocto e q solidcr-
rledqde com o pessool do contisto bqiono
nõo podem Íormor umcr peqo inconsutil. Ao
contrário, sõo persorlogens que inspirom ou-
diêncio em seporodo. Merecem ser trotod'os
de persi como elementos de mosso.

A litercrturo oluol só se estobelecc
quoirdo corresponde qos onseios dcrs cricr-
turcrs e se mede pelo eÍeito dc penetrocõo
totcrl no bio-psíquico envolvido pelo om-
biente sociql. Os leitores sequiosos pelo
culturo exigem o reolismo otuql -- reolis-
mo que nõo tcmo Íórmo sem os escloreci-
mentcs, tcmbern otuois, de:isivos ircr criocô;o
de r-tmcr obro cleÍinitivcr. Observor naó é
umo possibilidode de noturezs mecânico
oo crlconce de quolquer pessoo. Observor é
um previiégio poro os que têm em corres-
nondêncio o sensibiiidcde voltodo poro o
exterior. E' sentir, é integror. Ãcontece is-
so o Diqs do Costcr. De "Pensào Fomilior"
o "Mqr GrqnCe" hq um crescendô no mo-
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Baco", aglomerado humano
Silvia Leon Chalreo

"cônção

vimento dos Ícrtos, nqs situcções que se
projetom estronhqs e mqrcqdos. Sugerern
nomencloturqs os individuolidqdes Íixodss
e merecem clossiÍicoçõo pqrq estudo. So-
lientqm-se os exemplores de comportomen-
to folseodo dentro do próprio condicionolis-
mo. Scbrepujqm os proletorios esmogqdos e
distqntes dos destinos e gLle ignorom ter di-
relto ou que nõo qtingem por rozões nào
delimitodos.

"Trobolho" entre outros é umo espócie
de reportqgem humon.o como preporoÇõo.
Literoturo convergenie poro o drqmo cole-
tivo com cenários diversos e constontes.
Sente-se o outor vivendo e sentindo o meio
que descreve. Pcrq terminqr o sinÍonÍE
proíbido com todq o suq puJonço de bele-
zo opoixonodo.

"Conção de Bêco" é um instqntâneo te-
nebroso e conyincente. O José Eiicrs nõo
tem o menor ospecto de Íicçõo. E' um irmõc
cie todos. E' um elemento modelo e com-
ponheiro de tontos que enchem o livro de
principio cr Íim. O Íecho de "Conção do
Bêco" deÍine bem o desencontro com o
ideol olmejodo pelos vivos:

"O Diretor tem esperonços de que eu
me corrijq. Eu, porem, estou sotisfeito co-
migo mesmo. Agorcr é torde de mois poro
eu Ine regeneror. . . "

Como símbolo "Umo trogediq sem sqn-
gue" tem signiÍicodo poderoso. Corminho
feito crionço exprime o conciêncio oindcr
onuviodo tõo estqbelecidcr entre os qdultos.
C incoriciente qgindo poro derrubor crs
mois onheloscs ombiÇões ó um dos Íenô-
menos mois comuns nos gestos humonos. O
Terremoto, que nem o próprio Dlos do Cos.
to conseguiu solvqr é constontemente o ví-
timo de todos os Corminhos grondes ou pe-
quenos, omigos ou inimigos. E' o sonho -nosso mundo crnsiodo.

Os grondes posseios do esprizoid.e
estqo mqgniÍicomente desenrolcdos. "An-
susiio, "Enquonto Yvone me espero", etc. or-
rostom o leitor cr interiorizocões dolorosqs.
Sugerem principolmente o que "Personq-
gem" concretizor,r: o verdcrdeiro ocupou o io-
gor dcr Íicçõo e os homens se encontrom em
toCos qs cerios.

Ãs olternotivos do introspectivo e do co-
letivo dõo oo ogiomerodo humono que é c
]ivro de Dicrs d.cr Costo, o seu sentido urii-
versol.
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- Ttoc-1lun, ttco-pun, ttoc-ptrn...
Ttorotototoc... Itumbumbtrnr-

bunr...
Diriase que las balas quisieran al-

iegársele a flor de piel, pegársele co-
nro parâ revelarle en cstrecha confi-
tleniia la intención dc las automáti-
üárs y de los f usiles enemigos.
" ftoc", le detona secamente al oido
i:n proyectil; luego se denuncia al
irente el "pun" del Í'usil pila. Tto-
:'otototoc" se le viene una ráfaga cle
''1lesada" en medio de un profuso
:,bejeo, y más allá se descubre en se-
.trida cl "bumbumbumhurn" de ]il
,,ieza . Pero el hornbre conoce irar.to
".r rlevosia de las bal:rs. Si ellas tan-
itr se lê acercan, no es precisamente
:;ara alisarle el cabello ni para dar-
ie pahnzrditas en la espalda. Enton-
r rs, tan pronto como se le anttncian
l-rs confidencias, se aplasta contra
.l suelo, de cabeza zr-pies, y quecltr
:nrór'iI entre las hostiles carahua-
;\.
Esta noche es negra como las an-

-::'iores, ei surazo no ha recogiclo
" nguno de sus elenrentos: el rnis-
:ii,r 1'rio, la misma garÍra intermiten-
.-r. el mismo viento. Pero el hosti-
*rltiiento ha perdido toda su violen-
.ir. Son algunas aulomáticas 5, al-
-rrnos fusiles los que disparan uncl
irus otro, por turno, a lo largo cle la
i.nea adversaria. Esta es como un
arlrnstruoso teclado que fuese recot'-
r-rlo de un extremo â otro, una )r
'rtrrl veZ, por unâ mano neurótica.

El horrrbre se arrastra a tientas
;'ot'lâ entraía del tuscal, desgarra-
Jr,r por las carahuatas y por las ra-
rnas de las tuscas derribadas en la
hatalla. Hace rato que el puesto de
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centinela quedó atrás. De cuando
en cuando tropieza con un cadáver
y procum alejarse rápido. Estos sol-
dados murieron hace unas seis ho-
l'as y en estos momentos ya se es-
tán pudriendo; es irnposible sopor-
tal su vecinclad. Llegan a5res dc he,
ridos. Por dónde estarán? El
hombre no concibe la aventur:a «le
buscarlos. Si errcontrara un hcrido
al paso, se veria irremerdiahlcnrente
perdido, . .

I{ace clos noches, en el ltueslo de
ccutinela avanzerclo, en lror.ris tle ab-
soiuta caltna, el hombre contraiase
de pánico fr:ente a un peliuxo en que
había rnás irnaginación que r-ealidad.
Ahora, totalmente entr.egutkt al ca-
pricho cle las balas, r.eptarrrlo (:onlo
gusano rumbo a las posici«ines ene-
rnigas, se siente poseedol. tlc una vi-
gorosa serenidad. Sahe que rie irn-
proviso algÍrn proyectil puc.tle nrc-
tersele en la cabeza o en ios horn-
bros; son tantos los que l)asân rtl-
zándole con sus zurnbiclos. Sin em-
balgo sus nervios pat'eccn rrltora au-
sentes cle str organislnrr, Cr.ilrndo lc
pasái lrna r'áfaga, eS p,)i' c:ostumbxr,
es mecánicanrente que s() att]asta
contr:r e] sue]o. Por si"i|trtrslo salle
que hay peligro; pero cst:i lan Jairii-
liarizado con el, que ),ár 1lo siente
r:liedo y sigtre arrastlr'rndose.

Que difícil es arrash'arse cn ia scl-
r-a y sin haccr rLrido. illuinto se [ar'-
da. Nunca se sabe la distilnr:ia tlue
sc recorre'; mas ahi t:stirri los ofrciu-
165 qi.tc guielen saber a ctiántos n,c-
tros precisos se halla la línea enemi-
.gái, )'erl satinaclor Iiene tpre invelrtiir
lior la fnerza unir c;,frr..

Llega a una estrecha depresión
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del terreno. Aqui puede descansar un
poco. Se sienta en ei {'onrl,t. llsi:i a
cr-rbierto del fuego. Iiclrr.r un sorbo
cic rgua. E1s tan densa la oscuridad,
qlre no ve a tres pils.Js rle rlistrincia.
Se halla seguramente en una caÍiada.
Acaso por ella penetiar on los pilas
ilurante el bombardco para iniciar
stt asalto. No obstante. no pudieron
acercarse lo suficieuie. Fr.acasaron.
Se cargaron al sud, llegaron a diez
pasos de las trincheras 5.- alli se que-
daron para sicmprc lc.s pobr.r:s. El
asalto í'ue definitivarner:te rc-chaz:r-
do. Sólo que se suirirl consiclerlblcs
perdidas. Segírn conttrl,'a c.l cornan-
dnnte de cornpaíiia, el regimiento
trrabía perdido cien.lo urreve holnlrles
cntre muertos y irericlos. 'Ireiriter v
un muertos. Por notablc casuali-
dad, el nirrnero drtl regirniento. I{.1-
bia muerto el subt.tniente (.1árdenas"

Una iástima. Era muy bueno. Tra-
taba a los soidados corno a sus her.-
Iilanos. Siempre nlirel'on los oficia-
ies más buenos. Pero los ltilas ha-
bían muerto por montones. Àhi, en
el tr:a-vecto, habÍa hallado siete, ocho,
quizâ diez, y sólo en Ia linera l'ecta
que había recorrido. Y frente a su
tronera, el solo había hecho un nlon-
toncito de tres.

Ni fusil, ni morral, ni frazada tlae
ahora. Apenas la caramafiola colma-
da de agua. Asi va uno cómodo y
sin meter ruido hasta ei Í'in rlel mr,ln-
do. Tiene un poco de coca. Iixh'ae
la bolsa que está metida en una fal-
triquera y se pone a mascat'al rnodo
indio, hoja por hoja.

No es la primera.vez que cl satina.
Lo ha hecho muchas veces. .IIs casi
una especialidad suya. Ilstá a punto
de gustarle. Además, aparte de srr
cabo; no hay uno solo clue putrda sa-
tinar bien en la compafiia. Ahora
mismo, su cabo entró Jlor c-rtn.l la,io.

El descanso ha sido ya largo. Âde-

NOVEIWBRO, 1939

lante. La cafiada parece oblicua; de
suerte que por un lado del-re ir a la
linea pila. Como seguramente ir a la
replegado el enemigo, se puecle lle-
gar sin novedad hasta las trin-
cheras vacias. Luego echa a gatear
hacia el frente adversario. J-.as l,alas
siguen abejando en el aire: I,ero son
inofensivas. El no tiene necesidad
de pegarse al suelo.

Hasta este momento no había pen-
sado cn el Í'r'ío. Balas, carahtiatas,
cadár,eres, tuscas, menos el frío. Ill
estaba ausente del frio. I-'ero ahora
sus nlanos, su espalda, srrs rodillas
están congeladas. Una extraõa an-
gustia empieza a roerle las r'ísr:eras.
Nace cn el el temor de no podcr
avanzar muy leios. Se sienta. Se Í'ro-
ta las manos con ahinco; hace fle-
xiones desesperaclas con ias rodillas.
(onsigue un poco de calor. Sigrre
adelante.

Oye de pronto un frufrir de gra-
nada. Se pega al fondo tlel cauce.
El proyectil estalla tan cerca, que
cae sobre su cuerpo una rnanga de
tierra. Inrnediatamente estalla otra
granada. Son normale de ruor'ttrro.
El hombre abandona la caãada y
busca en las tinieblas, pr-e3llt'oso, a
rastras, los embudos. No talcla r:n
hallar uno. Naturalmente es nnry
poca cosa. Se mete y se enoviila dcn-
tro. flna tibieza de lecho para slt
cuerpo. Un tierno calor cle n:edre
para su angustia. Se pone de un
Í'lanco y de otro, a fin de que cadzt
uno reciba por igual la partc dc feli-
cidad que le toca. El hoyo se va en-
friando. Pero ya está el en conrlicio-
nes de volver al cauce y prrrstrguir
su peregrinaje. Al ar-rastrarsc hacia
la caÍiada, sus nlanos se hunden err
un clrarco de sangre y se ie erizam
los cabellos como si de súbito apare-
ciera al borde de un precipicio . La
sangre está fría, pero es fresr;a, no
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sc hâ coagulado aün del todo. i\ltcr:a Y obra. Arrastra el cadáver hasta la
dislingue rlaramente, junto a cil, un cafiada. Luego prosigue su camino.
cadáver. No lo notó al buscar el em- No se puede saber cuánto tiempo
butlo. Piia o boli? La vista no está ayanza a gatas.
para árbitro csta noche. Las manos. Percibe un tenue murmullo... Si-
Lal vez. La cabezarro lleva gorrtr ni gue avanzando. Yoces imprecisas...
sombrero. La blusa es tan vieja, tan Una tusca descuajada cubie el cau-
anclrajosa, qug no puede aportar un ce y le retiene. No es posible apar'-
testimonio; además está toda ensan- tarla sin hacer ruido. ELhombre sor-
grentada; parece que hay una gt'âl1 tea el obstáculo arrastrándose por ei
herida en el pecho. Los pies rro cs- borde. Vuelve al cauce y continÍra
tán calzados. Tanto entre ellos co- avanzando cada vez más sigiloso ;r
mo entt'e nosotros hay tnuctros sol- más anhelante. Ahola las voces casi
claclos que no tienen zapatos. su son c:laras. unos pasos más. . .

cintura está ceõidâ por cartucheras . bolij. . . contraataque... -vicker_ repletas de cacerinas . Este r-'s le hieren el oido como traídas por
un inriicio. Por Io general los nucs- una nlano estas palabras.
tros czrrg:rn la munición en el morral; Todavía unos metros más. Puet'le
entre los pilas hay nruchos quc lrsan quedarse aqui.
cartucheras vieker. Ah, su carama- - Sabrán que eitamo cerca.
nola es boli, de oficial... Una trágica 

- Lej engânará el ftrego que se
probabilidad loma forma en su pcn- lei manrla de leio.
samiento. Su cabo usaba cartuche- - Ayechama roiheyata catuett!...
I'as vicker y poseía una flamante ca- El hombre no desea saber más. Se'
t'amafiola de oficial. "Nunca me encuentra delante de un puesto tlc
quito estas cartucheras - solia de- clase o por lo.menos de unô cle centi".ir_, _ p_orqllg ya dos veces me ]ran nella aôute. Lo priniero es más pro-
salvario la vida. Aqui rebotan las bable; un clase y varios soldadoi r,i_
balas como en el cuero {el diablo" . gilando la cafiada. . .

I)alpa las cartucheras por un lado y " 
se ale.ia más sigiloso y más a,he-

por otro... La yema de su índice se lante quê al venii. Un descuido el
hrr.de 

_en un impacto... y en otro! más pôquefio, un ruido el rnás ler-e,
l'-s eM,e busca la muÍieca derecha: sería sui'iciente para acarrearle lotlir
cn ésta llevaha una cielgada, una es- una catástrofe. Entonces ya rro po-
irelta placa de ide.ntidad,-,sujeta con dría llevarse a su carlarada y ent,cr-
unzr triple cadenilla de filigrana. Ile- rarle tras de la línea. y loÃ dos se
ro la muíeca fué l'olada. Tenía un quedarían a podrirse y a aperganii-
iunar negro, prominente en el entrc- narse en el la-berinto det tusàat.
uejo; los dedos hallan al punto el El regreso prospera con una len_
'it.rcumento falta. titud deiesperante. Las balas no ce,

Con cada compaÍiero que muere, san de teier arabescos de zumbiclos
rl sclldado constata que se desagt'eiga en las tinieblas. Que trayecto m:is
ün poco stt espíritu y siente quc se largo tiene por delante el hoinbre.
r-lesprende un girón de su propia per'- Su frente se humedece de ur sstl-or-
:rrnalirlad. El hombre no tieíe tiem- frío y viscoso. Le arden los o.!os
ixr pâIra vacilar. Toma su detelnri- acribiltados por las sombras. El oí-
nación: "Hermano, te- tengo una do le repiquetea como una esquila
deuda impagable; no te dejare aqui". ' exasperaãal El corazonre golpea con

r ,r,r,*.E:r.r-'..i. -- l
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furia. [Jna ansiedad rnortal le traba
las manos y Ias rodillas.

Llega por fin al sitio en que que-
cló el cadár,er del camarada. Ahora
Ie vuelve la serenidad en un chorro
cle alivio v de esperanza. N{asca un
nuevo pufrado de coca, hoja por ho-
Ja.

Le quita las cartucheras, éstas quc
la tercera vez ya no pudieron salvar-
le la r.ida; las arroja a un lado. Le
saca el cinturón; luego se arranca ei
suyo; iunta ambas correas, que fue-
ron portafusiles en otro tiempo. Co-
loca el cadáver de bruces y de largo
al borde de la cafiada, pasando la
correa por el tórax, de modo que los
brazos quedan libres. Ahora se
echa de espalcla sobre el compaÍiero,
recoge los extremos rle la correa 1,
se los asegrlrâ fuertemente al pecho
por medio de ia hebilla libre. Tras
un ersÍ'uerzo sobrehumano logra vol-
carse contra el fondo de la caíada,
con lo cual el cadáver, }ra rigido co-
mo un tronco, queda câra al cielo y
convertido en una carga que pesa
más cle 1o necessário.

III hombre vive una etapa de es.
toica felicidad. El peso del camara-
da es en su espalda corllo una cruz
de redención. Sus mirsculos expri-
midos por dos afios de tlincheras se-
rían irnpcltentes para conducir pol
si solos este cuerpo inmolado en estr:
calvario bárbaro y sin sentido; pero
no son sus nrirsculos, son las suprc-
rnas fuerzas del espíritu las que ir:
llevan a rernolque bajo la red arne-
nazanle de las balas. Esta es la obla-
ción del dolor del hernrano, el irlti-
mo gesto cle solidaridarl del camaril-
da, el rnáximo heroísrno clcl soldado
quc no ha de tnerecet ascensos ni
condecoraciones .

La fantástica hormiga reptará con
su carga, lenaz, inquebrantable,
quién sabe cuántas horas, quién sa-
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be cuánto tiempo, hasta ganar el li-
nrite tras el cual el compaiero muer-
to encontrará la sepultura que le
corresponde como a ser humano.
"À,Ii cabo Parra, hermano, compaie-
ro - le dice en silencio el hombre
mientras las carahuatas le desgar-
ran los brazos y los musclos, - esta
noche voy disfrutando por última
vez tu compaãia. Esta noche estás
haciendo conmigo tu última retira-
da. Verdad que no habrá sed ni in-
solación. No tendrás que decirme
como en Campo Vía: "Hermano, nrr
puedo más. Busca sipoe". Al final
de este viaje por irltima \ez estare-
mos juntos en nuestra zanja. Des-
pues quedaré solo. Ya no vendrás
por las noches a decirme: "Hay or-
clen de satinar. Vamos, hermano..."
l)entro de unas horas tendremcls
que decirnos "adios" sin abtaza*
nos, sin hablarnos, sin desearnos
"buena suerte". f)espués tendré que
escribir a tu madre anciana y a tu
mujer. . . Ellas y tus dos hijos quer-
darán sin apoyo, en la desolación,
en la rniseria. Y la "patria", que te
exigió el "sacrificio de la vida", no
se acordará del hambre de tus hiios,
ni del desconsuelo de tu muier, ni
del desamtrlaro de tu nradre. . . Si .

La "patria" exige, impone con toda
lzr violencia de sns leves; pero des-
pués esa misma "patria" no recuer-
da, ni comprende, ni repara la des-
truccidrn de las vidas y de los hoga-
res, porque para ello -va no tiene oi-
dos, ni corazón, ni entendimiento...
Ay, hermano, conlpaffero, mi cabo
Paffa". . .

( Bolivia)

A PELE MAIS FINA DA MULHER
. MAIS BELA E' O MELHOR,

ANUNCIO DO

TEITE DE ALFA,ZEMA



DESCONHECIDO EM PARIS
Anna Amelia de Sueiróz Carneiro de Mendonça
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Uma das mais interessantes horas de
arte da minha vida literária, passei-a em
Paris, na Casa de Balzac.

Está claro que o dono da casa não
estava. Mudou-se, há muito tempo, para
a morada definitiva do Pére La Chaise.
E como não poude transmitir a um só
homem sua opulenta herança espiritual,
permitiu que um grupo de fervorosos cul-
tores repartisse num convivio amigo o
patrimonio legado em obra tão vasta e
tão forte, que serviria de alimento a toda
uma geração.

Foi um estleante nas letras pari-
sienses - é pleciso não esquecer que os
estreantes ern Paris têm, quasi sempre,
mais de tlinta anos - cavalheiro genti-
Iíssimo e um tanto cabotino, quem nos
convidou certa noite para uma festa de
arte, nesse discreto e interessantíssimo
cenáculo, que é a Maison de Balzac.

Sociedade literária e pequeno museu
individual. tudo ali respira, ao mesmo
tempo, austeridade e doçura, oferecendo
ao nosso anseio de turista, ávido de sen-
sações caracteristícas de cada lugar uma
oportunidade rara, qual a de penetrar,
improvisadarnente, em pleno ambiente
de cultula franoêsa, no coração mesmo
de Paris

Encostando o automóvel a um pe-
queno mulo antigo da "rue Raymonard", .

descemos alguns degraus para entrar em
uma casa muito simples, da qual vai-se
descendo ainda, por tres escadinhas, até
a velhÍssima residencia do grande mestre
muito abaixo do nível da rua e abrindo
para um pequeno jardim cheio de árvo-
res.

AIí se vai realizar, nessa noite, uma
sessão de "causerie et interpretation",
em torno do vulto consagrado de um
poeta da Academia Francêsa. No refú-
gio fechado e escuro desse jardim antigo,
a poucos passos do centro turbilhonante,
apenas dois candelabros solenes ilumi-
nam com luz tímida de véIas, uma mesa
austera, colocada sob uma fronde mais
ampla. O velho bairro parece adormeci-
do e aquele punhado de artistas - poe-
tas e prosadores, cantores, comediantes
e "diseuses", parece, de repente, um "ren-
dez-vous" de sombras, revivendo sob a

mística cumplicidade da noite, o velho en-
canto das tertúIias, eruditas e artÍsti-
cas, do " vieux Paris"

O nosso introdutor é, realmente, um
specimen curioso da vida intelectual pa-
risiense. Só tem em mira tornar-se co-
nhecido, o que me não pareceu nada fá-
cil na cidade-1u2. Descobriu em mim um
exótico elemento de propaganda pessoal;
e anda exibindo, depois da palestra con-
sagradora sobre o homenageado, feita
por outro famoso acadêmico, em cada in-
tervalo, entre as interpretações declama-
tórias ou musicais do poeta, a "avis tàta"
que constitue alí uma poetisa do Brasil

Mas não permite - empresário de
número sensacional - que eu me dete-
nha senão o tempo que lhe parece tazoét-
vel, em palestra com cada interlocutor a
que me vai apresentando. Alguns mi-
nutos mais longos para uma consagrada
atriz da Opera Comique; dois segundos
apenas para a cantora Rose Provence,
pois ainda náo é "bien connue", em Pa-
ris, acabando de chegar do interiur. Um
minuto para este poeta jovem (deve ter
muito talento, mas pouco nome); e ape-
nas uma troca de cumprimento para
uma pequena declamadora de azul .

"Pas connue, pas connue" - diz-me
e1e com um ar de reserva. A novidade
sul-americana não deve baratear-se, de-
tendo-se em palestra com as figuras me-
nores dessa memorável reunião.

Mas o heróe da noite, o belo e solene
poeta da Academia Francêsa, aproximou-
se de nós . Ta],.vez tenha ouvido comentar
por alguém a presença da ouvinte estran-
geira que lhe aplaudiu os sonoros ale-
xandrinos e as rimas tão cantantes. Tai-
vez porque este lado do jardim é mais
fresco e mais florido. E o meu solíci,to
introdutor iiterário, aproveitando que a
sessão está terminada, faz a soleníssima
'apresentação.

Agora sim, agora trata-se do homem
do momento, posso falar-lhe e ouví-lo
sem medo de que uma voz amável rne
venha convidar a voltar-me para outra
personalidade mais famosa alguma
relqção mais útil ao nome literário que
ele quer fazer. E há uma cordial conver-
sação entre o mestre que os amigos de

{l
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Z U N G U
No roncho cie polho que foi pou-o-pÍque
Agoro topero de olgum feiticeiro,
Gonzá de pedrinhcr só icrz chique-chique
E o bumbo resmungo no escuro terreiro.
C dio que surge porece o quelmodo
E o donço que donça {.sz covo no chõo;

- A terrq perciso ficá bem socodo,
Botucq negrodo com pé de pilõo I

"Oiei prá oncô
E Íui desso bondcr..."

A estrelo perdeu-se detroz do coqueiro.
O dio omorelo que nem oçofrõo
Dourou os guqnchumos doquele terreiro
E os pretos deitodos, dormindo no chõo.
A uitimo negro cochilo no porto,
Seus olhos se fechom oo sol do cominho;
Ouvindo o que restcr do musico morto,
R.elembro o pocholo e conto boixinho:

"Oiei pró oncê
E fui desso bondq,
Eh..."

1'MHcDoUNorrA D

Balzac reverenciam nessa noite e a poe-
tisa desconhecida, que traz nos olhos a
curiosidade viva de um país novo, cheio
de sêde intelectual.

O poeta tem por nós simpatia e
curiosidade. Teve discipulos brasileiros e
acha na nossa lingua um mixto de bra-
vura e de graça musical. Eu lhe fato
um pouco da influência inconfundível
exercida pela França na nossa formação
literária e das minhas primeiras emoções
poéticas nas páginas palpitantes de Al-
fred de Musset.

Satisfeito, triunfante com a atenção
que o grande poeta está conferindo à

poetisa exótica, o meu empresário dis-
trae-se um pouquinho em animada con-
versa com a cantora de ópera. Aprovei-
tando o momento, o acadêmico que sau-
dou o famoso poeta e que se acha a nosso
lado, pergunta ao colega, em voz baixa:

- "Qui est ce jeune homme qui m'a sa-
lué, il y a quelques instants?"

E o outro, displicentemente, inter-
rompendo por alguns instantes a narrati-
va que me fazia de um episódio qualquer
ligado ao seu desejo de conhecer o Bra-
sil:

- "Ç'ssf, un tel . . . un tel . . . Pas con-
nu, pas connu du tout".

(Para ESFERA)
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De uma de suas viagens ao velho mun-
do. Gilberto Amado chegou dizendo que a
keratura E,rnericana era apsnas um diver-
êTento. Ora, eu não posso dizer que seja
cste ou aquele o sentido dessa palavra na
bcca do ilustre autor da "Chave de Salo-

=ào". Naturalmente ele quiz dízer que os
arericanos não fazem nada de expiessivo
s campo da literatura, ficando na cronica
óo far-west ou no romance folhetinesco,
tão do gosto do publico. Mas nem assim a
iiteratura americana poderia ser tomada co-

-o simples divertimento, porque o fim da
üteratura não é divertir. Com certeza a
iatençãq de Gilberto foi dizer que os ame-
icanos são superficiaes e que só os fran-
cezes - ah, sim, os francezes ! sabem fazer
o troço. Ahi está urn grande erro de. Gil-
berto Amado. Infelizmente esse erro não é
só de Gilberto Amado, mas de outros escri-
tores do Brasil e o,utros paises da, America.
Felizmente a geração moderna não alimen-
ta o mesmo preconceito, e isso porque não
tratamos de um assunto senão quando o co-
rhecemos. Vargas Vila, aquele intoxicador
da mocidade latino-americana, paissou o res-
to da vida caluniando os americanos porque
estes não ligaram importancia á sua lite-
ratura de ponto e virgul,4.

Como Vargas Vila, muitos outros an-
daram atacando os americanos, dizendo que
eles não davam nada, a não ser para a in-
dustria. Um erro bôbo. Estamos na obriga-
çào de desfazer de uma vez para sempre o
preconceito de que os americanos são pra-
dcos e indiferentes ao bel,o. Ao contrario
de nós, que ainda bem não chegamos já fo-
inos fazendo literatura, e da peior, preferi-
ram eles crear uma nação farta e rica, cor-
undo-a em todos os sentidos, e em logar
de visionarios famélicos como Antonio Con-
seiheiro, tiveram figuras como a de Johnny
Appleseed, que saía semeando sementes de
macieira pelo interior do país. O velho Bry-
ce, eue não tinha interesse em jogo, previu
o futuro de um povo que sabia instintiva-
mente que o estomago vem sempfe em pri-
meiro logar. Um povo que agia em todos os
sentidos e que estava sempre interessado
em tudo não podia parar no meio do cami-
nho, contentando-se com as migalhas da in-
teligencia alheia. Mas não v:unos tratar do

.,! :, ,

Abelardo Romero
Para ESFERÁ

passado. Tnatemos aqú de uma nação que
é hoje a mais civilizada e a mais rica do
mundo. Uma nação que é a Méca drar paz e
a propulsora do melhor movimento, litera-
rio do nosso tempo. Não quero ferir os me-
Iindres dos Írossos amigos, os franceses I
mas não posso deixar de dizer que o.s ame-
ricanos teern hoje uma literatura mais vigo-
rosa do que a deles. Uma literatura mais
viva, mais expressiva e que traa a todos os
homens dispersos uma promessa de felici-
dade. Os francezes, queeu e Giiberto Ama-
do tanto apreciamos, estão bebendo inspira-
Eâo na técnica de um John Dos Passos, no
teatro de um Eugene O' Neil, na poesia de
um Sandburg, etc. Agora vamos a um pou-
co de produção. Lewes Gannet, que é o cri-
tico do "Flerald", fez constar outro dia que
os editores americanos iam dar de quatro a
cinco mil volumes entre 1.o de agosto e o
fim do ano. Estamos em janeiro, e a esta
hora as vitrines do mundo estão abarrotadas
de livros que não são um méro divertimen-
to, como pensaria Gilberto Amado. Não é
possivel que esses cinco mil volumes sejam
todos da melhor qualidade. Com certeza deve
haver muita porcaria. Mas na França tam-
bem ha miihares de livros que não valem na-
da, mas que a gente Iê e acha bor4 porque
vieram da doce terra de França. Como dis-
se, nem todos os livros são bons. Mas acon-
tece que só este ano os ramericanos nos dão
obras como: "O Rei Estava Em Sua Casa",
de Branch Cabell; "Negro E' O Cabelo Do
Meu Amor", de Elizabeth Madox Roberts,
"Tudo Isto E Tarnbem O Céo", de Rachel
Field; "Nenhuma Estrela Se Perde", de Ja-
rÂes Farrell; "Pouco Aço", de Upton Sin-
clair, dois magnificos livros de contos, um
de Ernst Heminghway e outro de John
Steinbeck, etc. Falei rapenas de alguns livros
de ficção onde o leitor vae encontrar o re-
flexo palpitante da vida americana. São li-
vros de um alto sentimento humano, livros
que não divertem, como pensa Gilberto Ama-
do, mas que, ao contrario, dão o sentido e a
direção da humanidade de hoje. Upton Sin-
clair prosegue sem desfalecimento na sua
ardorosa luta contfa a escravidão economi-
ca. James Farrell está preocupado com a
vida dos pobres nos quarteirões de Chicago.
E até as mulheres, que em outros paises ain-
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O oçuccrr
I.como remectto

Nem totlos sabem que açúcar, além tle
ótimo alimento, agradavel e sáo, póde tambom
ser considerado, sob náo poucos aspectos, eomo
remedio. O açúcar é um ótimo tonico do apa-
relho muscular e, portanto, do mais importan-
te musculo do nosso organismo, o coração.

O coraçáo doente, que dificilmente man-
tem a funçáo eirculadora, com o auxilio de re-
medios que Ihe fortifiquem as pulsações e re-
gulem o rítmo, exige tambem uma maior quan-
tidade de açúcar, porque maior é o esforço que
dêle se exige. Não se pode, pois conceber uma
doença do coração, leve ou grave, orgânica ou
nervosa, sem que se administre ao paciente
uma quantidatle de aqúcar maior que a nor-
mal, seja com leite, seja com agua.

Em grandes doses, o açúcar póde realizar
funções purgativas e, até em doses normais,
é diuretico.

Lembremos, finalmente, que o organismo
vivo tem a ,maravilhosa faculdade de transfor-
mar os hidratos de carbono em gorduras, sem-
pre que disponha deles em quantidade sufi_
ciente. Daí que o melhor tratamento para au-
mentar de pêso seja o feito com açúcar, com
o que ha ainda a vantagem de facilitar a cir-
culação do sangue e fortificar os musculos e os
nervos. E' um tratamento que devia ser sem_
pre utilizado depois das doenças prolongadas
e nas diversas formas de depauperamento or_
ganico.

Elle nunca teae urna
opportunidade

NÃO basta pensar num fururo
^ ' brilhante para seu filho . . .

E' preciso, antes, assegurar-lhe os
recursos que the permittirão con-
tinuar os estudos - caso
o Sr. venha a faltar.
Garanta o futuro de seu
filho por meio do novo
"Seguro de Educação",

Sul America
CO}IPANIIIA NACIONÂL
DE SEGUROS OE VIDA

O pae esqueceu-se de

da estão preocupadas com certas bobagens,
tratam ali dos interesses da nossa especie.
São mulheres machos como pea,rl Bucli, que
luta contra os preconceitos de raça e ràü_
gião. Mulheres como Madox Robirts, que
se insurge contra a vida estreita de Keniu-
cky. Mulheres como a poetisa Genevieve
Taggard, que dirige os seus magnificos can.
tos do outono aos anti-fascistra,s, etc.

Como vimos, aí está uma literatura que
se renova nos seus processos e quq como
um espelho magico, não só reflete a reali-

dade do povo como as suas aspirações. Uma
literatura como êssa náo traz nenhuma in-
tenção de divertir. E' muitd seria demais pa-
ra isso. Mas, emfim, cada qual pensa carno
lhe apraz e não ha nenhum mal nisso. Gil-
berto Amado e outros escritores de nomea-
da poderão ainda, dizer que a, literatura ame-
ricana é um sirnples divertim,ento. Gosto é
coisa que não se discute. Disraeli, que tam-
bem era homem de letras, costumava dizer
que a coisa maís deliciosa do mundo era ...

flnwwçãe, huti,LÍÃ, unhroulikíllía de ultuh^a
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ALrsência
Para ELIZ A

Deolindo Tavôres

Atyaaessarei o tembo, ztencerei a distancia
l.ara qtre minltas mãns ztoltem, a repousar nas ttns
a tnittha cobeço dcscansc tto teu seio
onde nrinhas dôres depositarei.
.4s palavras de tuas ltréces
.çérão u.m itman qtte me fará reqrcssar a
l'cros etttão conto os dias s as noitcs
se impregrtaratyt, nas minhas faces
c coltxo rueu e s1>irito ttão se liberion da ang,trstia sec,lar;
saberá; f elas minltas - palauro s,
tr,s falaaras que frortt,tnciei para outros otruiclos
.eempre l.treserúe em teu espiríto
hela magica de meu ltensarnento.
E nas fupilas de tneus olhos,
encontra,rds paísasens e perspectiztas multiformes ;
c na poeira de meus sapatos,
os camitthos tortuosos que ,i"encerüilx os meus pós.
Tuas lagritnas serão a minha remissdo,
d remissã.o clos meus erros e de tneus des.r,ios;
c teus labios prottunciartdo palaz,ras de jubílo,
t' tua z'cs soattdo no núttha ztos,

e tiTelt corpo, meu espirito e tneus senti,dos
se rcintegrard,o neste instante ma tua ntentoria para

E serantos doís astros gelneos 
,

o,prorimando faces esquecid,as

c percorrendo trai etorias h$í.nitas.

Especial para Esfera

a eter-
r,r,id,ad,e.



FESTA DE S. JOÃO

Não é possivel falar na exposição Por'-
tinari senl primeirs enaltecer o Nlinistro
Capanema que, proporcionanclo ao Brasil
um acontecimento artistico memoravel, rea-
lizot a quelrra do academismo dominant':
no nosso salão oficial . O \4useu Nacional
rle llelas Artes escancarou suas portas nllma
decisiva tarefa de cultura artistica. E no
curto prazo cleu a rnaior 1ição de arte que

lrocleria ser idealisada.
Portinari, forte, criador, anatcmista-,

psicóiogo, psicanalista, etc., clotninou a es-
trutura hurnana, interpretott, reproduziu.
E' o pintor c1a realidacie compreendida, é o
artista clo comportamento humano. Nc t<r-

do, ou no rletalhe, estão fixados os gestos
e as angustias que povoam os seres exibidos.
O complexo clas expressões flutua em tra-
ços legitimos e volumes adirmados. A qui-

mica da composição lnarca a evoiução da
{orma surgindo cias cores, das nuatrças e

rias sotnl>ras. Não é a carne que predomina

-- l-ra sernpÍe um constante' uitÍapassar que
manifesta a presença de nervos, fibras. san-
gue, vida. As caracteristicas do neo-reali-*-
nlo supefam empolganclo.

Os salões imensos da nossa Escola de

Belas Artes estáo acolhedores - emocitt-
nantes. Que desafogo I Que reivindicação !

Os modernistas têm abusado enornle-
merlte cios voLumes quancio pretenclem se-
guir Picasso em fase já passacia. Pcirtinati
se apossou clo voluure como iustrulnento nn
exaltação do conteúclo e realizou o maxilucr
coln os sells processos libertados de cons-
trução. Criou belezas de forma's reconheci-
veis e mostrou poclerosas manilestações c1c

auseios esclarecidos ç legitimos. 51 .
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Ma zdekismo e Osirismo
ABEL SALAZAR

IV REVoLUÇÃo ostRtAcA
Exominomos ogoro o Sociolismo de Estodo resul-

tonte do revoluçõo osiríoco.
Êste esiudo não é tão Íácil como o religÍoso; "os por-

tes de inÍormoções, diz Moret, o êste respeito sõo ro-
ros Írogemntários e ]ocolizodos num pequeno nú-
mero de sítios. Somos obrigodos o deduzir de olguns
Íotos locois umo orgonizoção de conjunto, e esto ge-
nerolizoção, numo exposiçõo como esto, nõo voi sem
grondes riscos de que nós queremos prevenir os lei-
tores".

Sigomos pois estreÍlomente Moret nêste terreno di-
íicil, e estudemos em primeirc lugor o condicõo so.
ciol do povo sob o Império Antigo.

Os merlou (componezes) estõo sempre liqodos à
terro. o elo íicondo ligodos mesmo quondo mudo de
dono. Homens e godo, seguem o destino do terro em que
troboihom; se o Foroó, proprietário de todo o so1o,
Íoz presente dum demónio dondo-o em feudo o olgun
previlegiodo, o mertou segue o destino do demónio: à
condiçõo onologo oo dos coloni do Boixo-Império e dos
eervos dq Edode.Médio.

Os ortiÍices. do mesmo moneiro mud<rm de senhor,
conÍorme os coprichos Íoroónicos. Os trobolhodores sà_c
divididos em "mãos", équipes de cinco homens, sob os
ordens dum Kherp, que tem como insignio um bostão
do comondo. Os Kerpon centrolizom os prcdutcs do co-
lheito ou dos oteliers poro cs regenies dcs oldeios cu
dos cidodes, que por sêu turno os entregom oos mo.
norcos Õu oos ormozens Íoroónicos. As équipes de cin-
co sõo ogrupodos em équipes de dez, de cem trobo-
lhodores, sob os ordens de centurióes. A équipe é
desde os origens, de contituição, íomlioir; o Kherp, nês-
te coso, é o poi, ou o Íilho mois velho.

Mos esto constituição Íomilior erc desogregodo pe-
los coprichos dos senhores pelos vendos dos bens,
por Íormo que o Jomílio do équipe dispersovo-se mui.
tos vezed por domínios diÍerentes

Dos cortos de imunidode do Antigo Império con-
clue-se que hovio umo oposiçõo entre os "comuns" e
os "imunitórics". Os comuns porece que noo tinhom
tido oté oqui nenhum estotuto; de resto nõo sõo co-
nhecidos os ]imites poro ds suos obrigoeões, nem os
seus solórios. Mois tordq opqrêcê um "oto" de inventá-
rio e decloroçõo que "reguio o condiçõo dos pessoos
e dos terros", e que é o primeiro posso poro um Esto,
luto legol dos proletórios. Após o VI dinostio certos
domínios Íeudois tornorom-se "cidodes de imunidodes",
com umo "cortq e o mesmo qcontece poro os cidodes
novos" Íundodos pelo Íeudolismo. A situoçõo do pro.
letoriodo melhoro e os Mertou tornom-se iguois cos
Etrrou. As "cortos". conÍerindo o certos grupos de or-
tistos ê componezes um estotuto previlegiodo, represen-
tom o primeiro esforço de emoncipoçõo proletário.

Mos esto emoncipoção. nõo erci reolmente possí.
vel dentrq dcÍ ossoturo sociol do Ãntigo Império; o Re-
voluçõo Íez oluir como vimos todo esto estruturo-

A sóôiedode reorgonizodorc opós esto debocle, nõc

podio otingir umq Ícrmc democrotico rodicol; nõo se

pode imoginor, d.iz Moret. um Fcroó, ReiDeus, orgoni'
zqndo Conselhos dos Antigos e Assembléios populores.

Mos os popims descobertos por F. I. Peirie em Koho
nu el Gourob, nos pequenos cidodes do Egito Médio
dõo-nos os orquÍvos plebeois do tempo do XII e XVjll
dinÕstios. Neles se veriÍico umo tronsformoqão rodi
coi do sociedcrde. Já se nõo Íolo em previlógio. eur
ccrtos de imunidodes. lá nõo se Jola em domínio reol;
todo o "terro negro" pertence oo rei. Os direitos e

deveres do cidodõo estõo definidos, e qucriquer pcde
desempenhor um popel no Estodo.

O Fqroó LÍorikorô proclomo o iguoldode.

- 
Não distinEos entre o lilho dum r-obre ,, o

de humilde ncscimênto,
ToEra oo leu serviço o hsmem seguindo cs
su'às copocidcdes.

Por outro lodc os documentos do Novo Império
mostrom-nos o situoção do componez por umo Íolmo
que veriÍico dumo moneiro positivo cs informes Ícr.
necidcs o êste respeito por Herodolo, segundo teste"
murrhc dcs scrrordotes eqipcics.

Sósostris portiihou o tero entrê cs Egipcios, dondc
o codo um um lote iguoi e quodrodo, lircdo à sorte.
Se o cheio do Nilo orrostcvo umo porçõo do lcte, o
Forcó enviovo um funcionóric veriÍicor o loio, e di
minuir o imposto no proporçào do perdo.

"To1 Íoi o gonho, diz Moret, que c componez ij.'ou
do Revolução: de servo possou oo esiodo de prcprie-
iário livre e hereditário, possuindo um estotuto legol".

Quois Íorom os resultodos próticos desto socicli
zoçõo ogrório?

Eis como Morel pôe o questâo.
"Se o situoçõo do componez melhorcu, podemos .li-

zer que elo é ogoro sem perigo e sem misério o ho-
mem iivie, sujeiio às toreÍos, omeoçodo pelcs,:xigôn.
cios do fisco, quolquer que sejo o estodo dc cclh.-.iio,
não tem êle por vezes mois cuidodo, mojs respolso.
bilidode que o sewo? E devemos Íior-nos no quociro
energico, que nos lroço um certo escrÍbo, inchodo nc
sêu corgo de Íuncionário, encontrondo oí umo se.Jr.
ronco quê êIe põe êm controstê com o rude condiçào
do componês?

- 
Dizem-se que tu obondonos os letros. . .

que viros o cobeço poro os trobolhos dos com-
pos... Nõo te recordos do condiçõo dc lor.rodor,
no mcmento em que o colheito é toxodo? Eis que
os vermes levorom metode do grão, e <1ue o
hipopotomo devorou o rêsto. Os rotos sãc numero,
sos no compo, e o gofonhoto cói, e cs animclejcs
corroem. e os possáros roubom... que coiomido-
de poro o jovrodorl O que pode Íicol nc eiio, os
lodrões levom-no. E os correios estõo .lcstcs, o

equipogem mqto-sê o puxor o chcrruo... E o escri-
bo do imposto chego oo postro, ê toxcr o collei-
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to. Há 1á portiers com os sucs..., nêgtos com cs
suqs comos de polmeircr. Eis qu: êles ,:liz-.m: ,,Dó
os grãos!" Nqo há nenhum... Então êjes so.
vom o lovrcdor, coido por.ierrc; ccrregodo de
cordos, é otirodo oo fosso; mergulho ,à ágro,
ê potinha, o cobego poro bcixo. A mu],.re: dele
está otodq com corclos, deonte dele, s_.us fiLhos
encodêodos, os visinhos obondoncm,nc, e íogem,
levonclo o grào,.. (Pop. Ancstosi, \r, i5,i sq.).
Há nêsse trechos dum escribq um exogero monÍ-

Íesto, e o generolizoçõo de ocidentes de lovouro bem
conhecidôs; A sociolidode não pode ir oo pontc cle
evitqr os des rlrr inenLos dos Íorços e qcÍdentes n rilrrois,
qu ctuom sobre o humonidode quolquer que sejo o
sêu regimea sociol, Por outro lcrdo o pro):ien:a io íis-
su, -uuSro J)e os rrecnos oô êscrlcÕ, e openos umo qucs-
tqq dê ddoptoção legoi de ÍlexibilÍdode legis)otivo sern
imnor táncie sociol dp roior.

No entqnto pdrece que o socicrlizoqão oqrário de
Sesosiris conduziu o novos problemos econômicos e
sociois, que seric do moior interêsse estudor.

(o).-
Os operárics, dependenies outroro dos ote'iieres

Íaroónicos, cios templcs e dos potentodos feudois, Jo
rom libertodos pelo revcluq&o e seculorizodos. A ccr_
reiro de crtistcs é cle oro crvqnto livre. Êste Ícto é clc-
cumêntddo pôr um trcrtocio literáric dcr XII dinosti:,
que reÍere o seguint--. Um personogem ênquonio con-
duz à escolo seu íilho. tenho dissuodi-lc dos prcÍis,
soes monuois, pintondo-ihe o mísério que ó o pogo_
por vêzÊs, Cos ortistqs; e esto "soliro dos oíícics,' como
Lhe chomo Mcret, é umo vivo pinturc do situqcão do
proletoriodo de entõo:

- 
Vi o trobolhodor de metois no seu lrobc.

lhc, à bocq do seu Íornc, com os dedos ccmo cr
pele dum crocôdi1o: cheirovo mois mol que peixe
pôdre. Codo trobaihodor que empunho o .lrzel,
sÍro mois do qu-o o covo; o seu compo é o mo-
rleiro. A'noíte quondo cstó 1ivre, irobolho mois
do gue seus brcrços l--cdem; mesmo à noiic ocen-
de o lânrcodq poio lrobcltrcr. O pedrei:c. procuro
irobolho enr quolquer duro pedro. euondo. tcrr,i
nou c principcl dqs suos ccupoçôes, tem os bro-
çcs cclrqodcs, está extenuodc. O bcrbeiro bcrbeio
crté oltos horos, e vci de ruq em ruo, à procurc
Co quem s-o queiro borbeor; rompe os broEos poro
encher o vêntrê, como umo qbelhc, que come o
seu trobolho (?).

O bonqueiro que ironsporto os sucs mercodo_
rios oié oô Dêiio, paro o seu pago, trobciho mois
do que os brcqcs pódem Íozer; os mosquÍtos mc-
tom nc.

C lovrodor, os suos contqs durom oté à eter-
nidr:il:; rjritq mois olto que o obou. O tecelõo nc
oteiier,está peor do que uma muihêr; sêus joêihos
tor:cm no esiomogc, e náo gczo o or. . . tem de
dor pães oos porieiros pcrro vêr o luz. O correio
que pqrt eporo estronhos poises, lego os seus
bens crs seus Íilhos, com temor dos leões e dcs

. osiáticos. O sopoteiro é muito inÍeliz, mendigcr per.
rrerpelucmentê;... come o coiro. O lovodeiro bron-quÊiJ q roupo sôbre o cois; e está visinho dc' crccodiic. Quonto oo pescodor, é isso oindo peor
quê os outros cfícios Nõo trobolho êle sôbre o rio,
cnde se misturo com os crococlilos?...,, (pcp. Solleer II, e Anostosi VII; o texto está .cheio d. i"._o"

1écnicos cuto seniiclo nqo Íoí oindo elucidodo. Notc
de Morel).

. Em cposiçáo q êste quodro, iendênciosomenie Íorço-do, opqrece-ncs outro vez o Escribo, cujo jeliciàode
qc.rhomos de vêr.oposios à do componês.
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"Sotiro dos Oficios,, ocentuo o cloro_escuro dês.
tes qucdros poro reolgor o Íelicidode relotivq do cor-reiro do burocroto. .--(o) _

Do nivelomenio sociol do Revoluçõo sqiu umo so,ciedode que pouco c pouco se diÍerenciou em clrrs.ses: componezes, operários, escribos e oltos Íuncionó-
rios. Nesto sociedode diferenciodo tomarom o fr"q"*;,nia o dos escribqs e q dos nemhou.

Os escrÍbqs ccnstituem o closse culto, que Íorne-ce os inteleciuois e os burocrotos; o escribo póde os.cender oos mois oltos corgos de odministroçêio íoroánico ,e vir o fozer porte dos Scrou. Os escr;bos aons.tituem ossim o porte intelectuol e burocrqto do bur_guezio

. Ao mesmo tempo diferenciou_se nesto sociedode,o-dquirindo umo importôncio progressivo, o 
"los"e CcsNemhcu cujos humildes inícios estõo d""".ito" 

"o 
',,Con.

to do Aldeão". Estes ,,solitórios,,, 
êstes ,,isolodoJ,,, ,,p._._

:]lenc" m "Pobres' (nemhou), opós um t"no, 
""Íárço 

elu'os porliodos ÍÍndom po: constiruir no íim do im-pério thebcno umo closse preponderontl. 
-ã-.Iioo 

otermo nemhou mudo de signiÍicoçõo, possondã o 
"*_primir "hoperr1 liyls',.

Ãcrescentemos que nesto sociedode o mrrlher, ope_sor do poliqômio, é livre e têm umo siluoção pievi,
legÍodo. Elo pód'e ser rondou, chefe do aqr.pã-n'o 1",dcmésticc é propriedoce do esposo o"" ;;;;; jnu"..r.
oenclo.

,. Ao mesmo tempo que à plebe sõo outorgodos osdireitos religiosos e sociois e Õ ocesso à" frrrqõ"" rrl.blicos, o íomilio ptebéio é odmirido ;" ;;^'il;" 
";;_trotos com o visto do Esiodo,poro os vendos, ccrn.pros, usc de terros, etc.

EIo cbtém o (quási) propriedode dq ,,coso 
<k:svivos" e do "coso dos mortos,,.

^ 
A Revoluçõo ieve, em sumo, o seguinte corlse_quêncio, deíinido por Mcret:
"O pcvo inleiro vem o ser, desde o vidcr terre:s.'ire, oqueie que êle ospiro o ser clepois do morte. se.gundo os ritos osiriocos: membro al""o q.o.à;'lonri

lio Íorr:ónico que, sob o Império Antiqc, governov, oEgito, e que s-ê obriu desde o Rercluçôã, o todo equolquer homem. No serviço do Estqdo codo quol é
posto no seu lugor, e trobolho segundo um êstoluto
deÍinido. Ao regimen do copricho reol opõe-se, segun_
dc o próprio coníissõo dos Foroós, o regimen clci i,ei
e do Direito. Ao despotismo sogrodo sucedeu o _Sôcio
Iismo de Estodo".

Pelo que ocobo de }êr-se vê-se que o Osiris:nc é
um dos fotos copitois dq históriq sob o ponto de visto
sccioi. EIe tem umo importâncio teórico e próijcct qua
nõo necessito ser posto em relevo.

Serio do 'moior interêsse vêr como, de or trvanie,
o histório do Egito se desenvolve, em gronrJe porte,
em Íunção dÕ Osirismo; se puzermos de lodo, á, ,o
seu verdodeiro iugor, os influêncios internociorqis, o
questõo dos mercenários e do clericqlismo o ocõo do
Fevolução Osiriocq.oporece como um Íotor copital
no histório subsequenle. Serio iguolmente inieressontê
pôr o conjunto desso revolucão, e sob êste mesmo pon_
to de visto, em porolelo com o evolução do Europ,r cportir do Revoluçõo Fronceso e dêstes porolelos tircr
cs conclugões legítimos. Não podemos desenvolver om_
plomente êste temo nêstes ortigos, destinodos openos
o vulgorizor Íctos, e limitor-nos-emos o Íocor à csi_
rismo sob o pont. de visto gerol do mecânico dos ro-
voluções e o procuror nesto experiêncio sociol os en-
sinomento Íundomentol que delo derivom._(o)_

Muito emboro o suo Íochado exterior sêid opo.
lentemgnig, d mesmq ontes_e depois do Bevolüçôg,,1o
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Egito posierior à Revoluçõo, é como dissemos, comple-
tcmente diferente do onterior. Di{erenço sociol e -.conô-
mico, diJerente politico, morol e intelectuol. E estos
diferengos sõo proÍundos, por vezes rqdicois, :ntogô-
nicos. Ao íoroonáto teocrático super-obsoluto. sucede
o Íoroó humono ,sujeito à lei e oo direilo; oo regi
men dos previlégios, do Ieudolismo, sucede o livre
ccesso q todos os corgos públicos; oo sislemo dos
ccrgos hereditórios, o seleção pelos competêncios; à
piebe sem direitos políticos,sociois e religiosos, o e.r-
tensão dêste sdireitos o tod oo populoçõo; oo regimen
do gronde propriedode sênhoriol, o sociolismo ográ-
rio de Estodo; à injustiço e à prepotêncio, o direito e o
equiciode. A muiher libertou-se, e o Íomilio moCiÍicou.
se; e o morol do novo estcdo é Íundomentolmente diíê.
rente do que dominou o velho Egito do Antiqo Impé.
rio. De cro ovonte quolquer egicio qualquer qu: sejo
a suo cotegorio e q suo íortuno i3m o direito de se
queixci suFeriormente de quolquer injustiço ou vio-
lêncio dos Íuncionários; o Forcó é luiz de todo o seu
povc, juiz imporciol e sempre otento. No ]iteroturo
eoipcio, sob o Íórmo de contos, de "ensinomentos",
póCe vêr'se em desenvolvimentos prolixos e excessi-
vomente orrendondoclos, por vezes sob umo Íórmo hu-
morístico tõo corocterístico dos egipcios princípios ele-
vcdos de justiço ensinodos ou impostos pelo Foroó oos
seus íuncionários. Os "Ensinomentos" mcstrom-nos q
existêncio dumo doutrino Íoroónico, de tustiço e de
bcndode, que Íozio reinor portodo o porte os "jus.
tos leis" (erpressôo do Stelo d'AnteÍ, no Louvre).

Um dccumento Iorqónico, grovodo nos tumulos dos
Vizires Rekhmorô, contóm um dicurso .típico dirigido
pêlo Forcó qo Gronde Vizir, no dio em que êle ero
"sogrcdo" no suo Íuncoo.

Este cliscurso, e outros documentos onologos, mos-
trom-nos preocupoções e doutrinos de ótico pojítico ê
sociol dos mois elevodos; o lei é constontemente in-
vocodos pelo. Foroó, bem como o Direito e o lustiço.
Outro troço corocterístico no novo Eqito é o conside-
roção en'r gue nele é tido o intoligêncio e o orte do
polovros. como consto dos textos do Stelcrs de Sche-
ropibâ, Ãnter, BritÍsh Museceum. O Foroó exige dos
seus funcionários, nõo umo simples obeliêncic possivu,
conformismo cego de zêlo e de dedicoçõo, mos êspr
rito Ílexivei, inteligêncio, inicictivo ,coráter e perso.
nolidcrde. Umo nobre vonlode oplicodo à reolizoçào
de Íins generosos, eis o que serve de bose cÍ estcÍ ético
político, de qu-^ o Íoroó dá o exemplo. O rei-deus, diz
Moret. opós o Revolução, Íoi ossoltqdo pelo dúvido;
já não se o sêr sobre-humono, petriÍicodo no seu hie.
rolismo impqssível e divino. Reflete, colculo, estrrdo e
oprênde o orte de governor; esÍorco-se, de ocôrdo com
o Egiio, de otingir um ideol.

"A Íose dum Ãmenemhel ou durn Senousret, diz
Moret, oporece-nos bem ofostodo do serenidode so-
berbo dos cntepcssodos, mos, pelo contrário, otormen.
tcdo pelos cuidodos, covodo pelo onciedode, peh
prccuro, pelcr meditoçõo.

Sente-se que o suq vontade está tenso,que êles
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lutom contro si próprios, e contro os outros, poro, Ícrzer
triunÍor os suos ospiroções, nc conciêncio obstincdc
dos seus deveres e dos seus direitos".

Esto tronslorrnoção profundo do olmo do Eqilo.
mostro-nos que duronte o Império Antigo, se desen.
volverom em tensõo novos ideois ê novos sentimen,
tos que se Íorom ocumulqndo sob o ontiqo e íérrel
orgônico, como os águos impelidos por um dique. No
inconscienie coletivo, e no ccnscienie onolíiicc, íoi s..
hipertroÍiondo o Íôrçc que se chocovo contro o dÍqu,:
e nõo tinho possibilidodes de exponsão ;os sentímen-
tos de JustiÇo, de Direito, de Iguoldode, umo idcolo.
gio novo se Íorom ocumulondo comc em tensõo un
mundo novo porque os energios emctivos e intelecl,,roil
umo vez livre no suo expcnsão mcdelorom umq so.
ciedode ncvo, e imprimiromJhe umo novo olmo.

À portir com eÍeito do Revolução, o Egito entro no
seu periodo oureo; ergue-se Thebos, e os sêus êa
piendoies sem iguol; Luxor, Kornok, templos po1c.
cios, obeliscos, surgem no mogio Iumlnoso do vole do
Nilo, cobrem-no do Delto otó às cotorotos, numo Ílo
roçõo que é um exemplo único no histório. As crtes, cs
letros, o orquiteturo, sobretudo, oiingem umc dos sr-rss
mois ollcs.expressões, possqm por vezes o1ém dos pcs-
sibilidodes do imoginoção, e oproximom se do subli
me. "Nenhum povo diz Chompollion, oniigo ou mc-
derno, concebeu o orte dc orquiteturo numo escolc tã,:
sublime, tão omplo, tõo grondioo como o Íizerqr:i
os velhos EgÍpcios: concebiom comc homens de ceni
pés de olturo, e o imoginoção c{ue, no Europo, se er-
gueu e voo muitc ocimo dos nossos pórticos, surpr.-
ende-se e coi Ímpotenie, oo pé dos cento e quorento co.
lunos do solcr hipersiilo".

Mos qs circunstcncios internocionois, o invoscro
dos h-ycksses, o pressõo dos potencics osiáticos, con-
duzjrom o Eqipio oo ImpérÍolismo Ícroónico; os Fo-
roós e o povo, íororn orrost:dos pcro s3 deÍenCer o
umo políti:o mundioi cg;essivc e clefensivo, contrá-
rio oo que Ícrom sempre os tenCencios do Egii:
O exito desi: imperÍclismo fez do Egitc o centro d.r
político internocionol de então; Tebos tornou-se uur.;
ccpitol prodigicso, sem exemplo e c suü Íomo e:-
tendeu-se o iodo o mundo ontígc; nelo se cglcmeic.
vom num deboche louco, polácÍos, templos, necropc-
les: o conjunto orquitetônico Luxor-Kornot não tâ:tl
toivez correspondencio em todo o histó;ic do crrqui
tecturo .

\4os êste imperiolismo vitcrioso inundou o Eqi
to de mossos compoctos de escrovos; homens .l _-r

Nubio, Povos do Mor, Hyksos, Asiáiiccs, báiboros de
todo o ordem, chegcm em mosso co Egito p:r.:
servir os vencedores. Esio introduçõo de escrovcs
Íoi o cotosiroÍe sociol e histórico do EgÍto; os es-
crovos, os morcenários, por um lodo, e o poder ob-
sorvente do clero de Amon e de Heiiopolis, por out:1,
ortuinorom o Egito, desogregorom o suo mool,,_,,r-
rjficorom o suo evoluçõo, ctó que, submerso pelcs
povos estronhos, desoporeceu do histórÍo, reduzidc ,,
um pólido espectro do que Íôro.

2nía,wt,

CRIANCA
l?,ewíata ,p.d,h,q, cLl, ?.aía

Sintese Mensal da Atividade
Contemporânea
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COMENTANDO LIVROS

Felizmente algumas vozes honestas já
estão se levantando para reagir contra
a direção que está tomando a critica li-
teraria do Brasil. A nossa literatura, di-
vidida como se encontra em aglomera-
ções arbitrarias, de grupos que se comba-
tem pelos motivos menos defensaveis,
motivos que vão desde a questão de ida-
de dos escritores, até a questão do iogar
onde eles nasceram, está permitindo a
confusão de julgamentos, confusão rnuito
propicia para que dela tirem partido cle-
mentos intcressados apenas no seu bene-
ficio pessoal. Chegamos á situaçáo em
que o autor de qualquer livro vê comen-
tados pela critica, com maior crr menor
acrimonia, desde a dedicatoiia do seu vo-
lume, até as suas preferenclas pessoaes
pela Turquia ou pelas fibas de Charlit:
Chaplin, sendo que o criterio seguido
para o elogio ou para o ataque é aper..as
o criterio do grupo, da roda, da provin-
cia, da familia, da amizade, do dogma,
da tendencia politica, da direção de es-
:ola literaria, ou dos anos de vida que
conta o autor. Temos a pritica geograÍi-
ca, a critica cronologica, a critica poiiti-
ca, a critica religiosa, a critica associa-
tiva, emfim, inumeras novas especies de
criticas, onde só não consegue enconti'ar
um logarzinho, por mais acanhado que
seja, a verdadeira critica literarra. Ha
criticos do sul que não admitem qualquer
inteligencia no Nordeste, assim comci ha
inteligencias do nordeste que náo acr.eri!
iam que possa liaver talentos no sul .

Dessa atitude provem o fato de se en-
eontrar diariamente o mesmo escritor
:lassificado de genio por uns e apodaclo
ie imbecíI por outros. E nascem oi bate-
cocas, onde se procura torcer a verd.ade
ie acordo com o interesse de cada um.
.i, critica brasileira, realmente, nunca
:-ove um periodo aureo. No entanto, tam-
bem, nunca chegou ao nivel em que
atualmente se encontra. Depois d,a f.àze
:e esmiuçamentos gramaticaes, em que
-.e o autor não escrevia de acordo conl. os
üanones de Castilho ou Frei Luiz de
§ouza, era apontado em altos brados

A. deowobaAU.aEã,o da aiüca - "eangpâã,o"
DIAS DA COSTA

como um miseravel traidor do idioma pa-
trio, chegou-se á f aze da intriga, do disse
não disse e, muitas vezes, até á denuncia
policial. Essa situação é das mais depri-
rnentes, pois cria urn clima de descon-
liança e de confuzão que faz com que o
leitor descreia totalmente da honestidade
de todo o individuo que se dedica á ta-
refa de rabiscar seja o q.ue for. E' clar:cr
que essas afirmações não se dirigem di-
retamente a quem quer que seja, mas,
apenas, registram urna situação que náo
deve, em nenhuma hipotese, continuar a
existir. Sob pena de chegarmos á mais
desmoralisante impossibilidade intelec-
tual.

Era necessario que registrassemos o
que acima afirmarnos quando pretende-
mos com o presente comentario reencetar
as considerações que sempre mantivemos
em torno de alguns livros de escritores
brasileiros. Nunca pretendemos fazet
critica literaria no verdadeiro sentido cia
paiavra, e, por isso rnesmo, é que esta
:eÇão tem o titulo que tem. Mas, na me-
liCa do possivel, sempre procuramos dar
ao leitor uma resenha dos livros comen-
tados, expendendo o nosso juizo de acor-
do com as nossas convicções pessoaes. O
mesmo criterio continuaremos a manter,
§em que nos obrigue compromisso de
qualqner especie, seja com quem fôr. E,
possivel qne muitas vezes estejamos er-
rados. Mas restar-nos-á o consolo de ha-
ver errado de bôa fé.

O romance publicado ha pouco pelo
sr. Emil Farhat, sob o titulo de ,,Cange-
ráo" , ha muito que era esperado peto fu-blico. .â,diado o seu aparecimento Éo.
dirrersas razões alheias á vontade ao éai-
tor e do autor, nem por isso deixou de
alcançar o sucesso que realmente merece. ,

Livro intenso, escrito em estilo objectivc ,

e claro, revela, desde ás primeiras pagi- ,

lls, o reporter habituado a transpôrtar
diariamente os fatos da vida para a folh.a

nificamente. Não se suponha desqa atií:;*

!
::



SEGUIREI TRANOUILO
PARA ESFERA

Seguirei tranquilo,
embora os aleijados se lembrem de mim,
os cegos se lembrem de rninl,
eu sinta nauseas de carnes apodrecidas em trincheiras fetidas,
os meus pes se atolenr na lamà do mundo,
e eu n1e revolte contra os estupradores de inocentes.
seguirei tranquilcl, tendo somente a humilclade da renuncia.
Seguirei tranquilo, enrbor-a os obstaculos se sucedam,
a vida me nraltrate, nre diiacere,
e os ininrigos me injuriern e llle incrinrineru.
Seguirei tranquilo,
enrbora os apitos cias Í'abricas ntc ensurcleçam,
os rios transborde[], as ar\'orcs tornbenr,
ls temas se rachern, as ntontanhas se rebentem,
:s honrens se engalfinhern, e as cidacles se desrnoroncrm.
\rnanhã, nurn dia iniprevisto,
l doenç:l congenita do coraç:ão tne rnatará,
e clr seguirei tranquilo para a lninha Origern,
seguirci tranquilo parár a Eternidarie.

ALUIZIO MEDEIROS

mação que o romance tenha, de longe si-
quer, qualquer aparencia de reportageiu.
Ao contrario, é um iivro uniforme, haL-
monico em seus diversos elementos coi"r.s-
titutivos. Focalisa existencias humilcles
e primarias, dessas que veem dos escani-
nhos do mundo, para ocuparem espaços
Iimitados. Para esses que nada são a
vida se apresenta, quasi sempre, corllo
um combate de todos os dias. E' exata-
mente esse combate o que o autor foca-
lisa, levantando figuras de grande soli-
dez humana. "Cangerão", por exempio,
quando dá acordo de si encontra-se joga-
do na vida, sem saber de onde veio e se
cançando para descobrir para onde a vida
o leva. Procura ás vezes torcer a corrente
de sua existencia e crear um destino pala
si mesmo. Mas, a tarefa não é das mais
faceis e as derrotas vão-se sucedendo.
Irlem siquer consegue chegar a maquinis-
ta como desejava e, é ele proprio quem
entrega a outro a unica mulher que am-
bicionou com toda a sua pureza. Essa
renuncia é o maior reconhecimento da
propria fraqueza, a constatação da inu-
tilidade de certos combates. O ambiente
em que ele vive influe sobre a sua psico-
logia acidulando-Ihe a vida. Mas o vento
que o conduz como uma folha caida é
demasiado forte para as suas forças e
um dia ele se encontra na situação de

contentar-se em arranjar um sobrenome.
E passa a ser Canjerão da Silva, quando
havia sido apenas, até aquele momento,
Canjerão de Tal. Afinal de contas exis-
íe 'çanto Silva no mund.o que, mais um
.nr.enos u:n :lão altera a marcha regular
Co pianeta. Essa tristoria de um fracasso
humano é narrada pelo autor com um
raro senso de medida. O afinamento en-
tre o ambiente e as figuras humanas que
nele se rncvimentam é dos mais seguros,
e a linguagem pitoresca da região, cap-
tacla com grande fidelidade dá ao autór
urna folma das mais saborosas. Como
restrição taLvez se possa duvidar um
púuco da faze em que os herois do livro
são ainda crianças. Mas, quem é que
pode afirmar que conhece perfeitameÀte
os diversos meandros da psicologia in-
fantit? Aiern disso deve-se considerar que
a§ creanças do sr. Emil Farhat são crean-
Ças diferentes do comum, atiradas desde
cedo ás durezas de urna vida onde não ha
mornentos felizes. Emfim, como ficou
Cito acima, esse registro é apenas um re-
gistro. E cutros com mais vagar e com
tr:ais segurança'que façam a verdadeira
critica que "Cangeráo,, tanto precisa e
merece. Com isso quem sairá lucrando
rnais será o autor, sem nenhuma duvida
uma das mais brilhantes estreias litera-
rias do corrente ano.

êi::,: ",r;i!,i, i..;-,:[]it ji:::'::'aii:..:.: ., -'-
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A FormaÇão do Mundo Moderno
Fabio Crissiuma

I) TRÀNSMORIEDÃDE DO REGIME TEUDÃ.I
O contsto iniimo de duqs cullurqs, de duas .lrodi_

:ücg, romsÍrc e germânico, c situcção de insegurcn.
- iaüvidual e colelivo; cr reg"essão da lécnico e dqeoaic c um regime primilivo e êsirilcmêntê rurql.
=irc@! o climc nece ,sqrio oo desenvolvimento de um
fro de sociedode como o da chamoda socied.qde íeu-
*-l

Recomendcgão, muneburdio, vossologem gdÍon.
E qos mcis lrocos <r proleçõo do mois Íorle.

Homenogenü Íidelidcde, ctuxilios pecuniários 6 pes_
rÍs, de um lqdo. cessão de lerros, nobres ou ple-
ü-ú-.. Ieudos ou TENUBES, de outro, proporcioncm ccthcÍÊ§, vcssqlos, Íuncionários 

" ""rrro" ,c, bqse 
""o.tico de suos qtividâdes . Ã escqssês ou ousôncici aumerário obrigo oo F,ogomenlo. êm Roiurezc oul, lanos dos serviços ou do proteçõo.

Umo sociedqde guerreira, bcseqdcr nct necessidu_
I i- da sêguÍttnçct individuol e coletivq, de escqsso ous,b volor econômico em que crs closses dos que

1*r;eicm ê orcm. cr nobrezo e o clero, gozom de
F?ilegios econômicos e políticos, senõo moiqis e iu-' üce, eis a seciedcde Íeudol.

Estqbilizadc o conquisio, gcrontido oos indivi.ir. pela cesscrçõo dos invasões, um mínim; d; se_lrdçc. os Íqtores econômicos reconquistom ct pouco
a p(uco c preeminenciq ncturcl, Um novo regime, emçc cs relcrções de produçõo se sÍirmcm 

" "" o".rr.h. lendê d subslihir c crügc orgcrrizcção sociotlgrecdq nas reloções individucis a. 
-"ug.ià;ço- 

p"r_d-
Da qrcrnde mcsso dos que produzem, da multidõoür sêrvos surgê pouco o pouco umcÍ nov<l classê de

t-"* livre+ que, suieitct c princípio dos priviligic.la, em dez séculos de esforços e ier.aciaoae, if.otc_r c domins-ss ncr revclução de gg.

rr) os FÀTORES DÃ TRÃNSFORMÀçÃo.

- À silucçõo de pcz relaiiva peÍmitê que a produ"
F crêsço ê que os utilidcdes nõo cproveilodcs INIOCO sejcm levcdcs c consumidores possiveis ddr ou menor distcncio.

O trófico sê orgqniza, de início indeciso; tatecntê,ü poqtos de cruzcrmento dqs estrqdas ncturqis, em es-tcicl cqueles de Íocil deÍeza tornqm_se em breve a
-{ç 6" mercudos em quê qs l;ocos se eslcrbelecem,r regulcrizcm, se multipliccm. Ã existêncitr de umqtrúqq "civitqs", de um mosteiro. um castelo ÍociliÍq
cyidcntemente o desenvolvimento do oo"o i"toi"t"ci
-1,o. 

De Íeiro, mercqdo intermílàntê, co scbor do che.
-rrda a portido dcs mercqdores ou de trodições-crono.
I11*. : novo. centro, proreq'ido p.lo ,,"orrãl; 

"" ,"r"
-roacterium", se tronsÍormcr em povoaçõo permcnenfe.à urercadores ei se lixqm, o comércij o""o*" pã""o

a . lrcuco o regulcr,idcde que estimulc qs trocqs 
-e 

umtsYo tiPo de sociedcde, diÍerente da orgcnizcção rurotpLieule, inslolq.se, c quê um novo direito, umc novc:ecs aqo devidos.

- _À lendencia à urbonizaçõo- nolurcl às sociedqdes
Yl- ncs relcções e"or,ôLi"o",;r"d;;rã;;;'"""
F.i * diqs dc novq ero, se ocêntuc e cnunciq q
l- : scrvidão rural o exodo d,os cqmpos do séculoI iadustriclizqçõo.

De onde vêm cs indivlduos que se oglomerom noncvo centrc, que compõem os ccrrcyonos de mercqdo.
res, desde o "comes me;catorum,,. o .'honsgraÍ.,, 

«oullimo dos corregadores?
Da gronde mqsso rurcl dos servos dc glebsr des.tês, os mcis ousodos, os mqis avêntureiro; qco;rem

cos novos cênhos êm buscq de ocupoções menos pe.
oadcs que o trqbalho dc compo, fugindà oo aoii jogo
Íeudal. às corvéss, à tolho, às bonalidcde",- oJ .,tor.
morioge", a todct especiê de cnus molêriol e morol ocÍetivo com que é pogc d pÍctesão do senhor.

IID ÃS FÀSEg DÀ TRÃNSFORMÀÇÃO
Dc velhc orgonizaç&o Írcncc, permonece em meioüos cqmpos cullivadcs como cenlros de proleqão e íis.calizoção, o "cdstrum,,. Oíiciel do 

"ol.rorri--o,r-ao "..nhcr, o caslelõo ccmondq umc pequênc qoorrriçao po.ra deÍesq do recinto ÍortiÍicado orrf. ." oiiig"_ 
""pcpulerções rurcis e exerce com os escabinos o cdm!nistrcrEõo do perutcio circumvisinho, Soldcdos e servi.dc,res do "ccstÍum,,, os ,,ministe:iot"*,;. ãrrrão" AomosscÍ servil permonêcem servos e nem um popeleccnômico exercem.

,.- Ão redor do ,,burgo,, 
,do ,,cqstrum,,, 

do recinto Íor.tilicqdo ,c! mercqdores elgvcm os ,"* i"Iii"ça"",que, cedo ou txrde, cerccm de ncvos murulhÃ àrqridqs em gercl, à custo do .o.,. 
"o-,.rridoJ* 

--e 
aifi.culd-od-e ou mesmo impossibilidcrd. a" 

".r-pro*io occ,ndicão seryil de seus ncvos habitantes (o servidõonõo- se presume), permite que o novo nucleo se cqm.ponho de individuos livres, em meio o umcr poputcçãoservil. Ã condiçõo dos novos habitantes 
"I-ã*i"rra.ocs "ministeriqles,,, cs novqs murclhos to:nqm iiuteise super{tuos cts ÍcrtiÍicoçõe" do ,,"oÃ-lf'-.ô 'llrori..

burgus", o suburbio assimila o burgo ào _".1*o ,"*.po êro que os hobitqntes deste se hqvicm o"""_"lhodoqos dqquele.
Qucl o noturêzo dos lcços que unêm os habilan-les do burgo ,os Íuturos brrgr..r."? úrn"- árira"a"de orisem? Umq comuniCaáe de Íé? U*-rã.li''oaf.lico, ético, iurídico eu religioso?
Une-os c ccmunidcrde dê intêÍêsses. Ã associcçõojuro:dcr p.elos membros dcÍ mesmc coletividctde se Íun.do nc necessidode de a

ciprccc cos 
"""" 

- 
r".o tl"ll#"tffi,,iirlJ"'ff*;:.

ccs, à seguronçc de sucs vidos. à gororriio ;;1r"*pessocs conko o arbitrio dos senhores.

.__-.1 
o""l"toção ossume c Íorma mísüca peculicr àepccc. copicndo cs cnligcs conÍrsricrs, o" 

"*ii"a.",cujc,s p611s" chegc o odotor; repous* por.*-io io""sclidc dcrs _reloções de prcdução, 
"" """"""iá"i. a"união dcs Írqccs ccntrc a vio-letrcic 

", i-""iiçãa."Ío:tês.
§i se não póde negor que c renovcção do pensc_mento, que c reÍcrmcr rêligiosc do sócuü xru í*"".torncr mênos rude, permite um ideai **"i-I.ã"1-dade dos hcmens dicrnre dct di"hd;.;';;; :';t 

"."yerdode que só os EareÍormccões a.""a*r"*-r"r_rO.rcm cro vilõo ormor-se dicrnte do nobre.
_ Contrc o Íerro do senhcr teuaot ergue_sê o ourodqs comunidqdes burguezos.

_ - Àindc mcis: cr vqntdgem eyidente porct os leu.dois de vqtorizor cs suss re1ç, -e ""i"ii"i uf ,*.
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rendimentos pelcÍ colaboÍação com os nucleos urbo-
nos mercontes e industrioig permite oos burguezes ob-
terêm c modilicação, em seu beneÍicio, dc Iegistcção
fisccl, políticc e de direito privodo.

À supressão dc tqlhcr, dcs corvécs, dqs bqnali.
dqdes (no lcdo ou em pcrte). do "Íormcrriuge", se Ídz
ct peso de ouro ou porcr qlender oo lnteresse econô.
mico do nobre.

Ã überlcçõo do servo que emigrcr para a cidsdê
e se iornd burguês náo se Ícz pelcr exünção do privi-
Iegio que o subordinc cro ncbre ou co clerigo; mcs
pelc ossimilcrção totql ou pcrrcicl desle mesmo privi.
legio. Nêsta ossimiloçõo reside o procêsso de cscen.
ç6o dc novc clcsse não nobre: o privilegio pêrsisle, ex-
lendendc-se à novcr clcsse. Fórc dos burqos, crié umc
épocc relqtivqmente t<rrdia, os nõo privilegiados per.
mcnecêm nc mesmt: situação qnlerior, crpenos sucrvi.
zcdcr pelo cbrcndqmenlo dos costumes, Buiêilos todsvic
co orbitrio do senhor e às exigencias dos pesadíssi-
mos direiios Íeudois.

Unidos, ricot Íorles, os hqbitsnles do burgo er"
quem «r lronte desnte do ontigo genhor e à cquisição
dc Íronquia sucede muilc vez d oulorgq da soberoniq.

rv) À oRcÃNrzÃçÃo BURcuEs.ã,.

Conseguida pelo Íorçct ou pelo ouro o üleltoçõo
da colelividqde, como se crgcnizorá estc? .

O descporecimento do regime municipcl romcno.
c rurcrlizcçõo da sociedade Íeudcrl solvo um ou outro
centro urbcmo, séde de umo diocese ,nõo Íomece às
nqvqs cidcdes um modelo de orgcnizoção.

Ã cssocicçõo iurcdc, nos comuncrE, q rêpÍesêntc.
çõo sob o direção do oÍiciol reol ou senhoricl oÍerece
os dous tipos normcis de orgoniscrção.

Cidode livre, sobercncr, iguol cros senhorios vizl-
nhos, com o seu símbolo de soberq:ric ,o pelourinho,
sua choncelc, seu brozão, c comunc govêrnc.sê. cru-

- tonomq, scb o olhqÍ, e às vezes, o pulso do supremo
suzerctno, o rei.

NOVEMBRO,1939

Cidcrdes Írqncos; cidades pctrciclmente dulonomos,
qs demois cglomercções privilegicdos cdminisirqm.se
sob ct direção do represenlcnte do senhor, ofrcial b.oi.
lio ou preboste, ossessorcrdo pelos ,êpresentqntes dos
burguezes" escqbinos, co-iurcdos, co,nsules.

Ncrs cidades submelidqs à quloridcde ÍeliEioso,
séde de bispado ou de abadia, c prêsençc permc-
nente do bispo ou ctlrcde, e. portcrto o seu contcto
ccnstcnte com c comunidcde iorncm o senhor mois
cicso de seus direilos. O castelão ou boilio cêÍcc-se
de esccbinos nomeodcs pelo bispo; cr comunidcde bur-
guezct crio os "ciurqds", seres reprêsêntfirlês, enctrÍ-
regados da crutoridqde cdminisirctiva no quê tocc oo,s
serviços publicos, deixando à ccrmcrc escsbinal os
enccrgos fisccis e iudicicis. ]á em cenbos libertos
dc presençct do sênhor. leigo" ou não, séde dê autôri-
dade religioso, cedo os esccbinos, de rêprêsenlqntes
senhcricis lrqnsÍormqm-se em delegctdos dc burguezic.
Escobincs, consules. CÃPITONES, qdministrqm em ne-
me dos burguezes,

Não se julgue por isso que TODOS os burguezes
purticipam dc escolhc de seus delegcdos. Si isto su.
cede nos primeiros lempos dc orgonizoçôo comunol, em
breve ct minoría dos ricos, grondes negcciqnles, o,bsor.
vê eill sucrs mãos q escolhn das cutoridcdes, escolha
procedida sêmprê no gupo de seus iguctis. Ã cris-
locrccict, ou melhcr, cr plutocÍqcio é o regime socicl
vigente ncs cglomerctções burguezos. Os abusos, des.
perdícios" lutqs intestinqs põem. em breve Eecho ss
cidqdes nos mõos do rei, que, hcrbilmente, pqÍa "PÃ.
CIFICÃR" ccdct vez mois hequentemente, intsoduz qí
os seus homens de conÍiançc.

No século XVL privilegios, Íóros, Íronquics, úo
obscryidos pelc multipliccção de "casoE recis:'. pelo
impcsição do bel-prczer, do vonlcrde sobertrnc do rei
que utilizcvc c liberdode comunctl pcrrcr enÍroquecer
cs grondes Íeudsis.

Nõo hc mcis burguezes de Gond, burEuezes de
Pcrris, burguezes de Bordeaux ou burgruezes de Lon-
dres :hcÍ openos "burguezes do rei".

BÀ,NCO HIPOTECÃRIO

LAR BRASILEIRO. 
S. A. DE CREDITO REAL

NUÃ DO OUVIDOR, 90
CÀRTEIRÃ HIPOTECÃRI.ã, - Concede em-

prestimos c longo prczo porc Íinonciamento de
peslações mensdis, com o minimo de I % sc.
prestcrções mensqis, com o mínimo de I % so.
bre o vcrlor do empresümo

SECçÃO DE PROPRIEDÃDES 
- Encqrre-

gc-se de administrcção vendct de imoveis dê
quolquer notureztr e Ícz crdecmtcrnentc sobre
qlugueis c receber, medianet comissõo modicc
e iuros boixos.

CÃRTEIRÃ COMERCLÃL - Fqz descontos
de eÍeitos comerciois e concede empreslimos
com gqrcntitr de titulos d<r dividct publiccr e de
empÍesos comerciois, o iuÍos modicos.

DEPOSITOS - Recebe depositos em con-
ld corrênte. ó visto, e á prazo medionte as
seguintês toxcs: CONTÃ CORRENTE Ã' VISTÀ.,
3o/o ao cno; CONTÃ CORBENTE LIMITÀ.DrÀ,
5%; CONTÃ COBRENTE PÀRTICULÀR, 6"2á,;

PRÀ,ZO FIXO, I ano, 7%ot 2 qnos ou mcis
7L/zo/"; PRAZO INDEFERIDO 

- relirsdc com
cviso prévio: de 60 dios, 49/" e de 90 ücs, 59á
(lo (mo.

Calçados Fi n os
o

I lltlenina Lisieux

o

Preços Razoaveis

Bucr

o
Cnel. Gomes Mcchcrdo n.o

TeL 2708 - NITEBOI
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lefras de Hispano - América
MARIA BRUNEI

No puede lrublarse de Cl.r.ite sin pronunciar
. is ttontbres de Gabriela f[istrul, Áruanda La-
: 'rrco, ! Marto Bruttet, trilogía d,estacada d.e
..: froducciórt literuricL feurcnina. Si la priwe_
"t e.t tntis cortocida allentle su tierra matal, las
.:rtts d,os no desrnere cen en aalor. Cad,a rl,ntt
tt for sí utarca el florecimiento de un géne-
,o. Gobriela es la foesía, Ámsnda el pensador
r_itc ferdura for su, Jtondo sentido hum.ano y\'[ortu Bruilet, cl temleramento d.e mujer qae
tncjor erfresa la realàdctd del catnpo chileno.

E'tt, sus noaelqs y cuentos: ,, Moutana
^4denlro", "l,[aría Rosa, F-lor tle euittén,,," Re sliu. Dun.ina", " Bienyenido,, y ,,Reloj 

de
-t01", eslti,tt tr,sociado.ç a distintos aspectoi de
sus andanzus, ,LLna serie dc tipos de autbiente
ttrntfesino J, ciudtdatto, qu,e en su siut,plici,dad,
.i' .r'irr, tlue fierdan u,n típice d,e .çu graadeza.
c.t'ltoncn los pt,oblemas de una vi,i,a e..rtenuan-
t.c, dc o:ttrlusliu faaorosa y trtígica, en, la qwe
incwbqh las ttr.rbitts rttotiztociottts de sus há,-
hítos, y ltt, rutlezo de unas malteros hechas a
cn(a)'(trse u, diario con /a hosqwedad serra&a.

Marta Rrunet es mujer tallatla en uvla
sola. piem. D'esd,e sw llegada de Chilló,n se
it_ttpuso en, Santiaqo a fuersa de siu.ceridad y
dc talento. Lo que en otras seríq, yLotivo de
tsctindalo, ett Marta se accfta couoo algo na-
turul, algo que brota de una fu.erza d,esenca-
len,ada. Así también su estilo, sobrio, macizo,
sirt hu,ccos que llenar ni rasgos que puedan
tIimínarse. f)e un z,iqor nruscttloso, piu,ta la
t'ítiu con cluridad 1, jLrsteta.. Sus noztelas y,
(uentos f oscen a ilús tle arqumento de fuerza
tlue les Lrsigttn tnérito fund,antental, el aalor de
docuutct'ttos sociales, tlestittados a an.otat nto-
clalid.orle.ç rle utte ópoco, rasgo.ç d,e houtbres en.
diurio contacto con la tierra, y la expresión de
.çtts cottstrenitlos afanes \ sws estrechos hori-
soiltes. Crett relatos tan adherid,os al barro
ttmlertto, que lo nat,u,ralesa de su reqión serrana
efitra ett La, ltistoria, entregá,ndonos el raensaje
la su, qcolottia oculta. De la ntasa de sus re-
1oÍo.ç so dastacan lo.ç relacionados con la z,ida
utorttanesa. El hecho de rlwe se desarollan en
utra rnisrua gotlcl, a veces, cercd, de un ,tuismo
árnhito: el Qwillén, les fre sta fuerso y les da
uuitítttl.

lforta Brwnet escribe elaborando sus re-
cu,ertlos. 'l-oma los urotiz,os de la aida s4 fsrno,
del f olklore , y les arrude wna got,a de fantasia.

Jrl,"t" _Crrr"r"
Mucltas aeces la intriga es tnínitna, simple
co'mo la zticla àn la utontana, etuuarco,d.a en pai-
sajes qwe se perfilan rudo5, con traeos defini-
ti,aos. Pero bajo la escasa urd,imbre anàcdó-
tica, córuo se ez,idencia el conoci,ntiento de los
recursos titales, el tned,io en que se desenawel-
aeil, y el dominio psicológico I T-ien,e ptíginas
patéti,cas y realistas. Casi toda sw prod,wcción
gira d,entro de estos d.os categorías.

Marta Brttnet maneja los caracteres con
una habili,dosa destreeo. Dontina el conjunto
y nrabaja con eficacia los elemetttos d,e rela-
ción, evitando desalinos que entwrbian la cla-
ridad, d,el d.idlogo o el traso neto de una des-
cripción. El talento de Marta Brtmet es narra-
ttao. N o lttensa en relactones psicolitEicas,
sino en imd,genes. Tod,o en sw labor tiende a
lo objetizto, a la pintwra, al relato.

De considerásela dentro de alguna rnoda-
lidad habría qwe wbicarla en el realisnro. h[ás
aú,x, en ''el realisum regional. .Szos noaelas
h,an, sid,o trazadas a grand.es pinceladas, cort
lo que el color local necesaria,ntente se atizru.
Cierto es Ete el regional.isnr,o literario e?t,cuen-
tra equiaolente en. las nacio,nes vecinas. A fin
d,e cwentas, regionoles son " Canoan" d,c Graça
Aranha, "La Vorá.gine" de Riaera y "Toa"
de Piedra Hita; "Dona Bórbara" de Gallegos,
" Don. Segunclo Sombra" de Guiraldes. Pero
la selz:a, el llano, la patn.pa, el color local, y en.

veces hasta el lenguaje, no les inr.pide ser in-
conf urtd,iblémente americanos, lsí, Marta
Rrtrtet, constrenida o la tnonttra, es chilena,
Itasta la w,édula, y cowo tal, proftmd,arnente
enraizad,a en H is pano-América.

' ,Srrs noaelas "Mofitana Ad.entro" y "Ma-
ría Rosa, Flor d.e Quillén", en wi concepto, lo
ntá.s acabad,o de su interesantíssitna labor, son
trascripciones d,e wna nat'uraleza trágica, a las
qLte se enfrenta un actor fatalista: El h,onúre !
Estos l,i,bros presentan. el contraste entre las
fwerzas hwrnanas y los fwerzas terrestres. Ai
rlesarollarse los espisodios tnontaneses, la per-
sonalidad, de la escritora se destaca en, forma
siltgular. Sw aspectc de cread.ora d,e ti,pos se
acentúa, ajustá,ndose, línea por línea a lo terri-
ble abariencia de la, reolidad serrono,.

Marta Brwnet creo personajes siruples a1t

de una sola pieea, y estos fersonajes se ynue-
x,en en un paisaje que se ,ne. El puuto de com-
tención d.e sus recursos está en los instantes
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dranráticos. Hay mom,e'tr,tos en que reswlta hi-
persensible por lo d.oloroso. Describe sufri-
mientos coLpalabras de uno polpitación inten-
so. Liia bien ragida nruestría la lleva a esco-
ger oportw'ttanrente el detalle nuis sitnple pero
m,ás sobrecogedor. En. " Bcstío, Danitta", por
e jetnplo, a.çte .detalle es un tronrbre: Fqnor,
pronu,nciado for lo ntujer de goce, en el ins-
tonte en qtte los iliollos del .r,ie jo se cierra,il so-
bt'e .çu garganta.

En "X[arío Roso, Iilor de )uíllén", lo
nota drantjático se rctiste de aciento burlón, 1t

noce del tnoyte'nto en quc Panclto Ocores, cou-

fieso cínicatnente a la frotogonista, que 11o

está enarrtorudo de ello, 1, que -ri lo ha corte-
jarlo ha sido para qana?" ilna afucsto. Los o jos
de Moría Roso desfidetr reki.urpaqos, rneÍc-
liinda.çe en ellos el dolor, lo robio ). el d'esfe-
clto. Álc1o, desde lo nrás hontlo de la subcottsc-
itncia, le ordena r)cngor.\e, \' ttlusand o los

ferros scbre el seductor, le arroja. de lo caso.
crutáttdole ei rostro a rebencazo.ç. La cscen;t
sc lto conseguido con fucrso J'ntot,iuticnto ta-
les que lo afrosinru o la dinátnico. del cinettLa-
tógraf o. El reolisttto de XIorta Brunct es .itt-
qoso, cloro ), mesurado. En, la dcscriltción, de!

foísoie rrt.ontanés co'nsiegue rosqos valíosos, lle-
gando o insuflorse nn soflo de aninrisrtto rttt'

Al odalrtor la montano cou'to elcmcnto dc

.çu litcrattrra, lo ltace bojo str frisuto patético,
En tnt arranque nerr,íoso, fíja el instante crí-
tico de la ltcha rJel hontbre en la nr,ontattct.
Poro. descttbrir u,o es minltciosd. Le ltasta u'tt

solo rasqo. A z'eces su-ç homltres se intu\en, t
rasi nunca esttín, descritos f ísicantente. Una
sobiduria subcon.çciente la imfulsa q, credr si-
tuaciotras o ficrsonoies de un solo traso. I.a
contradicción serroild dc una ti,erra hosca. de
card.cler ascóti,co, \t unos honiltres silenciosos,
que luclnn f or escafar a su terrible destíno, no
€s tarea fócil de dc.çcribir. Pero Morta Bru,nct
lo cottsigue.

.Sus li11ura.s ntotttanesas, ton,to utujeres
conto ltoutbres, u,wrclnn intfulsodas for la fa-
talidad. El f atolismo cs clentento príwrordíal
del alma chilena. De sus f ersona jes ruascu,li-
nos, el tnejor captarlo es eí Don Santos de
"Bestia Danina", brota retrazado del medioe-
va.lismo espanol, ciego o cuanto no signifiqu:
la lropria honra, creyéndose llomado a culn-
plir una misión de imfortancia, manteniendo
sw criterio de uua estrecha riqídez, y no tole-
ran'do desviaci,ones del cautino qtr,e traaara a su
eristencia. Otra figwra inolt,,itlable es el pri-
nrero San X'Iartin, swb-oficial de carabineros,
que, en "Mcntona Adentro", despuôs d,e anos
de depredación y bandidaje, sienta plaaa en

NOVEMBRO, 1939

la nilici,a, fara cottti'ttuar sus tropelías: víola-
ción de hogarcs, robos 1, osesinatos, cotL 'tlttL\1or

itrr,funida.d, f.u,esto cluc las reali:za cottuert'ido
cn refresenlonte d,e la lt:y.

Pero don,tle Marta Brtrn,et loç1ra terdade-
ros lrullazgos fsicolólyicos es cuando crea tipos
de nrujere s. Cata, la frotaçlonista d,e " LIontanct
Adentro", doutittadu fot' lntt de jar hacer, por
uno tranquila odaftación c{e los sucesos, que
ntu,clto tíene del f otolisrto indio o tlel moro, itt'
ti!trado o traz,és del esfonctl. Isobel Rojas. la.antarla 

de Sorrlos Flores, e s lo " bestia tltrxina"
que se caso con lo intención prerneditada dc
eilqoilar u su rrruriclo. 1,o.ç ittcitt'tciott,es carna'
les t, la forma crt que .çe suceden las conflictos
estd Iogrndo con lLonclo f atetisr'tto. I gttal pa"r'.

con l.[aría Ro.çtt, lo dulcc \ orcliante joz,enci!,t
lcl Quillln, a qrtieu sus y'odrc.s cason con ut!
tt't-irto .susten[órt. Esta, oI cotttrario de I.çubt'
Rojo.r, es nrtrjer d,e buena pasto, fttntillo-ro
cumflidoro dcl dcber, que no do nunca motito
o clri.stnorreos. Cuondo María Roso cae, d.§

fcrquc se lurllLt rt'ttlrtetr.te etrotnoratlo. Por eso,

ol dcscubrir lo z,illunía de qtte t, ,o 1,6s ttíc-
tinru. obra con lo. ziolencio dc quien. se rcbela
contra su dotttinador.

Ert sus 'troz'elas z,ibran los episodios con-

ntoz;e doras dc lo ogonío indiz'i,duol y el egoís-
nro colt'ctíao. Sus me jorcs cuent0s so17 agua'
'fuertes serranas d,e ntt siuúolisruo terrífico.
En el estilo de Mcrrta Brunet, el detolle se ha
reducido al núnimo, Porqúe la acción es tan
inten.ça que el tiem,f o corre z,clos. No hay es'

facio ett su literatura mtís Ere para lo obsolu-
tautente ittr,l,rescindible. Todo en ella es obje'
tiz,o, fictórico. Los fersottajes se fresentatt
en, el instante de la acción. El antecedente lo
ofrece for ntcd,io tle alnsioncs oPortunas. Sls
qwatid,ade s sobresalíe ntes .ço,1.' eI realisnto -que le penníte descubrir al hovtbre en' relación
con el paisaie 

- 1, stl drauruticidad singwlar.

Cinco o seis libros son suficientes poro

colocar a Marta Brunet ert l'tt11ar prepond,eran-

te entre los mae stros del cttento J' la ttoztela cri'
olla. Sns relotos tienen, la fuerza de los d,e

Javier de [/iana. Horacío Quirooa Jt Moriano
Lotorre . Describe la montana chilena con una

fatética grandesa, h,aciendo resaltar la aida, el

sentir I hasta el habla popular, en una prostt
atlmirablemente coloread,a, don,de los d.etalles

se toumn en reliez,e y sólo en lo iruprescindi-
ble, y dottd,e no falta ni sobro nada.

Lo único (lue se echa de inefios em sus
tt,orelos es la ausetr,cia de z,ido espiritual. Los
fersonajes soil elemeiltales, obedecen. a apeti-
tos prirnarios, \ se 1n14,e7.ten a itnPulso d,e ins-
tinto o bajo la fatalidod, de la pasión. Se les

.:. ' , . ., .,...|
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í'( actuctr \ se les rúra z.,iz,ir. Cuu,ndo hablan lo
iracen, cott, espontaneidad, echando mano d,e er-
:.re.siones y giros, eu, los que la sangra mistmq
,itl pueblo es ld que .çiente bullir.

l'or lo que toco a la líteratura chílena, tLe-
ttett ln obra total intensu v f irnre cle Marta
llru.77sf, a un,lnl0r del Continente. sobrctodo.
lortlue cs'presa con inlensidacl lo que se pro-
2otrc tlacir. for lo perf ecto de la com.?osiiión,
t, lu tnaestría con clue sitriu la realitlarl de la
t t r o rrt a tru c lt.ilena.

§7

En circtntstancias en qlre la hibrid.ez pre_
dotnina en, la tnayor parti de libros esciitos
por mujeres, enorgwllece la presencia d,e obros
conto las de Marta Brwnet.- Obras en las que
el ltombre parece anmlganru.do de m.odo ton es.
treclro cott la tierra, que aiene a ser co?no utla
roís.mtí.ç-del ltaisaje. poisaje literario, tan por
e.nciuttt, del graf,isttto geográ,fico, que'la noae-
lislo y la montana resultau conro- confturdida.t
f or la emoción que la identifica.

lTran.rcrito de " ,4rtét.ica" 
- 
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QUEBETÃ DE GEBÃçÕES _ .Á I.ITERÃTURÃ E O

MOMENTO SOCIÀI, - Ã CUTTURÃ E À VIDÃ -
'o's' 

Ã.c.s.

Àtrovesso Portugol um período Íroncomente po1é-

mico. A comodidode Ievo, em principio, o tomo-lo pelc
seu ospecto mois imedioto: umo querelo de geroções. E

se dizemos que toi é por umo questõo de comodidode,
é que ,no reolidode, não se tro'iq propriomenie dumo
querelcr de geroçóes. Troto-se dumo querelo de ge-
roções sim, oté oo ponto em que a divergêncio de
otih:des se polorizo, dum modo esquemático, em duos
geroções de sucessõo imedioto. O que, sendo reol,
com ligeiros presumiveis intromissões de porle o . porte,
não é o verdodeiro, ou o mois reolmente verdodeiro.
Poro olóm do coso meromente Íormol de geroçõo, há
rozões mois proÍundos. Há os problemos (morois, po-
líticos, econômicos. esiéticos) do ciclo sociol, há os
problemos do homem, há os problemos do culturo.
Há o reol dos divergênciqs dessos geroções: diver-
gênciq íundamentol de otitudes onte o vido, - cr que
neste "documentorio" se têm oludido jú.

ConÍlitos de geroções literórios, por todo o por-
te, sempre os tem hovido. Ninguem o desconhece. O
que todos sobem, tombem, é que nem sempre esses
conÍlictos dimonom dum Íundomento proÍundo. E',
muito vez, um diletontismo irreverente, - o clóssicc
desdém, cr cIóssico disputo entre úovos e velhos, -entre jovens inexperientes (os novos, no dizer dos
velhos), e os "bolo de eláslico" (os velhos, no dizer dos
novos); o que, certomênte, ossim mesmo, nêm sempre
deixo de ser umo rozão imperioso do vido de todos
os dios).

Oro o coso do momento português que, justomente
porque se distoncio de tol íeiqão ( e não se dirá que
oqui ou oli, velodo ou não, elo não oporeço. Sern
com istô visormos oo que quer que sejo) .tomo umo
porticulor' soliencio: o oposição de otitudes do mo-
mento, vêm desde os mois minÍmos céiulos do vido.
E' o choque, o inevitável, de dois periodos hisióricos

- tão chegodos quão dispcnes. E' o obismo de 1914
e todq o suo ccrldeoçõo. E' o embate de duos es-
huturos mentois íilosóÍicos, psicoiógicos, 

- ontogó-
nicos .

Vem o geroçõo chomodo do "Presenço" oiusõo
à revistcr que, com o eÍémero Orpheu centrolizo o mo-
vimento que Íez o modernismo) peio boco de José
Réqio ,de Gospor Simões, o primeiro, poeto notóvel
e egocêntrico dos "Encruzilhodos de Deus", dos "Poe-
mos de Deus e do Diobo", do "BiblioqroÍio", o se-
gundo romoncisto de "Umo Histório da Provincio", de
"Eloi", critico oÍiciol, opreciodo e combotido do único
diário português que oté hoje dedico espaço, o sério,
oos problemos do literoturcr e do critico; vem o gerocõc
e recomendcr estudo, ponderoçõo, esclorecimento e
exato sentido dos limites do Àrte, do Políticcr, do Cr!
tico.

E ripóstdm vários ,do geroçõo novissimo, qíir-
mondo o impcssibilidode de umo Ãrte liberto dm
contingencios. do meio (Ãrte puro, Arte em si), o ccr.

rqler diolético do Culturo, q dinomico totolitorio dq
Vido.

.Assim o problemo se desdobro. Temos jó visto
que o revoluçõo modernistq se fez em Portugol sob
o vigiloncio de muiio Bergson ,no filosofio) de muito
Gide (no literoturo), com o idéicr Íixo dumo puriÍiccr.
ção dos Íórmulos esléticos. Ã Arte independente do
Vido. A culturo independente do Vido. Ã Arte in-
dependente dos problemos do Homem. ("Jóvens nu.
merosos insistem em considercr-me um desses inte.
lectuois pqro quem o vido é umo coiso e o culturo
outrq. .q,cho que Íozem bem em ossim me consÍderor.
Se não sou um moCêlo de orrumocõo, confesso gostor
de certo ordem nos idéios. Eis porque nõo posso dei.
xor de por o vido o um lodo e o culturo o outro".
Joõo Gospor Simões. "DiárÍo de Lisbôo".

Aqui o oposiçõo irredutivel dos mois jovens.
Oposição que, sobre o jó não oceitoçõo de seme.
Ihonles postulodos, enquonto direlriz intelectuol do
idéios, ó ogrovodo pelo ocimo reÍerido ogudezo de
periodo histórico. A "encruzilhodo dos homens" citqdo
por Àlvoro Cunhol ("Seáro Novo" N.o 615).

E orgumentg: "E' evidente que o culturcr, por
mcior que sejo o nosso pendor poro o obstrocâc,
pressupõe o homem, porque é sempre e1e que es-
creve os romonces, pintc os quodros, esculpe os es-
tátuos ou constrói os sistemos ÍilosóÍicos, Mqs o ho-
mem, pôr suo vez, pressupõe o sociedode, e esto, em
môvimento, é o que se chomo o hislório" (Rodriqo Soc-
res, "Sol Noscente" N.o 37).

"Em todos os obrqs ortisticos há um pedoço de
vido vivo. Iomos o dizer: que opescr de tudo, (que
cpesor do voiuntório cisão enire o ortisto e o vido,
que opesor do solipsismo por impotêncio ou .rolúpiq),
existe em todos qs obros um pedoço de vido, oindq
que essos obros sejom mis'tificodoros. E isto porque
o mistiÍicoçõo do vido nõo é um foto do consciencÍo
sociol ou um desequilibrio dcr consciencio individuol
do homem-ortisto. A mistiÍicoçõo procede do próprir:
vido, do vivo controdição entre os sêus próprios ter-
mos, de um gerol Íetichismo provenienie do odulieroçào
de umo série de reloções, cotegorios e Íórmulos. (Fer-
nondo Piteiro Sontos, "O Diobo", N. 0254).

E' cloro que numo disputo, ossim, de geroções,
surgê o desnivel o que se êncontrom umo e outro
onte os possibilidodes edi.ficodoros de codo quol.
A geroção do frente, sendo umo geroçõo ofirmcdc,
possui já oquilo o que podemos chonror um possodo.
Obro feiio, contornos de Íisionomio definidos,. - en-
quonto que poro o geroção mois jóvem, tudo é nóvoo,
tudo é ccmÍnhqdo no desconhecido, Aí, oquilo que um
ero de visõo pode ocusor como deÍiciencio: o fcito
dumq obro reoiizodo que the ateste os méritos, etc.
O que logo os mesmôs controdizem quondo o ocusom
dumo Íolto de experiencio, E o este propósito, Morio
Dionisio, esclorecio recentemênte: "se o experÍencio
do vidc é umo longo temporoda de estudonte, pol-
viihodo de serenotos, de ceios, de duelos, de omores
correspondidos ou nõo, do exibição de Íeitos espeto-
culores, de onormolidodes próprios de orlistos esto-
mos reolmenie moi. Mos se você tem o grossericr de
encoror experiencio do vido como umo luto constontê
pelo olimento e pelo culturo, esto luto de todos os
momenlosr este qndqr de sopotos rotos à chuva e de
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Íqtcs co::j:s pcrque Íoi preferivel compror um livro
.ê comêr:::-:^=oço o orronjor uns sopotos e mondor
vincor;s::-;:s, se chomo experiencio do vida à
luto de;:i:s =sses jóvens que nuncc puderom estor
regoiodcr:r:: sentodos em poJ.tronos lendo poesios
metoJisicos. : -êspero quê q .criodo venho cnuncior
que o j:i::ã: Ês:á no meso, entõo pode estor inteirc-
mente sc:=;:j:. Esses jóvens cumprÍrõo q torefq por
que você =s.=ra e em quê você conÍia". (llário Dioni-
sio, "O D;:c: , No 248).

Foi tll:n neste "documentário" ("Esfero" No 6)
que 'iiven:s 

=isejo de dizer: "longe, bem longe dc
compreens-o qu: o foto exige estõo crqueles quê jul-
qorn simp:es reiórlcq de irreverencio, * de irreve-
rencio sen:r:: Íinqlidqde intrinseco, - os onseiôs
qq juvên:::ê pcrtuguêso de ho,e".

E mois:Ci:ntê: "e com umo corocteristico, qindo,
sol:re qs épccrs precedentes: nõo é um, não sõo dois,
ndo sõo tres cs que gritom.

E' uns mossq compqctq de jóvens que, otingÍdo
no seu presente de onorquio e luto, pode oindo er-
guer, ccnÍionte, os olhos poro o futuro e poro o Vido".

Bem scbemos, qgoro, que o foto de ser umo mossq
de jóvens o qcêitor, como normo mentol, mois ou
mengs os mesmos principios é encorodo, pelos seus
ontogonistos ccmo umc Íolencio de individuolidode".
(O que nos não compete discutir),

Posto pcrém, ossim, o coso, temos de ver como
encorom os mois jóvens os seus oniecessores. Fole,
novomontê, Mário Dionisio, dos seus mois legitimos
e esclorecidos representqntes:

"Estão lonçondo o seu S. O. S. - S. O. S.l
Geroção em perigo

Nodo receie. A orte continuorá de boo soúde,
opesor do Íim dessc Geroção, Apesor de? Não: de-
vido o isso mesmo". ("O Diobo", N.o 248).

REVIST.Ã DÃ IMPNENSÃ

A "querelo de geroções" opontodo no crônico
precedente, tem ôutros fócos de olorgomento, E por
dados concretos podemos solientqr o lugqr especiol
quê nelo ocupo, pelo continuc doutrinoçõo que Íoz
qtrovóz de "Seóro Novo", oo lodo de "presenço", Jo
sé Bqcelor. E' o coso do ensoio "Arle, Politico e Li-
berdode". Indireios, os polovros de Josá Bocelor;
lrcrzem um "lom" ocêntuddomente polemico, E dum
modo geroL pretendem, pelo oceitoçõo do idéio de
"espirito puro", "orte purd", etc., sêporor os vqlores
estéticos dos volores politicos ou sociois.

À voltq do iaesmo ossunto, o ocentuar, no "Dio-
bo", vorios qrtigos de F. Piteiro Sontos, o já reÍerido
"S. O. S." de Mário Dionisio, ê nêste ultimo número,
o 55, "O Reolismo Ãtuoi e o preienso oposiçõo de
geroções de João Alberto. J, Ã., enÍileirondo oo lodo dos
mois jovens, insisie no impropriedode do designoçõo de
"oposiçõo de geroções" e pronunciondo-se. de preÍeren-
ciu, pelo critério de oposições individuois polorizodos em
duos geroçôes, olude, citondo crgumentos de ordem
morÕl à legitimidode de tois oposições.

No "Seárq Novo", Ãlvoro Cunhol, ogoro tombem,
em reíutoções dos polovros com guê José Régio respon-
diol no mesmo revisio, o polovros suos onteriores
(sempre na "S. N.") dá um ortgo (Aindo no "Eícruzi-
thcdc") pêlo quol insiste no condenoção de determi-
nodos leorios e obros literários (em referencio espe.
ciul à de Iosó Régio) pelos quois, dlreto ou indireto-
mente, se prego o desclento, o fugo, o consoÇo, elc.

No "Sol Noscênte" G soiientqr, à voltq do mes-
mo ossunto ,os poiovros enérgicos de Rodrigo Soores
conlro Gospor Simões, Este, no "Diário de Lisboo,,
(suplemento semonql literqrio), sem citoçõo de nomes,

responde o codcr posso oos seus ontqgonistos. Jlliás,
frequente ó êle oporecer q doutrinor sobre o ossun-
to.

Hó oindo que oludir oo éco do coso. Nomeodo-
mente os "páginos de novos" do imprenso do pro,
vincio, deles se têm ocupodo. Citemos o "depoimento"
de Joõo Tendeiro, no "Ecos do Suj", o qrtigô de Joõo
'Rubem no "Mocidode", os comêntários de Doniel, no
"Troboiho", etc.

De noturezq tombem lorgomente polémico, e oquijá de bem menor cordeolidode, os coníerencios sobre
"Pinluro Àvonçodo", de Ãrnqldo Ressono Gorcio, reo-
lizodos com distoncio de poucos semqnas, em Lisboo
(S. N. Belas Àrtes) e no Porto (CIub dos FenÍqrros
Portuenses). Ã conÍerôncio de Lisboo, ogitodo, oo que
se soube, teve ct oposiçõo soliente de Almodo Ne-
greiros (impulsionodor do Íuturismo, considerodo um
dos nossos primeiros ortistcs plásticos modernos) de
Joõo Gospor Simões, de Antonio Pedro e de muitos
outros; ê provocou, no "Diobo" umo pogino veemenlê
com os protestos, em Íormo de depoimenio, dê criticos
e ortistos modernos (AdolÍo Cosois Monteiro, Àlvoro
Cunhol, À.ntonio Pedro, Arlindo Vicente, Bento Joneiro,
Frederico George, Joãç Gospor Simões, José Bocelor"
Monuel Mendes, Miguel Borrios, Mário Dionisio) de
vários motizes politicos e estéticos, oxtigô de Íundo do
orquitécto Keil Amorol, etc., que se unirom poro re-
pelÍr mois um éco do gronde .A,lemonho - cômo se
lhe chomovo em editoricrl, no mesmo número. . .

No Porto ,o conÍerêncio, qpoiodq por iois ou quois
setores, íoi Íortemente interrompido e poteodo. Contrq-
dito, no fim, de Mem VerdÍol, ficou bruscomente em
meio pelo oposição ruidoso do ossisiêncio que cpoicr-
vo o orodor ontecedente. ,4,. R. Gorcio visqvq, com
os suos polovros, denuncior os pêrigos dissolventes
dq Arte Moderncr que, Íorjodo no Rússio - dizià o oro.
dor - e sequidq por umct legião de lqlhados, creli-
nos ê tabéticos Íoz prigor o civÍlizoçôo cristõ e oci-
dentol.

No "Diobo", À.ntonio Sérgio, opresento- com fins
de divugolçõo, umo série de ortigos sobre "Ágrobio-
logio" - ou q ciêncicr do agriculturo do obundoncio

- divulgoçõo o que, Joõo Dqmos Esieves, rêgente
ogircolo, íaz. no mesmo jornol, qlgumos objeções.

Alvoro Morinhcr de Compos, tombem no ,,Diobo,,

num lúcido orligo que ogoro "Seáro Novo" crquivo,
em porte, e Joõo de Borros, há dios, secundou no
"Primeiro de Joneiro", Íolo dos perigos duma in-
controlodo liieroturo inÍontÍl - ortigo em que denun.
cio o coso português. Ã suo otitude jevou um dos
otingidos (ÃdolÍo Simões Mül1er) o procuror, com umo
longo corto, responder, esclarêcendo.

Aindo no "Diobo", de soliente importcncio, os
"Memóriqs dum Inspetor Sul-omericono" em que Mo-
nuel Suorez, folqndo com lorgo proÍiciêncio, de de..
Íeitos e onocronismos, chomo q otenÇão poro o ne-
cessidode dumo reÍormo do vido escolqr, dos méto-
dos pedogógicos, etc,

Estos consideroções, cômô o dissemos já, tonrom
oqui especiol relevo pelo solutor reflexo que pode,
riom ter oplicodos sobre o nosso meio.

"Sol Noscente", em esplendido formo, concretizo
ogoro as tendêncios dioléticos do juventude portu-
guêso.

Além Cos ortigos sobre "Ã Culturo e o Vido,, de
Rodrigo Soores, insere, nestes últimos numeros, orti-,,
gos, notos, etc. nos quois se procuro esclorecer o
problemo do culturo; depoimenlos pcno um inquérito
sobre o sentido dq pÍnturo, etc.

No número 37, o ultimo publicodo, iê-se lorqq
prosq dedicodq à resistêncicr chineso, ,como qnteriel:..,,
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rnênte o Íizero com "Romqin iiollond, o Cinemo, o
técnico", etc.

"Síntese", de recente oporecimento em Coimbro,
prbtende, sobre moldes côncretos, Íozer umo divulgo-
çõo cientíÍico, ÍilosóÍico, literário e ortisticq. Insere
em todos os números umo "Síntese dos revislos,,, se-
porodos por especilidodes.

Em "Pensomentô", o solientor-se do ospecto ge-
ro1, umo componho de oproximoçõo ibero-omericono
iniciqdo hó olguns números com o publicoção de 1ex.
tos vários de escritores. do iinguo esponholo.

"Portucole",revisto erudito, de coroter .etnográ-
Iico, íolclórico, Íilológico, etc. , olém do con.tinuoçào
do seu "Dicionório de Músicos" e do completo sec-
çõo de "BibliogroÍio" nocionql e estrongeiro, insero
no N.o 69 "Notos à morgêm do obro literório de R,:-
sqmond Lehmonn" de Morio Lomelino Teves, e um
comentário de Ãmorim de CorvolLro sobre "O proble-
mo do Culturq".

"Revisto de Portugol": (N.o 7) como nog números
ontericres, coioboroção voriodo, ordenodo e selecil_
nodo, subscrito por olguns dos nossos melhores no-
mes. Completo secção de critico iiterório, sob o nor.
mo gerol do revisto: o supremocio dos volores esté-
ticos. No "Jornol", umo ncto sobre Antonio Mochodo.
Anuncio coloboroçõo de Joige Amodo: ,,Sinhô Bodiról,.
.,No "Diório de Lisboo", em tronscriqão, o ortigo com
que Ivlário de Androde procuro responder cr Ádolfo
Cüsois Monteiro pelos poiovros deste, no N.o 53 cio
"Presenço", sobre o pouco otencõo dedicodc pelol
escritores brosileircs às obros dos seus conlrodes por.

ÀRTES PLÁSTICÀS

De muito recênte, ogoro que otrqvêssomos o ve.
rõo, nodo. De mois distqntes, o opontcr ,por ccn.junio o "Exposiçõo do Primoverq" do Sociedode No_
cionol de Belqs Artes, que morcou: ,,Àcodemismo.
Folseomento do vido", 

- 
"Má liçõo poro os jóvens

pintores e poro o público", (Bento Joneiro, in ,,O Dio.
bo").

No Porto: q de Ressono Gorcio, orgonizodo
quondo do suo coníerêncio. Comentório de Joõo Ãl-berto: Reolmente Ressono Gorcio, desenho comc
penso e escreve". * "Dissemos que os coricoturos
eroÍn, quonto à Íormo, oo desenho ,àe troço íeio, com-
piicodo e sujo".

C)utros exposições, em Lisboo como nc por1o, _
sem sobressoltos notóveis.

crr.rE;.{

À exibiqão corrente de Íilmes, criticodos no ,,Dio.
bo" por Henrique de Souzo e outros..

NOVEII,IBRÔ, 103Í)

TEÀIBO

Proiicomenlê fechodo, depois dumo temporodo, em
Lisboo. que Ãdolío Cosois Monteiro, recebeu, quosi
sempre, csperomente.

MUSICÃ

De recente ,c qpontdr, nodcr. RADIO - o bonol
ccrrênte que A. Folcõo Ferrer, com Írequencid, no
"Diqbo" vergosto.

No critico literário ct solientor o otenção que o
elo dedicqm, tombem no "Diobc", Mário Dionisio,
Joõo Pedro de Andrqde, etc.

Porc registo especiol, pelo suo importoncio e Íi-
nolidode, o crioçõo ,por iniciotivo de Agostinho Si1v.r,
com sóde em Lisboo, do Insti'tuto Pedogógico Àntérc
de Quenicrl. O Núcleo pretende interÍerir otivqmente
no Íormoçõo educoiivo do juventude portuguêso.

Lonçodo pelo "Empreso No:ionq1 de Publicidc-
de" ediioro, já do "Diário de Noticios", crporecim:,n,
to e desoporecimento do diário "A NOITE" - sob o
direçõo de Augusto de Costro, que, com o obondorro;
por Eduordo Schwoiboch, do direção do ocimo citcrdc
Diário de Noticios (gronde jornol do monhã) posscri
o ossumir oquelo .

No revisto "Seáro Novo", o ofostomento lempc-
rário de Antonio Sérgio e Mário de Azevedo Gonres.

MOVIMENTO EDITORIÃL

Abel Scrlozor - 
"Recordoções do Minho Àrcoicc"

- Porto. Assis Esperonço - 
"Gente de Bera" -- rc-

mcnce, Guimorães & Cio. editores, Corlos Olcrvo, - -
"À Vido Turbulento do Pqdre José Agostinho de Mc.
cedo" - Guimorões § Cio. editores. Eduordo Scorlot-
ti, - 

"O método crítico e os seus resustodos" - Gue-
des de Amorim, - 

"Aldeio dos Ãguos" - romonce.

- Editoro Minervo. - 2 edição, "Seáro Novo", Lisbocr.
Luis Cordim - 

"Atrovés do Poesio Ingleso" - ccn-
íerêncio. C. F. Portuenses, Porto. Motcr do Costq -"17 Arle" - elementos de Técnico Cinemol.ográfico",
Eciitoriol Cosmos, Lisboo. Roúl Proençc - 

"páginos
de Político" 2 vol. "Seóro Novo" - Lisbôc.
Roberto Nobre - 

"Horizontes de Cinemo" - Gur
rnorões & Cio. editores. Rodrigues Lopo * "As Me-
thores Poesios do Concioneiro de Rezende" 

- 
"Seú-

ro Novq" - Lisboq. Vosco do Gomc Fernondes. -"Novo Ciêncio de Punir", Codernos do Jornol do
Foro, Lisboo.

0g
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Trqnscricões
6I

Salazar náo nos dá - nem o
pretende 

- ambiente social,
de relaçáo, da vida minlrota
dos nossos dias.

"Reeordaqões do'Minho ar.-
caico" não nos falam dire-
ctamente dum progresso aque o autor chama ,,dissol-
vente e cínico" e que veio
criar conflitos com as praxes
tradicionais da existência,
nos meios rusticos minhotos.
Encara-os, antes, através du-
ma realidade que ainda ho_je se pode observar. como
resÍduo dum Minho arcaico
que ,em muitos dos seus as-
pectos, vai desaparecendo. A.
S., dá-nos-a evocaçáo poéüica,
a desolação agónica dumá
vélha esürutura social que,
por tôda a parte, se dilue
ante a definiçáo convul.si.r,a
de novas formas de vida.

E surgem perante nós a
imagem do véIho solar que
se vai derruindo com a mor-
te dos úlüimos fidalgos, anti-
gos templos românicos soli_
tários, "ao sol e à chuva',. ,,no
seu cauto perdido,,. diligên-
cias cujo uso se abandõnou
definitivamenüe, o campo
santo moribundo, candeias- eIareiras que vêm da nossa
infância e váo nrorrendo na
penumbra dos lares. . .

E' o rresmo fenómeno que
Anatcle France descreveu na
"Bretanha", através da evo-
cação de antigos usos e len-.ias, de muitos que iarn des-
aparecendo, cem aquela
ccrrsciência poética da deca-
dência que o levou a exeia-mar: "Ohl a infinita triste-
za da agonia dos deuses,,...

Á.o 
- 
que depreendemos, a

posrçao em que AbeI Saiazar
geralmente se coloca perante
cs personagens do seu livro éa que atribue a Luiz de ,.Â
rncleirinha", a propósito das
nrulhercs: *... as mulheres
eram para Luiz, no eampo, occmplemento indislreusável
ca palsagem; os seus cànti_
cos, cs seus trajes, as suas
alegrias e os seus amores or-
questravam na sinfonia da
natureza, ao lado da flores
rústicas, dos frutos, das
águas e cia luZ, como um
complemento indispensável

da alma e da vida intima dosquadros naturais". Dum Ia-do a psicologia individual;
do outro a natureza. Entre
os dois, elementos do folclo-
re tradicional.
. Mas, nas últimas páginas,
A. S. deixa entrever a evo-
luçáo que sofre o Minho de
hoje, o aparecimento da no-
va classe dos "artistas", o
choque da sua mentalidade
com a dos "patêgos", as fá-
bricas. ..."Alastram os bair*
ros operários, ácidos e crus,
na sua monotonia proletá-
ria. Neles se agita a massa
anémica dos operários, a um
tempo resignada e em comê-
ço de revolta. E sôbre as vei-
gas milherais do Minho ar-
caico em agonia, perpassa
agora em áspero frémito vi-
brante, que faz arripiar es
agulhas dos pinheiros, o sil-
vo dilacerante das fábricas
que uivam como monstros"..,
Ficamos assim às portas
dum novo mundo, surgindo
das ruinas do "Minho arcai-
co", que hoje se Ímpõe à nos-
sa consideraeáo e estudo. E'
nele que estâ em gérmen a
semente do fuüuro. E a im-
portância essencial .Jo fenó-
meno reside no facto de não
ser meramente local e ter
raÍzes mais fundas do que as
iimitações regionais, na iden-
tidade de condições que, eirr
tôda a parte, se vão estabele-
cendo.

-o-Mas o que sobretudo enr
"Recordações do Minho Ar-
caico" há sáo qua<lros breve;
mais pintados do que descrl-
tos uns, mais sentidos do que
vistos outros. Tôda a obr,a
oscila, nas suas linhas gerars
entre êsües dois polos: - o
pictórico e o poético.

No primeiro sentido, Àber
§alazar recorre a um impres-
sionismo literário, dandó-nos
através das tonalidades da
luz, da sornbra, dos reflexus
do sol e cia côr pequenos qu?l-
dros que constituem oúl.astantos documentos parà â
ccmpreensáo da sua grandc
personalidade artística, por-
que mais se diriam aponta-
mentos para pintura do-qrirê

"fiecorda$oes do ltlinho flrcaiuo" de Àhel $alamr

cÃRLOS RELVÃS
Quanto a nós, a mais am-pla ou mais restrita looaliza-

çáo do quadro geográfico de
qualquer obra artistica,é uma
quesüáo que nada tem a ver
com o seu valor. O interêsse
universal que possa despertar
nã,o está na razáo directa
(nem em qualquer outra ra-
zão) do seu enquadramento
espacial. As múltiplas face-
tas da vida da humanidade
de hoje tanto nos podem ser
comunicadas pelos aspectos
que revestem nos meios ul-
tra-civilizatlos como através
de manifestaqões que, por se-
rern..regionais, ncm pôr isso
lmplrcam menor acuidade. E.
que, para além da dispersida-
de das formas, projeõta-.se o
conteúdo dos mesmos dramas
humanos. Por Ísso assisti-
mos hoje, nas regiões mais
distantes, em que as popula-
çoes estâo mais vinculadas
ao solo nacional através das
tradições (na Geór'gia, no
Urzberkistão, na fnriia, no
interior do Brasil), ao flores-
cimento de literaturas susee-
ptíveis de interêsse universal.

Cada vez se vão tornanCo
mais artificÍais as fronteiras
da incompreensáo e do isola-
mento que dividem os povi)s
das diversas regiões e dos vá*
rios paÍses. Â nossa civiliza-
ção niveladora, ôste propfres-
so material que, revclando-ie
ainda, mercê da circunstàn-
cias de transição, até certo
ponto, minoso, vai contudo
criando condições para um
Íuturo de maÍor fraternidade.
irmana os homens de tôdas
a.s lÍnguas e todos os costu-
mes. levanclo-os a pensar a
mesma luta sôbre a base ci:,
mesma realiclade gue suces-
sirtamente se vai alargando.

- E' isto que, apesar de tucio,
faz corn que o rnundo clls
carnponeses de Fontamara
seja o dos campoiteses ilc
Portugal e o ios vagabundos
«le Gorky o dos nos§os vaga-
bunCos.

-t-Conr isto pretendernos ci:-
narcar as condições etn que
uma literatura regionaliita
póde eler'4r-se acima do pró-
prio meio. No entanto, Ãbel
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FERBEIBÃ DE MATOS & EIÃ

Especiolisto em ortigos poro estudontes, pinturo e desenho. T'intos o oleo, oquorelo e poro ortes
oplicodos, dos melhores Íobricontes nqcionois e estrongeiros

PreÍirom sempre os nossos oíomodos morcos de codernos, lopis, composso, reguos etc. "TêÍÍdÍte" 
-"Ãcqdemico" 

- 
"Horc H" - Normcrl" - 

"InÍontil" - 
"Educativo" e Pqrctiso". Sõo os melhores em quo-

lidode e preços.

Brinquedos, presepios, qrvores e enÍeites de Notol, ornomenioqões de mescrs poro íestos de Notol,
Àno Novo e quoisquer outros.

Sempre o moior e o melhor sortimento por preÇos minimos.

Visitem e frequentem o nosso CURSO GRÃ,TUITO DE ÃRTES ÃPLICÃDÃS que

estó Íuncionondo dicicrmente de 13,30 ás 17,30

MÃTRIZ
Rucr Rcrmcrlho Ortiqão, 24

TeIs. 22-3552 e 22-3353

FIIIÃ,7
Rucr Mcriz e Borros, 210

TeIs. 28-0722 e 48-9228

RIO DE TÃNEIRO
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descrições literárias. Assirn
"A romaria", "A ermida so-
litária", "A roça" e "BouÇa
Minhota".

No campo poético, o aut,lr
transmite-nos as suas vibra-
ções emotivas sôbre aspecto§
dum Minho arcaico e deca-
dente, as suas perplexidades
ânte a natureza ou a poesia
simples dos espíritos popula-
res. Tais sáo, por exemplo,
"A candeia", "Inverno", "{)
Gerez a distância" e "Campo
Santo Moribundo".

Náo se julgue, porém, que
a A. S. falta vigor descritivo
suficiente para dar-nos qua-
dros duma realidade flagran-
te, mórmente quando pinta
(e digo ainda pinta, porque,
neste particular, nos recorda
Miilet) o esfôrço hercúIeo e
brutal do homem em contac-
ts com a terra de que é es-

cravo atra'/és das formas so-
ciais. "Besta de carga", "O
Escravo" e "Roça", sáo do
melhor que há no livro. Ra-
ramente em língua portugue-
sa se terá atingido uma tal
fôrça na descrição. De supe-
rror, no genero, só conhece-
mos "Os Ceifeiros" de Fialho
de almeiCa.

Quando, em trechos mais
estensos, como "Manoela" e
"Maria Antónia", A. S. se
abalança em narrações de
acAáo (e fá-lo,Lahez por isso,
poucas vezes), sente-se que o
estiio soa a falso e serve for-
çadamente os intuitos do au-
tor.

.Manoela, depois de belas
paglna§ em que nos surge un1
espirito feminino abandona-
rlo em contacto com um meio
a que náo se adapta e o seu
posterior histerismo, é, no fi-
nal, prejudicada pela identi-

Íicação erudita e desnecessá-
ria com as camponezas pin-
tadas por MÍllet. Aquele
franeês está ali e mais, a dar
a impressão de que tudo o
que.o precede foi uma prepa-
raçáo para aquele reúate.

Numa obra que, como es-
ta, vive grandemente do es-
tilo, é pêna que, por vezes,
encontremos demasiada in-
sistência em certas notas e
palavras e que rrem todos os
quadros estejam ao nÍvel ge-
ral. E' o caso de "A espade-
lada", "Páscoa" e "A bruxa
do Sumes".

Nada disto porem obsta a
que "Recordaqóes do Minho
Arcaico", dentro dos limites
demarcados pe1a sua nature-
za, seja uma boa obra, dunr
§auciavel regionalismo.

Transcrito de
"SoI Nascente".

M
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ARTE DE VIVER _ AN-

DRE' MAL'ROJS - VECCHI
Editora - 1939 - Rio (Tra-
ciuqáo de Odilo Costa Filho
e Alvaro Costa) . - André
Maurcls continua sendo um

um dos autores mais pro-
curacios pelo grande publico.
A arte de uioer, de pensar,
de altar. de trabalhar, de
contandar e de enoelhecer
ccnsl:tLie realmente um livro
ritil e agradavelmente curio-
so. ]Iantendo opiniões que
nen sempre se enquadram
11a capacidade apreciativa
ics leiiores o autor francês
ccnsegue eaptar grande nu-
mero de adeptos pelo seu
podel convincente. A tradu-
qão de Odilo Costa Filho o

Al'.'aro Costa está suficien-
te::'-ente cuidada e o livro
bem apresentado promete
eirc'.ilar com grânde aceita-

IOEIAS BARRETO -.:,:ER MONT'ALEGRE-,.ICCHI EDITOR,A
i:-:. Omer Mont'Alegre ape-
--.: de muito j.ovem já re-
;:+senta algo de definitivo
^ . literatura brasileira. O

-:l]ero biografia ainda náo
::-,ccntrou muitos autores no
5:.:sil "Tobias Barreto" é
'.r:-- trabalho de fôIego que
:r:ia em delinitivo o grande
:-:::o da cultura brasileira
--r seu "aspecto triptico": li-
ierário, cientifico e juridico.

OS MALES DO PRESEN-
TE E AS ESPERANÇAS DO
I'UTURO (ESTUDOS BR,A-
SILEIROS) - A. C. TAVA.
R,ES BASTOS - BRASILIA-
NA _ VOLUME I5I _ CIA.
EDITORA NACIONAL _ E'
bem oportuna a publicaçáo
das obras de Tavares Bastos
o grande iiberal que em seu
tç:mpo lutou encarniçada-
mente pela evoluçáo de seu
país com principios sadios e

civilizadores.
A BEM-AVENTUR,ADA -PIERRE - JEAN LAUNAY

-VECCHI 
EDITOR, - 

(Tra-
duçd,o de Dias ila Costa e

Abelardo Romero) "A
bem-aventurada" é um ro-
mance que traz como reco-
rr,endaçáo o "Prix Renaudot,
138", prêmio que recomenda
pela severidade notória de
seus juizes. "Leonie la Bie-
nheureuse" apaixou a critica
francesa durante largo tem-
po. ,{ traduÇáo brasileira
por intelectuais de reconhe-
cido valor dá ao livro a ga-
rantia de grande sucesso no
Brasil.

CANÇÕES MORTAES
CARLOS JEZLER - POE-
MAS - Poeta de fina emo-
ção, Carios Jezler coleciona
cm Canções Mortaes um pu-
nhado de cantos sentidos e

angustiados. Náo falta a es-
se livro beleza poética e ins-
piração delicada dentro de
ruma forma rica e ritimos en-
volventes.

HARAHUIY, HARAHUICU

- "TESUS LARA - EDITO-
RIAL LOPEZ COCHA..
BAMBA - BOLIVIA - Jesus
Lara é um poeta tipicamen-
te indoamericano e tem rea-
lizado obra poética de liris-
mo enternecedor. Inspirado
sempre em motivos indige-
nas compõe poemas comovi-
Cos e belos.

63

KHATIRA
Mi dolor le espia en vano...
En el campo solitario
palpita un sombrio arcano,
Mi dolor le espia en vano...
Ya, como en dias lejanos,
no está lleno de éI el campo
Ya no vuela de sus labios
su corazón hecho cántico
ni su amor hecho milagto...
Mi dolor le espia en vano...
por los senderos borrados...
Qué mudo y qué hostil el

lcampo...
Ay, nunca ya de sus labio§
fluirá el Yeneno sagrado
del amor para mis labios. . .

EL MOLINO Y EL ALBA

- ANGEL MAZZEI - EDI-
TORIAL PERLADO _ BUE-

19'39. O tivro de Ângel
Mazzei é uma coletanea de
poemas encantadores em serl
lirismo de motivos delicados.
Em "Canción Simple", por
exemplo, se percebe o poder
poetico muito fertil no tem-
peramento dos eseritores
portenhos.

CANCION SIMPLE
Tu voz, viajera triste,
está en el aire puro,
en la rosa amarilla,
y en el agua que duerme
tranparente, tranquila.
Pienso a veces que el viento.
sin llorar la recita,
y la sabe la nube
impalpable, .pacifica,
se disuelve de pronto
en la muerte del dia,
y es el aroma limpio,
fugaz de la glicina. . .

E' pena que o livro ameri-
cano náo circule convenien-
temente nos paises do conti-
nente,

REPETE _ JESUS LAR,A
_ COCHABAMBA _ BOLI-
Í,IA _

O escritor boliviano Jesus
Lara nos deu com o seu li-
vro um dos mais serios do-
cumentarios da guerra do
Chaco. Aquela luta acerbis-
sima teve em "Repete" um

Y ROS
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ciepoimento honesüo e sobri0
de um escritor muito lucido,
cjue e§támpou em paginas
vigorosas aquelas cenas de
horror e de sangue da ,,alu-
vión de fuego,'. O Chaco,
que já nos havia dado com
o livro de Oscar Cerruto nm
dos momentos mais forf,es do
romance de guerra, tem as_
sim a sua literatura aumen-
tada, com mais este volume
desassombrado e energicc.
"Repete" é um jornal de
campanha dos melhores que
temos lido ultimamente, um
legitimo manifesto.

"Aben Celin - Un Lucero,'

- (Baron d,e Roch) - Bue-
nos Aires.

Muito pouco se conhece no
Brasil da poesia argêntina
do passado, e, muito menos,
das suas correntes renovado-
ras e dos seus poetas moder-
nos. No entanto, é quasi
inexplicavel êsse desconhe-
cimento, quando se sabe que
há entre nós uma táo gran-
de afinidade de idioma e de
temperamento, e que em to-
dos os tempos a poetica ar-
gentina teve culüores admi-
raveis de vigor e intensida-
de. Mas, enquanto isso,
grandes nomes como Guido
y Spâno, Almafuerte e OIe-
gario Andrade - para só ci-
tar três figuras que cones-
pondem lá ao que foram aqui
Bilac, Vicente de.Carvalho e

Castro Alves - estão cerca-
'dos no Brasil de uma grande
obscuridade e de um desco-
nhecimento quasi total . Dos
modernos. e certo que só
Leopoldo Lugones e Alfonsi-
na §torni conseguiram en-
tre nós uma relativa noto-
riedade. E isso, talvez, gra-
ças apenas ás tintas de tra-
gedia que oercaram o desa-
pareeimento dêsses dois
grandes melancolicos, sui-
cidas e nevroticos como An-
tero do Quental e José Asun-
ción Silva * Portugal e Co-
lombia ligados pelo senti-

mentalismo e pela morbide-
za. E alem disso, uma pe-
numbra enorme existe, in-
felizmente, sobre os moder-
nos vates ar.gentinos, o que
faz com que seja para nós
inexistente um poeta ex-
traordinario como Luiz To-
más Prieto, o autor dêsse be-
hssimo "Ilha das Ausencias',.

O Baráo'de Roch (José-
Perez Valiente de Moctezu-
m.a) agora nos envia de Bue-
nos Aires um livro seu de
poemas, intercalando assim
uma nota de beleza pura na
sua obra de poligrafo. ,,Aben

Celin - Un Lucero,, é o ti-
tulo dêsse caderno de versos
despretensiosos e s i m pI e s,
em que há canções encanta-
doras de nativismo, e onde
o atavismo iberico do herois-
mo e do amor toma conta, a
cada instante, dos seus mo-
mentos de lirismo, sem preo-
eupações de arlequinadas ou
de exageros futuristas. Sáo
em verdade três belos poe-
mas, "Noche de Leyla", "Los
Principes del §ol" e "Auda-
Iucia".

" Signilicacian Unrcersal de
las Argentinas" - 

(Baron d,e

Rochl - Buenos Aires
O espirito inquieto e insa-

tisÍeito do Barão de Roch
apresenta nêsse volume uma
argumentaçáo detalhada e

vigorosa para justificar o§
pontos de vista que o levarr
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a afirmar que os argentincs
teem uma posiQáo definida
no panorama universal . Co_
rno ensaio monografico, é in_
teressantissimo êsse livro, e
maior ainda será o interêsse
dos leitores brasileiros, em
Íazer comparações e parale-
los, agora que entre nós sc
publica a "Projeção Conti-
nental do Brasil,,. Uma lei-
tura atenta do livro do Ba-
ráo de Roch nos-ieva a coll-
cordar com Lopez de Mingo-
rance, que nos apresenta o
volume como,,excepcional-
mente notable, humorislico,
profundo y sutil,,.

"Al Flanco de la Tierra Vir-
gen" 

- (Antonio-perez ile
Valiente Moctezuma\
Buenos Aires.

E' uma coisa que se Íaz
noüar errr todas as literaturas
o fato dos livros de viagem
se multiplicarem com uma
prodigalidade estranha, su-
perando todos os outros ge_
neros literarios. Talvez sc
deva isso a ser esse genero
rr.m dos que mais agradam
ao paladar poueo ecletico da
grande massâ de leitores, á
vida de novas sensações c
de emoções inesparadas. O
sr. Valiente Moctezuma not
manda de Buenos Aires o
seu recente livro de impres-
sões e de paisagetrs, de en-
saios de interpretação e çle
apologia do espiriüo de arne-
ricanismo. ,,Al Flanco de la
Tierra Virgen,' é, clesde o
titulo, um livro da grandio-
sidade e da exuberancia da
Âmerica. e um documentc
rnuito forte em prol da soli-
dariedade coníinental. E ou-
tra coisa não se poderia cs-
perar do sr. Moctezuma, que.
num dos capitulos clo serr li-
vro, afirma: "ilevo el espiri-
tu de America fundido er.r
la esencia misma de mi ser,,.

Como apresentaeão, o vo-
iume está dos melhores que
a .A,rgentina já nos tem
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= : :-dado, e, gertamente,

=lt:c concorre parâ isso a
:.';-.::aqão maravilhosa da
ca-a .assinada por Guevara,
c ;rande desenhista porte_
:-:-: .

-. 
"- -:l,Ctnos aifrcla :

-OMENAJE A LA MEMO-
R:.{ DEL DR,. RICARDO
D,OLZ Y ARANGO- Dr.
A:i€rto d,el Junco y And,ré _
ãabana - Cuba.

L.{ FIGURA DE ENRIQUE
JO.CE' VARONA, SU INFLU-
F§CiA Y §U ESCEPTÍCIS-
}tO - José Varela Zequeira

- Habana - Cuba.

LA POSICIÓN DE LAS
-:qIVERSIDADES ANTE llr,
PROBLEMÁ DEL MUNDO
icCTU.âL - Don Fernand,o
i.q 1os Rios - Habana -

---L^

EL CUBANO, AVESTRUZ
DEt TROPICO _ Enrique
Gay Galbó 

- Habana . -Cuba.

HACIA UNA NUEVA CON-
CIENCIA HISTORICA
Enilio F. Cctntus 

- Habana

- Cuba.
LA Poslururv L)ÍJ LAS

I]NIVERSIDÂDES ANTE EL
PROBLEMA DEL MUNDO
SCTUI1L -- Don fi.ernand.o
de 10§ "&io.s - Habana --Crrba.

]IISION SOCIAL DE L,q

NCITA
I-ct ntotivo cic interessc

y-.ort;culor Mcii<r Jcrcin,tho
deixcu cr Direcõo desto Re-
vistc:, Contorlos cntrelcnto
cot_rr o opoio eÍetivo cicr cru-
torcr rie "O Gosto dc Vido"
ilue c," I qpd trLeit,s.,rlrtcitie ei1.
,.^^^.'^^l--r ( r.rJL, ( Ç). rj j l(;l c- . ro ICJ.(]_
iorc. ESFERA cieve o l,fsri-:
Jocinthc o s-,icesso ci: suc:\ (1 Íru.-tr ! LLlt, .,t1aJ ou^
nos pritromcs de tãc cxce-
lente componheirq de trc-

TNIVERSIDAD 
- 

professo
E. F. Cqmus - Habana _
Cuba.

EL GRABADO EN LAMI-
NÂ EN LA ACADEMIA DE S.
CARLOS DE MEXICO
Justino Fernand,ez _ Haba_
na - Cuba.

ESENCIA DE LA UNIVER-
SIDAD - Roberto Agramon_
te y Piclr,ardo 

- Habana _
Cuba.

OS AMORES NÃO COR-
RESPONDIDOS 

- Claud.ia
de Soueu - Edição p. E. N.
Clube.

MARIA DOS TOJOS
Bqrros Ferreira 

- Editora
Educação Nacional - 

porto

- Porüugal.
TERRA §EM MULHEINES

- Bctrrros Ferrelra _ Edi_
tora Educaçáo Nàeional -Porto - 

porüugal.
SOMBRAS SOBRE LÂ

TIERRA - Francisco Espino-
la - Ediçáo Ctaridad - Bue_
nos Aires.

NERUDA ENTRE NOS-
OTROS - Edição'Á,. I. .{. p.
E. - Montevideo.
..ANTONIO NOBRE _ Jod.o
Gaspar Sim.ões - Editorial
Inquerito 

- Lisbôa.
POESIAS - Jorge d,e Limq,

- Ediçáo espanhola _ A
Noite Edit. S. A. - Rio de
ianeiro.

HISTORIA DA LITERATU-
RA BRASILEIRA 

- Asorio
de Oliueira - Ediçáo Inque_
rito - Lisbôa.

Sirvo "Apperitlvo", o mqis re-
cenie crioçôo Àymoré. Biscoito
levemente salgodo especiolmen-
te Íobricodo poro cocktoils e
operitivos.

§imples ou com sobôr de oipo.

(otTo§
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TEATRO
lllarLid, fucinth.a

TEATR,O ALHAMBRA - "Ti.
râ,dentes", de Viriato Cor-
reia - A qualidade maior de
"Tiradentes" entre outros
grandes e irrefútaveis méri-
tos-éamaneiraporque
seu autor soube aproveitar
os elemenüos de efeito, sem
o traço de ridÍculo em que,
corn um pouco menos de
virtuosi.iade e de senso do
Iimite, poderia ter caído. A
ênfase é alí usada, por ne-
cessária. na justa -medida

- atingindo o efeito, dentro
da sobriedade.

E "Tiradentes" resultou em
uma nova vitória para Viria*
to Correia - desta vez com-
pleta, no terreno da realiza-
çáo teatral.

Por essas mesmas colunas
foram reconhecidas, um dia,
as qualidades de "A Marque-
za de Santos". Mas, por isso
mesmo que essas qualidades
sáo grandes, foram-lhe tam-
bem feitas restrições que nos
pareceu merecer: essa comé-
dia, se bem que eheia de bons
momentos, trazia, na infeli-
cidade de alguns diálogos ena inoportunidade de seu
elemento cômico o ponto fra-
eo em que nos poderiamos
firmar 'para discutí-la e o
ponto dificil que os artistas
precisavam vencer - sobre-
pondo-se a êIes - para .que,
em certas passagens, as que-
das fossem evitadas. Essas
restrições foram feiüas preci-
samente porque se comenta-
va uma belÍssima obra tea-
tral, cuja inteireza tinhamos
o direito de exigir, náo ad-
mitindo altos e baixos rle
parte de um autor perfeita-
mente apto a só explorar os
horizontes altos e largos. E
náo fôsse defeito muito bra-
sileiro, êsse, o de se ver nas
restrições feitas a uma obra,
desejo de amesquinhá-la,
tais reparos bastariam para
provar o alto nivel de onde
foi fixada, daqui. "A Mar-
queza de Santos" e os rigoro-
sos e§erúpulos de ordem esté-
tica que as boas realizações
criam na alma dos especta-
dores.

Já "Tiradentes" foge, intei-
ramellte,.a restrições - den-

tro de seu gênero. Náo hou-
ve, de parte de seu autor, ea-
pitulações, própriamente cli-
tas, ao ehamado "gôsto do
público": a peça transcorre
numa fluencia absoluta de
clima e de siüuações; num
crescendo felicíssimo de diá-
logos, muito bem conduzidos;
chega a culminâncias, sem
exageros de frases; desce a
detalhes de ambientes e de
tipos - completando-se, por
conta própria. E' uma comé-
dia que conduz seus intér-
pretes, que os subjuga, que
os obriga;'(pena foi que nem
sempre isso sucedesse) a uma
projeçáo sincera de tudo
quanto existe em sua contex-
tura.

Enquanto em "A Marqueza
de Santos" a iluminaçáo pro-
digiosa de Dulcina nào nos
deixava bem precisar onde
acabava o autor e comeqaya
a atriz (e a gente acabava
precisando, pelo menos,
quanto era grande a contri-
buiçáo estética e emocional
que ela trazia para a Domi-
tilia) - e Odilon marcava,
com um vigor inconfundível,
um Pedro f vivo, resurrecto

-, em "Tiradentes" sente-se,
perfeitamente, o intórprete
em funçáo do autor. E é o
autor que precisamos aplau-
dir em primeiro lugar -*
mesmo aplaudindo os intér-
pretes.

Náo quer isso dizer gue os
artistas da Companhia De-
lorges Caminha náo se te-
nham distinguido na inter-
pretaçáo dessa peça: o maior
elogio que se pode fazer ao
conjunto é o de ter compre-
endido que náo precisava se
sobrepor a peça, para que
esta vencesse.

Explorando, em sua somé-
dia, tudo quanto pode ter
efeito teatral; trabalhando c
heroico, com a mesma maes-
tria-com que trabâlha o sen-
timental, fixando os tipos
humanos com justeza e pre-
cisáo, Viriato Correia r:ali-
za Dm conjunto harmonioso
de qualidades, a que náo fal-
tam detalhes de Iirismo e de
civismo e em que sobrepttia,
a todas, a nota da gene.r'ost-

NOVEMBnO, 1939

dade: o idealismo sadio, a
crença comovente na b,.:leza
dos gestos humanos.

Como teatro, "Tlradentes"
foi realizado com in;ir,;cutivel
felicidade. }JéL verdadeiras
"trouvailles" como por exem-
plo a réplica de Tiradentes,
quando lhe perguntarn, t1o
Tribunal, apontando Joaquim
Silvério:

-"Conhece 
êste homenr?"

- 
3'f,s náo vejo ninguenr",

A cena do Trilounal é tôda
de uma beleza e de unra vi-
braÇáo, admiràvelmente con-
jugadas. (E cabe desde já r:
elogio à maneira polqrls 3
conduziu Delorges Caminha

- à maneirâ porque ;t sen-
tiu e retirou dela os e.I.ernen-
tos de emoçáo, numa beiíssi-
ma competiçáo do aríi.qta
com o autor. E cabe tamber.n,
desde já, o elogio à verdade
com que a viveram todos os
outros intérpretes, na difícil
tarefa de harmonizar estados
de espírito diversos, inr.pres-
sões diferentes, personalida-
des opostas de inclivlciucs
reagindo dentro de uma mes-
ma situaçáo que cad,a qual
sentia a seu modo).

Os finais de ato, a cerla eio
que se aguarda a prisáo dos
inconfidentes (preJ'udicada,
teatralmente, em sua inten-
sidade dramática, pela má
graduação emocional qutJ lhe
deu Amélia cie Oliveira e pe-
la presença de Norma de An-
drade que, duranle tÔda a si-
tuaçáo esteve em funçáo de
biombo, cobrindo seus coill-
panheiros); o recúo dos "re-
volucionários" são oLltros
tantos instantes que iião cle-
vem ser esquecidos, no balan-
ço de valores de "Tiradenteç".

Muito bem fixada a passâ-
gem em que Alvarenga l)re-
tende trair, para salvar-se -do meu ponto de visi;a o mo-
mento culmÍnante Ca comé-
dia. Sendo o momento em
que a personalidade cie Bár-
bara Heliodora se af!r:ttA..'4,
pena foi que AméIia de Oii-
veira tivesse tambem Ía,Iha-
do: faltou convincencie,, vi-
bragáo interior às suas falas.
Pareceu-nos fóra da situa,çào,
fora da personagem - senl o
menor traço dessa xifopagia
espiritual que deve ligar o
intérprete às criaturas que
vive. Bárbara Heliodora e
Amélia de Oliveira es'L'.veranr.
nesse momento, a iéguas
uma da outra. Nem sê acre-
dita, mesmo, que, naquele
tom, Bárbara Heliodora ti-
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vesse podido demover o mari_. do de suas cobardes intea_
ções.

O primeiro ato de Tiraden_
tes é quási uma sátira: a
apresentaçáo dos revolucio_
nários, a literatice de sLiâs
atitudes, a falta de nocão
verdadeira do que iam ia._zer..a f.alLa de base dcuíii_: narra com que orgarrizavilttli o movimento... Tudo issoi muito bem sinteíizado na ré_I ptica de Bárbara HeliodóÀ:"- porque queremos a re_I volução?* "por lirismo.
-E muito Íelíz a observaçáo

sôbre as razões aos sofriinón_: tos pessoais que fizeram de
Tiradentes o verdadeiro re_
volucionário. Um pouco cle_
cepeionan{,e para ci cspiriLos
avessos a reaiidade ._ nl.as
humanÍssima. Aliás \ririato
Correi4, dando todo o fulgor
á personailc{ade de ,Iiradàir_
tes, concedendo-Ihe bôc{o oheroismo, tôda a grand,eza
de alma, tôda a sinõeridace,
não procura mistificar a pla_
téia, tirando-lhe a humàni-
dade.

Â fluencia da ação obtida
pcrr Viriato Correia, em ,,Ti_
radentes", é outro ponto que
não deve ser esqueóido. Êise

- parece-nos _ o trabalho
mais dificil para o teatrólo_go: o de selecionar os fatos
hisLói'icos essenciais, enca_
deá-los, sem qu_e note aspe-
rezas nos pontos em que se
encontram e o de tirai de ti*
pos que existiram, lue tive-
ram uma personalidatle, tudo
quarrto possa pr.ojr.[á-ios com
realiciade e sem falhas de
composiçáo.

Quando o personagem per-
tence ao autor, é criação des-
te, nasce de sua sensi'oihcla-
de e de sua imaginaçãLo, a
fiuencia psicológica se pro-
cessa automáticamente. No
caso de ser uma criatura que
existiu, é preciso grande ha-
bilidade para que a constru-
çáo do tipo teatral se .taca
sem traços falsos, sem dei-
caídas. sem désvirtuamür)tos
Ce sua essêncià.

Quer como ressurreiçáo de
liomens, quer como peça Í,ea-
tral, "Tiradentes" ficou óti-
mamente realizada. Viria-
to Correia foi feliz em tuCo _
e neste ponto não pc.rtlemos
deixar de fixar, comr.l i;elos
achados, o prólogo e o epÍlo_go da qeça, que substitüerr.r,
o primeiro uma introdução

fastidiosa e, o segundo, cenasque nao caberiam, em abso_tuqo, dentro dos modernos
!rétodos teatrais. ViriaiãCorreia saíu-se galharda_
menre dessa dificuldade:
completou sua peça, sem ca_prtular-a quadros que a pre_
JUOtCarram.

. Como inüerpretaçáo eu ui_[arra, em primeiro lugar, no
mesmo plano de valor, a De_
iorges e a Rodolfo Mayer qi-le
se equilibraram nos inériios
e-nas faihas da interpret*_
g4o:. a Restier Junior, pedro
Dia-s _e Joáo Martins, pela
realidade que imprimiram àseus tipos, respectivamení;e
nos Padre Carlos C. T. de
Melo, Padre Rolim e CônegoLuiz Vieira da Silva, cirar'íaa_Artur de Oliveira, numClaudio Manuel da 'Costa,
talvez ,um. pouco pltorescô,
mas terrivelmente convin_
cente; citaria a Àlexandre deAzevedo que marcou comgranrie propriedade, o vice_rei Luiz de Vasconcelos e
Souza; citaria a Modesto de
Souza, que se, em alguns mo_
mentos, deu traços de opere_ta a seu trabalho, em outios
foi um Joaquim Silvério pe_
ligosâmente reai, apezar de
uns. tiques procopiaúos queo-ator deve perder, para serlao despersonalizar.
. n, o elemento masculino,qesta vez, briihou mais doque o feminino, convenha_
mos.

,Delorges que, no primeiro
a[o nao nos pareceu inclica_
cro tr)arâ Tiradentes ( e isso
talvez pe-Ia náo aceitaçáo ãõ
seu tipo físico, a sua não cor_
respondencia à imagem men_tql .que se faz do revolucio_
narto). que claudicou umpouco, .utilizando_se de ges_
tos- muito seus e senao so%Delorges e l0% um rebeldóqualquer de nossos teúpãs,
como tantos que estamos ha_
brtuados a_ver por aí espa_
Ihados, 

_ 
pelos salões e pélas

mesas dos cafés, foi pouco e
I:oBc9r porem, impondo se,rcrahalho cresceu e ternrinciupo1 merecer os grandes
aptausos com que a piatéia
tl sauqava, a proporçào que apcça transcorria. Sua átua_
çao,.na cena do Tribunai, foiposiúivamente boa: honesta-
menüe náo se lhe pode opor
qualq_uer restriçáo. E o [ue
se aplaudiu ali não foi o ti-
radentes, a seu heroismo. a
seu martírio, como sucede,quaü sempre, em peças do

gênero: foi ao ator que virria,
n-aquela hora talvez o ma,.s
eficiente instante de sua car_
reira.
_ _Já a técnica de Rodolio
Mayer (apesar de ter sido êiequem, como integraçáo no ti_po, .mais se distinsuiu) foiexatamente oposta"à Delor_ges;. de_sde início, veio commur[a lôrça no fnácio de Al_varenga peixoto, de modoque seu trabatho resultou
en] rlm tribatho plano, sem
cu.tmlnancias e sem gradua_
Ção. Nos _momentos em quea nota dramáüica devia' iisubjndo, Rodolfo Mayer já
nada mais podia fâzer, por_
que a nota de começo, }ôra
dada muito alto.

O Alvarenga peixoto que
nos. foi mostrado, foi ümIloeta amargo, nervoso, §emltrtsmo, sem suavidade
como que já antevendo, mes_
mo, nas horas alegres. os mo_
mentos tragicos que se apro_xrmavam. Taivez esteja cer_to. ,parece-me, porédi, que
seu trabalho ganharia em in_
tensidade se tivesse siao ien_tido peto autor os Oois óii_
mas morais em que Ãlvaren_ga nos foi mostrado: o do
h.omenr felí2, capaz de entü_
srasmos, admitamos que mes_
mo idealista, capaz de come_ter enganos, da fase em quese compunha a revoluçáo,
como se fôra ela um poêma
qu ym roúance heroico; odo 

_ hqmem atemorizado,
egoisúa; sem nobreza, da fa'-se da infelicidade.

^ Para marcar está última
Iase na_da lhe faltou: gestos,
voz,, inÍiexôes, máscara. pena
1ol. que essas qualidades já
e.strvessem sendo exploradàs
oesde o_começo _ quando
&rnoa nao eram solicitadas
-- .o que prejudicou muito o
ererto que poderiam obter.

-Francisco Moreno, embora
nao comprometesse o desem_penho, náo foi boa escolhapara viver o Tomaz Àntonio
Gonzaga: nad.a há nele dopoeta tal como nos tem sido
mostrado, nada cio noivo rô-mântico e suavíssimo que
bordava a oiro, sonhadoiá_
.mente, criando poemas e te_
cendo madrigais.

Os outros intépretes mas_cultnos pouco tiveram a Ía_
zer, mas o que fizeram, tíze_ram sem comprometer: An_
Ore Villon,_Osvaldo Louzada,
Joao de Deus, Francisco
Saccardi, carlos'Mãdiú:""" r,ique se faria, teatralmente, Do grqpo feminino, apezar, ,,'t)
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das falhas já citadas, Amé-
lia de Oliveira foi que meno§
mal atuou. Esteve bem em
algumas cenas, com boas ex-
pressões, boas inflexões, boas
atitudes - no 1.o ato. Faltou-
lhe, porém, vigor dramático,
convicçáo interior, nos mo-
mentos mais sérios náo
conseguindo fazer a peça
chegar nunca ao "climax"
esperado. O momento em que
sente que a escolta parou à
sua porta e na própria peça,
mesmo, o momento ganharia
em emoçáo se se tivesse pro-
cessado sem falas em refle-
xo, apenas, dos rumores vin-
dos de fóra e todo êle na ex-
pressáo dos personagens, es-
cutando) poderia lhe ter si-
do uma oportunidade para se
rehabilitar das "gaffes" que
andou cometendo em "A Vi-
da brigou comigo". E' verda-
de que, nessa peça, Amélia de
Oliveira deve ter sofrido a
influencia aniquiladora de
uma concepçáo teatral pau-
perrima - uma dessas co-
médias que abatem os arüis-
tas. que tira o entusiasmo in-
terpretativo, à y ibraçáo,
tudo.

Mesmo assim, porém, Amé-
lia de Oliveira poderia ter
ido melhor - quando menos
por homenagem a um recen-
tissimo passado, quando com
Renato Vianna nos dava, cur
"Cumparsita", "O divino per-
fume" e sobretudo em "Uma
hisiória de Carlitos" a afir-
maçáo de seu valor. Foi a les-

sureiçáo desse passado que
esperei, em sua Bárbara He-
iiodora. Mais ainda náo foi
desta vez, porque outras fa-
thas imperdoáveis cortaram
a inteireza da interpretaçáo
de um papel que tudo tenr
para pór - em- realce uma
attiz.

Falta de direçáo, de uma
crítica severa que lhe aPon-
te os erros? Talvez. Se the
disessem, por exemPlo, que
seu jogo de olhos, Por demais
exagerado, que certo tom
plangente de suas falas. quasi
redundante num tom Ia-
múria infantil; que a neutra-
lidade de suas máos, num
pacto mútuo de náo inter-
vengáo em qualquer expres-
sáo ou inflexáo; que a sua
náo participaçáo nos diáIogos
dos outros, quando silencia;
isso tudo.está comprometen-
dc sua atuaÇáo nas peças. náo
seria fazê-la observar-se mais
um pouco e salvar-se de uma
mediocridade em que, fatal-
mente, cairá, muito etnbora
possua qualidades para evi-
tá-1a?

Quanto a Lúcia Delor, com-
preende-se que nÍnguem a
tenha tomado a sério, com
MarÍIia: tudo em seu todo,
grita contra essa liberdade.
Mas que ela própria náo se
tenha levacio a sério - a
ponto de dansar uma pavana
mastigando "chiclets" - isso
vai além do que é permitido.

A gente náo sabendo que
é MarÍlia até gosta de vêr
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Lúcia Delor: ultimamente
sua atuaçáo na Companhia
Delorges náo tem sido feliz e
quando vemos num tipo que,
logo á primeiro vista é sim-
pático, do ponto de vista fÍ-
sico e que por tôda a peça
continua simpático, engraça-
dinho, petulante .(sem ser
Marília, está claro), ficamos
logo tentados a aderir a ela,
sem objeções.

Mas a pequena corta nos-
sas boas intenções: destróe
MarÍlia e destróe-se a si pro-
pria.

Luiza Nazareth viveu um
tipo convencionalíssimo (e
nesse convencionalismo e na
falta de verdade com que.
certos momentos foi fixado
está uma falha da comédia),
nem o brilho de costume, en-
quanto Norma de Andrade
chora muito bem, mas com-
promete seus momentos car-
regando mal o boneco que
lhe serve de filho e irrita uni
pouco os assistentes das pol-
tronas laterais "tampando-
lhe a vista" - falha de mar-
caçá,o a que deve atender,
ime<iiatamente, o diretor de
cena da Companhia - Pal-
mira Silva e Lourdes Mayer
comparecem, sem destaque e
Abigail Maia mostra eonhe-
cer bem pouco os ambienies
de escola primária, onde uma
narrativa, feita no tom em
que Íoi feita a sua, provoca-
ria uma reaqáo muito dife-
rente, de parte das garotas
que a escutavam.

tIVR^ã,RIA ODEON
157 "Avenido Rio Brqnco 157

TELEFONE: 22-1288
CAIXA POSTAL, 460 END. TELGR.: "LMODEON"

RIO DE JANEIRO
Ll\IROS I)E ]{I]DICIN,\, ENGENH,\IllA, DIRE,ITO,
DiDÁ'TI(]()S, LITERATUITAS }]R,\SILEIRA, II}IAN-
(]ilsÁ, I)OIITUGUÊS,\ E IT,\LIANA, REYISTAS E
I.-IGTIRINOS DE ITODAS.
ENC0IIEIiDAS, SEITYIÇOS ltÁPII)0 E EITICIENTE.
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JORGE AMADO
A.utor do
argumento
de
"]Iar Morto"

Quqndo iti se pensaoa que o cinema inter_
nacional ia sotrer corn s guerrq, um colapso
latal, eis que tod.os os estud,ios anunciam por
todo o mund,o o recrudescimento d,as suas ati_
uidades. Realmente, pelo menos os proieto_
res e megalones de Los Angeles nuncq, tioe_
ram tanto o que Íazer, o que é u,m prenunqo
de uma uasta salra de litmes f)o,ra, o co?tleço
do ano. E si é uerrlade que, nos paises mais
de perto atingidos pela guerra, us atiuid,aCe.s
ameaça.ram por urn momento estaç1na,r-se,
quero crêr que serd passageira essa sincope,
e que q, grande torça latente do cinema Jrun_
cês e inglês aaltard, ainda mais pletorica. Aoo-
ra mesmo, nos ueTn de paris a nçiticiu de que
o gouerno francês pensq em. licenciar os tec-
cnicos e os artistas combatentes, para que ter-
tninem os gra.ndes tilmes que os estud,ios de
JoinuiUe teem em realizaçio. Alids, o goper-
no trancês jd, se tizera credor d.os Íans do
mundo inteiro, pelo grande gesto d,e eximir
Charies BoAer de cornpo.recer (t luta d.o Íront
ocidental. Nada podia calar mais funilo no es-
pirito d,o imenso publico d,o grand,e ator, gran-
de fi.gurq (la cultura e d,a arte, e que jd. é
hoje um cidadd.o d.o mundo.

Em Hollywood, onde é enorme (t percen-
tagem de tecnicos e d,e atores nacionais d.os
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países beligerantes, a situação loi em pouco
alterad,a. Tqnto que os claros d,eixad.os nos
estudios pelos seus elementos conuocad,os es_
td,o sendo rapidamente Ttreenchid.os por cdm.e-
ricanos e por cidadd.os d,e outros paises neu-
tros, o que diminuiu ct unx ntinim,o qualquer
soluçõ.o de continuid.aile que tenham sofrid,o
os trabalhos de fiimagem. Enquanto isso, o
cinema nacional tetn d.eparad,o corl grandes
possibilidades diante d,a aJluencia para o Rio
de Janeiro de grand,es uuttos d,a cinema-
tografia de Pra.go e Viena fugid,os d,o uns-
chluss. Mas, ao que nos consta, pd.rece que
até agora só Carmen Santos lhes abriu uTLa
perspeetiaa de trabalho e de eslorço, pard,
uma Ditoria quasi certa. Esta claro que, si
continuarmos corru jacobinismos e resolaer_
mos improaisar diretores nacionais sem ne_
nhunt tino e setn oisdo nenhuma, o cinema
brasileiro serd sempre uma utopia. ,,Anasta,_

cio" loi o tracasso que se oiu, e, assim sem
direçd,o, por aí uai o cinema nacional, como
um uelho barco cansado e sem leme.

Ainda entre nós, Carmen Santos continua
nct sucr luta abnegadcí de mulher cambatiaa e
de precursora do nosso cinema, e pensq, in-
cluir no seu progrctnxa d.e lilmagem uma.
adaptaçd.o de unx dos grandes romances d,e
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.. Jorge Amqd,o, "Mar Morto", guê nq telq, serd,
certamente un'Lct obrq, imortal.

Na America, uoltou a grassq,r no cinema
a çoqueluche dos gqngsters e dos Gmen, mas,
tóra dos clichés jd. surrados de James Cagney
e de Humphreg Boggart nd.o hd, nad& de no.t)o,
a nd,o ser as ultim{Ls uuenturas dos anjos de
cara sujct na cozinha do inlerno (Hett,s Kit-
chen). O sr. Silua Juniar quer que a trqd,u-

, çdo de kitchen sei@ sucursal, mas n.d,o hú d,e

ser nqdct. O que.hd, de notso é que Andy Har-
dy passou de cow-boy a milionqrio, e uem ai
tazendo conquista,s de ulto bordo. Enquanto
isso, a enernle Bette Daoies, que liaera nota-
uelmente a imperatria em ,,Juq,rea',, nos ü7)a-
recerd encarnando nxais urrua ligura histori-
ca, papel que calha tdo bem a.o seu talento
ctssombroso. A Gq,rbo aem, qí sorrindo e d,an^
d,o palpites, m,a.s aquela, aoz pastosa estragarí
a piada m,ais sensacional. O Pato Donale oai
muito bem obrigado, e tnanda lembranças
paru qs crianças. Nõ,o é Ttossitsel que, nd pro-
rima, Popeye nõ,o tenhu uma indigestdo (
espinatre. O Gato Felfu continua dizendo que
este é o melhor d,os mund,os'. Pangloss ooro-
noliaado com enrerto de glandulas de gato.
O cõ,o Pluto é mesmo un1,a, Dq,ca, os sobrinhos
d.o Pqto cantinuam teruioeis. A bocq de Joe
E. Brown estd, crescendo. Mas ndo hd. de ser
nada, porque deste mundo nada se leDq. yUR

o
COMENTARIOS

ÀTRÃçÃO DÃ CÃRNE 
- 

O novo íilme íroncês
que o Plozo teve em cartoz nos trouxe de volto ]eon
Gobin, o gronde trogico. o gronde otor que 1evou
poro o ecron os expressões dromoücos mois fortes e

.'BEAUGE§TE" no §ãolulze Palacio
A exibição de "BEAU GES-

TE", mârcada para dentro
de poucos dias no Palacio e
no Sáo Luiz, Íará época entre
os nossos ians, uma época
vitoriosa e triunfante que
por muito há de ser lembra-
da, sempre que fôr oportuno
falar em sucessos cinemato-
gráficos.

Justo é porém que tal se
dê com "BEAU GESTE", pois
náo se pode imaginar um fil-
me em que melhor reprodu-
zidos aparecessem os senti-
mentos humanos na sua mais
sublime expressáo, em sua
significaçáo mais elevada.

Além do mais, o grande
drama que é um poema es-
traordinario do sacrificio e
emoçáo, reune em si um con-
junto extraordinario de ar-
tis!a.s, entre os guais apare-
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convincentes. Nõo se pode conceber um gronde pc-
pel trogico no cinemo que nõo sejo desempenhodo
pelo ostro Írcncês, que mui'los teimom em chomor de
Spencer Trocy europeu, emboro ele nos ienhcr dodc
momenlos bem mois intensos quê o ostro omericonc.
"Ãtroção do corne" veio demonstror que o cinemo
froncês estó ultropossondo o omericono por muitos
rozões, si não bostosse o seu reolismo muito Íorle
poro que ele estejo mois proximo do vido. O gronde
ostro, que já encorncro mois de umo psicologio mcr-
bido, e que é excepcionol em viver os vicios do besto
humono, movimento nesle novo filme todos os seus
recursos yostissimos de expressõo. Coodjuyodo por
Goby Morloy, o cost de "Atroqõo dcr corne" oindo
inclue Jeon-Pierre Aumont, um excelente otor que só
ogoro está coindo no visto do publico. Ãqui. como
em "A Mulher que não se deve omor" ele é sempre
o oior sobrio e personolissimo, qlle tem cr seu íovcr
um Íisico dos mois insinuontes, prenuncio de que em
pouco tempo ele será um dos moiores beguins dcs
Íons do mundo inteiro.

CINEÃC 
- 

Ã inovoção do Cineoc no Rio de loneiro,
que . mesmo os mcis ovoncqdos e otimístos tÍnhom por
um frocosso certo, vingou em todo o linho. Os seus
progromos sõo vistos semonoimente por dezenos de
milhores de espetodores e já há hobitués ossiduos
que nõo podem conceber outro genero de dÍvertimen-
to . Há um publico muito certo e infolivel poro os
jornois de guerro, mos nos porece que cr gronde otro-
çõo do novo boite sõo os desenhos onimodos, esse
mundo de Íícçõo que troz no seu enredo, no oporencÍo
ocioso, muito Iiçõo de ÍiiosoÍio.

JOUJOUX E BÃLã,NGÃNDÃNS 
- -A versão ci

nemotogroÍico da Jéerie de Henrique Pongetti, emboro
nõo sejo umo coiso deÍiniiivo, é um dos rorissimcs
Íilmes nocionois que se veem com ogrodo. A berr
dizer. nõo se pode considerá-lo um Íilme outêntico,
porque e1e não posso de um desses "musico] shows"
em que o R.K.O. Rodio é tõo obundonte. Como
pontos mois Írocos podemos citcr o direção de Amodeo
Costelloneto, folho sob muÍtos ospeios, e o Íotogrofio,
que olem de não estor centroCo perde muitos lonces
e mois de um gesto. No entcnto, ho pontos muito oltos
de técnico e de reolizoçõo como os quodros de "Aquo-
relo do Biosil" e "Nós temos bolongondons", em que
hó cenos muito movimentodos e de muiio yido.

cem nomes do incomparavel
Yalor, eomo Gary Cooper, Sr1-
san Hayward, Ray Millando

Robert Preston, Bria"n Don-
levy, J. Carrol Naish e outros
atores da Paramount.

. ,.1' .-'r,-*,ü..á ,J,:-Li,:.l; .
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NOTAS
O C, :ss::hc no cinemo esló in-

:a:ess:rtio cocio vez mois.
Os::::::cnois shorts corrto com-
ple:=:::s já estão se preporondo
pe:: p::=:::her progromos deleiton-
ic = p-:ieics mois cultos. "Bron-
r: i: l.:u=" celebrizou Wolt Dis.
ne:j j::j-:iitivomente não só como
qr-:::::: Ce tipos mos tombem
c::: -l:Cot de sentimentos ê
li:--:::s:fire os seres vivos. Ago-
i:3 1.1:Í Fieischer que voi surgir
::= ':: :rcbqlho de iongo metrcr-
g=:- -l-s viogens de Guliver" cona
c : - .livo etelno será o gron-
d: :::çãc do próxima temporodo
c:.--:::::qráfico.

a 3 sarong foí celebrizodo por
D::.:':-y Lomour. Jlquelo morenq
c : -:-:rle porece umo howoiqncr
c:::::!:o quondo dqnscr o hulq.
hula, resiido no tqngo tipico do
c:;::::l:qo. Dorolhy Lomour criou
:::....: Iiguro que Íoltovo no cine-

DE HOLLYWOOD
mo. EIq nõo é q vomp esiondor-
dizodo que só consegue Íoscinor
pelc tonelodo de ÍolsÍdode e de
ortificios quê troz consigo. Elo é
o mulher cem por cento mulher.
diobolÍco e sensuol, gue personi,
Íico o tentoçõo e o "glomour". Ã
Pcnomount, cr morco dos grondes
filmes, nos trorá de voltcr esso mo-
reno cheio de yumpÍ, que põe em
estodo de choquê os plotéios de
iodo o mundo. "Typhoon" é o seu
novo Íilme * Íilme de oventuros.
seu genero predileto -., que prc-
metê ser quolquer coiso de ele-
trizontê ê sensocionol.

O O cinemo está revelondo oo
mundo oté que ponto chego c

sensibilidode infqntil em molerio
de orte. Umo serie de ortistos jo-
vêns tem criodo no ecron um mun,
do de emoções, revivendo no telo
esto vido de troqediqs e de ole-
grios. Âlguns, oindo quosi crion-

Ços, como Shirley Temple, Sybil
|oson e outros, sõo 1o1vez os que
forom mois longe no sentido ie
conquistos dromoticcrs. Os oulros,
jó no idode indeciso dc ultimq
odolescencio, como Deonnq Dur-
bin. esso encontodor: menino.e-
mo-co, teem omeogodo derrubor
por terro o cetro de muitos qstros
e estrelqs, Esse surpreendente Bil-
ly Holop que o bondo dos onjos
de ccro sujo nos revelou é umo
poderoso vocoção dromqlico qo
serviço de umo côncepçõo muito
perÍeito do equilibrio e do sere-
nidode em ceno. Agoro é o ve-
ierono Jockie Cooper qua o Po-
rÕmount nos trqz de volto, oo lodo
do pequeno Betty Field, suo por,
tenoire em "À Vido comêÇo oôs
14", que vem êngrossor o qcervo
já gronde de Íilmes infontís com
quê Hollywood tem inudqdo o

músicos do Mexico tocom c sên-
sibilidcrde brosileirc. Esse pcís cmi-
go e distcnle é umcr fonle perene
de poesic Poesic civilizodc, e
ccrccterísüco.

Devemos dizer bem de Pedro
Vcrrgcs. Ãconselhcremog mesmo
com o cclor dos lrópicos o uso
ios meios que Íclam ncs pemrE
mo,rencts dF nosscrs mulhereS.
Ãgorc os meiqs não devem ser
crboüdos. Representorq Ícmosos
contoÍes que Gccricicrm nossos ou-
vidos. Insistiremos ncts mêics
corcriosomente. Notóveis! Em lro-
cc poderemos ouvirs

Te quiero morenq lindc...
Cesqr Ladeircr e Cordeliq con-

tinuom Íirmes no eslretrcdo. Ele e
elo. Tornbem o Plá'cido.

O congresso Tupy-Moirink-No-
cioncl estó espclhando ct músiccr
do Ccrnaval O rodízio nos lrês
grcrndes emissorcs tem conhibuido
para (mimor cr saúde do cariocq,
Homens urudonqlizodos sârõo com
certezc os olicerces de umc sqni-
dade delinilivc.DORIVÃI CÀYMI

RADIO
Ão lado dos máus pÍograinds

ccEsütuidos qucsi sempre pela
drumctizcçãp de Íoloe históricos
que c iÍÍeverência dos Dirêtorês
Ãrlisticos têm permitido. podemos
rpcatqr momêntos de verdcdeiro
encdtlo n(r noss(l vido rqdioÍônicq.

Pcrc começm. Íqlemos em Do.
rivol Ccymi com ss suos missivqs
de Iolclore bciqno. O qutor do "O
que é que o bqiqne tem" opezqÍ
de já conhecido nos Estcdos Uni.
dos permcnece verdcrdeiro modelo
de brasilidade ÍêEiônal. Ãs toadas
dc Baía coÍn os molivos histoÍicÍ-
dos nos Íomosos romcmcês de
IcEe Ãmcdo eslão Íixcdos nos
ouYidos"que guerdcm as mêlodios
pcpulces. O c6crecimento de
Dorivol Caymi se deu num mo-
llento êm quê os noasos morros
estcYqfl qucÍrdcndo ovoÍomênte
suos melodícs. O sambo tem se
recrrsodo c solisÍczêr ct nosscr qÍr-
siedcde de ccncioneiros. Os com-
posilores boêmios eslão em crise.
Perdercrm o mísüccr indispenscvel.
Felizmente {o!ta tempo pccr o
carnaúal. E Dorivql Ccymi estó
cqui.

Ã. Radio Tupy, grcços às meias
de ütulos sugestivos (Copricho, Ccr.
cique, Cqricicr ê Coquêtê) êstá
mdntendo Pedro Vargcrs dioria-

menlê no seu microÍone. O tro.
vodcr meod,cturo, EioEtto nqs vê-
zês cnteriores, qpÍesenlc um rê.
Pertótto trovo e mqg:rítico. À*

Wffi

Ua\e»inna
é a gta*ad,an d.e

ESFERA

MÃRIÃ CI.ÃRÀ,

FONE: 22-2093
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.l{ttario de Andrade, Antonio
;§irão Barrozo, Aioísio de
i,&Iedeiros, Melo Lima, Paulo

:'r:Botelho, etc.

;. RIO MAGAZINE 
- Rio *

Trata-se de uma revista em
trova fase com variada cola-

Itoraçáo e feitura cuidadosa.
Os Diretores de II,IO MAGA-
,EINp ofereceram á capital

1;§1asileira mais uma publica-
çáo, ondem sobresaem os

méritos 4rtísüicos e

tuais,

.ORNAIS E REVISTAS
', DIRETRIZES - O núme-
ro de "Diretrizes" comemo-
rativo da Repúbliea consti-

;§;. tuiu uma das mais sérias pu-
i., lrlicações que têm aparecido
i1r,qo Brasil. A grande revista

I. 1""-§amuel \trayner dirige
.ha dois números oferece aos
,§eus leitores o SUPLEMEN-

i',TO LITERARIO DIRETRI-
;f ZES que Vito pentagna. e
: Àugusto de Almeida Fillto

orientam.

i;.'RE/VOYAÇÃO - O 3.o nú-
i,rnero da RevÍsta de Âldo e

;a Álvaro Lins e Silva apareceu
. "* Setembro mantendo a

'mesmâ linha dos anterioles.
'. O número em circulacão traz

eolaboracão de Ana Amelia
5:'de Queiróz Carneiro de Men-
1l-aonça, Austregésilo de Atai-
;ir:r+ô EIÂi,i^ á^ 

^^--.^rL^;de, Flavio de Carvalho, Jor-
L. ge de Lima, F,ui de Carvaiho.

,anuel Bandeira, Lins e Silva,
§irl.Haydés Nicolussi, Abelardo
1,,Romero, Joáo Pedro de An-
.d rade, Deólindo Tavares,

;. ,Waldemar de Oliveira, Mu-
,rilo eMndes, Sergio Soares,
r{ntonio Prado e outros.

LETRAS - Forüaleza -i1:Ceará - Número 5 - O nú-
i:-mero 5 de "Letras,, em Ho-
. menagem a Raquel de euei-
:, toz, reune bÔa coiaboraqáo
.,sobre a romancista de ,,As

;, três Marias". Estáo no índi-
ce desse número nomes como

Grieco ê outros nomes da li-
üeratura hrasileira.

RASM - S. pq,uto 
- Sáo

Paulo foi sempre a capiüal
artÍstica do paÍs. Todos os
grandes movimentos de reno-
vaçáo da arte nacional tive-
ram lá a sua gestaçáo, e ca_
da vez ganham mais crédÍto
os seus fóros de cidade de es-
tesia e de inteligência. O SA-
LÃO DE MAIO, por exemplo,
uma das realizações enormes
do pujante grupo de artistas
qu-e tem Flavio de Carvalho
como balila, é uma das ex_
pressôes máximas da nossa
arte moderna.

Agora acaba de sair o
bcletim ofieial clo Salão, uma
das publicações mais sériâs
que temos no gênero, onde
estão ventilados todos os
grandes problemas da pintu-
ra e da arte em geral, como
tambem estão assinaladas as
diretrizes que a estética mo-
derna vem imprimindo á ar-
te contemporânea.

ir,a.j-'i'Iy.i:,'{ ",,, . ' :,:-. .:,y*-*:,#,§,:ífj.ii';:;"riffi..t'
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Recebemos ainda:
CANTERENCTA _ NACIO-

N.ALISMO Y ÀMERICANIS-
MO MUSICAL) - 

-por. Juan
Pqblo Munaz Sanz - Núme-
ro 4 -- Publicaçáo do rupo
Âmerica - Ecuador.

CÚI.A§OS Y CONFEBEN-
C/4S-Número?-Volu-
me XV - Buenos Aires -Argentina Outubro
1939.

CLARIDAD 
-'Número B

- Buenos Aires - Argenti-
hâ,

MANDO ÜRUGUAIO _ 9
Novembro 1939 - Montevi-
deo - Uruguai.

VERTI2E - Número 21 --
§etembro/Outubro - Buenoll
Aires - Argentina.

UNTVERSIDADE DE AN-
TIOQUIA - Número 33 -Avostoy'Setembro - Medellin

- Colombia.
HISPANA - Número 2.-

Volume XXII - Maio - 1939
_ Stanford UNIVERSITY _.
California - U. S. Â.

JUDAICA-Junho-1939
Buenos Aires - Argentina.

NAs MOLLESTIAS dos Q[.,flQ§
Denominadas : G0IIJUIITIUITES GÂTARRAES I

"COLLYRIO YíS*íO"
O FOR,\IULÁ I)O DR. C..\XtipOS DE RFTZENDE O
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LARcO DE S. FRANCISCO,42

ARRE ! até que enfim encontrei. ÂCRl0D0t

nas tosses, bronquites, e fraqueza pulmonar é infallivel

AORIODOL*;:;*; -,de Agrião, simples{
"i

l'l i'.i
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Esperondo os sur-
prêscrsi do novo
soison os imogens
da temporcrda gue
ptrssou ficqrom níti-
das no memório dos
gue souberom viver
os noites de orte e
belezo no boite Çuê-
rido do cidade

%rJínÍ*
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DBSDE AQUBTE
DIA

,"** *:24il\oc negocios tom,atdna
nooo impulso...

I dlreção da Íirma cable a um
lI roclo &penas. por lsso, orfl Bancos lrlmitavam seu créílto.

Não hat'la pleno desenvolyl-
trento. Um dla, porém, os tres ro.
clos resolver&m proteger a llrma e
pr^otegerem-se mutuamente, lnsfi-
lulnqo uB Seguro Comercial, na
§ul Amerlca. Desde então o cre-

SENUN
liS'1'ERILIUANTES

P.l n-[

COLEGIOS,

HOSPIT,IIS, ETU.

]'II :fODOS OS 'T'A\I,\NHOS
i,.ut.\ ToDos os FILTROS

E tto^\'7'ES

,\ÇÃo D-\ PRAT,\ INCORPOBADÁ

Aprovados e usados pelo
-INS'IITUTO OSW,\LDO CRUZ

IIABRICA "

IIi-,\ FIGUEIRA, 237 _ RIO

dlto lirmou-se, os negó-
clos aumentaram ê os
Iucros multlplicaram-8e.
Slga este exemplo, o Sr.que tambem é comer-
clante !

§ur, Anrnnrca
Companhia Nacional dc

Seguror do Yide

ll 1l I [ [§ ",:*J"',-',::§:^ Il t0
I,'I T,TIlOS DE GOTEIRII

I,'ILT'ROS DE PNES-CÃO

tlq BbDo t_' Ros

CASA BANCARIA

ÃNDRADE CÃBRÃI, &
DESCONTOS

DEPOSITOS

PAGAMENI'O DE JUIT,OS DE APOLICES,
VENCER.

CIA. IrTDÃ.

VENCIDO§ OU A

COMPII,A E VENDA DE APOLICES FEDER,AIS, ESTADUAIS
E MUNICIPAIS.

ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES.
.l

FAÇA DE

JINDR.ã,DE CA,BRILL & CIA. IJTDJI.
o

R,UA BUENOS
TELEFONE P3-3191

SEU BÂNQUEIRO
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RIO DE JANEIRO


