
Bernanos no Brasil, durante a
Segunda Guerra Mundial, ao
microfone da Rádio Rio.



Bernanos, Virgílio
e Afonso

Afonso Arinos , f i lho

Oséculo XX foi pródigo em nomes de grandes escritores e artis-
tas franceses que, por razões profissionais ou políticas, vieram

residir no Brasil. Bastaria lembrar, e para ficarmos apenas nos diplomatas,
que o grande compositor Darius Milhaud serviu como secretário, entre
1916 e 1918, da Legação da França no Rio de Janeiro, então chefiada
pelo ministro plenipotenciário e poeta eminente Paul Claudel. Mas,
dentre eles, destacou-se, além de Blaise Cendrars, de tanta influência so-
bre os modernistas de São Paulo, aquele que foi um dos maiores e mais
pungentes romancistas do seu país, polemista incomparável, homem de
geniais intuições e poderosos achados verbais: Georges Bernanos.

Monarquista, o anti-semita de La Grande peur des bien-pensants rom-
pera com Charles Maurras, com a Ação Francesa, e, seduzido pelo
sol do Sul, passou a residir nas ilhas Baleares, em 1934. Mas, na
Espanha, a guerra civil demoliria suas últimas ilusões de homem de
direita, e originou um admirável livro de combate, Les Grands cimetières
sur la lune.
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De lá, sonhou com o Paraguai e embarcou, passando pelo Rio de Janeiro e
Buenos Aires, acompanhado da mulher e seis filhos. A lua-de-mel com Assun-
ção durou cinco dias. Bernanos se encantara com o Rio durante o breve tempo
em que o navio ali aportou, a caminho da Argentina, e regressaria com ânimo
de permanecer em terras brasileiras.

Em novembro de 1938, foi para Itaipava, com a família. E ali, por intermé-
dio de Alceu Amoroso Lima, conheceu Virgílio de Melo Franco, que viria a
ser o seu maior amigo e protetor por todo o tempo de permanência no Brasil.

Não me move, aqui, qualquer intento de prestar um testemunho pessoal
sobre o grande escritor. Nem minhas recordações infantis autorizam a tanto.
Como estas se mesclam, inextricavelmente, às dos irmãos Virgílio e Afonso
Arinos de Melo Franco (nunca cheguei a ver Georges Bernanos desacompa-
nhado de um dos dois), tenciono apenas reunir, sem maiores pretensões, alguns
depoimentos daqueles personagens sobre os laços estreitos que os aproxima-
ram, física e espiritualmente.

Possuo um belo retrato de Bernanos, assim dedicado a Virgílio e à esposa:
“A Virgilio et Dulce Melo Franco, l’honneur, le charme et la douce amitié du Brésil. Bernanos.”
E foi também a esse casal que ele dedicou o livro Les Enfants humiliés:

“Pour Monsieur et Madame Virgilio de Melo Franco. Chers amis, je vous offre ces pau-
vres cahiers d’écoliers, achetés à la papeterie de Pirapora. Le texte en est à peine lisible parce
qu’en prévision de leur envoi futur en Europe, je me suis efforcé de rapetisser mon écriture.
N’importe! Même sans les lire, votre amitié y trouverait sans doute encore, grace au doux mi-
racle de la sympathie, les mêmes qualités qu’elle croit trouver en leur auteur et que je voudrais
être sûr de posséder réellement, ne fût-ce que par affection et gratitude pour vous. [...] Votre
vieil et fidèle ami, G. Bernanos. 2 avril 1941.”

De Itaipava Virgílio encaminhou Bernanos ao seu amigo Geraldo Resen-
de, chefe político em Juiz de Fora, que o instalou na fazenda Santa Inês. Ali,
o escritor recusou, pela terceira vez (haveria uma quarta, após a guerra) a Le-
gião de Honra, e fez fabricar as botas especiais com que calçava o pé aciden-
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tado numa queda de motocicleta. Foi em Juiz de Fora que Bernanos escreveu
Scandale de la vérité.

Em fevereiro de 1939, ele já estava em Vassouras, na fazenda Cataguá, onde
ficou até junho. De lá, o velho monarquista visitaria com freqüência, em Pe-
trópolis, dom Pedro Gastão de Orleans e Bragança, cuja irmã, Isabel, desposa-
ra o conde de Paris, Henri d’Orléans, pretendente ao presumido trono francês,
como Dom Pedro o era do brasileiro. Em Vassouras, Bernanos redigiu Nous
autres Français.

Pirapora, onde Virgílio era dono da Companhia Indústria e Viação de Pira-
pora, empresa de navegação sobre o rio São Francisco, seria o próximo destino
do viajante incansável. Convencido da própria vocação para fazendeiro, o es-
critor se estabeleceu na fazenda Paulo Geraldo, começando a trabalhar em Les
Enfants humiliés, originalmente intitulado Journal de Pirapora. E ali terminou Mon-
sieur Ouine, romance estranho, que o obsecava desde 1931, mas cujo último ca-
pítulo, descritivo da agonia daquela personificação do vazio, do nada, consti-
tuíra para o autor um obstáculo angustiante, quase intransponível.

Virgílio possuía uma fazendola em Barbacena, a Granja das Margaridas.
Através do prefeito Bias Fortes, seu amigo, obteve para Bernanos uma peque-
na propriedade agrícola em Cruz das Almas, arrabalde da cidade. O nome do
lugar encantara o francês, que o transpôs ao livro ali escrito, Le Chemin de la
Croix-des-Âmes.

Lembro-me bem de Bernanos. Tínhamos o hábito de passar, todos os anos,
parte das férias escolares na fazenda de Virgílio. Quando este e Afonso Arinos
lá se encontravam, Bernanos vinha visitá-los com freqüência. Chegava monta-
do num belo animal, chamado Osvaldo pelo escritor, por ser presente de
Osvaldo Aranha, muito ligado a Virgílio, que lhe recomendara o amigo. Mas o
porte ereto que mantinha ao cavalgar se desfazia quando apeava. Era como um
centauro se desintegrando, apoiado em duas bengalas para sustentar a perna
defeituosa, a subir, com dificuldade, os poucos degraus da varanda que circun-
dava a casa. Sentava-se então, e desandava a falar alto, apaixonadamente, como
escrevia, os olhos azuis chamejantes, num monólogo poucas vezes interrompi-
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do pelos amigos. Eu circulava por ali, menino, sem fazer idéia da importância
do escritor. Só bem mais tarde veio ele a ser um dos autores que mais me mar-
caram, sobretudo através da obra-prima Le Journal d’un curé de campagne, e de boa
parte dos seus escritos de combate. O filho Michel, um dia, pôs-me sobre a
sela do seu cavalo e o chicoteou, fazendo-o galopar comigo. Estouvado e al-
coólatra, iria suicidar-se na floresta de Fontainebleau, em França, onde, como
o irmão Yves, se engajara nas tropas do General De Gaulle.

Quando servi pela primeira vez em Roma, nos anos 1950, Murilo Mendes
apresentou-me a Albert Béguin, o ilustre biógrafo de Bernanos e diretor da re-
vista Esprit. Levei-os, em bela excursão, a Subiaco, berço da Ordem de São Ben-
to. Achei Béguin pálido e silencioso, após subirmos por uma longa escada-
rampa, no frio outono dos Apeninos. Na noite seguinte, sofreu um enfarte, e
morreria dias após, de oclusão intestinal. Mas não antes de narrar-me sua via-
gem ao Brasil, onde conhecera Afonso Arinos. Na época, apurou haver Berna-
nos falecido sem saber que sua propriedade em Cruz das Almas lhe custara, de
fato, um terço do valor pelo qual foi adquirida. Os dois terços restantes havi-
am sido pagos por Virgílio, Raul Fernandes e Dario de Almeida Magalhães.
Sobre Osvaldo Aranha, Raul Fernandes e Afonso Arinos, aliás, Bernanos viria
a escrever exaltando “cette intelligence brésilienne qui [...] est peut-être la plus frémissante,
la plus sensible, la plus nerveuse intelligence du monde”.

A ligação entre Bernanos e Afonso foi muito calorosa, como se depreende
do tom de duas cartas que o escritor francês mandou ao amigo. Delas transcre-
vo pequenos trechos. Na primeira, escrita em 30 de maio de 1942, Georges
Bernanos escrevia:

“Cher ami. J’attends avec impatience et confiance la conclusion de votre article, mais je veux
vous dire combien j’ai été ému par ce frémissement de curiosité, de compréhension et d’amitié qui
donne pour moi tant de prise à vos pages. [...] Merci de tout mon cœur. Bernanos.”

E na segunda, de 25 de julho de 1943, datada de Cruz das Almas:
“Mon cher ami. Je viens de recevoir et de lire vos pages. J’étais sûr d’y trouver tout ce que je

connais en vous, et que j’aime, mais j’y découvre aussi une chaleur de passion, une espèce de
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ferveur de l’âme que m’émeut si fort que je vous ecris à l’instant même, avec un vague senti-
ment de remords, car si je n’ai jamais douté de votre amour pour mon pays, si j’admire de
plus en plus l’extraordinaire familiarité de votre esprit avec toutes les formes et toutes les nu-
ances de notre pensée – qui vous fait réellement l’un des notres, - je me demande si je n’ai pas
méconnu parfois une fidélité plus profonde et, comme disait Péguy, plus charnelle qui
s’exprime dans votre bouleversant message. [...] Votre vieil ami, Bernanos.”

Ainda em plena guerra, Arinos escreveu, a propósito, artigo cujas entreli-
nhas não escondem sua luta incessante contra a ditadura do Estado Novo,
contra os totalitarismos fascista e comunista, e pela justiça social:

“Bernanos é um mestre, é o mais alto exemplo de intelectual existente no
Brasil de hoje. Pouco importa não seja ele brasileiro, se é para nós que tam-
bém fala, quando pensa ou procura falar aos franceses. Nunca a função so-
cial do intelectual foi clara e simples como no nosso tempo: dizer a verdade.
Mas simples não é o mesmo que fácil, e nem sempre a verdade pode ser dita.
Há, porém, uma etapa preliminar para a expressão da verdade, e esta todos
nós podemos praticá-la: não pactuar com a mentira. Não mentir, não afir-
mar o falso, não se curvar covardemente diante dele, eis o primeiro passo em
direção à verdade. E Bernanos, se nem sempre está em condições de procla-
mar a verdade, pelo menos não perde um só ensejo de denunciar a mentira,
ainda que ela se encontre do mesmo lado que ele, na barricada. E esta é a
causa principal por que muitos o negam e hostilizam. Mas os que o apóiam
sabem também por quê. Sabem que a mentira está ao nosso lado como a
quinta-coluna, senão para impedir-nos a vitória, ao menos para frustrar-nos
a colheita dos seus frutos. Sabem que não pode haver união com a insinceri-
dade, e que só os insinceros, os que não compreendem nem amam a causa
da liberdade, que é a causa intelectual desta guerra, podem pregar a união,
atrás das nossas linhas, entre a verdade e a mentira. Em uma palavra, Berna-
nos combate o neofascismo, que já se esboça em todos os setores desta luta
mundial contra o fascismo, que já se anuncia no campo religioso, político e
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intelectual. [...] A presença de Bernanos entre nós, portanto, durante anos
seguidos, não é um acontecimento a que se possa chamar literário. Como já
escrevi, certa vez, sobre ele, Bernanos entrará mais para a nossa legenda que
para a nossa história literária. Nada, ou muito pouco, terá ele contribuído
para o progresso da nossa literatura. Sua ação não é estritamente a de um es-
critor, mas a de um intelectual, e se desenvolveu num outro plano, num pla-
no ao mesmo tempo cultural e vital. Ele veio-nos testemunhar que ainda é
pujante e criadora a função da inteligência como defensora da liberdade hu-
mana, sem a qual perece a vida do espírito. [...] Além disto, – e talvez seja
esta a mais rica lição de Bernanos –, ele nos mostrou, também, que podemos
marchar para o futuro sem o esquecimento da nossa herança cultural huma-
nística e cristã. Esta atitude, que representa a mais arriscada posição da sua
inteligência em defesa da verdade, lhe tem valido, como é natural, agressões
dos dois lados. Dos que têm medo do futuro, os bem-pensantes, como ele
os chama, que se acocoram, como galinhas no ninho, sobre os privilégios de
uma civilização injusta, e dos radicais simplistas, bárbaros ingênuos, que su-
põem ser indispensável a ruptura com o que há de mais delicado, de mais
nobre, na nossa cultura, para que se possa conquistar a justiça social. Estes
homens lançariam fora do mundo em ascensão as catedrais, as bibliotecas,
os museus, as tradições nacionais, a família e a moral, como se fossem o las-
tro incômodo que impede o balão de subir.”

Nas suas memórias, Afonso recorda, várias vezes, o grande escritor. Longa-
mente numa delas, da qual transcrevo, aqui, os excertos mais significativos:

“As lembranças da guerra estarão sempre ligadas, para mim, à figura de
um homem extraordinário que, sem influir propriamente na minha maneira
de ser e de pensar (eu já era demasiado adulto para isso), enriqueceu o meu
mundo interior: Georges Bernanos. Não tanto pela sua obra escrita, mas
pelo que ele dizia, e, principalmente, pelo que ele era, pelo espetáculo hu-
mano incomparável da sua presença, Bernanos foi das personalidades mais
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ricas e interessantes que conheci na vida. Dele se poderá adequadamente di-
zer que os que o viram não verão facilmente outro igual. [...] Virgílio o co-
nhecera, pois, e logo os dois se ligaram por mútua e estreita confiança; por
uma amizade viril e generosa de parte a parte. Virgílio encontrava, em Ber-
nanos, não só um espírito romântico e quixotesco como o seu, mas o escri-
tor admirável, cuja eloqüência apaixonada e sem artifícios traduzia, melhor
do que ele mesmo poderia fazê-lo, as tempestades da sua própria alma. [...]
As preocupações, ou melhor, as paixões que a guerra e a derrota impunham
a Bernanos vieram, assim, a fazer dele o companheiro ideal para Virgílio.
[...] Bernanos identificava em Virgílio, provavelmente, [...] as virtudes que
tinham sido, em momentos como aquele, as do seu povo, e que ele, com o
seu julgamento aquilino, sentia atuantes e fáceis naquela espécie de Bayard
brasileiro: bravura, desinteresse, generosidade, amor da grandeza humana,
tudo dentro de um quadro de paixão e cavalheirismo. Bernanos era grande,
gordo, moreno como um cigano, os bigodes bastos e a juba leonina. Aleija-
do de uma perna, em virtude de acidente, usava uma espécie de bota no pé
deformado, e não podia andar senão apoiado em duas bengalas, que eram
quase muletas. Seu aspecto seria rebarbativo se não fossem os olhos rasga-
dos e azuis, olhos puros de criança, que pareciam sempre à espera do prêmio
ou do castigo. A voz era forte, sonora e jovem, sem qualquer estridência ou
rouquidão. [...] Bernanos recitava como um ator da Comédie Française. [...]
Certo dia, em Barbacena, Bernanos convidou-nos, a Anah e a mim, para al-
moçarmos na sua granja, que ele arranjara carinhosamente, um pouco ao jei-
to de uma casa rural de Lorena. Lá, depois do coq-au-vin (que ele disse ter
ajudado a preparar), convidou-nos a ouvi-lo ler um poema de Victor Hugo.
Escolheu o grande poema da Legenda dos séculos sobre a tomada de Narbona,
pois a sua tese era demonstrar que a derrota da França provinha do desajus-
tamento entre o espírito e a técnica; da perda, pela juventude, do amor dire-
to ao terroir, ao torrão natal; da mecanização da guerra que amorteceu os im-
pulsos humanos, base do heroísmo francês. O pequeno pajem de vinte anos,
Aymeri, tomaria Narbona, fortificada, defendida pelos bearneses e os trinta
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mil turcos. A fé pura do jovem faria o que não quiseram tentar os grandes
cavaleiros, Dreux de Montdidier, Eudes, duque da Borgonha, Naymes, du-
que da Baviera, protegidos pelas suas armaduras de ferro. De pé, apoiado
em uma lareira, na qual encostara as bengalas, o velho Bernanos tomou do li-
vro e começou a ler, como se se tratasse de um texto sagrado. Sua voz enchia a
sala, agitando emoções que estavam além das palavras. Aquela voz apaixona-
da ressuscitava bravuras extintas, coragens de outras eras, teimosamente,
como quem recusava nivelar-se ao morno conformismo das derrotas...”

Do seu retiro interiorano, o grande polemista remetia dois artigos semanais
para O Jornal, do Rio de Janeiro, de propriedade de Assis Chateaubriand, pró-
ximo a Virgílio. O chanceler Osvaldo Aranha seria grato a Bernanos por essa
campanha de imprensa, que o ajudava na defesa da causa aliada contra o nazi-
fascismo, e influiria sobre a entrada do Brasil na guerra, em 1942. O escritor
colaborou também com textos para os jornais da França Livre, do General De
Gaulle, e mensagens para a BBC de Londres.

Saindo de Barbacena, relativamente próxima da capital mineira, Bernanos
visitava, em Belo Horizonte, o então prefeito Juscelino Kubitschek, francófilo
sincero, que estudara medicina em Paris.

Virgílio ainda encontraria uma casa para a família do amigo em Paquetá,
onde eles passaram o verão de 1943-44. A vitória aliada na guerra da Europa
se aproximava. Michel participou do desembarque na Normandia, as tropas
gaullistas retomaram Paris, e, a 26 de fevereiro de 1945, o General De Gaulle,
então chefe do governo, telegrafou ao exilado ilustre: “Bernanos, votre place est par-
mi nous”. E o velho escritor acedeu.

Entretanto, no prefácio às Lettres aux anglais, escritas em sua fazendinha de
Barbacena, Bernanos deixara testemunho tocante do que significava para ele o
Brasil:

“On dira peut-être un jour que ce livre a été écrit en exil; mais, depuis bien des mois, je ne
me sens plus ici un exilé. Si modestement et si simplement que je l’exprime, il eût mieux valu
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sans doute que ce sentiment demeurât secret. [...] Le Brésil n’est pas pour moi l’hôtel somptu-
eux, presque anonyme, où j’ai déposé ma valise en attendant de reprendre la mer et de rentrer
chez moi: c’est mon foyer, c’est ma maison, mais je ne me crois pas encore le droit de le lui dire,
je me sens trop son obligé pour mériter d’en être cru. Je ne me vante pas de le connaître. [...] Je
le connais beaucoup moins qu’il y a trois ans, mais il me semble que je commence à le com-
prendre, et c’est pourquoi je m’excuse de parler de lui à des étrangers, au risque de rendre pu-
blique ma dette de gratitude, comme si je pretendais ainsi l’acquitter. Après Munich, j’écrivais
que j’étais venu au Brésil ‘cuver ma honte’. Je n’y ai pás cuvé ma honte, j’y ai retrouvé ma fi-
erté, et c’est ce peuple qui me l’a rendue.”

Cedo, contudo, voltou a desiludir-se da vida política francesa. Eterno itine-
rante, retirou-se, ainda uma vez, para a Argélia. Dali, um câncer, que se revela-
ria fatal, o fez retornar à França, onde faleceu a 5 de julho de 1948.

Meu primeiro chefe direto ao ingressar no Itamarati era o ministro Jaime
de Barros Gomes. Este narrou-me episódio ocorrido quando servia no Consu-
lado do Brasil em Paris. Fora visitar Bernanos, internado no Hospital Ameri-
cano de Neuilly. Advertido pela enfermeira de que o doente não podia receber
visitas, o diplomata já se afastava, mas ela correu-lhe ao encalço. O moribun-
do, informado da sua presença, queria falar-lhe, e lhe disse, na ocasião, que de-
sejara morrer no Brasil. Ao se despedir, emocionado, Jaime de Barros chegou à
porta e voltou-se para ver pela última vez Bernanos, que traçou sobre ele então,
com um gesto largo, o sinal da cruz.

Aquela sua última vontade, todavia, Bernanos a confidenciara antes, por
carta, a uma cunhada de Virgílio:

“Le plus grand, le plus profond, le plus douloureux désir de mon cœur en ce qui me regar-
de c’est de vous revoir tous, de revoir votre pays, de reposer dans cette terre où j’ai tant souffert
et tant espéré pour la France, d’y attendre la réssurrection, comme j’y ai attendu la victoire.”
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Blaise Cendrars em Paris, à rua Jean Dolent, de 1950 a 1961.
(As fotos inseridas neste número da Revista Brasileira constam no
livro Blaise Cendrars, de Miriam Cendrars, filha do escritor. Paris:
Éditions Balland, 1993.)



Blaise Cendrars e o
Modernismo

Massaud Moisés

Iniciando-se em 1922 com a Semana de Arte Moderna, o primei-
ro momento modernista, caracterizado pelo empenho icono-

clasta, terminaria praticamente em 1928, quando Oswald de Andra-
de lança o Manifesto Antropófago, aparece a revista Verde, de Catagua-
ses (Minas Gerais), e se publicam as seguintes obras: Macunaíma, de
Mário de Andrade; República dos Estados Unidos do Brasil, de Menotti del
Picchia; Laranja da China, de Antônio de Alcântara Machado; Martim
Cererê, de Cassiano Ricardo; Retrato do Brasil, de Paulo Prado; Essa
Nega Fulô, de Jorge de Lima; A Bagaceira, de José Américo de Almeida;
Catimbó, de Ascenso Ferreira; Gado Chucro, de Vargas Neto; Gira-luz,
de Augusto Meyer; Canto do Brasileiro – Canto do Liberto, de Augusto
Frederico Schmidt.

Os acontecimentos de 1928 atestavam, visivelmente, o apogeu da
revolução modernista, amadurecimento dum processo que vinha
desde o princípio do século, com Canaã, de Graça Aranha, e cujo
marco miliário havia sido a Semana de Arte Moderna. Entre 1922 e
1928, o movimento disseminou-se pelo País, a começar do Rio de
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Janeiro, ainda às vésperas daquele ano crucial: “em 1924 [...], já o vírus se espa-
lhava em Pernambuco e na Paraíba; logo depois no Amazonas; em 1925, no
Rio Grande do Sul; em 1927, em Cataguases, que, em matéria de penetração
no tempo, se não no espaço, foi o símbolo da conquista territorial”.1

As fronteiras do Modernismo ainda se estenderiam a outros ponto do terri-
tório nacional; não raro, seus adeptos ou neófitos congregam-se em torno de
revistas, que constituem núcleos polarizadores desses agrupamentos regionais.
Em São Paulo, Klaxon, espécie de porta-voz do movimento renovador pau-
lista, surgida três meses após a Semana de Arte Moderna, reúne Guilherme de
Almeida, Renato Almeida, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Luís Aranha,
Tácito Almeida, A.C. Couto de Barros, Sérgio Milliet, Menotti del Picchia,
Rubens Borba de Morais, e colaboração de Graça Aranha, Manuel Bandeira,
Ronald de Carvalho, Ribeiro Couto e outros. Encerrando-se em janeiro de
1923, Klaxon seria substituída, em 1926, por Terra Roxa e Outras Terras, de que
saíram sete números, congraçando praticamente o mesmo grupo de 22, e no-
vos colaboradores, como Antônio de Alcântara Machado, Paulo Prado, Car-
los Drummond de Andrade, Sérgio Buarque de Holanda, Prudente de Morais
Neto. Em 1928, aparece a Revista de Antropofagia, sob a direção de Antônio de
Alcântara Machado e gerência de Raul Bopp, os quais também nela colabora-
ram, juntamente com alguns de 22, além de Augusto Meyer, Jorge de Lima,
Plínio Salgado, Marques Rebelo, Carlos Drummond de Andrade, Manuel
Bandeira, Yan de Almeida Prado, Ascenso Ferreira, Guilhermino César, Muri-
lo Mendes e outros. Ainda é de referir o Grupo Verdeamarelo ou da Anta,
com Menotti del Picchia, Plínio Salgado e Cassiano Ricardo, cujo ideário se
encontra reunido na sua obra coletiva, O Curupira e o Carão (1927).

No Rio de Janeiro, a função aglutinadora seria desempenhada por Estética,
publicada de setembro de 1924 a junho de 1925, sob a direção de Prudente de
Morais Neto e Sérgio Buarque de Holanda. É a segunda revista, na ordem cro-
nológica, do Modernismo. E nela colaboraram vários escritores de São Paulo,
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1 MARTINS, Wilson. O Modernismo, vol. VI de A Literatura Brasileira. S. Paulo: Cultrix, 1965, p. 98.



além de Graça Aranha, Ronald de Carvalho, Manuel Bandeira, Aníbal Macha-
do, Carlos Drummond de Andrade e outros.

Em matéria de revistas Minas Gerais passou à frente de São Paulo e Rio de
Janeiro. Pelo menos quatro periódicos merecem registro: A Revista, publicada
entre 1925 e 1926, em Belo Horizonte, sob a direção de Martins de Almeida e
Carlos Drummond de Andrade, redação de Emílio Moura e Gregoriano Ca-
nedo, enfeixando, nos três números, os nomes de Pedro Nava, Abgar Renault,
João Alphonsus, e colaboração de Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Gui-
lherme de Almeida. Em 1927, desponta, em Cataguases, a revista Verde, reu-
nindo Rosário Fusco, Martins Mendes, Enrique de Resende, Guilhermino
César, Francisco Inácio Peixoto, com a colaboração de vários paulistas, além
de Blaise Cendrars, Marques Rebelo, Ribeiro Couto, José Américo de Almei-
da, Ascenso Ferreira, Carlos Chiacchio, exprimindo uma diversidade geográfi-
ca que evidencia o alcance dessa revista de província nos quadros do Moder-
nismo e a presença deste, já assinalada, no interior do Brasil. O exemplo do
grupo de Cataguases parece ter repercutido em Itanhandu, onde surge, em
1928-1929, a revista Eléctrica, graças ao empenho de um único homem, Heitor
Alves. Contemporaneamente, em Belo Horizonte, em maio de 1928, publi-
ca-se Leite Criôlo, sob a direção de João Dornas Filho, Aquiles Vivacqua e Gui-
lhermino César.

De certo modo acompanhando a expansão nacional do movimento moder-
nista, ainda cabe apontar o aparecimento em Teresina (Piauí), de O Todo Uni-
versal, em 1923, e na Bahia, em 1928, de Arco & Flecha, sob a direção de Pinto de
Aguiar e colaboração de Hélio Simões, Carvalho Filho, Ramayana de Che-
valier, Damasceno Filho e outros.

Se tais órgãos representam, com as variações regionais, temporais e doutri-
nárias de praxe, o espírito revolucionário que irradiava de São Paulo, um outro
houve que procurou oferecer-lhe resistência e mesmo oposição. Trata-se de
Festa, surgido no Rio de Janeiro, polarizando as figuras de Tasso da Silveira,
Andrade Muricy, Henrique Abílio, Adelino Magalhães Barreto Filho e outros,
e com a colaboração de Cecília Meireles, Murilo Araújo, Plínio Salgado, Au-
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gusto Meyer, Carlos Chiacchio, Tristão de Athayde, Francisco Karam, Ribei-
ro Couto e outros.2

Sucedendo a América Latina, “revista de arte e pensamento” que circulou no
Rio de Janeiro em 1919, sob a direção de Andrade Muricy e Tasso da Silveira;
Árvore Nova, em 1922, ainda no Rio de Janeiro; e Terra de Sol, também “revista
de arte e pensamento”, do Rio de Janeiro, sob a direção de Tasso da Silveira e
Álvaro Pinto – Festa teve duas fases: a primeira, de 1927 a 1928, quando se in-
titulava “mensário de pensamento e arte; e a segunda, de 1934 a 1935, como
“revista de arte e pensamento”, à semelhança daquelas primeiras. Prolonga-
mento do Simbolismo, na sua vertente católica, espiritualista, Festa combatia as
várias facções do Modernismo sob o pressuposto de constituir o único grupo
autenticamente modernista, reivindicando “para si, e portanto para o Rio, a
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2 Para o conhecimento do Modernismo no Nordeste e Norte, ver INOJOSA, Joaquim. O Movimento
Modernista em Pernambuco, 3 vols. Rio de Janeiro: Graf. Tupy, 1968, 1969; e Os Andrades e outros Aspectos
do Modernismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira/INL, 1975; AZEVEDO, Neroaldo Pontes de.
Modernismo e Regionalismo (Os Anos 20 em Pernambuco). João Pessoa: Secretaria de Educação e Cultura
da Paraíba, 1984.

Quanto à repercussão do Modernismo em Recife, notadamente o I Congresso Regionalista, em
1926, e o Manifesto de Gilberto Freyre, lido na ocasião, parece que se trata de uma reconstituição a
posteriori, a tomar por definitivas as provas arroladas por Joaquim Inojosa nas referidas obras.
Sumariando a questão, diz ele, a certa altura:

“O I Congresso Regionalista do Nordeste não chegou a ter qualquer influência nos meios sociais
ou intelectuais do Recife ou do Nordeste, e talvez passasse despercebido ainda hoje, na história
literária do País, não fora um manifesto aparecido em 1952, de autoria de Gilberto Freyre, lido ao
comemorar-se o 25.o aniversário daquele conclave, sob o pomposo título de ‘Manifesto Regionalista
de 1926’. /Esse ‘manifesto’, entanto, é falso. Verdadeiro quanto à autoria, mas falso quanto à data.
Documento forjado como se fora o bicho-papão do regionalismo tradicionalista, destinado a salvar a
importância que faltou ao Congresso, indicando-o como ponto de partida da renovação literária e
artística que se deve atribuir, isto sim, ao modernismo da Semana de 22 (O Movimento Modernista em
Pernambuco, vol. 1, p. 207).

A respeito, ver também MARTINS, Wilson. História da Inteligência Brasileira, 7 vols. São Paulo:
Cultrix/EdUSP, 1976-1979, vol. VI, p. 378, e DIMAS, Antônio. Manifesto Regionalista, prefácio de
Gilberto Freyre. 7.a ed., rev. e aum., org. por Fátima Quintas, Recife, Fundação Joaquim Nabuco/Ed.
Massangana, 1996.



prioridade e o papel principal na renovação da arte brasileira, em oposição ao
que estava sendo feito – ou tinha sido feito – em São Paulo”.3

Não obstante incluir entre seus colaboradores nomes como o de Cecília
Meireles, Adelino Magalhães, Tristão de Athayde, Ribeiro Couto e outros, e
de se pretender mais modernista que os integrantes do movimento de 22, o
grupo de Festa longe ficou das suas aspirações, precisamente em conseqüência
do espírito passadista que o animava. Verdadeiramente antagônico ao Moder-
nismo, Festa parece representar o derradeiro esforço no sentido de impedir o
processo de transformação, estética e ideológica, instaurado pela Semana de
Arte Moderna. Mas, para mal de seus pecados, despontava numa altura em
que o movimento modernista, suscitando a publicação de tantas obras madu-
ras, já mencionadas, superava seus pruridos iconoclastas e ingressava franca-
mente no período de construção.

Reagindo contra o Modernismo de 22, Festa agrava as cisões internas, as po-
lêmicas (de resto fecundas), travadas ao longo desse período incendiário. Em
1924, coincidindo com a Revolução de Isidoro Dias Lopes e o Manifesto
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3 CACCESE, Neusa Pinsard. Festa. Contribuição para o Estudo do Modernismo. São Paulo: IEB-USP, 1971,
p. 26.

Além dessa obra, que contém uma análise de Festa, seguida de breve antologia, para outras
informações acerca das revistas do Modernismo, ver LARA, Cecília de. Klaxon & Terra Roxa e outras
Terras: dois periódicos modernistas de São Paulo. S. Paulo: IEB-USP, 1972; PLACER, Xavier (org.).
Modernismo Brasileiro. Bibliografia (1918-1971). Rio de Janeiro: MEC, 1972, pp. 196-201. DOYLE,
Plínio. História de Revistas e Jornais Literários, vol. I, Rio de Janeiro: MEC/Fundação Casa de Rui
Barbosa, 1976. Na década de 70, várias revistas modernistas foram reeditadas em fac-símile,
tornando-se acessíveis aos estudiosos em geral, como Klaxon, S. Paulo: Martins/Conselho Estadual de
Cultura, 1972, com introd. de Mário da Silva Brito; Revista de Antropofagia, S. Paulo: Metal Leve, 1975,
com introd. de Augusto de Campos; Estética, Rio de Janeiro: Gernasa, 1974, com apresentação de
Pedro Dantas; Verde, S. Paulo: Metal Leve, 1978, com introd. de Guilhermino César e Cecília de
Lara; Terra Roxa, S. Paulo: Martins/Conselho Estadual de Cultura, 1978, com introd. de Cecília de
Lara; A Revista, S. Paulo: Metal Leve, 1978, com introd. de Cecília de Lara. Para mais amplas
informações a respeito do pensamento de Festa, ver SILVEIRA, Tasso da. Definição do Modernismo
Brasileiro. Rio de Janeiro: Forja, 1932, onde se coligem os “artigos publicados mês a mês, de janeiro a
dezembro de 1927, na revista Festa”, como declara o autor em nota final. Ver também, do mesmo
autor, “50 Anos de Literatura”, e de Renato Rocha, “Tendências Espiritualistas do Modernismo”, in
COELHO, Saldanha (org.). Modernismo. Estudos Críticos. Rio de Janeiro: Revista Branca, 1954.



Pau-Brasil, a estética modernista tinge-se de notas ideológicas, que conduzem
os grupos a determinar-se por opções estético-ideológicas e não simplesmente
literárias. Assim, ao combater o Pau-Brasil, sobretudo na pessoa de Oswald de
Andrade, o Grupo Verdeamarelo (1925) e da Anta (1927), no qual aquele se
converteu, pregava a recusa de todo contágio europeu em favor do mais puro
nacionalismo, não sem vinculá-lo à Modernidade e à Humanidade, na linha da
“tradição nativista” dos tempos coloniais; em suma:

“Proclamando nós a nossa procedência do índio, como ele o fez dizen-
do-se filho da Anta, romperemos com todos os compromissos que nos têm
prendido indefinidamente aos preconceitos europeus. E só no dia em que se
tiver formado uma ‘consciência nacional’, forte e definitivamente caracteri-
zada, poderemos pensar pelas nossas cabeças, oferecendo ao Mundo um
Pensamento, uma Arte e uma Política genuinamente americanas.”4

Daí para a polarização dos grupos foi um passo; os verdeamarelos refe-
rem-se a Oswald de Andrade e outros do grupo como os modernistas da “ex-
trema esquerda”,5 afinal reconhecendo uma divisão ideológica cada vez mais
notória a partir de 1924, e com repercussões marcantes no período seguinte:

“Do grupo ‘verdeamarelo’ nasce a ‘Bandeira’, que não quer nem a Roma do
fascismo, nem a Moscou do comunismo, defende o centro, mas que, por sua
tendência autoritária, desemboca no ‘Estado Novo’. Da Anta sai o Integralis-
mo, de Plínio Salgado. Da ‘Antropofagia’, cindida, uma equipe se encaminha
para a extrema esquerda, e a outra, dispersa-se pelo Partido Democrático, vai
para a revolução constitucionalista e para a neutralidade.”6

�

4 SALGADO, Plínio, PICCHIA, Menotti del, RICARDO, Cassiano. O Curupira e o Carão. São
Paulo, 1927, pp. 59, 97.
5 Idem, ibidem, p. 71n.
6 BRITO, Mário da Silva. “A Revolução Modernista”, in COUTINHO, Afrânio (org.). A Literatura
no Brasil, 5 vols. Rio de Janeiro: Sul-Americana/São José, 1955-1959, vol. III, t. 1, p. 478.
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É nesse quadro histórico que se inscreve a presença, em São Paulo, daquele
que havia sido o nume tutelar do Modernismo na sua fase pré-histórica: Mari-
netti. Visitando-nos em má hora, num anacronismo que não deixa de ser irô-
nico, para quem batalhava pela arte futurista, assim colaborava, involuntaria-
mente, para radicalizar os campos ideológicos.7 Após encontrar-se, na capital
paulista, com Blaise Cendrars, em 23 de maio de 1926, Marinetti proferiria
conferência no dia seguinte, no Cassino do Parque Antártica.8 Transcorrida
sob vaias – talvez preparadas de antemão para conferir ao espetáculo o clima a
que o escritor ítalo-francês estava habituado –, ovos, batatas, rabanetes, etc., a
palestra redundou num completo malogro: “Marinetti depois de duas horas e
meia se retirou do teatro sem ter conseguido falar.”9

É que o Futurismo passara de moda: desde 1922, para não recuar até o ano
anterior, os modernistas declaravam-se antifuturistas, como se pode ver no
Manifesto de Klaxon e no “Prefácio Interessantíssimo” com que Mário de Andra-
de abre a Paulicéia Desvairada. Nos anos seguintes, especialmente após 1924, de
todos os lados espoucavam reações contra a estética marinettiana, insistindo
em distingui-la do Modernismo. A tal ponto que A escrava que não é Isaura, de
1925, pode ser tomada como “um panfleto antimarinettiano”.10 E mesmo o
programa verdeamarelo, estampado em O Curupira e o Carão, timbra em repelir
as idéias de Marinetti.

Para explicar esse repúdio, é preciso recorrer, além das razões propriamente
estéticas, às conotações ideológicas que o movimento modernista ia adquirindo
ao longo do período que se escoa até 1928. Depois do fim da I Guerra Mundial,
entrando a identificar-se o Futurismo e o Fascismo, a vanguarda marinettiana
passou a servir de porta-voz ao regime imposto por Mussolini: Marinetti era um
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7 A inoportunidade da visita de Marinetti não escapará, obviamente, aos escritores de visão modernista,
como evidencia o artigo de Joaquim Inojosa, “O escritor F.T. Marinetti”, publicado no Jornal do Comércio,
de Recife, de 15/5/1926, e republicado em O Movimento Modernista em Pernambuco, vol. II, pp. 181, 183.
8 BRITO, Mário da Silva. “Marinetti em São Paulo”, supl. lit. de O Estado de S. Paulo, 6/12/1958,
cit. por AMARAL, Aracy. Blaise Cendrars no Brasil e os Modernistas. São Paulo: Martins, 1970, p. 161.
9 ANDRADE, Mário de. Cartas a Manuel Bandeira. Rio de Janeiro: Org. Simões, 1958, p. 101.
10 MARTINS, Wilson. O Modernismo, p. 77.
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1924. Chegada de Blaise
Cendrars ao Brasil. No
porto de Santos, ele é
recebido pelos modernistas
de São Paulo. Da esquerda
para a direita: Paulo da
Silveira, Américo Facó,
Ronald de Carvalho, Blaise
Cendrars, Sergio Buarque
de Holanda, Graça Aranha,
Prudente de Morais,
Guilherme de Almeida.

Em muitas de suas viagens
ao Brasil, Blaise Cendrars
(à esquerda) é hóspede do
mecenas Paulo Prado, o
“rei do café”, e de sua
mulher Marinette.

O Ford das viagens
solitárias de Blaise na
floresta e no sertão.



“delegado do fascismo”, adverte Mário de Andrade.11 Somadas as conjunturas
estética e ideológica, não surpreende que a visita de Marinetti tenha resultado
num autêntico fiasco. Assim, como bem assinala Wilson Martins,

“...por uma coincidência afinal de contas natural, tanto a campanha ‘fu-
turista’ que precede a Semana quanto a campanha antifuturista que consoli-
da o Modernismo, depois de 1924, têm como ponto de referência obriga-
tório a figura de Marinetti. E se, em 1921, ele era um fanal brilhando na es-
curidão do presente e do futuro, em 1925 será a figura comprometedora
que poderia pôr a perder o Modernismo.”12

Sintomaticamente, Blaise Cendrars, aqui presente naquele momento, repre-
sentava o extremo oposto, a tendência em vigor nos arraiais modernistas, e por
isso, a sua peripécia brasileira, sobretudo paulista, só podia apresentar, como de
fato apresentou, diversa coloração e sentido. Afinado com os modernistas, quer
pelas características vanguardeiras de sua poesia, na linha do anarquismo de 22,
quer pela identificação com a realidade brasileira, Blaise Cendrars aqui esteve
mais de uma vez e por longas estadas. Sua obra poética era conhecida e apreciada
pelo grupo de Mário de Andrade antes de 1922; no ano seguinte, viajando para
Paris, em companhia de Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade aproxima-se de
Blaise Cendrars e, através dele, da intelligentsia francesa da época. Dataria desse en-
contro o interesse do escritor francês pelo Brasil. Tanto que, a convite de Paulo
Prado, resolve conhecê-lo, chegando a Santos em 6 de fevereiro de 1924, após
uma parada no Rio de Janeiro, onde foi recebido pelo grupo modernista local.
Recepcionado calorosamente pelos confrades paulistas, profere conferência já
no dia 21, assiste ao Carnaval no Rio de Janeiro, viaja pelo interior de São Paulo
e de Minas Gerais, visitando Belo Horizonte e as cidades históricas mineiras e
travando conhecimento com os modernistas locais; em maio e julho, já de volta a
São Paulo, pronuncia outra palestra. Com a revolução de 1924, segue para a fa-
zenda de Paulo Prado, na região de Ribeirão Preto.
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11 ANDRADE, Mário, op. cit., p. 100.
12 MARTINS, Wilson. O Modernismo, p. 77.



Pouco depois, regressa à França, não sem continuar a ligação com os amigos
brasileiros. Passados escassos dois anos, ei-lo de volta em fevereiro de 1926,
com o mesmo entusiasmo pelo Brasil e com a mesma receptividade por parte
dos modernistas de São Paulo. É nessa viagem que encontraria Marinetti em São
Paulo. Regressa à Europa em 9 de julho, na companhia de Paulo Prado e esposa.
Ainda nos visitaria em 1927-1928; daí para diante, os laços vão-se afrouxando,
as relações esfriando, até a total indiferença, apenas restando a amizade de Paulo
Prado, praticamente inalterável até o fim. O escritor francês ainda visitaria a
Amazônia em 1934, e no ano seguinte, de passagem para Buenos Aires, pisaria
de novo o solo brasileiro, mas sem reeditar o fervor das primeiras visitas.13

Em razão de uma espécie de congenialidade espontânea e do entusiasmo do
escritor francês pelo Brasil e os intelectuais de vanguarda, parece óbvia a in-
fluência de Blaise Cendrars sobre os modernistas, como alguns do grupo de 22
chegaram a reconhecer; o próprio Manifesto Pau-Brasil, no qual o escritor fran-
cês é citado nominalmente, o denuncia às claras.14 O sopro de modernidade da
sua poesia, o à-vontade meio irreverente, vizinho da prosa, correspondia aos
anseios dos rebeldes de 22; mas parece que a recíproca é verdadeira: embora
consagrado quando nos visitou, Blaise Cendrars teria recebido não só o impac-
to da terra brasileira – a sua “descoberta do Brasil” –, como também da juven-
tude de São Paulo, notadamente de Oswald de Andrade.15

�
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13 Para a cronologia de Blaise Cendrars entre nós, servi-me de AMARAL, Aracy, op. cit.; EULÁLIO,
Alexandre. A Aventura Brasileira de Blaise Cendrars. São Paulo/Brasília: Quíron/INL, 1978; e de
CENDRARS, Blaise. Etc..., Etc... (Um Livro 100% Brasileiro). São Paulo: Perspectiva/Sec. da Cultura,
Ciência e Tecnologia, 1976, – obras que evidenciam, por si só, a relevância do episódio Blaise na
história do Modernismo.
14 EULÁLIO, Alexandre. A Aventura Brasileira de Blaise Cendrars. São Paulo/Brasília: Quíron/INL,
1978, pp. 22, 34, 36.
15 A respeito da mútua influência entre Blaise Cendrars e os modernistas, ver EULÁLIO, Alexandre,
op. cit., p. 93 e ss.; AMARAL, Aracy, op. cit., p. 71 e ss., 85 e ss., 89.
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Jornalista e repórter, Blaise
Cendrars tornou-se figura
parisiense, freqüentador do café
“Chez Francis”, próximo ao
“Hôtel de l’Alma”, avenida
Montaigne, onde sempre tinha o
quarto 17 reservado, ou em
Saint-Germain des Prés.

Blaise Cendrars em Paris, à época
do lançamento de L’Homme foudroyé
(1945), de La Main coupée (1946),
em seguida Bourlinguer (1948) e Le
Lotissement du ciel (1949).



Dos escritores nacionais desse período, dois houve que, por diferentes
motivos, imprimiram a sua presença na instalação e definição do Modernis-
mo: Ronald de Carvalho e Paulo Prado. O primeiro, nascido em 16 de maio
de 1893, no Rio de Janeiro, percorreu uma trajetória retilínea, sem sobres-
saltos, até a sua morte prematura, num desastre de automóvel, em 19 de jane-
iro de 1935, na cidade natal. Viajado, cosmopolita, em Paris edita o seu livro
de estréia (Luz Gloriosa, 1913); nos anos seguintes participa do grupo de
Orpheu, que detonaria a revolução modernista em Portugal; conhece vários
países da América, enquanto vai publicando livros de poesia (Poemas e Sonetos,
1919; Epigramas Irônicos e Sentinentais, 1922; Toda a América, 1926; Jogos Pueris,
1926) e ensaios (Pequena História da Literatura Brasileira, 1919; Espelho de Ariel,
1922; Estudos Brasileiros, 3 séries, 1924, 1931; Rabelais e o Riso do Renascimento,
1931), mercê dos quais é eleito Príncipe dos Prosadores Brasileiros em
1931. Deixou ainda livros de viagens, em parte publicados postumamente
(Imagens do México, 1930; Caderno de Imagens da Europa, 1935; Itinerário. Antilhas,
Estados Unidos, México, 1935).

Ronald de Carvalho é bem o retrato da efemeridade da glória: incensado
durante a vida, gozando dum prestígio que as boas amizades testemunham, a
sua estrela apagou-se após o falecimento. Talentoso, vocacionado para as
Letras como por uma inarredável predestinação, encontrando todas as facili-
dades para exprimir seus dons, duma ampla cultura, nem por isso resistiu ao
desgaste do tempo. A explicação desse fenômeno, para além da volubilidade
natural do público e do gosto, talvez resida precisamente nesses predicados
especiais, que lhe determinaram uma trajetória literária singular, marcada
por obras em que o êxito do dia como que prenunciava o esquecimento do
amanhã.

Como poeta, iniciou-se à sombra do Simbolismo, de mistura com rasgos
parnasianos, mas já denotando as características fundamentais da fase se-
guinte, com Poemas e Sonetos, assinalada pelo tom desencantado, melancóli-
co, crepuscular, na linha do Penumbrismo, em que certa inflexão filosofante,
de matriz clássica, ressoa a atmosfera de Orpheu, notadamente de Ricardo Reis:
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Não desejes: é amargo desejares.
Guarda o que tens, fechado em tua mão,
Pois, só há desenganos e pesares
Na sombra triste deste mundo vão...

A alma que arrastas, andes onde andares,
Terá mais sol, terá mais ilusão,
Se fores sempre assim, se não tentares
Acrescentar um pouco ao teu quinhão.

Vive no teu jardim de frondes mansas,
Sem ambições nem cóleras pueris:
Quem tem desejos, tem desesperanças,
Quem não deseja é muito mais feliz...16

Nessa fase, tangido pela idéia da “beleza que foge, e o momento que pas-
sa...,17 Ronald de Carvalho é bem um homem do Mediterrâneo, estóico, resig-
nado. Diletante, espécie de avatar dos artistas da Renascença, dá a impressão
de um europeu transplantado para os trópicos, cuja presença apenas se faz no-
tar em alguns passos de Epigramas Irônicos e Sentimentais. Mas ainda perduram as
notas precedentes, para os lados duma estética “sutil, sem eloqüência, calma, /
discreta, fina, cheia de pudor!”, como ele próprio, falando da chuva, parece re-
conhecer.18 Nos livros de 1926 (Toda a América, Jogos Pueris), o compasso livre,
anunciado em “Teoria” (de Epigramas Irônicos e Sentimentais), de feição whitmani-
ana, impõe-se: o poeta moderniza-se, repudia o europeu, ouve o canto enorme
do Brasil!”,19 alarga o seu horizonte às fronteiras das Américas, mas o tonus líri-
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16 CARVALHO, Ronald. Poemas e Sonetos. 2.a ed., Rio de Janeiro: Liv. Ed. Leite Ribeiro, 1923, pp. 107-108.
17 Idem, ibidem, p. 109.
18 CARVALHO, Ronald. Epigramas Irônicos e Sentimentais. 2.a ed., Rio de Janeiro: Anuário do Brasil,
s/d., p. 101.
19 CARVALHO, Ronald. Toda a América. Rio de Janeiro: Pimenta de Melo e Cia., 1926, p. 19.



co decai visivelmente: bordejando a prosa, como outros poetas do tempo,
substitui a emoção pensada de antes pela ênfase retórica que não esconde o va-
zio sobre que balança.

Como prosador, Ronald de Carvalho é, genericamente, o protótipo do en-
saísta. Quer fazendo história literária, ou mesmo história política, quer deten-
do-se nos autores da sua predileção, quer narrando as impressões de viajante
culto, é sempre o ensaísta. E, como tal, associa os extremos com a liberdade de
quem antes propõe pontos de vista novos e que defende teses com rigor cientí-
fico. Ensaio de um autêntico homem de letras, voltado mais para o mundo das
idéias como suprema forma de beleza e inteligência do que para a erudição la-
boriosamente acumulada. Seu ideal de ensaio configura-se nas palavras de pór-
tico de O Espelho de Ariel, especialmente o último parágrafo, onde, como digno
representante da estesia da belle époque, em trânsito para a modernidade pós-22,
não dissimula colocar a beleza acima de tudo: “A moralidade das coisas é uma
resultante da sua formosura. Só a fealdade é imoral.”

Daí o ensaísmo leve, suave, de diletante, a oscilar entre a agudeza das intui-
ções críticas e a sensibilidade do poeta, em busca não da verdade racional, cien-
tífica ou histórica, mas a da beleza. O tom, invariavelmente discreto e ameno,
lembra um humanista repleto de bom senso e ceticismo, um homem da Renas-
cença, impregnado de cultura enciclopédica, mesclando o vigor da análise com
a leveza da arte, o “devaneio de filósofos” (referido em “A lógica dos Venci-
dos”, de O Espelho de Ariel) à gravidade do pintor. Coroa essa luminosidade me-
diterrânea – simétrica da poesia do autor – um estilo límpido, plástico e vigo-
roso, próprio dum ensaísta de arte, sempre a buscar, seja na linguagem, seja nos
conceitos, o meio-termo dos Antigos.

Ronald de Carvalho representa, mais do que Graça Aranha, com o qual se
irmana em alguns aspectos, o traço de união entre a belle époque e o Modernismo,
assim como Paulo Prado (1869-1943) representará o fim do primeiro mo-
mento modernista. De aristocrática família paulista, de fazendeiros de café,
Paulo Prado teve esmerada educação, que as constantes viagens à Europa, nos
intervalos da sua intensa atividade de homem de negócios, solidificavam e am-
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pliavam. Participou ativamente em nossa vida cultural, sobretudo na década de
20, apesar de ser mais velho do que a maioria dos integrantes da Semana de
Arte Moderna. Sua casa da Avenida Higienópolis constituiu, por muito tem-
po, ponto de encontro de intelectuais e artistas. A ele se deve, como se sabe, a
vinda de Blaise Cendrars ao Brasil, que tanta repercussão teria na primeira fase
do Modernismo. Deixou apenas dois livros, Paulística (1925) e Retrato do Brasil
(1928).

[...]
O Serafim Ponte Grande, publicado em 1933, mas escrito entre 1924 e 1928,

segue nas mesmas águas das Memórias Sentimentais de João Miramar. No prólogo,
verdadeiro auto-de-fé, o autor trata Bilac e Coelho Neto de “duas remotas ali-
márias”, agressividade tanto mais de estranhar quanto mais nos lembramos
que o preâmbulo data de fevereiro de 1933, numa altura em que o escritor já se
havia convertido politicamente, e portanto estava longe da rebeldia histrônica,
pour épater le bourgeois, de 22. Como se não bastasse, Oswald de Andrade dirigi-se
a Emílio de Meneses e Blaise Cendrars como “dois palhaços da burguesia”, de-
pois de haver incensado, como se sabe, o escritor suíço durante a década de 20.
E ainda se refere a Mário de Andrade pejorativamente como “professor”. Por
fim, declara a sua transformação política. “Ser, pelo menos, casaca de ferro na
Revolução Proletária”, não sem adiantar: “Publico-o no seu texto integral, ter-
minado em 1928. Necrológico da burguesia. Epitáfio do que fui.”20

À vista de tão lancinante mea culpa, era de supor uma obra diversa das Memórias
Sentimentais de João Miramar. Na verdade, podemos falar em continuação, como se
João Miramar resolvesse mudar de registro civil, passando a assinar Serafim
Ponte Grande. O tom é o mesmo, com incidência maior nos aspectos grotescos
e frascários, “contra a moralidade e a decência”.21 O herói não passa de um Ma-
cunaíma cosmopolita, sem grandeza ou mitologia; espécie de alter ego do autor, as
suas andanças compõem, ao fim de contas, a autobiografia dum bon vivant.
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20 ANDRADE, Oswald. Serafim Ponte Grande, pp. 131, 132, 133.
21 Idem, ibidem, p. 167.
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Darius Milhaud e os
“compositores de tangos,
maxixes, sambas e
cateretês”

Elizabeth Travassos /
Manoel Aranha Corrêa do Lago

O Brasil habita o imaginário europeu desde os primeiros
tempos da descoberta do Novo Mundo. Do Renascimento

ao evolucionismo cientificista do século XIX, as exóticas popula-
ções autóctones forneceram ao pensamento político europeu as fi-
guras do canibal, do bom selvagem, do mestiço decaído. Nos anos
1920, foi no terreno da cultura que proliferaram as representações
das Américas. A música afro-americana, particularmente, ocupou
parte do espaço aberto pelas fraturas na tradição da alta cultura do
Ocidente.

Do lado de cá, estamos expostos inevitavelmente às imagens do
Brasil que emanam dos centros da civilização. Quantas vezes os inte-
lectuais brasileiros não advertiram seus compatriotas do risco de res-
ponder às expectativas desse “outro” privilegiado – a Europa oci-
dental, sede dos ideais civilizatórios – apresentando-lhe um Brasil
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exótico! Até Villa-Lobos, cuja música foi recebida em Paris, nos anos 1920,
como representação sonora de uma exuberante natureza tropical, dava-se ao
luxo de aconselhar aos artistas sul-americanos “não serem exóticos. Nunca
exóticos”.1 A “aventura brasileira” de Darius Milhaud,2 iniciada poucos anos
antes, constitui um capítulo curioso da história das representações do Brasil na
França, espécie de preâmbulo da descoberta do jazz, das aventuras parisienses
dos Oito Batutas e de Villa-Lobos.

Ecos da música brasileira do final do século XIX e início do século XX po-
dem ser ouvidos ao longo de toda a carreira composicional de Milhaud, embo-
ra seu contato com o Brasil não tenha sido realimentado por outras viagens
além da que o trouxe ao Rio de Janeiro para uma estada de quase dois anos, en-
tre fevereiro de 1917 e novembro de 1918. Tudo se deve, pois, à força do pri-
meiro impacto sobre um compositor jovem e disposto a integrar-se à vida mu-
sical dos círculos eruditos brasileiros.3 Poucos meses depois de sua chegada,
Milhaud já participava das atividades artísticas da Sociedade Glauco Velás-
quez e freqüentava as reuniões na casa do compositor Henrique Oswald,4 pro-
fessor catedrático e ex-diretor do Instituto Nacional de Música. Mas Milhaud
interessou-se, sobretudo, pelo que se ouvia nas salas de cinema da Avenida Rio
Branco, nos teatros e gramofones da Rua do Ouvidor: “polkas”, “schottish”,
“valsas”, “emboladas”, “tangos”, “maxixes”, “sambas” e “cateretês”. Nos seus
escritos, ele reteve sistematicamente essas quatro últimas denominações, cu-
nhando assim uma fórmula – “tangos, maxixes, sambas e cateretês” – para re-
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1 É a mensagem que teria transmitido aos compositores venezuelanos por intermédio de Alejo
Carpentier (2000, p. 18).
2 A expressão “aventura brasileira”, usada por Alexandre Eulálio a propósito da experiência brasileira
de Blaise Cendrars, é tomada de empréstimo ao seu ensaio inspirador (1969, 2001).
3 Alguns contatos locais com o meio cultural foram preparados com antecedência desde Paris: um
exemplo é a carta de apresentação de Darius Milhaud enviada oficialmente pelo Conservatório de
Paris ao Senador José Freitas Valle, mecenas que mantinha atividades artísticas regulares em sua Villa
Kyrial, em São Paulo (carta de 9/01/1917, citada em Camargos, 2000, p. 47).
4 V. a documentação citada no Catálogo da exposição preparada por Mercedes Reis Pequeno na
Seção de Música da Biblioteca Nacional por ocasião dos 60 anos da chegada de Darius Milhaud ao
Brasil (Biblioteca Nacional, 1977).



ferir-se aos compositores daquela música popular urbana que conquistava as
ruas durante o carnaval e era disputada pelas casas editoras do Rio de Janeiro e
São Paulo. Uma coleção de partituras impressas, adquiridas no comércio cari-
oca, constituiu a base documental para o famoso Le Bœuf sur le toit, pantomima
sobre argumento de Jean Cocteau e com cenários de Raoul Dufy que teve sua
estréia em fevereiro de 1920, em Paris. Rastrear os ecos do Brasil na obra de
Milhaud presta-se a várias reflexões: sobre o caráter mutável e algo arbitrário
das fronteiras entre os estratos culturais erudito, popular e folclórico; sobre a
apropriação do “Boi no telhado” – título de um tango carioca – pelo moder-
nismo francês e a boêmia parisiense dos anos 1920; sobre o modo como Mi-
lhaud integrava materiais musicais preexistentes em sua composição.

São os temas deste artigo em que focalizamos a relação que Milhaud estabe-
leceu com a música e os músicos brasileiros. Isso é possível graças à identifica-
ção das fontes brasileiras de algumas obras de Milhaud, empreendida por
Aloysio de Alencar Pinto (2001[1980]) – que decodificou a base de emprés-
timos do Bœuf sur le toit – e, mais recentemente, expandida por Manoel Corrêa
do Lago (2002). Afinal, Milhaud permaneceu como guardião de suas fontes
brasileiras, que ele nunca achou necessário revelar em detalhe, coisa que não
teria sido difícil, pois se trata, na imensa maioria, de partituras impressas. Seu
silêncio, ainda que parcial, merece atenção.

� A descoberta dos “tangos, maxixes, sambas,
cateretês”

O capítulo “Brasil” das memórias de Milhaud (publicadas em 1949) leva a
crer que as mais fortes impressões do país foram proporcionadas pela nature-
za: a baía da Guanabara, as palmeiras da Rua Paissandu, a floresta do maciço
da Tijuca e das serras de Petrópolis e Teresópolis. Mesmo que esta fosse, a ri-
gor – como notou com fina ironia Alexandre Eulálio –, a “brenha aprazível
que o senhor Ministro da França [Paul Claudel] e os seus simpáticos secretá-
rios visitam com uma constância rousseauísta” (2001, p. 55). Tendo desem-
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barcado no Rio de Janeiro em pleno carnaval, Milhaud foi seduzido também
por um tipo específico de música que invadia as ruas e alimentava tanto a em-
brionária indústria de discos quanto o comércio florescente de partituras.

Acompanhando Paul Claudel, o compositor viajou ao Mato Grosso, ao Rio
Grande do Sul e Minas Gerais, mas nenhuma experiência musical marcante li-
ga-se aos deslocamentos no interior do Brasil. A música que o cativou foi ouvida
no Rio de Janeiro. Nesta cidade, estrangeira pela língua, pela heterogeneidade
racial e costumes, o choque cultural era abrandado pela convivialidade encontra-
da no ambiente burguês e francófilo do salão de Henrique Oswald e da família
do professor Godofredo Leão Velloso. Na autobiografia, Milhaud registrou
lembranças de cenas de rua em conexão com o carnaval: o deslocamento dos cor-
dões, uma dança ao som de viola e chocalho enquanto os cantores se alternavam
na improvisação dos versos (Milhaud, 1949, pp. 87-88). De fontes orais, só co-
nhecemos a anotação de um pregão “ouvido na Rua Paissandu”5 e que constitui
um tema importante do balé L’Homme et son désir, composto em 1918 entre o Rio
e a serra de Petrópolis, sob o impacto das apresentações de Nijinski e os Ballets
Russes. Milhaud também terá ouvido uma quantidade de valsas, schottishs e quadri-
lhas que estavam em voga na belle époque carioca. O que se conclui é que “tangos,
maxixes, sambas e cateretês” correspondem a uma escolha precisa – a da diferen-
ça musical no seio da música de entretenimento urbano.6

5 V. a lista das citações brasileiras, ao final do artigo. A identificação do pregão foi possível graças a
uma anotação de Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, que ele datou de 18/III/1975, às margens do
exemplo musical (quatro compassos de L’Homme et son désir,) na página 101 de seu exemplar do livro
de Paul Collaer (1947): “Pregão ouvido na Rua Paysandu (onde estava então instalada a Legação
Francesa), segundo O. Guerra”. O volume pertence à Coleção Violeta Corrêa de Azevedo. A mesma
informação é confirmada numa entrevista radiofônica do compositor Oswaldo Guerra, realizada em
Paris, em 1975, pela ORTF, por Francine Bloch e Madeleine Milhaud.
6 As denominações de “samba”, “tango” e “maxixe” eram intercambiáveis na época e refletiam mais
nuanças estilísticas e considerações extramusicais do que diferentes “gêneros”. Uma mesma peça
podia receber subtítulos diferentes em edições sucessivas: “Apanhei-te cavaquinho”, inicialmente
publicado como polca, depois apareceu como choro. “Caboca de Caxangá” teve os subtítulos
“samba” e “tango” em diferentes edições.
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Anotação manuscrita de Luiz Heitor Corrêa de Azevedo no livro Darius Milhaud, de autoria
de Paul Collaer.



“Os ritmos dessa música popular me intrigavam e fascinavam. Havia, na
síncope, uma suspensão imperceptível, uma respiração preguiçosa, uma pa-
rada sutil que eu tinha dificuldade de captar. Comprei então uma quantidade de
maxixes e tangos; esforcei-me para tocá-los com suas síncopes que passam de
uma mão para a outra. Meus esforços foram recompensados e pude enfim
exprimir e analisar esse ‘quase nada’ tão tipicamente brasileiro. Um dos me-
lhores compositores de música desse tipo, Nazareth, tocava piano diante da
porta de um cinema da Avenida Rio Branco. Seu toque fluido, inapreensível
e triste ajudou-me também a conhecer melhor a alma brasileira.” (Milhaud,
1949, p. 88, grifo nosso.)7

A permanência de quase dois anos no Rio de Janeiro proporcionou ao com-
positor, além da primeira experiência direta do swing afro-americano, condi-
ções de familiarização pela audição constante e observação direta dos músicos
locais (como Ernesto Nazareth) – coisas, enfim, que a anotação do viajante
apressado não alcança. A estada no Rio criou as condições de uma abordagem,
digamos, mais etnográfica e menos “turística” da música brasileira. Também
deve ser destacada a importância das partituras impressas pelas casas editoras
do Rio e de São Paulo, que pouparam ao estrangeiro a tarefa de registrar o re-
pertório de seu interesse, colocando ao seu alcance documentos fixados num
medium que ele dominava.8

À curiosidade de Milhaud pela sutileza rítmica do complexo tango-
maxixe-samba deve-se Le Bœuf sur le toit, composto logo de seu retorno à França.
Milhaud trabalhou a partir de sua coleção de música impressa para entrelaçar
trechos das peças brasileiras com um rondó amaxixado.9 Trata-se de um expe-
rimento técnico-estético de seleção, encadeamento e superposição de excertos
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7 Sobre a escolha de Milhaud, v. também Corrêa do Lago, 2002, p. 32.
8Sobre a vitalidade da impressão musical no Brasil desde fins do século XIX, v. o trabalho de
Mercedes Reis Pequeno (1977).
9 V. a análise de Corrêa do Lago (2002). Aloysio de Alencar Pinto (op. cit.) acredita que o rondó é
do próprio Milhaud.
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numa arquitetura rigorosa que percorre toda a gama de tonalidades. O “O Boi
no telhado”, tango de José Monteiro publicado sob o pseudônimo “Zé Boia-
dêro”, sucesso do Carnaval de 1918, é apenas uma dentre mais de vinte peças,
de doze compositores diferentes, utilizadas na obra. O processo composicio-
nal consiste no entrelaçamento de temas extraídos de peças previamente exis-
tentes, como se fosse uma colagem de ready-mades10 combinados segundo pro-
cessos que evocam as técnicas cinematográficas contemporâneas de decupa-
gem e montagem.11

O leitor encontra, ao final deste texto, uma lista de peças brasileiras citadas
por Milhaud em obras como L’Homme et son désir (1918), Le Bœuf sur le toit
(1919), Salade/Carnaval d’Aix (1924), Scaramouche (1932) e Danses de Jacaremirim
(1945). Trata-se de um conjunto de 30 peças editadas no Brasil antes de
1919, de uma quinzena de compositores, das quais a maior parte (24) se en-
contra no Bœuf sur le toit, representando diversos “gêneros” (“tango”, ”tangui-
nho”, “polca”, “embolada”, “cateretê”, “maxixe”, “samba”, “canção do nor-
te”). A pequena antologia traduz a visão pessoal de um músico estrangeiro ca-
tivado pela música popular que se manifestava na cidade do Rio de Janeiro du-
rante a Primeira Guerra Mundial. A seleção é particularmente consistente com
as declarações de Milhaud quanto à gênese do Bœuf sur le toit:

“...perseguido por minhas lembranças do Brasil, divertiu-me reunir um
certo número de melodias populares, tangos, maxixes, sambas e até mesmo
um fado português, e transcrevê-los juntamente com um tema recorrente à
maneira de um rondó.” (Milhaud, 1949, p. 115.)

Com efeito, as declarações de Milhaud alçando Nazareth e Tupinambá ao
firmamento da música brasileira antecedem, de fato, o esforço de legitimação
dos dois compositores por Luciano Gallet, Mário de Andrade e outros músi-
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10 A analogia com os ready-mades foi sugerida originalmente por J. Jota de Moraes (1977).
11 Ver Corrêa do Lago (2001, 2002).



cos do establishment nacional. Num artigo publicado em 1920 na Revue Musicale,
Milhaud afirmou:

“É de se lamentar que todas as obras dos compositores brasileiros, desde
as sinfônicas ou de câmara dos senhores Nepomuceno e Oswald, até as so-
natas impressionistas do Sr. Guerra ou as obras orquestrais do Sr. Villa-
Lobos (um jovem temperamento robusto, cheio de ousadias), sejam um re-
flexo das diversas fases que se sucederam na Europa, de Brahms a Debussy,
e que o elemento nacional não se tenha revelado de uma maneira mais vivaz
e mais original. A influência do folclore brasileiro, tão rico de ritmos e com-
portando uma linha melódica tão especial, raramente se faz sentir nas obras
dos compositores cariocas. Quando um tema popular ou o ritmo de uma
dança é utilizado em uma obra, este elemento indígena é deformado porque
o autor o vê através das lentes de Wagner ou de Saint-Saëns, se ele tem ses-
senta anos, ou através das de Debussy, se ele tem apenas trinta.

Seria desejável que os músicos brasileiros se dessem conta da importân-
cia de seus compositores de tangos, maxixes, sambas e cateretês, como Tu-
pinambá e Nazaré. A riqueza rítmica, a fantasia sempre renovada, a verve, o
impulso, a prodigiosa invenção melódica que se encontram em cada obra
desses dois mestres, fazem desses últimos a glória e a jóia da Arte brasileira.
Nazareth e Tupinambá precedem a música de seu país como as duas gran-
des estrelas do céu austral (Centauro e Alfa do Centauro) precedem os cin-
co diamantes do Cruzeiro do Sul.” (Milhaud, 1920, p. 61.)

Por enquanto, retenhamos os elogios derramados à riqueza rítmica e à in-
ventividade melódica dos dois compositores cujas obras encabeçam a lista de
citações musicais de Milhaud.

Um aspecto da apropriação das peças brasileiras por Milhaud, há muito
tempo observado, é a ausência de qualquer referência a seus autores. Os elogi-
os a Nazareth e Tupinambá no trecho reproduzido acima poderiam ter sido
coroados pela revelação de que diversos temas dos dois brasileiros haviam sido
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Programa do Concert de musique brésilienne no Vieux Colombier em 1919.



citados em sua obra. A citação sem referência aos autores transformou os “tan-
gos, maxixes, sambas e cateretês” em musique populaire (entendida como folklore,
conforme a praxe em países de língua latina, no início do século XX),12 numa
operação que feriu sensibilidades no Brasil.13

A folclorização do repertório musical escrito e de autoria reconhecida teve
início logo do retorno de Milhaud a Paris. Observe-se o programa do Concert de
musique brésilienne que ele promoveu em 1919 no teatro de vanguarda “Vieux
Colombier”. Além das obras de Glauco Velásquez, Alberto Nepomuceno,
Henrique Oswald e Maria Virgínia (Nininha) Velloso Guerra, e de Deux poè-
mes Tupi para quatro vozes femininas e palmas, que ele havia composto no
Rio,14 foi apresentada uma seção intrigante: Chants populaires (tangos, maxixes,
sambas, cateretês), o único item do programa sem indicação de autores. Uma pro-
va adicional de seu envolvimento com esses “cantos populares” é a carta de fe-
vereiro de 1919 em que pedia a Nininha Veloso Guerra que comprasse mais
partituras no Rio e as enviasse a Paris.15 Se a disposição de Milhaud para pro-
mover compositores brasileiros na França é indiscutível, o programa do con-
certo autoriza a concluir, além disso, que ele classificara uma quantidade de
peças de autoria conhecida (partituras como as que estava usando em seu Bœuf
sur le toit, se não exatamente as mesmas) como chants populaires, espécimes dos gê-
neros tango, maxixe, etc. Seu entendimento dessas peças pode ter sido esse:
enunciados musicais fracamente individualizados, mais próximos da langue do
que da parole, portanto “anônimas”.
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12 V. as observações de Luiz Heitor Corrêa de Azevedo no verbete “Música popular” do Dicionário do
Folclore Brasileiro ([1998?], p. 601).
13 V. Siqueira, 1967.
14 Essa obra inédita figura como op. 42 no catálogo de obras de Milhaud (Beck, 1949). A partitura,
como algumas poucas do catálogo, permanece não-localizada, o que impede a compreensão desse
experimento primitivista envolvendo elementos timbrísticos inovadores.
15 O pedido consta de uma carta que pertence à coleção de documentos de Paul Guerra (filho de
Maria Virgínia e Oswaldo Guerra), citada por Corrêa do Lago (2002, p. 44, nota 70).
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Cartaz anunciando o pianista Jean Wiéner no bar Le bœuf sur le toit, na rua Boissy
d’Anglas.



Observem-se ainda as declarações de Milhaud sobre o Bœuf, no mesmo ano
de 1919:

“Adoro o Brasil. E como essa música é cheia de vida, de fantasia! Há
muito que aprender com esses ritmos movimentados, essas melodias reco-
meçadas a noite inteira, e cuja grandeza está na própria monotonia. Eu tal-
vez escreva um balé sobre o Carnaval no Rio, que vou intitular Le Bœuf sur le
toit. O mesmo nome do samba que a banda tocava esta noite, enquanto ne-
gras vestidas de azul dançavam.” (Milhaud, 1919, p. 23.)

Ainda que Milhaud tenha mencionado a idéia de “um balé sobre o carnaval
carioca”16 intitulado Le Bœuf sur le toit e com subtítulo “samba carnavalesco”, a
idéia dominante, durante sua composição, foi a de um acompanhamento para
filmes de Carlitos. Note-se que ambas as idéias guardavam relação com os
contextos originais do repertório inspirador, executado nas ruas, no carnaval, e
nos cinemas cariocas.

Esses planos alteraram-se pela intervenção de Jean Cocteau, que transfor-
mou o Bœuf numa pantomima sobre um libreto intitulado The nothing-doing
bar.17 A cena deslocou-se para um bar clandestino nos Estados Unidos na épo-
ca da Prohibition. Cocteau sabia que o título fora tomado de empréstimo a um
maxixe brasileiro e teria explicado na estréia, segundo o testemunho do escri-
tor Maurice Sachs: “O Boi no telhado é o letreiro do bar onde se passa nossa cena.
Não busquem na expressão mais sentido do que o que existe em letreiros
como Le Chien qui fume ou Cheval borgne. Era o título de um maxixe muito popu-
lar no Brasil. Vai aí utilizado apenas pelas necessidades da causa” (Sachs,
1987, p. 92). Assim, o nome do autor do tango (ou maxixe, ou samba)
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16 A qual acabou sendo realizada pelo escritor Guilherme Figueiredo, no Theatro Municipal Rio de
Janeiro, em 1980.
17 Em alguns documentos, como o programa da estréia, aparece o subtítulo The nothing-happens bar. A
idéia era compor uma farsa sem assunto, sem “literatura”. V. a declaração citada por Georges Auric
(1979, p. 157).



desaparecia em Paris, juntamente com o da outra dezena de autores citados
no Bœuf sur le toit, e com a procedência geográfica das melodias. A partitura or-
questral ganhou o subtítulo de Cinéma-symphonie sur des airs sud-américains. Do
mesmo modo como a recontextualização alterou o significado do nome, que
foi aproximado de locuções nonsense envolvendo animais, ela teve efeito sobre a
música, da qual será retida apenas a origem longínqua.

Ao destacar a ausência de referência aos autores, não estamos reeditando
as acusações de plágio que marcaram uma parte das reações brasileiras nos
anos 1920, e que voltaram à baila nos anos 1960 e 1970, geralmente nos
aniversários da chegada de Milhaud ao Brasil. Baptista Siqueira, num livro
sobre Ernesto Nazareth, falou em “usurpação” e “apropriação indébita”. O
uso dos excertos numa espécie de colagem torna as coisas mais complicadas,
pois o artesanato da composição do Bœuf (num sentido próximo ao do latim
compositio, por oposição a inventio) é inegável. Ao retomar o assunto, queremos
chamar a atenção para dois fenômenos. Em primeiro lugar, a operação classi-
ficatória que assimilou ao folclore um grupo de peças de autores conhecidos
e circulação comercial em partituras impressas e discos.18 Em segundo, a as-
simetria entre o direito ao universalismo que o compositor francês conferia a
si mesmo, ao mesmo tempo em que cobrava dos brasileiros uma expressão
particularizada e “nacional”.

O universo de compositores brasileiros citados é variado quanto à forma-
ção musical e à origem social, revelando a diversidade de perfis dos que então
escreviam para o mercado. Ali estão o engenheiro politécnico “Marcelo Tupi-
nambá” (pseudônimo de Fernando Lobo), o virtuose de carreira internacional
João de Souza Lima e Soriano Robert, maestro responsável por algumas pri-
meiras audições de Villa-Lobos, no início de sua carreira19; “pianeiros” como
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18 Aloysio de Alencar Pinto (2001, p. 83) informa que o tango O boi no telhado, de Zé Boiadêro, foi
gravado pela Casa Edison em 1917, executado pela Banda do Batalhão Naval. Uma letra apareceu em
folha solta “para ser cantada com a música (Boi no telhado / samba) de José Monteiro, edição da
Casa Viúva Guerreiro & Cia.”.
19 Destacando-se a primeira audição em 1916 do poema sinfônico Tédio da Alvorada, primeira versão
do balé Uirapuru (Lago, 2002).



Nazareth e Oswaldo Cardoso de Menezes; músicos populares com treino
conservatorial, como Chiquinha Gonzaga, Alvaro Sandim e Eduardo Souto;
dois expoentes do Romantismo brasileiro, Alexandre Levy e Nepomuceno,
embora neste caso a escolha de Milhaud tenha recaído, compreensivelmente,
sobre obras “premonitoras” do nacionalismo (escritas no final do século
XIX): o “Tango Brasileiro” e a “Galhofeira”. No Bœuf sur le toit, não há repúdio
à cultura de massa nascente, nem discriminação entre compositores sérios e
obscuros autores de sambas carnavalescos. Tudo se liga numa “rapsódia pan-
tagruélica” (Eulálio, 2001, p. 90).

Um dos maxixes citados no Bœuf é “Amor avacalhado”. Seu autor, o pianis-
ta João de Souza Lima, comentou o caso (décadas depois) com desprendimen-
to bem-humorado. Referida ora como “tanguinho”, ora como “maxixe”, era
uma peça de circunstância, publicada sob pseudônimo (Xon-Xon).20 Visto à
distância pelo pianista e maestro consagrado, o “maxixezinho” não passara de
uma brincadeira.21 Sabemos pouco sobre as reações dos demais autores, mas é
certo que o Bœuf mexeu com os brios dos brasileiros.

A nota crítica aos procedimentos de Milhaud logo apareceu na imprensa, pela
voz de Sérgio Milliet. Na seção “Carta de Paris” da revista Ariel, ele alfinetou:
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20 Ver os comentários de Travassos (1999, pp. 10-12) do caso de Francisco Mignone, compondo
sob o pseudônimo Chico Bororó.
21 Eis o relato do maestro Souza Lima: “Nos nossos encontros na Casa Sotero, depois de muita
conversa fiada, depois de muita brincadeira e muita piada, resolvíamos ir para o centro da cidade
tomar um chope ou mais. Quase sempre, verificávamos que nenhum de nós se achava em condições
de enfrentar a despesa, e qual a solução? Tomando a iniciativa, pedia eu ao nosso companheiro José
França um papel de música e em poucos minutos escrevia um tanguinho ou um maxixezinho, que na
mesma hora vendia ao Sr. Sotero, por vinte mil réis, e o problema ficava resolvido. Assim aconteceu
por várias vezes. Quero contar aqui (sempre nas nossas brincadeiras), que a um dos tais tanguinhos
batizei com o nome pouco elegante de “Amor avacalhado”. Imaginem só! Pois bem. Esse tanguinho
foi impresso, tendo alcançado muito sucesso, tanto assim, que o grande compositor francês, Darius
Milhaud, que residiu no Rio de Janeiro por alguns anos como Secretário da Embaixada Francesa,
compôs, mais tarde, um bailado de nome Le bœuf sur le toit, servindo-se de temas de nossa música
popular, inclusive do meu tanguinho na íntegra.” (1982, p. 38-39).



“Do grupo dos Seis, todos não se tornaram igualmente conhecidos apesar
de todos talentosos. Darius Milhaud foi quem mais se salientou. A moda da
música negra o impôs. Nosso país com suas modinhas que servem de fundo
melódico em várias obras desse compositor também contribuiu para o su-
cesso. Um crítico musical antigo chegou a escrever: ‘o que salva o sr. Milhaud
é a linha melódica’. Justamente o que não é dele.” (Milliet, 1972[1923], p.
316.)

“Milhaud, embora os louvasse publicamente [Nazareth e Tupinambá],
deles se aproveitou com a maior sem-cerimônia. L’Homme et son désir é um ha-
bilíssimo desenvolvimento do O boi morreu e o Le Bœuf sur le toit um pot-
pourri dos nossos sambas e maxixes.” (Milliet, 1972 [1924], p. 319.)

A ninguém escapará que Sérgio Milliet tratou os sambas e maxixes como
“nossos”, omitindo novamente o nome de seus autores, à exceção de Nazareth
e Tupinambá. A prática entre intelectuais brasileiros não era diferente da de
Milhaud: quando se tratava de reivindicar para a nação os sambas e maxixes,
empurrava-se para o anonimato os que figuravam como autores nas partituras
e discos. Estes, por sua vez, também lançavam mão de melodias e textos que
circulavam oralmente, como ilustra o “Pelo telefone”,22 que Milhaud ouviu à
exaustão, e “O meu boi morreu”, que ele cita e desenvolve em L’Homme et son dé-
sir. Apesar de não se conhecer a reação de compositores citados no Bœuf, após a
obra ter se celebrizado, ficou no ar um malaise ligado a uma noção de “emprés-
timos não reconhecidos”. É sintomático o relato de Blaise Cendrars de uma
conversa com Donga (que, ironicamente, não é citado em nenhuma obra de
Milhaud):

“Por ocasião do nosso primeiro encontro, tendo sabido que eu conhecia
Darius Milhaud, [Donga] teve essa palavra bem-humorada: ‘já que ele se
serviu da minha música, diga ao Sr. Milhaud, seu amigo, que me envie um
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22 V. a análise de Flavio Silva (1975) da melodia popular “A Rolinha”.



cartão-postal de Paris. Bem que ele me deve isso, e eu ficaria contente pois
tenho a intenção de escrever agora “A vaca na Torre Eiffel” para prestar
uma homenagem a essa Paris que não conheço [...]’.” (Citado por Eulálio,
1969, p. 25.)

� Maxixe dadá

Antes de 1917, Milhaud havia escrito obras inspiradas em músicas popu-
lares do sul da França, tais como o Poème sur un cantique de Camargue, de 1913, e
os Poèmes juifs, de 1916. Esse interesse inscrevia-se nas correntes então preva-
lentes na música francesa, tanto as mais conservadoras, derivadas da Schola
Cantorum de Vincent d’Indy, quanto as mais avançadas, identificadas com
Debussy, Ravel, Koechlin e Roussel. Num caso, valorizavam-se as tradições
regionais francesas, o vínculo com a história “profunda” da França; no ou-
tro, buscava-se arejamento e renovação na música não européia. A utilização
de cantos populares por Milhaud encaixava-se bem no tipo de “melodismo”
que caracteriza sua composição (lembremos os elogios à criatividade meló-
dica dos brasileiros). Além disso, sua identificação com o Sul e com o “espí-
rito latino” o predispunha favoravelmente à descoberta de afinidades com o
mundo mediterrâneo ampliado, que ele descreveu certa vez como “uma pá-
tria que se estende de Jerusalém ao Rio de Janeiro, tendo Aix-en-Provence
como centro” (Collaer, 1947).

O ambiente em que Milhaud se formou era favorável aos empréstimos nos
idiomas folclóricos e extra-europeus. Instituída pelos pensadores do Roman-
tismo alemão, a dicotomia entre “poesia artística” e “poesia da natureza” (i.e.,
dos “primitivos” e do “povo”) fora instrumental na rebelião da geração do
Sturm und Drang contra o classicismo francês do século XVIII. A complemen-
taridade utópica entre espontaneidade e artifício propagou-se ao longo do sé-
culo XIX e alimentou os nacionalismos musicais na Europa e nas Américas.
Formou-se um amplo consenso em torno do princípio estético de nacionaliza-
ção da música por meio da incorporação de traços populares. O mesmo prin-
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cípio ainda teve fôlego para renovar-se, nas primeiras décadas do século XX,
em aliança com algumas vertentes modernistas – a do grupo parisiense agluti-
nado por Jean Cocteau, por exemplo, e que veio a ser batizado como “Grupo
dos Seis”. A retórica da pureza popular contraposta à decadência da arte culta
está presente no manifesto Le Coq et l’Arlequin, em sua reação contra o “sublime”
e na apologia da “simplicidade”, mesmo quando associada ao “lugar-comum”
(Cocteau, 1979).

Le Bœuf sur le toit estava em sintonia com essas idéias, embora tanto Milhaud
quanto Cocteau tenham tomado distância, ao longo do tempo, das proposi-
ções do manifesto de Cocteau. Em 1919, porém, a parceria se inseria no pro-
longamento do triunfo anterior (1917) de Parade, no qual Cocteau se havia as-
sociado a Erik Satie e Picasso. Assim, a “música sobre temas folclóricos que
Milhaud havia trazido do Brasil”23 estreou em fevereiro de 1920 com um títu-
lo enigmático, despojado das conotações que lhe dava o humor malandro do
carioca. Entretanto, algo na bem-sucedida carreira do Bœuf passou a incomo-
dar Milhaud.

“Esquecendo-se de que eu havia escrito as Coéforas, o público e os críticos
decidiram que eu era um músico jocoso e esquisito... eu, que tinha horror ao
cômico e só desejara, ao compor Le Bœuf sur le toit, fazer um divertimento ale-
gre, sem pretensão, em memória dos ritmos brasileiros que me haviam sedu-
zido tanto, mas que – por Deus! – nunca me fariam rir.” (1949:118.)

A obra foi publicada originalmente para orquestra,24 com o subtítulo Ciné-
ma-Fantaisie; logo apareceu uma redução para piano a quatro mãos; em seguida,
uma transcrição para violino e orquestra, com o título de Cinéma-Fantaisie con-
tendo uma cadenza de Arthur Honegger; um dos segmentos do Bœuf, arranjado
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23 As palavras são de Henri Sauguet em “Extraits de ma mémoire”, in Au temps du ‘Bœuf sur le toit’
(1981, p. 22).
24 No catálogo de obras de Milhaud (Beck, 1949), a versão orquestral do Bœuf sur le toit é catalogada
como opus 58 a, Cinéma-Fantaisie como opus 58 b e o Tango des Fratellini como opus 58 c.



por Hubert Mouton, foi publicado como Tango des Fratellini. A popularidade
ligava a obra a idéias de Cocteau sobre a cultura popular urbana às quais Mi-
lhaud não aderiu inteiramente. Nos seus próprios termos, ele havia trabalhado
a partir do folclore brasileiro – é o que repetirá mais de uma vez.

Dois anos depois da estréia do Bœuf, surgiu o bar homônimo que se tornaria
“a encruzilhada dos destinos, o berço dos amores, o lar das discórdias, o umbi-
go de Paris” (citado por Bernier, 1981, p. 9). O ponto de encontro ao mesmo
tempo mundano e de intelectuais esteve na moda ao longo dos anos 1920 e
1930 – “tempos do Bœuf sur le toit”, expressão consagrada pelo título do livro
de Maurice Sachs (1939, 1987) e que se tornou um símbolo do período de
entre-guerras em Paris.

Ainda em 1922, porém, acrescentou-se um outro elo à cadeia de apropria-
ções: a pantomima foi incluída no repertório da companhia de teatro de revista
Ba-Ta-Clan – dirigido por Renée (“Madame”) Rasimi25 –, que apresentou
uma adaptação aprovada por Cocteau e Milhaud. A correspondência entre os
dois revela como percebiam a passagem da obra para o domínio do teatro de
revista – tentadora financeiramente, porém arriscada do ponto de vista da re-
putação da obra e de seus autores. Numa carta de setembro de 1921, Cocteau
manifesta ao amigo sua preocupação diante da iminência de uma nova monta-
gem, ainda mais por estar ausente de Paris:

“Meu caro Darius: [...] este arranjo é muito sério. É por meio dele que o
público e os críticos vão julgar o verdadeiro Bœuf. Preciso pensar no assun-
to, trabalhar muito sobre ele para não perder o benefício da primeira em-
preitada. É muito perigoso para mim que só aceito [o trato com o Ba-Ta-Clan]
por interesse mas não vejo sem embaraço desclassificar uma obra que deve-
ria ir sempre ganhando mais classe, ou melhor, ganhando classe. Aconselho
você a tomar cuidado e preparar seu esboço. Depois trabalharemos com
conhecimento de causa.” (Cocteau, 1979, p. 63.)
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25 V. Caisergues e Maas (1999).



A preocupação tem origem no paradoxo do artista que invoca a cultura po-
pular como inspiração, mantendo-se firmemente instalado no terreno da alta
cultura. O music-hall fora decantado em Le Coq et l’Arlequin como antídoto ao
teatro corrompido. Mas o flerte de Cocteau com o teatro popular tinha limi-
tes. Uma coisa era absorver aspectos da atuação circense e da música popular
brasileira numa obra que se pretendia classée; outra, bem diferente, a difusão
desta mesma obra fora do circuito da cultura legítima (o que poderia desclassi-
ficá-la). É como se Cocteau pressentisse que o Bœuf “desnivelado”, oferecido a
um público diferente do da estréia, colocaria em risco o entendimento da farsa
como mais uma ousadia modernista. Enquanto o Bœuf se mantivesse no circui-
to da alta cultura, estaria assegurada sua interpretação como produto do gênio
visionário dos artistas capazes de enxergar qualidades na arte circense e nos
longínquos airs sud-américains.

Cocteau tomou suas precauções e publicou um artigo justificando sua deci-
são de ceder aos apelos da diretora do Ba-Ta-Clan. Em uma intervenção pre-
ventiva, desqualificou como “erro ingênuo” qualquer confusão entre o teatro
de revista e suas obras cênicas. Ao mesmo tempo, declarava seu apreço pelo
público espontâneo, sem preconceitos, que compareceria ao teatro.

“Cada vez que entreguei um de meus brinquedos nas mãos do público,
ouvi: ‘É music-hall’. Este erro ingênuo deve-se ao fato de o público, incapaz
de perceber certas nuanças, encontrar em Parade, no Bœuf, em Mariés, uma at-
mosfera divertida que ele julga incompatível com o sério e que só ousa ad-
mitir num palco de music-hall ou então na Comédie-Française, no museu,
quando o brinquedo encontra aí seu lugar, finalmente, depois de muitos sé-
culos de pátina [...] Mas além de os autores terem sido lisonjeados pela in-
sistência da diretora [do Ba-Ta-Clan], agrada-lhes mostrar sua farsa numa
sala de bairro que não tem preconceito. O público esnobe prejulga e não
tem força de voltar atrás. O público artista prejulga e volta atrás algumas ve-
zes. Somente o público popular não prejulga e deixa-se levar sem cálculo.”
(Cocteau, 1979, p. 194.)
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Os gestos de apreço pelo popular são também os que reiteram o lugar “cul-
to” de quem fala. Daí a ambigüidade que também se entrevê na relação de Mi-
lhaud com os compositores de “tangos, maxixes, sambas e cateretês”. Além
disso, uma outra ordem de problemas surgiu com a excursão sul-americana do
Ba-Ta-Clan, em 1922. Milhaud e Cocteau viram-se às voltas com a crítica
brasileira à representação do Brasil, tal como fora vista em Paris.

Em outubro daquele ano, as apresentações do Ba-Ta-Clan no Rio de Janei-
ro foram anunciadas em vários jornais. N’O Imparcial, uma matéria informou
que dois brasileiros (um dos quais o diplomata Navarro da Costa) haviam as-
sistido, em Paris, a uma “cena de insultos ao nosso país”: era o Bœuf sur le toit,
incluído na revista Ah oui! da companhia. Note-se que a citação de peças brasi-
leiras na partitura de Milhaud sequer é mencionada pelos compatriotas, ofen-
didos pelo que acreditavam ser uma representação da sociedade brasileira que
ridicularizava sua elite e salientava seu contingente negro. Mas a música estava
em jogo, pois a orquestra tocara “maxixes brasileiros e batuques africanos”. A
cena situava-se, segundo os dois espectadores da temporada parisiense do
Ba-Ta-Clan, num “botequim ignóbil, sujíssimo”. Ao final, um dos atores des-
dobrava um cartaz onde estava escrito “El Brasil”.26

As reações indignadas suscitadas no Brasil pela matéria d’O Imparcial leva-
ram o empresário de Renée Rasimi a entrar em contato com Milhaud e Cocte-
au. Em 11 de agosto de 1922, Cocteau escreveu ao compositor:

“Você recebeu a incrível carta do Ba-Ta-Clan? Respondi simplesmente
que a Sra. Rasimi apresentara o Bœuf sem nos avisar, sem trato, com um ma-
terial que não lhe pertencia – e que tudo o que eu podia fazer, por amizade,
era não processá-la. Quanto ao escândalo, tente agir junto à embaixada.
Apresentar no Brasil era a última coisa a fazer, parece-me, exceto depois de
mil preparativos. Ela tem topete.” (Cocteau e Milhaud, 1999, p. 71.)
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26 Agradecemos a Anaïs Flechet por autorizar a utilização de suas pesquisas nos periódicos brasileiros
(Biblioteca Nacional/RJ) sobre a recepção carioca às apresentações do Ba-Ta-Clan, para sua tese de
doutorado em História intitulada La Réception des musiques brésiliennes en France au XXème siècle, sob a
orientação do Professor Robert Frank, na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.



Mas, por que representar o Bœuf no Brasil seria uma temeridade? Se a ação
do Nothing-doing bar se situava nos Estados Unidos e se a música brasileira era
homenageada na partitura, em que residia o perigo? No modo como o “El Bra-
sil” fora representado (se é verdadeira a história do cartaz contada na imprensa
carioca)? Nas citações musicais familiares ao público brasileiro? Na junção do
libreto à música? A resposta de Cocteau ao empresário desvinculou – exceto
pela música – o Bœuf do Brasil. Milhaud, por sua vez, parecia perceber que seu
uso da música brasileira veiculava uma dupla mensagem: “Se os brasileiros vis-
sem ‘L’Homme et son désir’, iam ficar furiosos” (Cocteau e Milhaud, 1999, p. 73).

� Bovem in tergulis: estética e política dos
empréstimos musicais

A celebridade do Bœuf sur le toit de tal maneira se associou aos nomes de Mi-
lhaud e Cocteau que este, ao ser saudado em 1956 como Doutor Honoris causa
pelo Reitor da Universidade de Oxford, ainda veria o título do tango de José
Monteiro – celebrizado nos seus avatares sucessivos de balé modernista e lo-
cal-símbolo da vida intelectual e mundana do Paris de entre-guerras – ser lati-
nizado como Bovem in tergulis, na enumeração dos marcos de sua carreira...
(Harding, 1972, p. 82.)

Quanto a Milhaud, sua abordagem do material musical brasileiro apresen-
ta-se de diversas maneiras, que se pode ordenar numa breve tipologia. Em pri-
meiro lugar, há obras sem citação direta, nas quais são trabalhadas determina-
das características melódicas e rítmicas da música popular: o principal exem-
plo é dado pela Suíte para piano Saudades do Brasil, na qual todo o material te-
mático é do próprio compositor.27 Em seu depoimento a Claude Rostand,
Milhaud foi taxativo: “[nas] Saudades do Brazil não se encontra uma única cita-
ção folclórica sequer” (Milhaud, 1952, p. 94 ).

27 Outros exemplos encontram-se nos quadros VII (“Les quatre quadrilles”) e XIII (“Christophe
Colomb et les Créanciers”) de sua ópera Christophe Colomb (1930); ou ainda no movimento “Brésil” da
suíte orquestral Globe-Trotter (1957).
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Na categoria oposta encontra-se o Bœuf sur le toit, na qual a proposta compo-
sicional parece ser justamente a de uma “colagem” contínua de citações (à ex-
ceção do ritornello), expostas tanto em justaposição quanto em superposição,
como uma “inter-penetração de planos” cubista.28

Outra categoria é constituída por obras que se pode chamar de “mistas”,
com seções escritas “à maneira brasileira“, combinadas com citações. Estas po-
dem ser literais, como no Bœuf. Um precedente encontra-se em L’Homme et son
désir, na citação de “Morro da Favela”, de Passos, Borneo e Barnabé, que é tam-
bém superposta em contraponto ao “Meu boi morreu”.29 Alternativamente, as
citações podem ser apresentadas como paráfrases, sujeitas a desenvolvimento
temático, como por exemplo “Brejeiro”, de Nazareth, na “Brazileira”, terceiro
episódio de Scaramouche; ou “Baile no Catumbi”, de Eduardo Souto, na terceira
Danse de Jacaremirim30 e, notadamente, o tema do “Meu boi morreu”, em
L’Homme et son désir.

No caso particular das citações no Bœuf sur le toit, ao invés de limitar-se a as-
pectos rítmico-motívicos, Milhaud reproduz seções completas das peças ori-
ginais. Nelas, são freqüentemente preservadas as texturas, as funções harmôni-
cas e diversos maneirismos estilísticos.31 As diferenças em relação às peças ori-
ginais advêm mais freqüentemente de adições (contrapontos, efeitos politona-
is) do que de subtrações ou adaptações. Um recurso freqüente é – no espírito
da colagem – o da justaposição e superposição de citações conforme uma téc-
nica que descreveu da seguinte forma a Claude Rostand:

“Chamou-me sempre muito a atenção o fato de muitos temas populares
emprestados de um mesmo folclore terem silhuetas paralelas e poderem ser
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perfeitamente superpostos como linhas em contraponto; e que dessa superposi-
ção nasce a própria harmonia dos temas [...] Quanto a mim, procuro geralmen-
te utilizar o maior número possível de temas.” (Milhaud, 1952, p. 90.)

O mesmo tipo de empréstimo apareceria posteriormente em obras inspira-
das em outros “folclores”, tais como Le Bal Martiniquais (1944-5), Suite Française
(1944-5), Carnaval à la Nouvelle-Orléans (1947) e Kentuckiana (1948).

A musicologia debruça-se há tempos sobre empréstimos populares e ex-
tra-europeus na música erudita, concentrando-se na sua identificação e na
discussão da fidelidade dos autores às fontes.32 O modo de servir-se delas,
aliás, deu origem a teorizações de músicos e musicólogos: da simples har-
monização de cantigas e temas da tradição oral à transposição de elemen-
tos estruturais e daí à inefável absorção do “espírito” da música popular ou
étnica, toda uma estética do empréstimo foi desenvolvida sobretudo pelos
compositores das primeiras décadas do século XX. Naturalmente, aspec-
tos políticos sempre estiveram em jogo para os nacionalistas militantes,
que sonhavam com idiomas nacionalizados a partir de fundamentos popu-
lares. Para estes, mais do que uma opção estética, o aprendizado com a mú-
sica popular era um dever.33 O tratamento que davam às fontes, porém,
guiava-se freqüentemente pela idéia de anonimato. Os indivíduos concre-
tos que haviam fornecido os documentos do populário eram meros trans-
missores e não criadores.

A “aventura brasileira” de Milhaud ganhou uma atualidade inesperada neste
momento em que se discutem o trânsito cultural global e os hibridismos resul-
tantes. A apropriação de músicas não-européias e folclóricas por produtores da
alta cultura ocidental adquiriu tonalidade política acentuada desde que passou a
ser percebida no quadro da crítica pós-colonialista aos “orientalismos”.34
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O olhar de Milhaud, ao associar tão fortemente a música popular à possi-
bilidade de um “futuro” para a música brasileira, precedeu de alguns anos as
formulações doutrinárias que caracterizaram o nacionalismo próprio ao
Modernismo brasileiro da primeira metade do século XX. Não por acaso a
revista Ariel reproduziu, em 1924, o artigo de Milhaud que citamos longa-
mente acima. Ali, conforme se vê, Milhaud puxou as orelhas de seus pares –
efetivamente, os amigos que o haviam recebido no Rio, como Nepomuceno,
Henrique Oswald e Oswaldo Guerra – por não serem suficientemente “nacio-
nais”. Escapou-lhe, parece, a assimetria que é tão saliente para nós: enquanto
os colegas brasileiros precisavam libertar-se do jugo europeu para ultrapas-
sar o estágio de copiadores de modelos, todo um mundo de sonoridades exó-
ticas descortinava-se para europeus de horizontes largos.

Dois discursos enfrentam-se nas declarações e na música de Milhaud,
assim como em seu relativamente curto esforço de difusão dos composito-
res brasileiros em Paris. De um lado, as homenagens a Nazareth e a Tupinam-
bá, a descoberta de qualidades inauditas na música popular e o reconheci-
mento da existência de uma intelligentsia local sensível e bastante atualizada,
com a qual ele se envolveu de modo muito intenso ao engajar-se na vida
musical carioca, a ponto de preparar o terreno em Paris para que seus ami-
gos Maria Virgínia Velloso Guerra e Oswaldo Guerra iniciassem carreiras
na Europa. De outro, a folclorização dos “tangos, maxixes, sambas e cate-
retês”, ao lado das críticas bastante duras aos brasileiros cuja música não
soava suficientemente brasileira. A sedução da diferença, reduzida ao exo-
tismo, esbarrou na impossibilidade de admitir, de fato, que as Américas
podiam ser o cenário de uma outra história da música. A assimetria entre os
detentores da chave da evolução universal da música – fossem eles “lati-
nos” ou “germânicos” – e os outros, destinados a cultivar sua particulari-
dade, eventualmente devorada pour les besoins de la cause, foi reiterada na co-
movente aventura brasileira de Darius Milhaud.
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� Citações de música brasileira em obras de
Darius Milhaud

A lista abaixo apresenta os primeiros compassos de cada um dos temas de
peças brasileiras citadas por Milhaud, ordenadas por compositor. O último é
o pregão ouvido na Rua Paissandu, que aparece em L’Homme et son désir. Ao lado
do título da peça, informamos o subtítulo, a editora, o número da chapa, a
peça de Milhaud em que aparece a citação ou paráfrase e sua localização na
partitura, em letras maiúsculas.

“Marcelo Tupinambá” (Fernando Lobo, 1892-1953)

1. “São Paulo Futuro” (maxixe), Bevilacqua, Chapa 7350. Le Bœuf sur le toit, A , B, B, B

2. “Viola Cantadeira” (tanguinho/canção sertaneja), Sotero de Souza, S. 101. Le Bœuf sur le toit, C

3. “Matuto” (cateretê/canção cearense), A. di Franco, A.D.F. 601. Le Bœuf sur le toit, T, F

4. “Tristeza de Caboclo” (tanguinho), C.E.M.B, 558. Le Bœuf sur le toit, L
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5. “Maricota sai da chuva” (tanguinho/canção sertaneja), S. de Souza, S. 98.S. Le Bœuf sur le

toit, M

6. “Que Sôdade” (cena sertaneja), C.E.M.B, 475. Le Bœuf sur le toit, W

7. “Sou Batuta” (Tanguinho), C.E.M.B, 190 Le Bœuf sur le toit, CC

Ernesto Nazareth (1863-1934)

1. “Ferramenta” (fado português / tango), Vieira Machado, V.M&C.1268. Le Bœuf sur le toit,

G,P,X; Carnaval d’Aix, E, “Souvenir de Rio”

2. “Carioca” (tango), A. Napoleão, 7429. Le Bœuf sur le toit, N, O
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3. “Escovado” (tango), Vieira Machado, V.M&C. 1254. Le Bœuf sur le toit, N, O

4. “Apanhei-te Cavaquinho” (polca), Casa Mozart, 7417. Le Bœuf sur le toit, EE

5. “Brejeiro” (tango), Fontes & Cia, 408. Scaramouche.

Soriano Robert (ativo entre 1916-23)

1. “Olh’Abacaxi” (samba), Vermutin, prop. res. Le Bœuf sur le toit, H

2. “Seu Amaro quer” (tango), Vermutin, prop. res. Le Bœuf sur le toit, Y, Z

“Xon-Xon" (João de Souza Lima, 1898-1982)
1. “Amor avacalhado” (maxixe), C.E.M.B.S, prop. res. Le Bœuf sur le toit, E
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“Zé Boiadêro” (José Monteiro, ativo entre 1918 e 1923)

1. “O boi no telhado” (tango), Viúva Guerreiro, V.G. & C.512, Le Bœuf sur le toit, F

Francisca Gonzaga (1847-1935)

1. “O Gaúcho/Corta-Jaca” (tango brasileiro), Vieira Machado, V.M. & C.401. Le Bœuf sur le toit, I

Álvaro Sandim (1862-1922)

1. “Flor do abacate” (polka), C. Beethoven, N.S. & C101. Le Bœuf sur le toit, J

Catulo da Paixão Cearense (1866-1946)

1. “Caboca de Caxangá” (samba), Carlos Whers, CW 417 Le Bœuf sur le toit, S, T

Juca Castro (ativo entre 1916-1920)
1. Vamo Maruca Vamo, A. di Franco, A .D.F.758, Le Bœuf sur le toit, U, S
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O. Cardozo de Menezes (1893-1935)

1. “Mulher do Bode” (polka-tango), Viúva Guerreiro, V.G.&C.471, Le Bœuf sur le toit, U, S

Alexandre Levy (1864-1892)

1. “Tango Brasileiro”, Casa Levy, A. 2003. D, Le Bœuf sur le toit, V, DD, EE

Carlos Pagliuchi (ativo entre 1917-1945)

1. “Sertanejo” (tango), A. di Franco, A.D.F. 143, Le Bœuf sur le toit, Z

Eduardo Souto (1882-1942)

1. “Para Todos” (samba), Casa C. Gomes, E.S.23, Le Bœuf sur le toit, Z

2. “Baile no Catumbi” (choro), Casa C. Gomes, E.S. (s/n), Danses de Jacaremirin, A
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Alberto Nepomuceno (1864-1920)

1. “Galhofeira”, P. Líricas, op. 13, n. IV, Bevilacqua, 8778, Le Bœuf sur le toit, Carnaval d’Aix, BB

Passos, Borneo, Barnabé

1. “Morro da Favella” (polka), Carlos Whers, C 539 W, L’Homme et son désir, D, G, I

Diversos

1. “Meu Boi Morreu” (samba), Sampaio A 457, L’Homme et son désir, D, G, H, T

L.P. Hallier (ativo entre 1905-1920)

1. “Cateretê do Almofadinha”, Bevilacqua, 8208, Carnaval d’Aix, B

Pregão ouvido na Rua Paissandu.

L’Homme et son désir, F, Z
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Influências francesas no
Modernismo brasileiro

Alexe i Bueno

Apartir da Independência, a influência da França sobre a li-
teratura brasileira foi uma constante, ainda que de início

contrabalançada por uma presença portuguesa – de ex-Metrópole,
portanto – bastante visível, mas que diminuiria com o passar das dé-
cadas. Se nas artes plásticas e na arquitetura, depois da assim cha-
mada Missão Francesa de 1816, essa presença era absoluta, se na
música se mantinha partilhada sobretudo entre influências italianas
e autóctones, já solidamente formadas durante o período colonial,
na nossa literatura romântica, na poesia especialmente, o influxo
francês se mostrava avassalador. Em Gonçalves Dias, poliglota e
homem de alta cultura, este era dividido com a também importante
influência inglesa e sobretudo com a alemã. Após ele, no entanto,
embora a presença de Byron se tenha mantido intocada, são os po-
etas franceses que darão a tônica, especialmente Victor Hugo, o gi-
gante absoluto, Musset e Lamartine, além de muitos e muitos no-
mes menores.
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No Parnasianismo, surgido em reação à “desordem formal” romântica –
movimento rigorosamente de importação, e não originário de um impulso
universal como fora o Romantismo – a matriz francesa era clara e confessa. Os
ídolos do movimento poético criado por Catulle Mendès e Louis-Xavier de
Ricard eram todos franceses, como Gautier, Heredia (este de adoção), Lecom-
te de Lisle, Sully Proudhomme, entre tantos outros. Nossos parnasianos, ver-
sadíssimos na língua de Molière, inclusive nela poetavam com desenvoltura,
como Olavo Bilac, que escreveu alguns sonetos franceses irrepreensíveis. Com
o Simbolismo, tal prestígio se mantém total, como não poderia deixar de ser.
Cruz e Sousa escreve um poema em prosa invocando o “belo Charles”, Baude-
laire, obviamente. Alphonsus de Guimaraens, ao terminar a série de belíssimos
sonetos do Setenário das Dores de Nossa Senhora, confessa que mais fizera se oficias-
se no mosteiro de Verlaine, além de ter composto todo um admirável livro de
poemas franceses, Pauvre lyre. Poetas ligados ao movimento houve que escrevi-
am apenas em francês, como José de Freitas Vale, o Jacques d’Avray da Vila
Kirial, em São Paulo. E é nesse cenário que nos aproximamos do momento de
eclosão do movimento que entre nós ficaria conhecido como Modernismo.

Em seu ensaio-manifesto A escrava que não é Isaura (Discurso sobre algumas tendên-
cias da poesia modernista), publicado em 1925, Mário de Andrade, o chefe incon-
teste do movimento, resolve começar a exprimir-se por uma parábola, como
Cristo, de acordo com ele mesmo. E escreve:

“...e Adão viu Iavé tirar-lhe da costela um ser que os homens se obstinam
em proclamar a coisa mais perfeita da criação: Eva. Invejoso e macaco o pri-
meiro homem resolveu criar também. E como não soubesse ainda cirurgia
para uma operação tão interna quanto extraordinária tirou da mulher um
outro ser. Era também – primeiro plágio! – uma mulher. Humana, cósmica
e bela. E para exemplo das gerações futuras Adão colocou essa mulher nua e
eterna no cume do Ararat. Depois do pecado porém indo visitar sua criatu-
ra notou-lhe a maravilhosa nudez. Envergonhou-se. Colocou-lhe uma pri-
meira cobertura: a folha de parra.
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Caim, porque lhe sobrassem rebanhos com o testamento forçado de
Abel, cobriu a mulher com um velocino alvíssimo. Segunda e mais completa
indumentária.

E cada nova geração e as raças novas sem tirar as vestes já existentes sobre
a escrava do Ararat sobre ela depunham os novos refinamentos do trajar. Os
gregos enfim deram-lhe o coturno. Os romanos o peplo. Qual lhe dava um
colar, qual uma axorca. Os indianos, pérolas; os persas, rosas; os chins, ven-
tarolas.

E os séculos depois dos séculos...
Um vagabundo genial nascido a 20 de outubro de 1854 passou uma vez

junto do monte. E admirou-se de, em vez do Ararat de terra, encontrar um
Gaurisancar de sedas, cetins, chapéus, jóias, botinas, máscaras, espartilhos...
que sei lá! Mas o vagabundo quis ver o monte e deu um chute de 20 anos
naquela heterogênea rouparia. Tudo desapareceu por encanto. E o menino
descobriu a mulher nua, angustiada, ignara, falando por sons musicais, des-
conhecendo as novas línguas, selvagem, áspera, livre, ingênua, sincera.

A escrava do Ararat chamava-se Poesia.
O vagabundo genial era Arthur Rimbaud.
Essa mulher escandalosamente nua é que os poetas modernistas se puse-

ram a adorar... Pois não há de causar estranheza tanta pele exposta ao vento
à sociedade educadíssima, vestida e policiada da época atual?”

Nesta parábola, muito interessante, ainda que bastante simplificadora,
como é o normal dos manifestos, o que se nota é a posição central outorgada a
Rimbaud como fundamento da poesia moderna. Mário de Andrade, que pu-
blicara oito anos antes, impressionado com as desgraças da Primeira Grande
Guerra, o mau livro Há uma Gota de Sangue em cada Poema, sob o pseudônimo de
Mário Sobral, que como todos os intelectuais brasileiros sofrera com a tragé-
dia da França e da Bélgica, não esconde, no ensaio de 1925, a influência imensa
da poesia francesa sobra a sua noção de poesia moderna. Embora citando no-
mes de outras nacionalidades obrigatórios na gênese da mesma, como os de
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Poe e Whitman, ou nomes historicamente também obrigatórios na história do
Futurismo, como Marinetti, é de expressão e atividade francesa (não obrigato-
riamente de nascimento francês) a grande maioria dos nomes evocados no se-
guimento do manifesto, e aliás de bem períodos diversos. Lembremos alguns:
Paul Dermée, Louis Aragon, Tristan Tzara, Jean Cocteau, André Salmon, Pi-
cabia, Blaise Cendrars, Max Jacob, Apollinaire, Ivan Goll, Mallarmé, Paul Clau-
del, Duhamel, Romains, Victor Hugo, Verhaeren, Rostand, Paul Morand,
Musset, Valéry, Paul Fort, Vildrac, Lothe, Jean Epstein, Régnier, Banville,
Coignard, Éluard, Soupault, Taine, Maeterlinck, René Ghil, Beauduin... E a
lista não é exaustiva. Para um texto de setenta páginas, é uma demonstração
quase estatística da influência francesa no nosso primeiro Modernismo.

Entre os poetas brasileiros mais lembrados no mesmo ensaio, como exem-
plares de poesia modernista, conta-se Sérgio Milliet, apenas com poemas es-
critos em francês – o velho vezo algo pedante que o reúne em parte a nomes
como o do já lembrado Jacques d’Avray ou o de Aloísio de Castro – e Gui-
lherme de Almeida, virtuose formal que nunca se libertou de um certo pe-
numbrismo muito epigonicamente sob a influência de Verlaine, de Samain,
de Régnier, e notável tradutor de Baudelaire, em suas Flores das Flores do mal.
Tal capítulo das traduções, apenas no caso das realizadas durante e após o
advento do Modernismo, seria outro índice importante dessa influência,
onde, apenas para continuar com Baudelaire, seria preciso lembrar os nomes
de Dante Milano e, com traduções integrais, os de Jamil Almansur Haddad e
de Ivan Junqueira.

No outro chefe de movimento paulista, Oswald de Andrade, a grande afini-
dade fundadora, em relação à sua poesia, é maciçamente com a de Blaise Cen-
drars, que teve íntimo relacionamento com os modernistas brasileiros, por
aqui passando frutiferamente em sua carreira de globetrotter. Pau Brasil, publica-
do em Paris em 1925, tinha como dedicatória original a seguinte: “A Blaise
Cendrars por ocasião da descoberta do Brasil”, depois mudada para “Por oca-
sião da descoberta do Brasil”. A forma de poema curto, de instantâneo quase
prosaico, às vezes desentranhado realmente de outras obras em prosa – que

148

Alexe i Bueno



anos depois viria a ser canonizada pelos revisionistas das vanguardas paulista-
nas como o supra-sumo da instauração da poesia moderna no Brasil – não pas-
sava, de fato, de um discipulato à beira do pastiche da forma típica do poema
curto de Cendrars. A retirada da dedicatória devia ter seus motivos. Cendrars
desentranhava poemas de enumerações reais como no primeiro dos “Menus”,
poema de Documentaires:

Saumon du Rio Rouge
Jambon d’ours canadien
Roast-beef des prairies du Minnesota
Anguilles fumes
Tomates de San-Francisco
Pale-ale et vins de Californie

O exato mesmo processo que encontramos em Oswald de Andrade, excetu-
ando o acréscimo do último verso:

nova iguaçu

Confeitaria Três Nações
Importação e Exportação
Açougue Ideal
Leiteria Moderna
Café do Papagaio
Armarinho União
No país sem pecados

E tais exemplos poderiam ser citados à exaustão.
Toda a poesia de Oswald de Andrade, até o inesperado surto lírico do Cân-

tico dos Cânticos para Flauta e Violão, é uma derivação direta e completa da poesia de
Cendrars, embora em conhecido artigo de Haroldo de Campos se proponha o
contrário, a mão inversa, em flagrante e típico exemplo de desonestidade intelec-
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tual, entre variados ataques a Mário de Andrade. Dessa aventura brasileira, notavel-
mente reconstituída em livro por Alexandre Eulálio, resultaram diversos poemas,
assim como a dedicatória de Au cœur du monde – Poésies complètes: 1924-1929 e
Feuilles de route, que reproduzimos com as curiosas falhas ortográficas:

Ce cahier est dédié
à

mes bons amis de Sâo-Paulo
Paulo PRADO

Mario de Andrade, Serge Millet,
Jasto de Almeida, Conto de Barros,
Rubens de Moraes, Luiz Aranhas,

Oswald de Andrade, Yan
et

aux Amis de Rio de Janeiro
Graza ARANHA

Sergia Buargne de Hollanda, Prudente
de Moraes, Guillermo de Almeida, Ronald

de Carvalho, Americo Faco
sans oublier

l’inimitable et cher
Léopold de FREITAS

au Rio-Grande-do-Sul.

Em Menotti del Picchia, outro poeta do grupo modernista inicial, onde dificil-
mente se pode encontrar algo de realmente moderno, sente-se, mais do que qual-
quer influência francesa direta, uma curiosa presença de Júlio Dantas – a bête noire
dos futuristas portugueses, pretexto para o fabuloso Manifesto anti-Dantas, de Alma-
da Negreiros – sobretudo no célebre Juca Mulato, que aliás aquele prefaciou. Em
Ronald de Carvalho, outra figura de grande importância histórica, diplomata e
homem de sólida cultura européia, a presença francesa se encontra difusa por toda
a obra, tendo inclusive escrito e publicado um estudo em francês sobre Rabelais.
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Mais para fora desse centro geográfico do primeiro Modernismo, podemos
lembrar um depoimento do gaúcho Augusto Meyer, em sua carta aberta “O
fenômeno Quintana”:

“A verdade é que, em 24 ou 25, devorávamos na província alguns poetas
europeus de expressão mais avançada: Apollinaire, Aragon, Cendrars, Max
Jacob, Salmon, Govoni, Folgore, Palazzeschi, etc... A essas influências con-
vém acrescentar a do grande Manuel Bandeira, com o Ritmo Dissoluto, que to-
dos nós seríamos capazes de reproduzir de memória, mesmo dormindo.”

Como se pode ver, os mesmos nomes e a mesma ascendência da poesia france-
sa, dividida com a dos futuristas italianos. E será de fato com essa última classifica-
ção que o sempre agitador Oswald de Andrade lançará na imprensa o nome do au-
tor de Paulicéia Desvairada, através do conhecido artigo “Meu poeta futurista”.

No caso de Manuel Bandeira, poeta que a partir do recém-mencionado terceiro
livro, Ritmo Dissoluto, aderiu explicitamente ao Modernismo, as influências fran-
cesas se casam a uma imensa cultura poética, a uma ligação muito forte com as
raízes lusitanas da poesia brasileira – as referências a António Nobre são claras
no começo da obra – de maneira que é difícil limitar um caminho específico de
recepção. Bandeira escreveu, aliás, uns poucos e belos poemas em francês, surgi-
dos involuntariamente na língua, de acordo com seu depoimento pessoal. Em
Cecília Meireles, outra criadora surgida diretamente do Simbolismo, sem nunca
o renegar – esquecendo-se a estréia parnasiana repudiada de Espectros – encontra-
mos condições semelhantes às que mencionamos a respeito de Bandeira, e ainda
mais carregadas. A presença do lirismo lusitano é ainda mais visível nessa neta de
açorianos, junto com uma forte componente ibérica – a forma do romance viejo
com que construirá o monumento do Romanceiro da Inconfidência – e uma índole
rilkeana das mais autênticas, alcançando o seu apogeu na “Elegia” do final de
Mar Absoluto. Em Carlos Drummond de Andrade, poeta fortemente sui generis,
toda a presença francesa é de muito difícil detecção específica, embora se sinta
algo de Paul Valéry, assim como de Fernando Pessoa, em alguns dos grandes
poemas aparecidos a partir de Claro Enigma. Em Jorge de Lima, que começou
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como parnasiano ortodoxo em seus XIV Alexandrinos, a influência francesa se
manifesta por dois lados, aliás completamente antagônicos, o mesmo que em
Murilo Mendes: o Surrealismo e o Catolicismo. Se o primeiro é, sem discussão,
de matriz francesa, todo o pensamento católico brasileiro no século XX também
maciçamente o é, desde o mais à direita, ligado à Action Française, a Léon Bloy, a
Barrès, a Maurras, até o que podemos chamar de mais liberal, sobre a égide de fi-
guras que vão de Péguy a Maritain, sem esquecer Bernanos, que entre nós esteve
exilado durante a Segunda Grande Guerra. Ligados a essas linhagens haverá, no
espaço temporal mais largo do nosso Modernismo, figuras de prosadores im-
portantes, como Otávio de Faria e Lúcio Cardoso. Próximo a esse grupo esteve
também Vinicius de Moraes, em cuja poesia a presença francesa é facilmente de-
tectada, ao lado de uma crescente influência anglo-saxônica.

Na prosa, finalmente, tal mapeamento torna-se ainda mais complexo, so-
bretudo se levarmos em conta a riqueza da ficção francesa do século XIX até o
período que nos interessa. Fica à parte, por motivos evidentes, a vasta floração
do romance regionalista nordestino a partir da década de 1930. No resto, a
monumental presença de Proust é incontornável, até como personagem, como
podemos ver em poemas da autoria de Augusto Meyer e de Jorge de Lima. Se a
figura gigantesca de Guimarães Rosa parece situar-se acima de quaisquer filia-
ções – se uma ele teve, foi portuguesa, de Aquilino Ribeiro, basta comparar a
sintaxe de uma novela genial como O Malhadinhas à sintaxe típica do autor de
Grande Sertão: Veredas, para decepção das pedanterias joyceanas; uma outra gran-
de obra em prosa – talvez o último fruto cronológico do Modernismo – tem
uma dívida fundadora e confessa para com Proust: os seis volumes de memórias
(e um fragmento do sétimo inacabado) de Pedro Nava. Nessa obra extraordi-
nária a filiação proustiana é não só explícita como reivindicada. Ao lado dela,
parece-nos existir uma influência difusa de Céline, especialmente em certos
momentos de caricatural, barroca e bombástica acrimônia do seu autor, como
aquele médico, como ele amargo.

�

153

Influências francesas no Modernismo bras ile iro



154

Alexe i Bueno

Tarsila do Amaral (1886-1973)
O Modelo, 1923
Óleo sobre madeira 55 x 46 cm
Coleção Sérgio Fadel.



Nas artes plásticas, se Anita Malfatti teve uma formação mais ligada à Ale-
manha e aos Estados Unidos –, embora em 1923 tenha passado a trabalhar no
atelier de Maurice Denis – Tarsila do Amaral, durante importante período mu-
lher de Oswald de Andrade, foi aluna de Albert Gleizes e Fernand Léger, em
Paris. A presença da França, seja pelos artistas franceses, seja pelos da Escola
de Paris – e é bom lembrar que Cícero Dias foi amigo pessoal de Picasso e Élu-
ard, Oswald de Andrade e Tarsila o foram de Brancusi, e Foujita se hospedou
no Brasil no atelier de Portinari – é inapreciável, ainda que contrabalançada pela
força do elemento italiano, caldeado para o Brasil pela imigração.

Na música, a figura cimeira de Villa-Lobos forma-se dentro de um ambien-
te musical predominantemente francês, com fortes influências de César Franck,
Vincent D’Indy e sobretudo Debussy. A presença de Darius Milhaud no Bra-
sil, como secretário do embaixador francês Paul Claudel, foi enriquecedora
para os dois lados, assim como o contato com Arthur Rubinstein. Já em plena
maturidade, em um dos seus típicos momentos de exagero temperamental, e
quando se dedicava especialmente aos seus quartetos de corda, Villa-Lobos
afirmaria que o quarteto único de Debussy valia por todos os de Beethoven...
Em 1923, com o mecenato de Arnaldo Guinle e Laurinda Santos Lobo, entre
outros, Villa-Lobos chegaria pela primeira vez a Paris, início de uma relação
das mais fecundas e duradouras.

Na grande arquitetura brasileira moderna, onde qualquer vinculação a um
Modernismo como movimento é mais que duvidosa, o influxo do suíço-
francês é de todo determinante, fato mais do que incontestável.

No cinema, finalmente, deixando à parte o talento pessoal e autóctone de
Humberto Mauro, podemos lembrar, embora as relações diretas disso com o
Modernismo também sejam duvidosas, a real influência da avant-garde francesa,
Epstein sobretudo, em Limite, a obra-prima de Mário Peixoto – um dos monu-
mentos finais do cinema mudo, de 1931 – onde as influências russas e alemães
são também de real importância.
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