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Prefácio 

IMPACTAR E SUMIR: A FUGAZ PROJEÇÃO NO BRASIL 

DO AGENTE CULTURAL ÁLVARO DE LAS CASAS

Antón Corbacho Quintela

Sete títulos em dois anos – 1937 e 1938. Esse é o balanço da 
publicação de livros do escritor galego Álvaro de Las Casas (1901-
1950) durante o período em que residiu neste país, na maior parte 
do tempo na cidade do Rio de Janeiro e sob a autodefinição de ser 
um refugiado. Cabe supor que o seu meio de vida nesse tempo em 
que residiu na, então, Capital Federal foram os recursos que obteve 
com a sua produção relativa à criação literária, aos ensaios sobre 
ciências políticas, às crônicas de viagens pelo Brasil e à tradução. 
Além dos sete livros, todos eles confeccionados em diversas tipo-
grafias cariocas (Edições Rudá, Editora A Noite, Moura Fontes & 
Flores Editores e Gráfica Sauer [a serviço da Academia Brasileira 
de Letras]), Álvaro de Las Casas ministrou palestras e colaborou em 
periódicos. Antes de lançar, em 1938, o romance Os dois, publicara, 
em 1937, o livro de poemas em espanhol Oraciones y consejos de 
amor, com uma segunda edição nesse mesmo ano. Os trabalhos em 
ciências políticas foram três, os três em 1937, O sentimento nacional 
em Cristo, Angústia das nossas horas e Espanha, gênese da Revolução. 
Na labareda dos trópicos é o título sob o qual reuniu, em 1938, os 
seus relatos de viagens pelo Norte e pelo Nordeste do Brasil, como 
deliberada proposta de roteiros turísticos alternativos aos mais 
frequentes pela região Sudeste. Por sua vez, Sonetos brasileños foi 
uma publicação oficial da Academia Brasileira de Letras, em 1938, 
contendo uma antologia de cinquenta sonetos de poetas brasileiros 
que Álvaro de Las Casas tinha traduzido ao espanhol. 
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Após ter deixado o Brasil para residir na Argentina, primeiro, 
e, depois, no Chile, continuou publicando livros sobre os campos 
sociais brasileiros e, inclusive, agindo no jornalismo como espe-
cialista em temas do Brasil. Nesse sentido, cabe destacar o livro 
publicado em 1940 em Buenos Aires intitulado Ana Amelia, guia de 
los universitarios brasileños e a entrevista a Getúlio Vargas publicada 
aos 11 de junho de 1939 no diário El Mercurio, de Santiago de 
Chile, reproduzida por Licurgo Costa no livro Cidadão do Mundo, 
publicado em 1943 pela José Olympio. Também em Santiago de 
Chile, nesse mesmo ano, Las Casas publicou uma nova edição de 
Sonetos brasileños.

Álvaro de Las Casas declarou que aqui chegara ao início do 
ano 1937, prévia estadia em Portugal, fugindo da Guerra Civil da 
Espanha. Na dedicatória do ensaio Espanha, gênese de uma revolu-
ção, assinala que a escolha do Brasil como destino fora facilitada 
pela intermediação do intelectual português João de Barros e no 
prefácio de Os dois agradece a ajuda recebida, na sua instalação no 
país receptor, de Vasco Lima, jornalista e desenhista carioca. Chama 
a atenção de qualquer interessado na ação cultural do polifacéti-
co escritor nos dois anos mencionados a facilidade com que ele 
conseguiu se inserir no campo editorial carioca. Esse fato denota, 
por um lado, as boas relações que o escritor tinha com agentes, 
com autoridade e poder, da cultura na, então, Capital Federal e, 
por outro, o sucesso de recepção obtido por todas as suas obras, 
fazendo supor que ele correspondeu a um determinado horizonte 
de expectativas do momento. 

A narrativa de Os dois é formada pelos fragmentos de um diá-
rio fictício escrito por um dândi – o protagonista Fernando; está 
ambientada em um paço fidalgo no noroeste da Península Ibérica, 
presumivelmente no início da década de 1930, no qual essa per-
sonagem interage com o seu amigo depressivo Luiz, polindo o 
gosto dele e iniciando-o na mundanidade. Da fortuna crítica tida 
pela obra temos notícia graças à publicação de resenhas sobre esse 
romance que se fez na, cronologicamente, seguinte obra do autor, 
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Na labareda dos trópicos. Nas páginas 198 e 199 desse livro de viagens 
publicado pela Editora A Noite constam oito resenhas sobre Os 
dois. Em quatro delas, junto ao nome do autor da resenha indica-
-se o periódico em que foram publicadas. As outras quatro só vão 
acompanhadas do nome do seu responsável. As do primeiro grupo 
são de autoria de Donatelo Grieco (Vamos Lêr!), Machado Coelho 
(O Estado do Pará), Lemos Brito (A Vanguarda) e Lêdo Ivo (Jornal de 
Alagoas). Donatelo Grieco escreveu:

Las Casas possui, como poucos, o dom de armar 
situações sentimentais e casos da vida quotidia-
na que ninguém, vindo a tomar conhecimento 
deles, poderá esquecer. Romances como Os dois, 
pela ação, pelo estilo e pelo sentimento, incorpo-
ram-se logo às melhores bibliotecas. 

O comentário de Machado Coelho é o seguinte: “Duas almas 
profundamente humanas que se agitam nessa obra e em torno das 
quais gira um mundo de coisas belas sonhadas umas, vividas ou-
tras...”. Lemos Brito salienta que, em Os dois, Álvaro de Las Casas 
apresenta uma “Paisagem singular que surpreende, nas próprias 
cousas inanimadas, algo de humano, de espiritual, que lhes dá inte-
ligência, alento e até voz. Subtil desenhista de almas e caracteres”. 
Por sua vez, Lêdo Ivo qualifica Os dois como um “Livro da mais 
bela elegância, reflete algo de desnatural que o torna único. É mais 
que um livro: é a objetivação de sentimentos, o complexo desenho 
de caracteres íntimos, de uma introspectividade bem profunda”. Os 
autores de comentários dos quais não se especifica em que meio 
foram divulgados são Afrânio Peixoto (“da Academia Brasileira”), 
Olegário Mariano (“da Academia Brasileira”), Prof. A. Austregésilo 
(“da Academia Brasileira”) e Pascoal Carlos Magno. O primeiro 
deles escreveu:

Os dois são um belo romance, quotidiano como 
a vida, páginas umas de festa, outras de intimida-
de, poesia aqui, dor de pensar adiante, por vezes 
páginas de obra prima, como aquela que não se 
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esquecerá nunca, a do gozo ou alegria da mor-
te... O romance é delicioso, tanto que é daqueles 
onde não se passa nada, mas se passa tudo, tudo 
que é a vida... Um belo livro que honra a quem 
já escreveu tantos belos livros. 

Por sua vez, Olegário Mariano apontou que “Álvaro de Las 
Casas é o maior fenômeno de adaptação que conheço: conseguiu 
o verdadeiro milagre de manejar o nosso idioma com a mesma 
pujança, a mesma riqueza vocabular e o mesmo brilho com que 
maneja a língua dos seus maiores”. O Prof. A. Austregésilo Ro-
drigues de Lima apontou que “Las Casas possui, como poucos, o 
dom de armar situações sentimentais e casos da vida quotidiana 
que ninguém, vindo a tomar conhecimento deles, poderá esquecer. 
Romances como Os dois, pela ação, pelo estilo e pelo sentimento, 
incorporam-se logo às melhores bibliotecas.” 

Por último, Pascoal Carlos Magno destacara do romance o que 
se segue: “Neste seu último livro, Álvaro de Las Casas reafirma suas 
qualidades de retratista de almas, patenteando mais uma vez a ri-
queza da sua sensibilidade e da sua imaginação”.

Uma leitura crítica atual de Os dois leva a acreditar que a com-
preensão plena do argumento da obra demanda aos leitores ou 
uma grande capacidade de imaginação e recriação dos ambientes 
descritos na narrativa ou uma relativa indiferença ou desconside-
ração perante as constantes exposições de detalhes de traços muito 
específicos e distintivos da identidade galega ou um conhecimento 
prévio dessa identidade.

Embora, quantitativamente, a maior parte da prosa de Os dois 
seja dedicada às descrições e exposições que o protagonista Fer-
nando, através de anotações em um diário, faz das particularidades 
identitárias da Galiza, a tensão narrativa é gerada na obra pela es-
treita e conflitante relação de amizade, com tímidas notas de ho-
moerotismo, entre Fernando e o seu colega Luis – os dois, aos que 
aponta o título do romance.
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Álvaro de Las Casas, autoexilado da Espanha, não renunciou, 
durante a sua estadia no Brasil, à reivindicação da identidade galega 
através da produção ensaística e literária, mas também não almejou 
a coordenar ideologicamente a grande colônia de imigrantes, patrí-
cios seus, no Rio de Janeiro. O seu principal objetivo como agente 
da cultura foi obter o reconhecimento no campo cultural brasileiro.

Na atualidade, não é uma tarefa impossível achar um exemplar 
do romance Os dois em sebos. Contudo, com esta segunda edição 
da obra em forma de e-book se facilitará o acesso de leitores inte-
ressados na tensão na amizade de duas personagens em transe em 
um espaço exótico e decadente da periferia europeia no Período 
Entreguerras.

Cuando llegué a Río, horrorizado y exhausto, fugitivo de la guerra 

civil más cruel que ha conocido el mundo, fueron los brazos de Vasco Lima 

los primeros que me estrecharon y las puertas de A NOITE las primeras 

que se me abrieron acogedoras; en estos malditos tiempos que corremos, 

solo aquí, en Brasil, se pueden encontrar amigos tan efusivos y gestos tan 

generosos. Deseo que quede testimonio eterno de mi gratitud y por eso le 

dedico este libro. Bastarían dos líneas para la dedicatoria si no deseara decir 

algo más, si no deseara pregonar a los cuatro vientos como aquí la vida 

aún es alegre, amplia y cordial, como aquí aún se siente al inefable gusto 

de vivir. Profesores y estudiantes, pobres y ricos, nobles y plebeyos, todos 

han tenido para mí en este país idolatrado consuelo, ayuda y estímulo. 

Así recibe Brasil aún a quienes, como yo, ya no significan nada, ni valen 

nada, ni sirven para nada. Emigrantes llegados de todas las naciones del 

mundo aquí hallaron su patria, desheredados de todas las razas aquí han 

podido ganar honestamente su pan, afligidos de todas las amarguras aquí 
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han encontrado alivio y paz. En este gigantesco crisol brasileño todos los 

idiomas se unifican, todos los corazones se funden y todas las esperanzas 

se aúnan.

Me siento dichoso, debo la mayor parte de esta dicha a Vasco Lima, y 

así quiero decirlo en alta voz, en recias y claras palabras de mi España. Si 

en el mundo queda alguien capaz de poner en duda la hidalga hospitalidad 

que aquí se dispensa, vea en mi ejemplo como en Brasil se recibe a los que 

no trajeron nada y un año después lo tienen todo.

Álvaro de Las Casas
Rio de Janeiro, 1938
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Viajava eu da Corunha para Ourense num desses 
longos trens que só ficam já nos filmes alemães, nos 
romances ingleses e pelos campos ibéricos: uma loco-
motiva de alta chaminé e agudo resfolgo, construída 
quando menos em 1890; oito ou dez vagões transpor-
tando toda sorte de mercadorias; outros tantos carrega-
dos de gado e, no fim, um único vagão para passageiros. 
Confesso que adoro estes trens lentos, pausados, sem 
pressa por chegar, que demoram tempo e tempo em 
todas as estações, que dão passo a todos os outros trens, 
que parece que se encolhem assustados, arrepiados de 
pavor, quando ao seu lado uiva um Sud-Expresso... 
Em viagens assim passei muitas noites imaginando um 
livro, planejando uma conferência, lembrando tal ou 
qual momento de minha juventude esquecido no úl-
timo recanto da memória, meditando sobre essas mil 
verdades das quais a vida, traidoramente, nos distrai. 

Aconteceu-me na tal viagem que, tendo ficado só, 
e sentindo-me fatigado por demais, adormeci, contra 
o costume, por espaço de sete ou oito horas; adormeci 
pouco depois da saída de Betanços e acordei quando 
já se divisava a larga planura de Lemos. Calculo que 
neste tempo muitos passageiros entraram e saíram do 
vagão. O caso foi que, ao despertar, encontrei ao meu 
lado umas luvas, uma bengala e duas grossas cadernetas 
atadas com um barbante. A quem pertenciam? Nem 
soube então, nem depois, nem saberei nunca. Verdade 
que parece o começo de uma novela policial? Li pá-
gina por página as cadernetas em procura dum nome, 
duma data, dum endereço, de algum detalhe certo que 
pudesse identificar o possuidor. Tudo inútil. Agora pu-
blico o original com a melhor das intenções; para ver 
se assim encontro o feliz mortal que o escreveu. É você, 
meu querido leitor? Lembra-te bem. Principia assim:
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Dia 3 de novembro – A jornada foi longa, muito longa, mas 
não fatigante.

Em São Fiz deixamos o trem, a meia manhã, atravessamos o 
Minho, o Minius dos itinerários clássicos, ainda cheio da vozeria le-
gionária; subimos a empinada ladeira de Castrove; passamos, ainda 
de dia, a medrosa serra da Martinga, a trote longo, isso sim, e em 
pouco mais de duas horas de noite chegamos ao nobre solar de São 
Martinho de Názara, herdade de meu grande amigo Dom Luiz de 
Figueroa Sandoval y Quiroga. O meu guia, que era um homem 
já entrado em anos e cavalgava com certa dificuldade, não pôde 
deixar de aplaudir a minha resistência de bom cavaleiro, vendo-
-me depois da rude marcha tão bem disposto como se acabasse de 
despertar de longo sono. Sentia-me ágil como um moço qualquer.

Durante o dia gozamos as mais variadas emoções: de manhã, sol, 
um débil e tímido sol de inverno, que parecia feito, apenas, para 
pintar os musgos pálidos dos granitos; um forte aguaceiro, enquan-
to almoçávamos em casa do vigário de não sei que povoado; no 
decorrer da tarde, uma neblina densa e fria que por vezes nos obri-
gava a demorar o passo mais do que seria conveniente, e depois, 
aproximando-se a noite, um melancólico entardecer de outono, 
tão belo como nunca admirei na minha vida. Vimos um pequeno 
mercado, alegre de boas vendas e vinho novo, muitos rebanhos de 
ovelhas nos vales e serranias, e alguns mercadores ambulantes, que 
nos acompanharam uma boa parte do caminho. Aqui, nos aplau-
diam os pequenos, como se aparecessem o próprio D. Quixote da 
Mancha e seu leal escudeiro Sancho Pança e, acolá, nos ladravam os 
cães, como a vulgares malfeitores.

Quem não o ouviu, não poderá imaginar a significação do to-
que do Ângelus, vindo de longe, por entre as árvores, como uma 
voz de milagre; para mim, que desde menino vivo nas grandes 
cidades, foi a mais emocionante revelação; detivemos os cavalos e 
meu guia rezou piedosamente algumas orações, e eu senti... não 
sei... algo como se cada folha de cada árvore e cada grão de areia 
de cada pedra, tudo ao mesmo tempo, começassem a balbuciar pa-
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lavras de angústia. Invadia-me uma tristeza esmagadora, dilacerante. 
O guia começou a falar de feitiços e aparições, e por um instante 
senti gelar o sangue nas veias.

Próximos à jurisdição de Názara, encontramos um tosco balda-
quim de pedra, sob o qual havia um cruzeiro muito antigo e uma 
velhinha a rezar em voz alta.

O guia disse-me que ali vem centenas de lavradores para rezar 
o rosário, na noite dos Fiéis Defuntos, e, baixando muito a voz, 
assegurou que o monumento foi construído a expensas de uma 
dama “grande pecadora de pecados de amor”.

Dia 7 – Tenho sono, muito sono, um sono insuportável, esma-
gador. Não sei se é a chuva ou o silêncio, este fundo silêncio que 
enche a casa, o que me faz adormecer horas e horas, deixando-me 
sem forças nem para abrir os olhos. Tomo quarenta cafés por dia, 
mas é inútil, porque cá não sabem fazê-lo: servem-me apenas água 
quente, com uma certa coloração parda, de burel franciscano, que 
talvez contribui para a minha sonolência. Em vão lhes expliquei 
que a palavra café está composta de quatro letras que, em espanhol, 
são as iniciais de quatro palavras com as quais se define como deve 
servir-se esta bebida maravilhosa: caliente, amarga, fuerte, espesa. 
Nada, empenham-se em não entender-me; estas gentes são brutas a 
valer. Andam torpemente, parece que nem sabem mover os dedos, 
falam atropelando-se e com estridências que ferem os ouvidos, e 
têm um cheiro de cabelo molhado que repugna.

Dia 9 – Os castelos galegos ficam situados no alto das monta-
nhas; não podia ser de outra maneira, dado o seu caráter militar e a 
guerreira agitação da nossa sempre ensanguentada Idade Média. Ao 
iniciar-se o século XVI – fortalecida a coroa, pacificada a nobreza, 
afastado o campo das nossas contendas para além das fronteiras 
peninsulares – os nobres abandonaram as suas ciclópicas residências 
serranas, desceram para o abrigo dos vales e construíram belos pa-
lácios sob a sombra espessa dos castanheiros e o alto e monocórdio 
monólogo dos riachos. A palavra palácio contraiu-se e ficou redu-
zida a paço, o qual é distinguível por uma série de circunstâncias 
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comuns a todas essas residências senhoriais: capela, foros, brasão, 
pombal e ciprestes.

O paço de S. Martinho de Názara, construído em 1648 por 
dom Vasco Gayoso y Sandoval, fica situado numa profundeza, entre 
rumor de mato e incessante trinar de pássaros. Chega-se-lhe ao 
pé por um caminho de ardósias, onde os cavalos resvalam e a água 
brinca a fazer cachoeiras para liliputianos, e a vista o distingue de 
longe por uma grande chaminé que parece o castelo de Herodes 
dos contos. Rodeia-o uma alta cerca de pedras de pequeno perí-
metro, pois a divisão da propriedade atinge até os mais poderosos; 
o paço tem um grande capital em terras, dezenas de montes e cen-
tenas de searas, todas, porém, muito pequenas e espalhadas em um 
contorno de muitas léguas. Entra-se nele por um grande portão, de 
arco de meio ponto entre duas severas pilastras, adornado por belo 
escudo sustido por dois leões rampantes, e em seguida chega-se 
a um pátio não muito amplo, pelo qual passeiam as galinhas, e os 
patos barrigudos fazem os seus trôpegos equilíbrios. Ao fundo está 
a casa, com um grande letreiro sobre a entrada, escrito em fim de 
século, que diz textualmente:

Nadie pasará este umbral 
Sin que diga por su vida,
María fue concebida 
Sin pecado original.

A casa é de planta baixa e um andar, onde habitamos. Na plan-
ta baixa ficam as adegas, imensas, abobadadas de granito, como o 
refeitório dos velhos conventos. Na porta de castanheiro, de onde 
parte a única escada em uso, gravaram não há muitos anos esta 
saudação, muito à moda portuguesa: “Hóspedes e amigos – sede 
bem vindos”. A escada é toda de pedra, com corrimão muito bem 
trabalhado, e é enfeitada por um grande reposteiro, no qual es-
plendem as armas da casa sobre a cruz branca de oito pontas dos 
cavaleiros de S. João de Malta. O escudo tem quatro quartéis, sob 
uma cimeira aberta que desfralda três penas revoltas de avestruz: no 
primeiro figuram as três trutas dos Gayoso; no segundo, o pinheiro 
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entre as dez lanças dos Caamanho; no terceiro, as três bandas dos 
Ribeira e no quarto as cinco estacas dos Valcárcel, todos sobreno-
mes bem galegos e da mais limpa e nobre origem.

Percorremos a casa. O hall, enorme, é enfeitado apenas de pa-
nóplias cobertas de elmos, escudos, lanças, espadas, clavas, alabardas 
e manoplas. Tudo em volta tem arcazes lavrados e bancos dos que 
antigamente se utilizavam nas igrejas. Ao lado há uma sala onde se 
reuniram formosas obras de artistas do país: um escravo de Parada 
Justel, uma paisagem de Llorens, uma camponesa de Sotomayor, 
uma marinha de Corral, duas águas-fortes de Castro Gil, um clé-
rigo de Corredoira, três paisagens de Manuel Colmeiro e uma 
perspectiva de cais de Torres, e em escultura obras preciosíssimas 
de Asorey, Eiroa, Miranda e Narciso. A seguir, o salão, com um 
magnífico conjunto de cadeiras barrocas e seis retratos de grande 
valor: uma dama que parece ser pintada por Goya, um oficial de 
marinha pintado por Vicente López, dois jovens guardas reais, de 
Madrazo, um cavaleiro do 1700, e um abade beneditino de au-
tor desconhecido. Passa-se depois à biblioteca; entre outras obras 
preciosas, vi aí a España Sagrada do Pe. Flórez, o Teatro Crítico e as 
Cartas eruditas de Feijóo, os Anales de la Corona de Aragón de Zurita, 
a viagem do Licenciado Molina, o código das “Siete Partidas” em 
edição de 1543, a famosa Bíblia complutense de 1515, o Diccio-
nario Geográfico de España de Pascual Madoz, as primeiras edições 
do Pe. Suárez e de Juan Pablo Forner, as histórias de Espanha de 
Masdeu, Pe. Mariana e La Fuente, uma cuidadíssima edição fran-
cesa de Erasmo e outra alemã de Goethe, os Diálogos de Amor de 
León Hebreo em sua edição de 1535, e outras muitíssimas obras 
de Gaspar de Sariñena, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, 
Baltasar Gracián etc. Continuando, entramos na sala de jantar, onde, 
em vitrinas um pouco descuidadas, se guardam frascos, taças, copos 
e outras peças de cristal das marcas mais reputadas do mundo; en-
contrei aqui meia dúzia de levíssimas taças venezianas, lindas como 
nunca vi outras. Ao lado fica a sala de jantar íntima, com as paredes 
cobertas de pratos populares – Tioira, Ninho de Águia, Maside, 
Bunho, Barcelos, Caldas da Rainha... – e depois a cozinha.
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A cozinha é para mim o pedaço mais confortável e querido do 
paço, e onde se escoam as minhas melhores horas. É amplíssima, 
escura e de tetos muito altos. A lareira poderia servir para empedrar 
uma praça, e fica toda sob imensa chaminé, que a cobre como se 
fosse um dossel. Os caldeiros ficam dependurados como sinos, e 
são grandes, como o sino maior de Toledo. O fogo está sempre 
aceso e em volta há sempre alguns velhos criados que passam o 
tempo falando de bruxas e feitiços. Entre os bancos da criadagem 
há um cadeirão de braços, muito cômodo, onde o dono da casa 
vai rezar o rosário todas as noites e comer nozes e figos secos, para 
saborear melhor os vinhos da colheita e ver quais os cuidados de 
que vão carecendo. Num recanto muito escuro está dependurado 
um ramo de louro para os temperos, e um raminho de oliveira 
para afugentar as bruxas; por entre os pratos andam os pacotes de 
canela, a xícara com sal e uma Novena de Sto. Antônio que a pobre 
cozinheira reza todos os dias para alívio dos seus antigos pecados 
e da sua ainda mais antiga dor reumática. Os chouriços pendem 
das vigas, como guirlandas, e os guarda-chuvas alinham-se junto à 
porta, como alabardeiros.

É assim o paço de S. Martinho de Názara, nobre e rústico, 
imponente e acolhedor. Aí nasceram priores de São Bento, pro-
fessores de Salamanca e Alcalá, cavaleiros de Ronda e de Granada, 
alcaides de Segura de León e de Mombeltrán, vice-reis do Peru e 
capitães-gerais de Andaluzia. Hoje ninguém lhe bate à porta nem o 
corteja; só os camponeses o veneram e lhe oferecem todos os dias 
a expressiva homenagem de uma súplica.

Dia 11 – Parece-me que estou metido numa caixa de vidro: 
vejo, mas não ouço. Todas as cousas parecem-me mortas, inexpres-
sivas, como se estivessem pintadas em decorações de teatro. Estou 
além de tudo. Sinto-me na insensibilidade mais completa. Nem sei 
o que quero. Sim, quisera dormir, dormir um ano inteiro, para sair 
da crise um outro diferente, desconhecido.

Dia 12 – Estou nervoso, inquieto. Muita vez tentei ler, mas a 
imaginação vai-se dos livros sempre fugitiva.
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Tentei escrever – uma carta, um artigo, uma impressão qual-
quer... Impossível. Parece-me que tenho a cabeça cheia de água. Os 
olhos se fecham, cansados, e as palavras, apenas chegam aos lábios, 
caem desconexas, como passarinhos que querem voar do ninho 
antes do tempo. Não há nada capaz de sujeitar a minha imaginação; 
é assim que se deve viver no Limbo dos Justos. Outras vezes me 
agito daqui para ali, como um leão enjaulado, e sinto que treme até 
a parte mais miúda do meu corpo, como se estivesse todo cheio de 
pilhas elétricas.

14 de novembro – Estou satisfeito com o meu quarto; na 
quinta não me puderam oferecer melhor dormitório, nem mais a 
meu gosto.

A cama, muito antiga, talvez do século XVII, é tão grande que 
podiam dormir comodamente nela até seis pessoas; o colchão, de 
folha de milho, produz um ruído acariciador a cada volta do corpo, 
os lençóis são de linho fresquíssimo e a colcha é toda tecida de 
cores vivas, com anagramas e corações, tal como as fazem nos seus 
teares domésticos as raparigas de Cartelhe, que quando trabalham 
para os seus noivos desenham galos verdes, pombas azuis e rosas 
vermelhas, e em volta legendas que dizem: – “Lembra-te de mim”.

O guarda-roupa, de velha madeira, quando se abre despede deli-
cioso aroma de maçãs e a mesa onde escrevo é toda de entalhes de 
conchas e cruzes, no gênero das mobílias compostelás.

Tenho também uma lindíssima pia para água-benta, de prata la-
vrada, ao gosto dos ourives do Porto; existem ainda no quarto uma 
gravura da Virgem do Monte Medo, cujo santuário visitei muitas 
vezes na minha meninice, e uma Madalena pintada em cobre, bem 
como duas cadeiras dignas de Filipe II e de seu augusto pai, o Im-
perador, e uma panóplia coberta de espadas oxidadas, ensanguen-
tadas sabe Deus em quantas batalhas. Tenho também uma pequena 
biblioteca onde fui reunindo os autores mais do meu agrado, e uma 
guitarra para matar possíveis saudades acadêmicas.

O quarto é amplíssimo, abrigado, e cômodo em todos os seus 
detalhes, e dá para uma larga varanda orientada ao meio-dia, toda 
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cheia de hortênsias e gerânios; uma das janelas abre para o jardim 
e dela se podem colher as flores das magnólias e ver as lágrimas 
dos rouxinóis.

É aqui que passo a maior parte do dia. Acordo sempre muito 
cedo, e, ainda no leito, leio uma ou duas horas; depois me levan-
to para fazer a primeira refeição, e continuo lendo até que me 
chamam para almoçar. Logo dou um pequeno passeio pela horta, 
tornando de novo ao quarto para ler ou escrever até á noite.

Ainda não vi o resto da casa, somente passei por alguns salões 
enormes e sombrios, que cheiram a umidade e ressoam como 
tambores, mostrando tão completo abandono que sentimos pena 
em olhar para eles. Os criados arrumaram entre os móveis, sobre 
tapetes riquíssimos, as melhores batatas, as frutas mais saborosas e 
o milho para a semente. Nota-se que ninguém se ocupa da casa. 
O pobre Luiz passa o dia inteiro no seu quarto, entre soluços e 
lamentos, não querendo saber de coisa alguma. Se corresse um ano 
assim, acabariam por apodrecer até as próprias pedras da fachada. 
Confesso que estou desgostoso por ter vindo para aqui; a amizade 
tem seus limites, mas a minha parece que a julgam infinita.

Dia 15 – Tenho a certeza de que me encontro no fim do mundo. 
Acho isto demasiado triste, aterrador mesmo. Parece que faz um 
século que estou enterrado neste poço.

Tanto ontem como hoje passamos o dia sem que ninguém 
viesse chamar à nossa porta, sem ouvir um vizinho, sem uma carta, 
sem que ninguém viesse saber de nós. Somente às horas da comida 
vejo o Luiz e uma velha criada, feia como os pecados mortais. 
Sei que tenho um criado ao meu serviço, porém ainda não lhe 
pus os olhos em cima; arranja-me o quarto enquanto vou à sala 
de jantar, mas desaparece logo que termina seu trabalho como se 
fosse levado por um furacão.

Umas vezes tenho vontade de chorar, outras de sair para a va-
randa aos gritos, para ver se algum campônio se apieda de mim e 
quer fazer-me a caridade de conversar comigo, um pouco que seja. 
Esta solidão e este silêncio esmagam-me, esgotam-me, asfixiam-me.



19

Maldita seja a hora em que vim dar neste desterro.
Dia 16 – São cinco horas da tarde e já quase parece noite.
A tristeza envolve-me como uma névoa e penetra-me até aos 

ossos, e aperta-me a garganta até parecer que me afoga. Vejo descer 
um rebanho da montanha, guiado por seu pastor, tão aflito como o 
São João menino das estampas e uma velhinha carregada de lenha 
que arrasta os pés, fatigada, e uma criança que se perdeu e grita 
aflita, a um lado e a outro: mamãe, mãezinha!... Sinto-me doente; 
juraria que estou com febre. Tudo isto estaria muito bem para con-
tado por novelistas, porém me faz desesperar.

E eu, afinal, não nasci para ser personagem de novela.
Dia 17 – Ai Paris dos meus amores! E Londres, Berlim, Mar-

selha, Milão, ou ainda Vigo! Ver grandes navios, trens, automóveis; 
ouvir muitos ruídos, esgotar cada instante, falar com mil pessoas em 
cada hora, sentir que se passam os dias como se fossem minutos e 
não ter tempo nem para pensar. Aqui estou eu, afinal, num intermi-
nável exame de consciência, e tenho medo de mim próprio!

Jamais havia pensado em mim, nunca me tinha visto “por den-
tro” e agora... é demasiado tarde, já estou demasiado cheio de re-
cordações, que um dia me pareceram agradabilíssimas e hoje se me 
mostram terríveis.

Esta noite não consegui adormecer completamente. Despertei 
não sei quantas vezes sonhando coisas extravagantes: tão depressa 
me via em Roma dando pancada no Papa como depois preso, entre 
soldados que queriam fuzilar-me.

Vi todas as minhas amigas vestidas de homem e a todos meus 
amigos vestidos de mulher, numa confusão danada, e ouvi uma voz 
misteriosa que gritava: isto é o certo; afinal cada qual se arranjou 
ao seu modo.

Vi-me num naufrágio no meio do Atlântico sem ninguém que 
pudesse salvar-me. Sonhei ainda que andava embriagado em pleno 
Boulevard dos Italianos, em Paris, empenhado teimosamente em 
beijar uma mulher desconhecida.
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E por fim ouvi o cantar de não sei quantos galos e o ladrar 
agoureiro de todos os cães das redondezas.

Dia 18 – O pobre Luiz inspira-me uma piedade infinita.
Disse-lhe da minha vontade de partir e nem sequer me respon-

deu: ficou calado, imóvel, com os olhos chorosos postos em mim, 
como se a minha amizade fosse a sua última e única esperança. Sua 
dor é imensa e sua solidão verdadeiramente trágica, aterradora.

Não! Não! Se for preciso ficarei com ele aqui até ao fim dos 
meus dias. Há menos de dois meses que lhe morreu a mãe e o 
infeliz anda como louco.

– Parte Fernando – respondeu por fim com o mesmo angus-
tiado tremor na voz – bem sei que este gênero de vida não é para 
ti, homem da cidade que és, habituado a todas as despreocupações. 
Vai, sim. Demasiada prova já me deste da tua amizade deixando 
Barcelona para me visitares. Esta casa, que é para mim o lugar mais 
amado do mundo, deve ser-te insuportável. Eu te compreendo. 
Aqui não há mulheres bonitas, nem luxos, nem amigos agradáveis, 
nem comodidades sequer. Quando eu era pequeno vivia-se aqui 
uma festa permanente, sempre com a casa cheia de convidados, 
porém, hoje... tu vês, só nos dá vontade de chorar. Vai. Sei que 
não tenho direito de pedir-te novos sacrifícios; muito fizeste já e 
bastante amizade provaste.

Como posso agora ter coragem de me ir embora?
Dia 19 – Luiz conta entre vinte e oito e trinta anos, e é meu 

amigo desde o tempo em que juntos, vestidos de marinheiro, fre-
quentávamos em Ourense a escola de Madrinham; convivemos nos-
sos anos de infância e de primeira mocidade, quando se pensam os 
primeiros pecados e ainda não se adivinham os primeiros remorsos.

Foi sempre o meu colega mais estimado. Nesse tempo era uma 
criança muito loura e muito branca, delgado como um fio, tão 
débil de corpo e alma que parecia que se iria quebrar ao mais leve 
empurrão e á menor contrariedade, tinha os olhos muito azuis e 
uma voz muito fina. Mas era alto, triste e demasiadamente crescido 



21

para a sua idade. Odiava a aritmética e fugia de estudar história 
universal. Era ingênuo como uma pomba e confiado como um 
cachorrinho chinês. Lembro-me que se preocupava muito com a 
leitura de livros piedosos. Um dia me perguntou: tu acreditas que 
o demônio compra as almas? Talvez, respondi. Pois eu lhe vende-
ria a minha – continuou – se me conseguisse um desejo. E ficou 
pensativo e calado, de olhos no chão. Contava-me todos os seus 
mais recônditos segredos, fazia meus exercícios mais difíceis e vi-
nha almoçar na minha casa todos os domingos. Estimava-o como 
a um irmão, esse irmão menor que nós gostamos de ver infeliz, 
para poder-lhe demonstrar que somos capazes de estimá-lo com 
todo o nosso coração. Quando nos separamos, ele para continuar os 
estudos em Santiago e eu para viver com uns parentes em Toulouse, 
ambos sentimos uma tristeza imensa por essa separação e, eu pelo 
menos, parti com a certeza de que nunca mais o tornaria a ver.

Passamos quinze anos sempre afastados, trocando frequentes 
cartas, isso sim, mas sempre muitíssimo distantes um do outro, pois 
meu pai exercia funções diplomáticas e sua carreira me levou a 
correr meio mundo: hoje em Atenas, amanhã em Estocolmo, de-
pois em Tókio, assim fui devorando terras, mares e ilusões.

Luiz ainda está, porém, muito jovem mesmo como se não tives-
se mais de vinte anos, e seu caráter se conserva tal qual o mesmo 
de quando era criança. Só eu me sinto velho, cansado, vencido, 
sem fé nem esperança, sem uma ilusão capaz de sustentar-me em 
pé, sem um amor capaz de fazer reviver meus antigos entusiasmos.  
O melhor da minha vida já se foi, passou, e não voltará nunca mais.

Dia 20 – Hoje, fizemos um passeio, de oito a nove quilômetros, 
para ver o cruzeiro que no século XVI levantaram os aldeões no 
ponto mais alto da montanha, a fim de afugentar da freguesia as 
más tormentas. O visitante menos observador nota que toda a Ga-
liza está cheia de cruzes: nos cumes, à guisa de para-raios, nos tetos 
dos celeiros, nas encruzilhadas dos caminhos, nas portas das casas, 
por toda a parte, os galegos traçam cruzes de pedra, de ferro, de 
madeira, de massa ou de pano. Por que se trata de um povo profun-
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damente religioso? Por que há no símbolo sagrado reminiscência 
de um culto fetichista, consagrado na heresia priscilianista e jamais 
extirpado? Por que ainda perdura o mito das insculturas primitivas, 
que com uma cruz representavam o homem, assim como com um 
círculo representavam a mulher?

Este que vimos hoje é um cruzeiro maravilhoso, parece uma 
renda: tem no anverso a figura de Cristo, no reverso, a da Virgem 
Maria, e no capitel da coluna que lhe serve de apoio, o símbolo dos 
quatro evangelistas. Dizem que muitos raios se apagaram ao tocarem 
essas imagens, e que, graças a elas, nem uma vez só a tempestade fez 
estragos nestas terras; quando se ouve a trovoada, os camponeses 
rogam a Santa Bárbara e suplicam a seu Cristo, mas é pelos amigos 
de outras comarcas, porque eles bem seguros se consideram.

Nós, seguindo um costume que não deve ser desrespeitado, dei-
xamos ao pé do cruzeiro umas espigas de milho, as quais o cura 
recolhe todos os sábados para custear com elas o culto das Benditas 
Almas do Purgatório. Ninguém as roubará, porque seria condenado 
ao fogo eterno, nem os animais as comerão, porque, ao chegarem, 
são perturbados por vozes celestiais, como o lobo de Agubio que 
acabou por ser amigo do irmão Francisco de Assis.

Dia 22 – “Escreve-me logo que parta o trem – disseste-me – de 
tal modo que possa receber a tua carta assim que chegue à aldeia; 
estarei tão triste e acabado, que só pelas tuas palavras poderei reviver. 
A tua carta será o melhor farol a ensinar-me o caminho do regresso.

Prometi cumprir os teus desejos e escrevo-te. Quisera infundir-
-te alegria, confiança, ilusão, mas não sei; desejaria falar-te apenas 
de modas, de festas, de jogo, de noites alegres, de algo que te deci-
disse a voltar em breve – impossível. Crê: se tu estás triste, eu sinto 
um desespero como não senti em toda a minha vida.

Vivemos apenas uma amizade de oito dias e um intento de 
amor que ficou numa longa noite das mais insuspeitadas confissões; 
é possível que tu já a tenhas esquecido, ou a lembres entre sorrisos 
desdenhosos, sem importar-te de mim nem dos meus suplícios. Eu 
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não. Entre os meus braços cantaram seu orgulho muitas vezes estes 
e os outros, alguns dormiram um leve sono de gozos entrevistos 
e os mais desvelaram ardidas horas de sedes implacáveis; nunca vi 
neles mais que as minhas pobres refeições no Café Peninsular e, 
quando mais, uma amizade efêmera que sabemos perdida no mes-
mo instante de nascer. Agora não; agora vejo que tu és diferente 
de todos os outros e percebo que significas uma paixão definitiva 
na minha vida. Sim, Fernando, sim: estou loucamente enamorada 
de ti, e não poderás ver nenhum interesse nesta declaração porque 
não voltaremos a encontrar-nos nunca; tu ainda passarás uma longa 
temporada por esses montes e eu saio amanhã para Budapeste com 
um milionário inglês que ontem conheci no Colón. Nunca nos 
voltaremos a ver! Não me importa que não acredites em mim, mas 
juro-te que os meus olhos cheios de lágrimas só te miram a ti, que 
as minhas mãos ainda guardam a quentura inefável do teu corpo e 
que os meus lábios só dizem o teu nome, com o mesmo fervor que 
quando menina rezava aos meus santinhos. Não te esquecerei na 
minha vida; amar-te-ei com toda a minha alma até exalar o último 
suspiro, e rezarei cada noite para que Deus te faça feliz.

Não fui dizer-te adeus como me pediste, porque não tive cora-
gem. Não poderia resistir à tentação de suplicar-te que me levasses 
contigo, e tive medo, não sei bem se do teu desprezo ou da tua boa 
vontade, porque o aceitar-me ao teu lado talvez fosse para ti uma 
complicação, e eu quero-te demais para criar qualquer dificuldade 
na tua vida.

Não me esqueças que eu te lembrarei sempre com o maior amor 
que possa ser imaginado. Não me espanta a ideia de não voltar a 
ver-te; mais me aterroriza o supor um encontro tardio, quando os 
dois sejamos velhos, e os nossos corpos se repudiem por esgotados 
e as nossas almas, por frias e insensíveis, não sejam capazes de com-
preender-se. Quero sonhar que então, Fernando da minha vida, 
terás para mim a mais fina sensibilidade, a mais deliciosa estima, a 
mais serena inteligência, para ver através do meu cabelo branco, e o 
meu pobre rosto macilento, e os meus olhos ressequidos e turvos, 
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esta minha alma que será sempre moça na divina ilusão de amar-te, 
sempre moça na divina ilusão de esperar-te.

Quisera escrever-te em outros termos; gostaria que com a mi-
nha carta chegasse a ti um pouco de alegria, mas não sei, não pos-
so. Amo-te com todo o meu coração e tenho que dizer-te assim, 
porque se não morro. Escrevo-te num restaurante vulgar, em papel 
vulgar, e com as palavras mais vulgares que nunca terás lido; sei que 
as perdoarás. Agora vou preparar as malas, descansar umas horas 
sonhando contigo, e amanhã... já que longe estaremos os dois – que 
imensa distância haverá de mim a ti!”

Pobre pequena! Só agora sou capaz de perceber que ao teu lado 
poderia ser feliz. E nunca te voltarei a ver! Apenas sei teu nome – 
Helena – e só com este nome não te encontrarei. Sim, sim; talvez 
o melhor é não voltar a encontrar-nos.

Dia 24 – O cruzeiro da estrada de Roucos, cada vez me causa 
mais pavor. Hoje, voltamos lá e bem sabe Deus sem eu desejá-lo.

Sempre conserva uma lamparina de azeite, iluminando-o, e nin-
guém sabe ainda, nem quem leva o óleo, nem quem acende a luz; 
suspeita-se, sim, mas na vida aldeã só se vive de suspeitas, e se lhes 
déssemos atenção, ficaríamos loucos.

Este cruzeiro foi construído há sessenta ou setenta anos e da 
maneira mais misteriosa. Vereis; foi assim:

Uma noite, quando os moços vinham de cortejar as noivas, 
escutaram uns lamentos desgarradores, que pareciam sair das en-
tranhas da terra; correram e encontraram um jovem agonizante, do 
qual antes de morrer ainda ouviram umas palavras que cada qual 
entendeu a seu modo. O jovem era belo, esbelto, elegante e total-
mente desconhecido na comarca; apresentava dois tiros de pistola 
no peito e tinha na mão um lenço finíssimo, de seda, com uma flor 
bordada a duas cores. A justiça indagou, mas em vão; ninguém pôde 
reconhecer o morto.
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Deu-se-lhe sepultura e nela foi plantada uma cruz, sem nome, 
nem indicação alguma. Dois ou três meses depois apareceu, junto à 
cruz, uma lápide de mármore, que tinha a seguinte legenda:

“Em vida, amante, e na morte, amado”

De quem era a lembrança? Não se sabe.
Um ano depois chegaram dois pedreiros, de fala estranha, que, 

segundo dizia o padre, eram naturais da França, e em três dias cons-
truíram o cruzeiro e partiram para nunca mais voltar. Quem trouxe 
os pedreiros? Quem os mandou vir? Quem os pagou? Não se sabe. 
Alguém ouviu dizer que uma dama os enviara, dando-lhes anteci-
padamente boas moedas de ouro.

Os meninos, começaram a fazer sua lenda, e as velhas, a contá-la: 
um cavalheiro português enamorou-se da filha de um conde, ca-
sada com um personagem importante; todos os meses vinha vê-la 
de um castelo fronteiriço. Um dia, o marido enganado soube tudo, 
esperou o fidalgo entre os pinheiros, matando-o a tiros, como se 
fosse um lobo faminto. A amada infeliz manda rezar, todos os dias, 
missa por sua alma e secretamente mantém a lâmpada acesa, eterna 
como seu amor.

– Mas a dama já deve estar morta – arguí quando escutei o 
conto.

– Se morreu, ninguém sabe quando, nem como, nem onde.  
O filho desses amores desventurados, porém, reside na freguesia 
e sabe recordar seu pai. Dizem que se lhe parece muito. Talvez o 
senhor o conheça...

Este cruzeiro de Roucos me dá frio. Luiz gosta muito de vir 
aqui e ri do romanceiro, mas eu... não sei... sinto espanto. Hoje 
estivemos ali até bem entrada a noite; já não se ouvia rumor de 
vozes, nem se percebia o clarão das cozinhas.

De regresso, encontramos o vigário, que parecia espantado com 
a nossa presença.

– De onde vêm a estas horas?
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– Do cruzeiro de Roucos – disse eu, inocentemente.
E o bom padre ficou, durante muito tempo, olhando para Luiz, 

sem dizer nada.
Logo, em tom de despedida, nos disse:
– Deus vos acompanhe!
E foi-se embora ao trote nervoso e assustado da sua cavalgadura.
Dia 29 – As vinhas ficaram despidas e se retorcem de frio, sem 

mão piedosa que as abrigue; as árvores, na margem do rio, entrela-
çam os seus ramos desoladas, sem um único verdor, projetando-se 
sobre a água como uma imensa tela de aranha; o campo arenoso, 
mas sem o calor alucinante dos desertos, ficou ermo e hirto. Não se 
ouve uma canção, nem um desses diálogos que vão de uma cerca à 
outra, enchendo o ar de promessas e de felizes augúrios. Os cami-
nhos parecem costelas de um gigantesco esqueleto insepulto. Orte-
ga y Gasset sentiu a dor dos pobres caminhos castelhanos cortados 
violentamente pela via férrea; porém, não viu estes pobrezinhos 
caminhos galegos, mortos de fadiga, que sobem e descem de um 
lado para outro, como mendigos desventurados, e que no inverno 
ficam sozinhos, olhando-se de longe, sem se poderem auxiliar mu-
tuamente, nem tão sequer dar-se abrigo.

O olhar fica gelado diante dessas vinhas abandonadas que só 
voltarão a reverdecer com os ventos de março.

De vez em quando a neblina sente pena da paisagem e desce a 
acariciá-la, e logo quando vai embora, a despedida é tão dolorosa, 
que toda a terra fica molhada de lágrimas. Os sinos também têm 
piedade dos vinhedos mortos e de longe rezam suas orações, cada 
manhã e cada tarde. Só aos pombos, naturalmente tão submissos e 
bons, não inspiram compaixão as pobres vides cadavéricas, e vêm 
bicar nelas – em manjar sacrílego – a semente seca dos últimos 
cachos, murchos.

30 de novembro – Se há uma raça em que se entranhou até 
os ossos a ideia de morte, é a nossa raça celta. Percorrei qualquer 
dos seus países: A Irlanda (Erin), a Bretanha (Armórica), Cornualha 
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(Cornubia), a Ilha de Man, a Escócia, o País de Gales (Cambria) ou 
a Galiza – e vereis como na lenda, na canção popular, nos provér-
bios, nos costumes mais espalhados, a morte chega a ser uma ob-
sessão. Em nossa literatura – desde O’Flary a Castelao, desde Yeast a 
Otero Pedrayo – é o tema mais tratado e sempre com doçura, com 
amor, dir-se-ia até, com gozo.

Aos celtas, gente de longa vida em geral, não nos importa mor-
rer. Aceitamos a morte como a coisa mais natural deste mundo e, 
sem grandes preocupações ultraterrenas, sabemo-la esperar serena-
mente. Preocupa-nos, isso sim, o como havemos de morrer: – es-
panta-nos a morte repentina, angustia-nos pensar que nossos olhos 
possam cerrar-se, para sempre, longe da pátria nativa, e enche-nos 
de pavor a ideia de sucumbir afogados. A nossa mais firme espe-
rança cifra-se sempre em morrer no lar paterno, e ser enterrados 
de tal maneira que nossas cinzas se confundam, para sempre, com a 
terra negra e úmida onde passamos os nossos primeiros anos, onde 
vivemos as nossas primeiras emoções.

Há uma página impressionante do ilustre autor de Cousas da 
Vida, que fará chorar a quantos galegos a mostreis: – é um emigran-
te recém-chegado de Ultramar, esquelético, amarelo, que agoniza 
nos braços de sua mãe velhinha, vendo, pela pequenina janela de 
seu pobre quarto aldeão, a paisagem outonal, e diz assim as suas 
últimas palavras: “Eu não queria morrer lá, sabe, minha mãe?”. 
Compreende-se que alegria há nesta morte!

Gostamos dos mortos. Nossos cemitérios ficam no meio da 
aldeia, rodeando a igreja, e, cada vez que por lá passamos, apro-
ximamo-nos para rezar em sua intenção, dir-se-ia: para dialogar 
com eles. Cuidamos amorosamente de seus túmulos; levamos-lhes 
cada domingo água benta, e muitas vezes os encontramos de noite 
pelos caminhos – a “Estadeia” e a “Estadeínha” –, em grata ou em 
torturada companhia, conforme em vida foram, boas ou não, as 
nossas relações com eles.

Imaginai um vizinho qualquer da aldeia, – João Carvalho – gra-
vemente doente, já em transe de morte. Todos os aldeãos vão vê-lo 
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cada dia e as velhas fazem-lhe companhia de noite, falando cada 
qual dos seus mortos a fim de que João possa dizer-lhes como aqui 
são lembrados e queridos. Um dia qualquer leva-se-lhe o Viático, 
que é acompanhado processionalmente por todos os lavradores da 
comarca, com tochas acesas e trajes domingueiros. Quando João 
fecha os olhos para sempre, vestem-lhe a sua melhor roupa, com-
pram-lhe sapatos novos, e fazem-lhe velório amigos e inimigos, 
homens e mulheres, um velório sem lágrimas, no qual os enamora-
dos se arrulham e se beijam e, muitas vezes, antecipam casamentos.

Levam-no depois à igreja, para que o pobre João assista à sua 
missa de defunto, e cada assistente paga um responso, e assim os 
ofícios e cânticos litúrgicos duram de cinco a seis horas, desde a 
alvorada até perto do meio-dia. Depois, caminho da sepultura, to-
das as vizinhas hão de chorar, e hão de elogiar o defunto em gritos 
dilacerantes, tal como as carpideiras romanas.

– Adeus, cravo aceso! Adeus, alegria do monte! Não nos aban-
dones, amor de nossa vida! Que será de nós sem ti, semente de 
gozos? Adeus, sol de todos os dias!

Os mais belos ditirambos se ouvem, então: chamam-no de barco 
de vela, ramalhete verde, botão de rosa encarnada, ninho de pássaros, 
fogo de inverno... Já no túmulo, cada um dos assistentes toma de um 
punhado de terra, beija-o e joga-o docemente sobre o caixão.

Na Idade Média, os nossos antepassados iam com frequência 
comer nos cemitérios, sobre as sepulturas, em dias marcados e so-
lenes. Eram famosos os jantares do cemitério de Noia, de que nos 
fala o historiador Murguia. Os túmulos são todos de terra, e sempre 
estão adornados com flores, conchas marinhas ou areia branquís-
sima. Cobertos de uma lousa de granito ou de piçarra, esculpia-se 
antigamente nela o símbolo do ofício em que trabalhava o morto: 
uma âncora, se fosse um marinheiro, um martelo, se pedreiro, uma 
regra, se alfaiate, uma enxada, se lavrador... O cemitério é sagrado, 
sacratíssimo. De muitos se diz que têm, de mistura, terra dos Santos 
Lugares e é curioso notar que, embora em vida se vivesse fora da 
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Igreja, todos queriam ser enterrados em “terra sagrada”, no cemi-
tério católico, entre cruzes e “recorderis”, missas e bênçãos.

O culto mais espalhado entre os celtas é o das benditas Almas 
do Purgatório. Jamais imaginaremos os nossos mortos no Inferno; 
no Céu não os poderíamos ver, a menos que fossem santificados, e 
no Purgatório facilmente os representamos no retábulo dos Espí-
ritos e assim continuamos a vê-los, por eles rezando e falando-lhes.  
A desventurada mãe de João Carvalho, cada vez que vai à Igreja 
vê o seu filho entre as chamas, reconhece-o na tosca representa-
ção do escultor anônimo, e pode falar-lhe largamente: conta-lhe as 
suas preocupações, pergunta-lhe pelas suas penas e oferece-lhe o 
sacrifício de suas economias para uma missa, de quando em quan-
do. Nossos mortos não morrem nunca. Nos dias de sol ardente, 
parece-nos que podem sofrer sede e nas noites geladas do inverno 
tememos que passem frio. Sentimos a Humanidade através da ago-
nia, e nos rosários de família não há casa em que não se reze pelos 
caminhantes, pelos navegantes, pelos moribundos...

E eu, Senhor, onde morrerei eu? Meus pés andam percorrendo 
todos os caminhos do mundo, minha frente se enegrece no ar de 
todos os mares. Muito poucos me acompanharão com a sua recor-
dação amiga, quando eu morra. Que importa! Minha vida andará 
nas orações de todos os da minha raça, que rezarão cada noite por 
mim, na falange desconhecida dos sem-pátria.

1 de dezembro – Ontem na missa paroquial, conheci dona 
Glória, velhinha, enrugada, retorcida como uma oliveira, encolhida 
como uma passa, com sua elegante mantilha negra e um grande 
rosário de azeviche, que não acabava mais de rezar. À hora das 
oferendas, vi-a, humílima, com o círio entre as mãos como uma 
pobre lavradora, e depois, à hora da benção, vi-a erguida como uma 
fidalga de mausoléu. À saída, entre os camponeses que se demora-
vam a fazer comentários sobre as colheitas, apresentei-lhe os meus 
respeitos e fui vítima do seu primeiro interrogatório. Hoje, fomos 
a sua casa, convidados a jantar na sua companhia.
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Dona Glória anda já beirando os setenta anos, mas conserva-
-se ainda ágil e faladora como nos bons dias da mocidade. Tem 
os olhos verdes e ainda formosos, profundamente expressivos, e 
o cabelo tão branco como a lã dos cordeiros de Latrão; veste-se 
sempre de preto, severamente, e brilha na sua mão esquerda uma 
grande esmeralda entre rubis escuros como gotas de sangue. Afeta, 
por vezes, ares inquisitoriais, como as fidalgas da casa de Áustria, 
apertando com energia um grande medalhão que usa ao peito a 
guisa de comenda, e por vezes sabe sorrir com a doçura com que 
só sorriem as velhas freiras quando recebem a visita dos sobrinhos. 
Tenho a impressão de que vi essa senhora mil vezes, através dos 
museus, pintada nos retratos mais belos e famosos. Evoco um qua-
dro que a representa exatamente, e que vi em Viscaia, no palácio 
de Urrixeta, onde dizem que na tela está imortalizada – por artista 
infelizmente desconhecido – dona Clara de Ubilla y Sarasua, dama 
da rainha Dona Mariana.

A minha dona Glória é deliciosamente simpática, tem uma voz 
maravilhosa e sabe falar, de modo que a seu lado, as horas passam 
insensíveis. Foi seu pai d. Fernando de Figueroa y Ulhoa, cavaleiro 
da ordem de Calatrava e oficial da marinha real; sua mãe, uma 
das filhas – dizem que a mais linda – da inolvidável marquesa de 
Laínho, e seu marido o coronel Souto, carlista nos exércitos da 
Catalunha, que teve triste fim em não sei qual das quatrocentas 
revoluções de fim de século. Dona Glória viveu muito pela França, 
conheceu Leão XIII e conspirou em quase todas as províncias de 
Espanha. Fala de Espartero, de Narváez, de Cánovas e de Castelar 
como se ainda os estivesse vendo; recorda em todas as suas minú-
cias as Constituintes de 69, a República de 73 e a Restauração de 
Afonso XII; os discursos enternecedores de Aparisi Guijarro, o tom 
heroico e o modo burocrático de Martínez Campos e os atrevidos 
galanteios do duque da Torre. Esquadrinha com tanta familiaridade 
a História que fico frequentemente sem saber de quem fala, porque 
cita as mais altas personagens apenas pelo nome que receberam 
na pia – Emílio, Praxedes, Antonio, Ramón... – como se fossem 
camaradas de colégio.
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Quando ficou viúva, dona Glória abandonou a corte e correu a 
refugiar-se na sua quinta galega, levando consigo um rico tesouro 
de antiguidades e um arquivo muito mais rico ainda, que ora se 
guarda entre títulos de nobreza e escrituras de foros. É galega até 
a medula dos ossos e tudo na sua casa tem o sabor da terra natal: 
as rendas são de Camarinhas, a baixela de Sargadelos, as toalhas de 
linho de Padrom, as pratas de Compostela, os tapetes de Juvia. Mas, 
como para matar saudades de suas viagens e manter ainda acesa a 
ilusão de novas navegações, gosta de um certo exotismo, que é nela 
sempre atraente e saboroso: rum de Jamaica para o café, doce de 
abacaxi na sobremesa, marrasquino de Zara para adoçar a noitada 
e cigarros turcos para aromatização do diálogo, que se prolonga 
sempre cativante.

Falamos horas e horas. Fez-me subir pela sua árvore genealógica 
como a criança a quem asseguram a existência de um ninho cheio, 
enredou-me nas contendas de não sei quantos marqueses primos 
seus, levou-me a maldizer não sei que bispo que lhe fechou o 
seu oratório familiar para congraçar-se com o partido liberal, e só 
então, às horas tantas, consentiu em que nos despedíssemos, com a 
promessa de que voltaríamos em breve a jantar com ela outra vez. 
À despedida, deu-nos a mão a beijar, senhoril como uma rainha, e 
mirou-nos de alto a baixo, através da sua luneta montada em ouro 
e esmaltes – luneta que estreara em Durango dançando com o 
conde de Morella, numa grande festa que o pretendente oferecera 
à baronesa de Somoggy, agente de ligação com o imperador da 
Áustria-Hungria.

Dia 3 – Boa parte da tarde passamos falando de heráldica e 
genealogia galegas, ciências que não servem para nada, mas que são 
imprescindíveis a pessoas que saibam estimar-se. Luiz é um grande 
erudito na matéria. Tem os melhores nobiliários – o de Vasco da 
Ponte, o do P. Gándara, o do conde de Barcelos – e os catálogos 
mais bem elaborados; discreteia pelas ascendências dos Lemos, dos 
Altamira, dos Méndez, dos Acosta, dos Bermúdez... como se esti-
vesse recitando os dias da semana. Lê nas pedras de armas como em 
um livro: a lousa sobre dois lagartos emblema dos Lousada; duas 
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esporas e duas caldeiras dos Puga, três lírios dos Deza, uma banda 
dos Andrade, um as três barras dos Temes, cinco folhas de figueira 
dos Figueroa, seis arruelas dos Castro e treze dos Sarmento, a roda 
de Santa Catarina dos Varela, que sei eu! Invejo-o, e tanto mais 
porque quem sabe a história da nobreza galega sabe a origem da 
castelhana, que é a mais citada e heroica do mundo. Os Feijóo, os 
Soutomaior, os Cadórniga, os Saavedra, os Ulhoa, os Novoa, os 
Riobó, os Villamil, os Mendoza, os Pardo, os Fonseca, os Villama-
rim, os Rajoy, os Miranda, os Salgado, os Taboadas, os Quiroga, os 
Zúnhiga aqui tiveram seus solares e sua jurisdição, e pessoas de suas 
casas batalharam em Flandres e no Milanesado, na Turíngia e nas 
Duas Sicílias, no mar de Lepanto e diante das muralhas de Jerusa-
lém, e vararam os Andes, e pelejaram pelo áureo e férreo império 
dos Incas, e cristianizaram infiéis nas remotas ilhas do Japão.

Em vez de tanta datilografia e tanta regra de três aborrecida, 
dever-se-iam educar as crianças nessas belas e enobrecedoras dis-
ciplinas; são estudos que levantam o espírito, que ensinam a olhar 
para cima, que fortificam a dignidade – uma espécie de ginástica da 
coluna vertebral. Se eu tivesse um filho, toda a minha preocupação 
seria educá-lo para que fosse um perfeito cavalheiro; só assim, com 
o correr dos anos, seria capaz de suportar o peso opressor da glória 
ou da miséria.

Dia 4 – Hoje fomos a Casaldereito, um palácio grande, imenso, 
todo de granito, com ampla porta blasonada e uma torre alta onde 
as pombas vão namorar-se. Os móveis são severos, as tapeçarias 
já estão deliciosamente descoloridas e as armas das panóplias co-
meçam a apodrecer com a umidade. Nessa casa hospedou-se um 
dia o marechal Moore e uma noite a alourada e sempre peregri-
na duquesa de Gevreuse. Dos tempos em que a dona da casa era 
mocinha, ficou um negro piano de cauda, agora sempre fechado, 
sobre o qual arde todas as noites um candelabro barroco, de prata; 
por essa época, tocavam-se no piano tristes valsas de Chopin e 
minuetos ebúrneos, que logo ficaram esquecidos ante a pompa 
espessa dos rigodões. Agora parece um desses pianos desarranjados, 
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que só prestam para que os meninos precoces estudem pecinhas de 
Schmoll e valsas fáceis de Godard.

Ao pé do piano, falamos muito de música. Bach, Mozart, Liszt, 
Schubert, Schumann, abriram, majestosos, a amada evocação de 
Ravel, de Debussy, de Falla... Contei as minhas saudades do Café 
Greco, de Roma, na Via Condotti, aonde Wagner ia todas as tardi-
nhas, e daquelas noites madrilenas do Café de São Bernardo, por 
onde aparecia quase sempre o maestro Bretón, o de “La verbena de 
la Paloma”. Chegamos afinal a esta conclusão: a música foi pensada 
no século XVIII e escreveu-se no XIX para ser interpretada no XX.

Quando saímos de Casaldereito, brilhou, por instantes, a lua. Os 
ciprestes recortaram-se como lanças na difusa claridade morta e 
uns cães ladraram, mordendo o ar adormecido.

Dia 5 – São duas horas da madrugada; já tenho a minha ba-
gagem preparada, e escrita uma longa carta na qual me despeço 
de Luiz. Devo fugir porque aqui me consumo de tristeza... e não 
tenho coragem para dizer-lhe adeus. Partirei antes que rompa o dia, 
antes que ele possa acordar; quando cantem os galos despertarei o 
criado, farei que ensele os cavalos e... pronto!

Adeus, paço de S. Martinho de Názara, choroso na orfandade 
de todas as palavras. Vou-me covardemente, fujo-te, porque me dás 
medo, porque não posso amar-te na tua negrura e, contudo, acaso 
algum dia a tua lembrança chegue a mim com saudades infinitas. 
Desde meu alegre hotel de Trieste é possível que te veja docemen-
te, com a tua chaminé acastelada, e os teus ciprestes senhoris, e os 
teus eucaliptos trágicos. Escutarei teu silêncio morto e ouvirei teus 
prantos desconsolados.

Não, não vou embora; Luiz seria capaz de suicidar-se. São seis 
horas. Já se ouvem passos pela casa. Não, não. Uma mão invisível 
me retém e uma voz imperceptível me chama. Já há qualquer coisa 
minha em todo isto que me rodeia; a minha alma está espalhada, 
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em pedaços, por estas pedras empapadas de soluços, e longe daqui 
sentir-me-ia vazio, oco, morto, mais morto que este romper da alva 
que se abre frio e prateado, como uma paisagem enluarada.

Dia 6 – Muitas pessoas que respeitam e até mesmo reveren-
ciam os pacientes guardadores de selos e cartões postais, riem-se 
zombeteiramente dos pobres colecionadores de autógrafos, como 
de seres estranhos passíveis da mais ridícula e infantil das manias. 
No entanto são os que possuem maior riqueza sentimental e, na 
maioria dos casos, os de mais fina inteligência. Declaro que, como a 
menina romântica que procura o louvor dos poetas e a senhora que 
gosta de homenagens célebres, apraz-me pedir, estudar e conservar 
amorosamente originais de pessoas conhecidas e manuscritos dos 
espíritos singulares que o acaso me apresentou aqui ou ali. Creio 
que, num país com grande riqueza de colecionadores de autógra-
fos, seria mais fácil e grata a tarefa de escrever histórias de literatura 
e que estas – inevitavelmente – seriam mais verdadeiras, fundas, 
humanas e sentidas. Também eu tenho meu álbum de autógrafos e 
bastante nutrido e variado. O douto professor da Universidade de 
Madrid e ilustre acadêmico Dr. Antonio Ballesteros convidava-me 
certa vez a publicá-lo, documentando-o com um anedotário que 
poderia ser especialmente curioso. Esse projeto ainda me anda pela 
gaiola dos desejos, inquieto como um pássaro ansioso de escapar.

Lembro agora duas páginas, por exemplo, tão expressivas que 
bastam para definir o caráter de dois dos nossos maiores prestígios 
na Espanha de princípio do século: D. João Vázquez de Mella e a 
condessa de Pardo Bazán, escritora exímia, autora dos célebres ro-
mances: El cisne de Vilamorta, Los pazos de Ulloa, La quimera e aquela 
admirável e cada dia mais intensa visão de S. Francisco de Asís. Co-
nheci-os muito e convivi com eles horas da mais saudosa lembrança.

Mella, o grandiloquente parlamentar, chefe e verbo do tradicio-
nalismo e homem inflamado no mais apaixonado fervor religioso, 
era ilimitadamente preguiçoso, desordenado e boêmio. Vivia com-
pletamente só. Sua pequena casa, atulhada de livros mal arrumados, 
era um santuário frequentado apenas por meia dúzia de amigos 
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íntimos, que com suas palestras davam ao tribuno o insuperável 
gozo de converter as noites em dias, disputando até de madrugada 
sobre tudo quanto fosse divino ou humano.

Em uma de minhas visitas fui convenientemente armado com o 
meu álbum e pedi-lhe umas linhas que Mella escreveu ao correr da 
pena, sem deter-se nem um minuto a meditar no que me ia dizer:

– “Somos todos estudantes, e o devemos ser de três livros: o 
mundo exterior, o interior e o superior. Necessitamos estudar e 
conhecer os dois primeiros, através dos quais atingiremos o último, 
que se refere ao próprio Deus, autor dos outros. Por isso, toda ciên-
cia que prescinde de religião prescinde de si mesma.”

Quarenta e oito horas depois dialogava eu com a condessa de 
Pardo Bazán, em sua alegre habitação, na madrileníssima rua da 
Princesa, e abria-lhe diante dos olhos, pequenos, duros e imperti-
nentes, meu estimado álbum. Mulher de cultura extraordinária, era 
desgraçadamente dominadora, pretensiosa e não tanto simpática 
quanto quereríamos; não reconhecia valor alheio e guardava avara-
mente sua estima, da qual ninguém se poderia orgulhar. De origem 
simples e vulgar – nobre o era por concessão pontifícia – a vaidade 
fazia-a sentir-se aristocrática como as nossas primeiras damas e não 
lhe descansou a vontade enquanto não conseguiu de Afonso XIII 
um condado hispânico, que veio a ser o da Torre de Cela, pouco 
depois cedido a seu filho Jaime.

Vagarosamente foi lendo D. Emília as páginas escritas, com hi-
pócrita curiosidade, com ânsia visível de encontrar qualquer lapso 
ridículo. Ao chegar à página que Mella escrevera, deteve-se e releu-
-a com duplicado escrúpulo. Encarou-me em seguida e lançou-me 
este agudo comentário que me atravessou como um dardo:

– Tem graça esta afirmação de que “todos somos estudantes”. 
Em toda a sua vida Mella não estudou uma hora que fosse. Fala 
muito bem, não há dúvida, e que é o primeiro orador de Espanha 
não o nego. Mas não sabe nada de nada. Não concorda comigo?

– Meu Deus, Condessa! Não me atrevo a julgar João Mella!
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– Pois eu me atrevo; e garanto-lhe que não tem cultura sufi-
ciente para resistir ao exame de admissão à Universidade. Não sabe 
nada. Conheço-o desde menina.

E, mordaz, cruel, ímpia, escreveu em continuação:
– “Olhe, João Mella, boca de ouro: teçamos o véu recamado e 

sutil da teologia, mas que se entrevejam por baixo da primorosa 
tela as formas ideais de Palas Athena, mãe de todo saber e advogada 
dos verdadeiros estudantes, isto é, dos que estudam...”.

Ergueu-se, orgulhosa como uma princesa de antiga corte cas-
telhana, e estendeu-me o álbum ferido, qual juiz que ditasse com 
prazer uma sentença de morte.

Cristãmente morreu a Condessa poucos dias depois; creio que 
a minha página foi a última escrita por sua mão.

Com o passar do tempo, Mella soube do episódio e riu-se bon-
dosamente. Ao amigo que lho contou, parece que fez este ponde-
rado comentário que se repetiu muito:

– E ainda me censuram de haver ficado solteiro e viver como 
um frade! Tenho verdadeiro terror às mulheres. Calcule se me ti-
vesse casado com a Condessa, qual seria minha sorte; era capaz de 
esmagar-me contra uma parede.

Dia 8 – Hoje de manhã cedo, chegou o senhor abade para dizer 
sua missa na capela da quinta e deixou-se ficar, passando o dia todo 
conosco. É um homem mais velho do que jovem, com a cabeleira 
toda branca e já um pouco acurvado pelos anos. Jogando baralho, 
fez-se noite e, quando demos conta disso, compreendemos que já 
não eram horas de deixar o pobre clérigo ir pelos caminhos e o 
convencemos a adiar o seu regresso para o dia seguinte. Depois da 
ceia, saboreamos uma garrafa de conhaque velhíssimo, que nem 
sei como pôde aparecer por estas alturas. Já com a serenidade um 
pouco perdida, os nervos abalados, e a imaginação quente como 
uma brasa, comecei a divagar sobre questão tão difícil e espinhosa 
como é a das crenças religiosas, que tantas guerras originou e ainda 
poderia promover aqui novas batalhas.
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Sou católico, admiro apaixonadamente a figura de Cristo, creio 
nele e faço quanto posso para acomodar-me, na mais humilde ser-
vidão, não só à doutrina, está claro, como também – o que é mais 
difícil – à política da Igreja Romana. Mas, lá no fundo de minha 
alma, guardo um culto exaltado, do qual não posso desligar-me, aos 
imortais deuses helênicos, que enchem toda a minha saudade.

Sim, creio em Dionísio e em Poseidon, em Zeus e em Palas, em 
Afrodite e em Ceres. Tenho saudades infinitas de Elêusis e daria 
metade da vida para peregrinar, com o meu ramo de mirto, aos 
velhos santuários renascidos.

O senhor abade ficou assustado com as minhas palavras e 
olhou-me como os teólogos olharam Joana d’Arc, antes de mandá-
-la para a fogueira. Mostrei-lhe imediatamente o meu horóscopo, 
expliquei-lhe os signos que o astrólogo havia traçado na casa do 
Sagitário e somente então volveu ele ao seu habitual bom humor, 
dizendo com seu riso mais natural e espontâneo:

– São tolices, essas, de quatro ignorantes, ou brincadeiras com 
que costumam se divertirem as pessoas que não estão em seu pleno 
juízo. Estranha que um homem como o senhor acredite.

Insisti, e demonstrei-lhe como a alegria tinha fugido da vida 
quando o mundo desprezou os antigos mitos. Com o cristianismo 
o mundo se fez vale de lágrimas; com o Crucificado nasceu a an-
gústia. O Nazareno é a encarnação da dor.

O bom padre se ria cada vez mais e eu, então, sem poder conter-
-me, peguei esse livro maravilhoso que anda sempre comigo e que 
se intitula: A morte dos Deuses, e, com uma emoção infinita, li para o 
abade aquele tenríssimo capítulo XII, no qual Merejkowsky conta 
o passeio que Juliano fez para cumprir promessas no monte de 
Hélios, onde no dia das festas só encontrou o menino Hepherion, 
filho da sibila Diotima e do velho Gorgias, única família crente 
ainda na magnífica religião morta. O senhor abade, contra os seus 
melhores desejos, também se comoveu um pouco com a leitura. 
Luiz escutava calado e assistia à discussão com os olhos cerrados, 



38

como querendo povoar sua imaginação vazia, de sombras amigas 
com as quais pode falar a sós, depois, nas longas horas, nos silêncios 
profundos, na solidão erma, quando todo o coração se nos vem aos 
lábios, como um mísero náufrago à superfície agitada das ondas.

E eu continuava o meu discurso, cada vez mais exaltado, em 
honra e glória daquela sublime Grécia, que há de ser eternamen-
te fonte da melhor sensibilidade humana. Falei-lhes da elegância 
ímpar do “Apolo” do Belvedere, do sofrimento insuportável do 
“Laocoonte”, da grandiosidade do “Gaulês suicida”, da coleção 
Ludovici, do movimento aéreo da “Vitória” de Samotrácia, da re-
pousada serenidade da “Demeter” de Cnido, da limpa castidade 
das “Venus”, da teatralidade grandiosa do templo de Pérgamo, de 
todos aqueles tesouros únicos que o gênio helênico criou, águas 
puríssimas de onde foram beber sabedoria, durante vinte e cinco 
séculos, os maiores artistas do mundo.

– Dir-se-ia que o demônio está falando por sua boca, rugiu o 
senhor abade contra mim, olhando-me com verdadeira fúria. Se 
este país fosse como a Itália ou como a Alemanha, o senhor estaria 
fuzilado... e não se teria perdido muito.

– No fundo, senhor abade, fascismo e paganismo são semelhan-
tes cousas, e por isso o Vaticano combate-o e não transigirá com ele, 
jamais. Mussolini é o criador da segunda Renascença; sua fonte é o 
paganismo, a cultura clássica sua base, e sua norma orientar a louca 
inquietude das novas gerações, entroncando-as diretamente na vida 
pré-cristã. Se o senhor visse um campo de esportes fascista, acredi-
tar-se-ia na Atenas de Péricles: os moços quase nus, aqui jogando 
ao arco e lá lançando o dardo, na mais suprema exaltação humana. 
Ponha-se a falar àquela mocidade de jejuns e de penitências e a 
comovê-los com imagens de São Jerônimo e pálidos crucifixos 
de El Greco. Rir-se-iam do senhor, como os jovens legionários, 
que dominavam na Judeia, se riam dos atormentados apóstolos de 
Cristo. A própria concepção do Estado italiano é romana, imperial, 
com édito de Constantino, sim, mas muito menos generoso, não 
tenha dúvidas.
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– Tenho a impressão de que o senhor nos está enganando.
– É muito possível que o fim do mundo venha com o choque 

terrível, brutal, aterrador, apocalíptico, entre duas massas de homens 
igualmente poderosas. De um lado, estará o Cristianismo com a 
Democracia, e do outro o fascismo com a Pagania. O choque 
será de um dramatismo tremendo, porque os filhos lutarão contra 
os pais, – será a guerra de morte entre a mocidade e a velhice. 
Que o fascismo é paganismo, vejo-o nos próprios jovens, que 
instintivamente se vão para ele porque ali se encontram livres em 
seus desejos mais recônditos, porque ele é um Jordão permanente 
para todo possível remorso por culpas que na Igreja dificilmente 
se perdoam. O moço atual – desportista, nudista, simples, claro, 
forte, ardoroso, intenso, cheio de complexos – espanta-se com uma 
moral de ferro e se desilude com um culto que, desgraçadamente, 
na maioria dos casos, se fez um pouco rotineiro e inexpressivo.  
O mundo vive em ópera. Tenta-nos a grandiosidade, o risco, o 
perigo, as grandes campanhas, a estética dos grandes planos e das 
grandes massas, as multidões em grande escala...

– Em alguma coisa, o senhor tem razão. Estamos perdidos!
– Não, não. A ciência e a arte ajudam também a Igreja. Muitos 

que se prenderam ao Duce pelas charangas, e pelas camisas pretas e 
toda a maravilhosa tática do Estado Novo, são resgatados e voltam 
ao templo, ontem sujo, abandonado, feio, frio, lúgubre. E sabe o se-
nhor por quê? Pelo ressurgimento da liturgia, que é ópera também, 
e deslumbrante.

– Bem. E o senhor? Que pensa? De que lado está?
– Eu sou um pobre pecador, que todos os dias faz as suas ora-

ções, pedindo perdão a Deus das suas muitas culpas. Acordado, 
durmo confiado na bondade divina. Dormindo, acordo em sonhos 
helênicos, que são as mais tremendas tentações de Satanás.

– Que horror!
– Sim, meus amigos, sim. Temo que não voltemos à Idade Média. 

Temo que as novas gerações, cansadas de tanta cruzada, horroriza-
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das de tanta guerra, exaustas de tanta carnificina, torturadas de tanta 
preocupação econômica, se entreguem, no dia de amanhã, a viver 
livremente, a gozar a vida, no que ela tem de bom e belo, sem se 
atormentar com mais jejuns e mortificações nem se enlear em mais 
preocupações de além-túmulo. O perigo da guerra próxima leva-as 
a gozar sem medida, porque amanhã serão arrastadas às trincheiras 
para nunca mais voltar. Talvez que não devesse ser assim, mas assim 
é. Para que havemos de nos enganar?

Dia 10 – Completaram-se dois meses da morte da mãe de Luiz, 
e rezamos um rosário solene na capela da quinta. Quantos anos 
fazia que eu não rezava! Senti-me menino outra vez. Estou cheio 
de paz e de tranquilidade; acredito que na minha vida se fechou 
um largo parêntese de estupidez e que refaço os meus antigos ca-
minhos, piedosos e criadores. Não sei ainda se a minha fé é tal qual 
como deveria ser, mas estou certo de que nestas orações encontrei 
um consolo imenso e por muitos anos esquecido.

A visão de Helena volta a mim, inquietante como aquela Lí-
dia do Laboremus, que Björnson inventou um dia para torturar 
os amantes arriscados; lembro o nosso primeiro beijo, naquele 
weekend de outubro, melancólico e luxurioso, e as nossas últimas 
palavras de despedida, lentas e dilacerantes.

Sinto-me velho. Que angústia! Quisera reviver os vinte anos 
formosos que nunca mais voltarão: os olhos tinham brilho, a voz 
ardor e as mãos doçura. Todas as conquistas eram fáceis e de todos 
os amores ficavam recordações gostosas. Daqui a pouco a minha 
paixão fará rir à gente, e acercar-se da minha boca será o mais bár-
baro suplício. A fealdade só pode refugiar-se na inteligência, e é por 
isso que quisera ser culto, extraordinariamente culto, de tal maneira 
que nas minhas palavras sempre pudesse haver uma novidade, e 
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nela a garantia dum espírito jovem, ágil, encantador. Um dia nos 
procuraram na esperança de saciar nas nossas carnes gozos infinitos, 
e outro nos fugirão com pavor dos nossos olhos turvos, das nossas 
mãos trêmulas, dos nossos lábios gélidos. Só me ficará para então 
uma ilusão: poder dar eco a todos os desejos com palavras intensas 
e prodigiosas.

Falar, falar, falar sem descanso, e dizer coisas tão belas que, por 
escutá-las, ninguém tenha tempo para poder reparar na ruína mi-
serável do meu corpo exausto.

Dia 11 – Não acerto a compreender que classe de afeto sente 
Luiz para mim; observo-o com atenção desde que cheguei – espe-
cialmente desde aquela noite em que, ao despedir-se, abraçou-se a 
mim longamente, o seu rosto muito perto do meu e o seu olhar 
como acariciando-me – e cada dia sinto-me mais incerto e duvi-
doso. Sempre me olha intensamente, mas com uns olhos tão tristes 
e chorosos, que não percebo neles qualquer desejo inconfessável; 
gosta de acariciar as minhas mãos, mas com tão humilde amargura 
que só consegue despertar piedade. Amizade, o que se diz amizade 
na sua acepção mais usual e frequente, parece-me palavra demasiado 
pequena para abranger todas as suas imensas ânsias. Amor? Amor 
como o que se pode ter a uma mulher, a uma noiva? Não acredito.

Desde que vieram à aldeia, Luiz viveu na mais erma solidão; 
a sua mãe podia encher certos vazios, mas não os mais fundos e 
absorventes. Era uma senhora demasiado rígida e severa, pouco 
compreensiva, inflexível nos seus preconceitos: Luiz não podia ter 
amigos, nem sair da casa depois de anoitecer, nem ler outros autores 
que os clássicos de mais consagrada moralidade, nem passear se não 
fosse com pessoas idosas. Nunca pôde fazer uma confidência, re-
velar uma intimidade, expressar uma paixão por legítima e natural 
que ela fosse. Assim ia-se tornando retraído, desconfiado, esquivo.

A minha chegada agitou-o. Ele é magro, débil, pálido, e eu 
grosso, forte, robusto; os seus lábios delgados e decorados vibram 
trêmulos de medo e os meus, carnosos e sanguíneos, calculo que 
devem dar-lhe a impressão de vontades sempre cumpridas; ele tem 
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receio de falar, e eu sou incapaz de estar calado; ele ainda não acerta 
a adivinhar as coisas mais simples da vida, e a mim imagina-me 
possuidor de todos os segredos imagináveis.

Quando lhe falo de Marselha, de Tanger, do Cairo, de Constan-
tinopla, percebo como seus olhos brilham alucinados, numa admi-
ração que não lhe cabe na alma. Quantas coisas ele sabe! – pensará 
de mim – quantos gozos desfrutou, que eu nunca alcançarei, e com 
que requintes será capaz de repeti-los! Acho que quereria meter-se 
dentro do meu peito para compartir todas as minhas lembranças, 
que julga adivinhar na mais louca alucinação, e suplicar-me demo-
radas confidências, esperando encontrar nelas revelações deslum-
brantes, julgando-me capaz de oferecer para as suas sedes ardentes 
os vinhos mais esquisitos e saborosos.

A sua debilidade de carnes e de espírito, a sua falta de saúde, a 
sua constante preocupação de uma morte prematura, fazem que se 
prenda à vida com ardor, sem controle. Tem fome de um amor sem 
confins. Ama, ama tudo, e porque nunca foi amado – as ternuras de 
sua mãe eram simples proteções – arde por prender-se a um afeto 
que possa recolher as suas sempre contidas exuberâncias. As suas 
mãos tremem apaixonadas quando acariciam o gato ou os cachor-
ros, os seus lábios beijam mais do que silvam quando brinca com os 
pássaros imitando seus gorjeios, a sua voz arrulha como as pombas 
quando pode dialogar numa longínqua esperança de ser entendido.

Pobre Luiz! Hoje estivemos no jardim até a meia noite, abriga-
dos do orvalho num recanto profundamente escuro e acolhedor. 
Senti suas mãos entre as minhas, seus olhos nos meus olhos, seu 
arfar roçando-me no ouvido, e sobre o meu peito todo o seu tre-
mer febril e convulso. Era feliz assim, e julgo que não gostaria de 
passar além.

Dia 14 – Passamos a tarde falando das grandes figuras do mun-
do clássico; Luiz me ouvia alucinado e um pouco comovido com 
a paixão com que eu me referia àquele tempo maravilhoso que 
ainda não considero perdido para sempre. A sua escassa cultura li-
terária, ainda assim abandonada desde os quinze anos, fazia mais 
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fecundas as minhas palavras, porque não se atrevia a me contradizer, 
e eu falava, falava tudo quanto me vinha aos lábios. E como bem se 
fala sem contraditores!

Conversamos de teatro, e penso que se mostrou de acordo co-
migo quando lhe disse que depois de Cristo não podia haver mais 
que drama – conflito entre os homens – e não tragédia – conflito 
entre os deuses e os homens, porque a sensibilidade cristã não pode 
conceber divindade em luta violenta contra nós, senão protetora, 
em tutela e amparo, e por isso não passou do auto sacramental, que 
é súplica, louvor ou reconhecimento. Falamos de historiadores – 
que narram os feitos passados – e de historiógrafos – que relatam os 
acontecimentos coetâneos – e evocamos a galharda e bela figura de 
César, todo elegância e sobriedade no seu Comentário à guerra das 
Gálias, todo sublime preocupação estética naquele grande transe 
em que, moribundo, cobre a face com o manto para que ninguém 
veja a fealdade do seu ríctus agônico. Comentamos a harmonia 
de Horácio, o hipérbato ciceroniano, o doce encanto de Virgílio 
e a desgarrada tristeza de Ovídio, e cantamos a Péricles, e em sua 
honra fizemos libações, e revivemos a Alcebíades, e em sua glória 
tecemos louvores. Ah meu mundo dourado, jubiloso e radiante! 
Quem te pudesse reviver nos olhos e no sangue, tal qual te vemos 
e te sentimos no mais fundo da alma e no abrigo mais quente da 
lembrança. Só a ilusão de ressuscitar-te alegra o espírito!

– Tu serias outro Sócrates – me disse Luiz, bondoso.
– Não – respondi-lhe. – Eu seria Platão e, desgraçadamente, só 

naquele instante das confissões humílimas: “eu nada sei; só uma 
exígua disciplina de amor”.

Dia 15 – Concordamos que nada se fará no que diz respeito 
à cultura enquanto não se educar a juventude no rumo clássico, 
porque só nele se pode encontrar a serenidade, centro em volta do 
qual tem de girar toda a nossa vida intelectual. Não sendo assim, 
a inteligência anda desordenada, errante, descontrolada. Pode-se 
avançar muito em poucos anos; a mecânica, a matemática, a cirur-
gia, podem levar-nos, aparentemente, a estados máximos de pro-
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gresso, mas podem deixar-nos cair com facilidade em extremos da 
mais brutal insensibilidade. O cérebro precisa amadurecer, como as 
frutas, e o classicismo é a única água pura para a irrigação. Os olhos 
aprendem a olhar nos nus de Fídias, o ouvido afina-se na cadência 
virgiliana, os lábios fazem harmonia no clamoroso recitado de Es-
quilo. A filosofia grega é clara, como a matemática, e a arte grega é 
severa, limpa, arquiteturada como uma tese.

Dia 17 – Reparei que na mesa de trabalho de Luiz já não está o 
nobiliário de Vasco da Ponte nem o do Pe. Gándara, nem o grande 
dicionário heráldico dos Carrafa nem o pequeno Gotha, onde se 
vão encontrar as genealogias de toda a fidalguia europeia. Lá estão 
agora a História da Arte de Pijoan, o Apoio de Salomão Reinach, a 
Vida pública e privada dos gregos de Giraud, e o tomo IV da Histó-
ria Universal do Instituto de França, aberto onde Duruy estuda os 
oráculos.

Dia 18 – A pouco mais de três léguas do nosso solar, o tem-
po vai derruindo aos bocados, com verdadeira raiva, as indefensas 
ruínas de um glorioso mosteiro beneditino, fundado, segundo a 
tradição, por S. Martinho de Braga.

Ordonho II reconstruiu-o no século X e o santo monge Fran-
quila deu-lhe celebridade com a sua ciência e virtudes; nove bispos 
por essa época renunciaram às suas mitras, buscaram nos seus claus-
tros vida mais sossegada e com o correr do tempo mereceram que 
seus ossos fossem guardados sob o altar-mor. No século XVIII o 
Padre Feijóo, a expressão máxima da ciência espanhola de então, aí 
ingressou como noviço e aí fez os seus primeiros estudos.

Devagar, com a emoção com que se tocam as cinzas dos márti-
res e as urnas dos heróis, percorremos os seus três claustros amplís-
simos, de beleza serena, silenciosos como tumbas e acinzentados 
como o cabelo venerável das avós; visitamos as celas abandonadas, 
algumas tão românticas como aquela de Valldemosa, onde Chopin 
concebeu os seus melhores Noturnos; repousamos sob a esbelta 
abóbada da outrora famosa biblioteca; vimos o refectorium, cheio 
agora de pombas, revoando como no São Marcos veneziano, 
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e oramos na igreja deserta, sobre o túmulo dos abades já com 
os seus epitáfios ilegíveis e seus brasões confusos. Uma emoção 
profunda invadia-nos. A melhor história de nossa terra foi escrita 
nessas eminentes casas de São Bento, que, como bandeiras invictas, 
fulguraram nos rincões mais belos e ilustres do noroeste hispâni-
co – Oseira, Montederramo, São Clódio, Celanova, Lourenzana, 
Melom, Armenteira, Antealtares... Três de seus santos bastariam 
para imortalizar essas abadias até o fim dos séculos: Santa Ilduara, 
São Rozendo e aquele angustiado São Pedro de Mezonzo que, 
segundo demonstrou Oviedo Arce, escreveu a oração mais bela 
e rezada da cristandade – a Salve. Daí saíram teólogos da mais 
soberana sabedoria, guerreiros de têmpera forte que muitas vezes 
decidiram a vitória na cruzada contra o islamismo, artistas da mais 
deliciosa sensibilidade, cronistas graças aos quais podemos hoje 
saber dos acontecimentos mais antigos e transcendentais.

Não há dúvida: a Igreja é o arcabouço, o esqueleto, a coluna 
vertebral da Europa; sua história é a história dos europeus e sem ela 
dificilmente se poderia explicar isso a que se dá agora, pomposa-
mente, o nome de solidariedade humana e também de consciência 
universal. E na Igreja a Ordem de São Bento é a medula e, talvez 
melhor, a raiz de onde se nutrem as suas mais belas florações e 
seus frutos mais saborosos e perduráveis. Solesmes, Santo Anselmo 
e Montecasino ainda hoje marcam o compasso na grande polifo-
nia vaticana, ainda hoje dão ritmo ao grande concerto ecumênico, 
ainda dão palavras ao único possível grande diálogo internacional. 
E quinze séculos da nossa história galega são inspirados nas cogu-
las preclaras. E esta é a abadia que deu rumo aos nossos monges 
medievais, no seu amplo roteiro de artes e de ciências. Como não 
sentir um arrepio de tristeza, de mágoa, vendo em tal abandono o 
solar ínclito!

A era vai envolvendo as ruínas, agarrando-se a cada capitel, tre-
pando até as cornijas mais altas, lambendo os fustes das colunatas 
com pavorosa voracidade; sobre os telhados crescem os louros, 
como em campo abandonado e sem dono; os morcegos esvoaçam 
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pelos altares e as torres ficaram sem sinos, mudas para chorar so-
bre a paisagem todo o seu mais amargo desconsolo. Ninguém tem 
piedade desse desmoronamento. Os pinheiros distantes, que a estas 
horas se banham alegremente no mar de Vigo, e as carquejas áspe-
ras, que se dilaceram ao sol humilde da serra, chorariam, inconsolá-
veis, se ouvissem o pranto aflito dos sinos de Santo Estevão... Não 
podem ouvi-lo, e continuam tranquilamente a sua vida, sem saber 
dessa desolação.

E o mosteiro desfaz-se, pedra por pedra, como a árvore que se 
despe, folha por folha, no outono melancólico. Em breve, não res-
tarão nem os alicerces... Mas não importa: a terra ficará misturada 
de cinzas sagradas e empapada de sangues heroicos.

E a terra é a criação.
Dia 19 – Faz agora um século que andou pelos caminhos da 

Galiza, vendendo bíblias e tentando aventuras filológicas, aquele in-
glês, alto, feio e charlatão, que se chamou Georges Borrow. Já havia 
ele viajado meio mundo e por todas as províncias da Espanha, aqui 
tramando com os políticos, ali conspirando com os militares e, mais 
além, metendo-se em brigas com arrieiros, traficantes e moços de 
moinho. O diário de sua larga e maravilhosa viagem – The Bible in 
Spain, London, 1848 – é um dos livros mais interessantes, saborosos 
e consultados que se tenham escrito no mundo dos nossos tempos. 
Os capítulos dedicados à Galiza são proveitosos, mordazes e cheios 
de anedotas. Mr. Borrow quis pregar a sua verdade cristã no fim do 
mundo, junto às cinzas do apóstolo Santiago, na mesma ponta de 
Fisterra, e por um triz que não morre fuzilado, confundido com 
um Bourbon legitimista.

Através de oito séculos, desde o pontificado metropolitano de 
Gelmires, são inúmeros os peregrinos e viajantes que visitam o 
túmulo de Santiago e é bem de notar-se que nenhum teve de lutar 
com tantos obstáculos e percalços como o desditoso propagandista 
da Sociedade Bíblica. Os mais altos personagens europeus cum-
prem promessas rumo ao Pico Sacro, e Dante pode escrever com 
razão que “non s’intende Pellegrino se non chi va verso la casa di 
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San Iacopo”. Em Compostela se falam todas as línguas e dialetos 
do mundo, e a consciência europeia nasce, na realidade, pelos ca-
minhos da peregrinação.

Visitam Santiago, entre outros, o arcebispo Sigfried de Mains, 
multidão de peregrinos ingleses, cujos relatos vão reproduzidos 
no Foedera, conventiones literae, Thomas Rymer, Guilherme VIII de 
Poitiers (que morre em Compostela em 1197), o conde Fernán 
González, Jean de Chartres, Pierre de Montferrant, condes ale-
mães, em 1835 milhares de peregrinos de Bremen e outras cidades 
hanseáticas, citados por Hoebler; Carlos, o Formoso, de Burgúndia, 
Johannes Bodde, von Ruden, Fiderman Sticker, Hynamus Lank, o 
conde Georges de Krissafan, Jacob Lubbe, Pico de la Mirandola, 
Gaspar von Kapolstein, Munster, Hermann Stegman de Lubek, 
Pandolfo Nassi, o embaixador veneziano Francesco Priuli, o ge-
neral de Dragões marquês de Richebourg, São Francisco de Assis, 
Santa. Isabel de Portugal e Santo Inácio de Loyola, Ercoli Zani, que 
nos conta sua viagem no famoso manuscrito da Universidade de 
Bologna, o conde de Moré, Alexandre Malespina, Fontanet, Gio-
vanni Prati, a duquesa de Chévreuse, D. Sancho II de Portugal, e 
Afonso Henriques, o fundador da monarquia lusitana, Dante, von 
Posilge, o poeta húngaro do século XVI André Horvat de Skaros, 
van Dyck, São Luiz de França, Romisthal de Bletna, Picardi, Po-
pielovo, Kuning de Vach, Oertel, Sobieski, Lafi, Manier, o abade 
Picard, Rebsomen, Baumann, Checorcul, Malille, o rei de Portugal 
D. Manuel o Venturoso, e mil outros. Borrow que viaja por nossos 
caminhos na época em que vêm à Espanha Merimée, Théophile 
Gautier, Chopin, Alexandre Dumas e outros homens não menos 
ilustres, abre caminho a um novo tipo de viajantes, menos crentes 
e mais estudiosos, que ultimamente estiveram representados por 
Guilherme Humboldt, Haimerich, Gamilchen, Schulten e outros 
investigadores notáveis.

Dia 22 – Às voltas com a biblioteca encontrei num recanto, 
escondido entre grossos volumes in folio de Teologia e História Ecle-
siástica, o livro de António Botto Ciúme, bela coleção de versos em 
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que o poeta chora a sua desgraça perante o fracasso dum amor de 
justificação dificílima; um livro pensado em volta do mesmo tema 
que Oscar Wilde imortalizou em O retrato de Dorian Gray e Stefan 
Zweig estendeu pelo mundo em A confusão dos sentimentos. Perto 
da obra de Botto estavam O anjo de Sodoma de Hernández Catá, 
Infância terrível de Jean Coteaux, O Barão de Lavos de Abel Botelho,  
A folha de parra de Tomaz Ribeiro Colaço, Deux hommes de Geor-
ges Duhamel, La robe prétexte de François Mauriac e Le cercueil 
de cristal de Maurice Rostand. Um pouco mais longe encontrei  
O diário de Costia Riabtsev, a seu lado o admirável Artista adoles-
cente de James Joyce e, dentro duma gaveta, o satânico Corydon de 
André Guide. Procurei mais livros deste gênero: inútil; faltavam os 
três mais serenos e literários: Boy de Coloma, A morte em Veneza de 
Thomas Mann e Demian de Sinclair.

De noite, em nossa conversa habitual, tentei levar o diálogo por 
estes nevoentos roteiros dos amores malditos. Principiei lembrando 
a minha última estada em Roma e as minhas longas manhãs pelos 
museus, para divagar sobre o famoso “Hermafrodita”.

– Conheces alguma reprodução ou fotografia desta estátua?
– Não.
– Acredite, mas não acreditaria se me dissesses que não leste 

L’Androgyne de Sar Péladan.
– E não li.
Entrei com mais decisão:
– Não tens livros deste gênero?
– Quatro ou cinco; tentam-me, mas dão-me medo.
– Encontraste a tua vida no personagem de alguma destas no-

velas?
Luiz ficou pálido; olhou-me fixamente, com ódio, e depois, rin-

do com certo ar um pouco cínico, respondeu-me:
– Sim, no Bom crioulo de Adolfo Caminha, que rematei há pouco.
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– Impossível. Talvez, e perdoa-me a franqueza, em Aleixo, aque-
le marujo loiro e suave, cheio de ânsias e de indecisões.

Fez-se um longo silêncio torturante. Então lhe disse, para tran-
quilizá-lo:

– Li um livro maravilhoso que vou encomendar no Brasil, e que 
terei muito gosto em oferecer-te: O Ateneu de Raul Pompéia. Des-
creve a vida dum colégio, um colégio como o nosso, lembras-te? 
Nas suas páginas, umas palpitantes de graça e outras como tintas 
de sangue, aparecemos tu e eu. Vamos ver se te encontras nelas tão 
facilmente como eu me encontrei.

– Enfim – continuei, despedindo-me – cada um leva escondido 
seu drama; nunca teremos coragem para descrevê-lo, e aguardamos 
vê-lo refletido nos outros para saber como vai ser o desenlace.

Dia 23 – Na Idade Média, quando os homens ainda tinham co-
ragem para conquistar continentes, cada fidalgo escolhia um lema 
para o seu brasão, e a divisa passava a ser o ideal mais alto da sua 
vida. O lema significava de certo modo um sonhado auto-retrato, 
um perfil moral que os cavaleiros esforçavam-se para conseguir. É 
célebre aquele lema do Borgia, César ou nada, ou aquele outro não 
menos orgulhoso dos Rouan – Rei não posso, duque não quero; sou 
Rouan – muito menos altissonante, contudo, que o de uma nobi-
líssima casa portuguesa que escreveu na sua pedra de armas: Depois 
de Deus, os Abreus, traduzido e adaptado em Castela pelos Quirós.

O orgulho das famílias galegas foi sempre mais humano: ou se 
contentaram com um romântico Alto miro, como os Altamirano, 
ou, quando mais, chegaram àquela eufônica valentia – Se não temes 
aos Femes, a quem temes? Os Mendozas escreveram um piedoso Ave 
Maria, e os Salgados, sem maior preocupação e como quem não se 
importa, anunciaram desde o seu solar: Salgado salga por do saliere.

Fiz o meu lema sendo muito novo e afirmo que a ele devo 
fortes alentos em horas de desconsolo e de amargura. Muita vez, 
abatido, alquebrado, sem ânimo para mais lutas, rendido à ânsia de 
abandonar tudo e retirar-me para sempre a uma calada e humílima 
vida aldeã, pensei nele e reagi. Inveniam viam aut fadam, escrevi para 
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mim quando tinha apenas dezesseis anos; terei caminho ou fá-lo-ei, 
sonhei no albor da minha mocidade, e, por milagre do lema, a 
vontade abriu-me caminhos por entre as mais têpedas negruras.

Luiz pediu-me que lhe sugerisse um lema; não sei se devo re-
comendar-lhe Por Deus a Deus, dada a sua catolicidade, ou se pro-
por-lhe estas poucas palavras latinas que iriam muito bem com o 
seu caráter sentimental: Prius in corde, deinde in mente. – Primeiro no 
coração, depois na inteligência.

Mas não, há outro melhor; anda demasiado, desnorteado e temo 
que se perda facilmente. Uma coisa é chegar-se ao bordo do poço 
e sentir a maravilhosa tentação do abismo, e outra morrer estupida-
mente afogado. Aconselhar-lhe-ei que esqueça o brasão da família 
e faça um escudo para si: uma águia com as asas abertas sobre uma 
larga planura, e em volta a bela divisa paulista: Non ducor, duco – 
Conduzo, não sou conduzido.

Noite de Natal – O pátio está cheio de aldeões que vieram can-
tar-nos pastorinhas: velhos, mulheres, crianças... Uns trazem pandei-
ros, outros batem conchas, outros tocam harmônica, numa algazarra 
de todos os diabos. Serviram-lhes vinho em abundância, e nozes, e 
avelãs, e castanhas, e figos secos, e pão de trigo. Bailam danças antigas 
e cantam quadras em que nos fazem as mais amáveis alusões.

Longe de me alegrar, a festa aumenta meu tédio e acentua a 
minha tristeza. Luiz está recolhido no seu quarto e penso que, 
como eu, daria qualquer coisa para que acabasse este vozerio; há 
demasiado tormento na casa para suportar esta balbúrdia.

*
Faz agora seis anos, passei em Madrid uma das noites mais feli-

zes da minha vida.
*

Em casa dos meus pais esta era a noite mais ditosa do ano.
*

Nunca nós, os europeus, poderemos conceber esta noite de 
Natal sem neve, frio, pastores esfarrapados e tiritantes, luzeiros de 
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cintilar longínquo e esvaído... Será possível sentir a emoção destas 
horas na Baía, em pleno verão? Acho que não, e é porque nós 
julgamos que Jesus nasceu numa noite crua e invernosa; entretanto 
as noites da Galiléia são muito mais semelhantes às tropicais do que 
às nossas.

*
A minha garrafa de brandy acaba-se, mas está visto que a minha 

tristeza não tem remédio.
*

São quatro horas. Tenho fumado não sei quantas dezenas de 
cigarros. Os meus nervos saltam.

Dia 25 – Consegui que celebrássemos o almoço de Natal senão 
com um menu extraordinário, ao menos com vinhos e licores de 
uma certa categoria. Bebemos dourado Oestricher Doosberg e cálido 
Château Mouton-Rothschild, inapreciável Xerez Matusalém e Porto 
da Companhia Valha, e um bom Pommery 1920; Cordon Argent, de 
Martell, e um delicioso marrasquino Girolamo Luxardo que nunca 
tinha experimentado. Houvera preferido que o conhaque fosse 
Courvoisier Napoleon e que os vinhos fossem alegre Chablis e pur-
purado Chassagne, mas, enfim!...

O problema é beber. Os animais diferenciam-se de nós em que 
só bebem água.

Dia 27 – O criado que está ao meu serviço chama-se João; tem 
quinze para dezesseis anos, e já é alto como um homem; é loiro, de 
olhos muito grandes e azuis, com o cabelo muito suave e as faces 
coradas como maçãs. Seu porte é distinto, a sua voz harmoniosa, e 
só pelas mãos – um pouco ásperas é que se percebe a sua condição 
humilde e serviçal. Não consegui adivinhar se já tem noiva. Passa 
todo o dia em casa e só depois de jantar sai a farrear com os outros 
rapazes. Gosta dos pássaros, das flores, das fazendas bonitas, dos per-
fumes e... de olhar-se nos espelhos; muita vez o surpreendi, como 
um Narciso, em repousada contemplação do seu próprio corpo 
pálido e doentio. Estima muito que eu lhe fale e adivinho que 
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sente por Luiz uma estima profunda, entranhável. O meu amigo 
nunca me falou dele e até parece que o esconde de mim. Por quê? 
Haverá qualquer relação misteriosa entre os dois? Não acredito; 
ainda não acredito.

Dia 29 – Passamos a tarde a ver joias, lindas e ricas joias que 
Luiz herdou dos seus antepassados. Camafeus clássicos e renascen-
tistas, entre os quais me chamou a atenção um, pequenino, com 
Júpiter no mito de Leda, e outro com uma admirável cabeça de 
Mercúrio, o deus dos caminhos, das aventuras estranhas, dos ne-
gócios perigosos, dos intentos atrevidos. Vi anéis de ágata, a pe-
dra que livra dos perigos, com brasões primorosamente gravados, 
um colar de ônix e coral de moda isabelina e um medalhão de 
azeviche, com o apóstolo Santiago, que pertenceu ao arcebispo  
D. Bartolomeu de Rajoy; pérolas perfeitas, de oriente vivo e carno-
so, brincos de águas marinhas, tremeluzentes como lágrimas, e rubis 
vermelhos, como cálices de Borgonha, que dissipam as tristezas do 
coração; opalas leitosas, turvas como destinos nefastos, e esmeraldas 
verdes, como mares calmos, atraentes como abismos insondáveis; 
brilhantes refulgentes como custódias antigas, topázios suavemente 
dourados como outonos minhotos, e ametistas episcopais que pre-
servam da vaidade, roxas como licores venenosos; turquesas azuis e 
suaves, como céus mediterrâneos, e granates escuros como feridas 
coaguladas. Caixas para rapé de marfim e tartaruga, verdadeira-
mente deliciosas, e relógios de senhora com Cupidos, ramos de 
rosas e corações lindamente esmaltados; leques que valem fortunas 
e diademas que poderiam coroar com dignidade as mais nobres 
frontes imperiais.

A paixão por usar joias é inelegante, baixa, inferior, própria de 
raças pobres e ineducadas; a loucura de possuí-las significa a mais 
requintada categoria senhorial.

Noite de São Silvestre – O ano morre lentamente, numa 
doce agonia que nos enche de serenidade. As dez, as dez e meia, 
as onze... A pêndula do relógio bate mais fortemente, como que-
rendo arrancar-nos desta triste meditação que nos acabrunha. Em 
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cada minuto que passa parece que se nos vai um pedaço de vida.  
O coração pulsa mais fortemente, inquieto de presságios. A lem-
brança aviva, um por um, todos os anos decorridos, que perpassam 
diante dos meus olhos atônitos como testemunhas de acusação. 
As onze e meia! A casa parece envolvida em canções e pandeira-
das, mas avoluma-se oca, vazia, aterradora no seu silêncio interior. 
Neva. O lume da lareira crepita como aquele purgatório em que se 
têm de purificar as nossas almas contritas; a ilusão desenha sobre a 
labareda um menino alegre, brincalhão, que nos sorri em nome do 
ano que chega, e nos abre os braços com carinho de filho – o mais 
coitado. A meia noite. Agora o menino, que me parecia bonito, 
gracioso, encantador, tem a cara prematuramente enrugada, com 
sulcos negros de uma velhice fatigante e torturada. A nevada é 
muito mais intensa. Quando os cálices batem nas salvas, ressoa pelo 
salão um ruído seco, de golpe de enxada, como se invisíveis covei-
ros estivessem cavando ao nosso lado. O lume amortece e as cha-
mas encolhem-se vacilantes e se retorcem trágicas. Miam os gatos 
com raivoso desespero e um galo insone racha a noite querendo 
predizer não sei que negações. Ah, Pedro, covarde e miserável, na 
hora angustiosa em que o mundo esperava uma única palavra leal! 
Olho para trás, e todo o ano morto está cheio de Pedros; quero 
olhar para a frente, e só prevejo augúrios nefastos.

2 de janeiro – Nos tempos de estudante contávamos os anos 
por cursos: foi o ano passado, dizíamos aos oito dias de ter na mão 
os diplomas. Agora contamo-los por datas e festas familiares, e por 
isso em cada ano parece que correm meia dúzia. Estou ainda nas 
palavras docíssimas do poeta:

Nel mezzo del cammin di nostra vita...

e sinto-me velho, fatigado, como romeiro que já está no fim da 
sua jornada.

Silva o vento no jardim desfolhado; morde a labareda nas ramas 
de carvalho que enchem de cinzas a lareira; bate lentamente o 
relógio do salão; dormita o gato ao pé do lume e uiva um cachorro 
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lá ao longe. Luiz e mais eu, tristonhos, calados, olhamo-nos na 
penumbra de tantas mútuas recordações, sem palavras que dizer.

Pelos caminhos brinca festiva a mocidade. Repicam os sinos no 
entardecer. Ouve-se a cantiga duma moça pela aldeia de Roucos. 
Aqui luzem fogueiras e lá mostra as suas artes o gaiteiro de Silves. 
Farra, vinho novo, bolos quentes. E nós? Os brasões expandem 
cheiro de genealogias enfeitiçadas, os cavalheiros dos retratos fitam-
-nos severos na leve claridade dos toucheiros, o canapé conta-nos 
conversas de dois séculos, os leques das vitrinas dizem-nos o que 
lhes disseram para que nunca fosse dito, as espadas das panóplias 
fulgem mentindo façanhas nas que ninguém acredita. Tudo está 
a falar de histórias e de lendas confidenciais que nos entram no 
coração, aprisionando-nos a uma idade de que queremos e não 
podemos fugir.

– Então, Luiz?
E Luiz – magro, esquelético, lívido – prende os olhos no da-

guerreótipo do bisavô, como alucinado.
– Morreu numa noite assim – disse-me. – Morava aqui, só, afas-

tado de pais e filhos. Dizem que na sua vida havia um mistério que 
ninguém descobrira nunca. O caso é que em tal noite como esta, 
desceu à cavalariça, preparou o seu cavalo, prendeu uma corda ao 
teto e atou-a ao pescoço, montou, picou esporas, o cavalo saiu como 
um tiro, e ele ficou dependurado, já cadáver; tinha posto a sobreca-
saca e sobre o peito levava a cruz de Calatrava. Era da minha idade!

Pela encosta do curral ressoam os pandeiros acompassando o 
suave choro das gaitas.

Chega-nos murcha, lânguida, úmida de orvalhos e de lágrimas, 
a canção inquietante:

Estrelinha do luzeiro
a da muita claridade;
vai-se o dia, vem a noite,
vai-se a nossa mocidade.
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Eu, em voz baixa, vou lembrando aquela quadra portuguesa que 
escutei – já vão anos! – na Rua da Ilha, de Coimbra:

Vai tão longe a mocidade, 
sinto tão perto meu fim, 
que às vezes tenho vontade 
de vestir luto por mim.

Dia 4 – Passamos o dia envoltos em névoa; penso que ela é que 
fez nosso caráter e dou rumo às nossas expressões mais singulares. 
Como a névoa, somos chorosos, mornos, vagos, imprecisos; por ela 
somos o povo dos estilos curvos e amplos: o românico e o barroco. 
A névoa explica que o gótico nunca se enraizara na Galiza, e que 
entre as nossas gentes nunca se desse o tipo do conquistador. Leva-
mos dentro longas teorias de ideias, ainda o campônio mais torpe 
está enriquecido de mundos imaginativos, mas somos incapazes de 
concretizar, de definir, de sintetizar. Eugênio D’Ors divide os povos 
conforme a inteligência, a vontade e a memória; preferiria uma 
classificação atendendo a razões climáticas, e acredito que seria 
mais exata. Não posso ver a humanidade senão agrupada em zonas 
geladas, tórridas e tropicais, povos de deserto e de montanha... Um 
dia gostarei de escrever um ensaio sobre “os povos da névoa”.

Dia 5 – O vale, como uma xícara de ágata, se vai enchendo, ru-
morosamente, ao romper da alva; como quando os vinhos caem de 
muito alto, percebem-se opacas sonoridades e um eco leve, que se 
prolonga com o olor. O vale, de noite, estava todo vazio, e nem os 
ladridos dos cachorros eram capazes de enchê-lo, nem as canções 
das raparigas – indecisas na penumbra dos casais – nem os beijos 
candentes dos rapazes que, de quando em vez, estalavam sob a som-
bria abóbada dos castanheiros. E agora, na primeira claridade do 
dia, o vale desperta sonoro, polifônico, orquestral. São os sinos de 
São Damião que na torrezinha ruinosa, entre os pinheiros, desper-
tam loucos de gozo, como os meninos na manhã do dia de Reis.

Din don, din don!... Tudo se alvoroça com os repiques: as ár-
vores sacodem o rocio em que se banharam, e se procuram num 
balanceio suave de batei ancorado; os bois mugem em todos os 
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estábulos, indignados por acordarem-nos tão cedo; os passarinhos 
pipilam como espantados pela silenciosa tibieza dos ninhos, e pro-
testam na mais infantil algaravia, e os galos, sempre impertinentes, 
anunciam aos quatro ventos o seu primeiro amor do dia.

Os sinos de São Damião, que apregoam as horas a cada aviso do 
Sol, têm para cada momento um ritmo diferente de aviso. Agora 
cantam despreocupados, com a ardente alegria com que se diver-
tem no carnaval as mulheres feias, com a espontânea falta de modos 
com que saracoteiam as crianças junto às fogueiras de São João; 
depois, mais severos, chamam para a missa, graves na sua solenidade 
litúrgica; ao meio dia, um pouco mecânicos, advertem os lavrado-
res que é a hora de comer, e fazem-no com esse gesto firme que 
adotam sempre os funcionários públicos ao falarem; no entardecer, 
suspiram angelicais, um tanto tristes, demasiado tristes e, já noite 
cerrada, antes de dormirem, imploram pela janela das cozinhas uma 
oração para as almas do Purgatório.

Meus sinos de São Damião são pequenos, pobrezitos, flébeis; não 
luzem brasões nem legendas – ninguém sabe quem os deu. Todos 
os dias ouvem, de bem longe, as grandiosas badaladas de Solesmes, 
de Westminster, de Toledo, de Florença, de Colônia, de Estrasburgo 
– sinos que enchem o Mundo – e deploram angustiados, porque 
a sua voz é muito débil e não pode levar tão longe a resposta; às 
vezes, gritam, como náufragos, para que quando menos os possam 
ouvir os sinos santiaguenhos da Berenguela, mas o som fica-lhes na 
garganta, nessa torrezinha de São Damião, que apenas pode com o 
peso da era. Rosalia de Castro cantou seus sinos da Maia:

Campanas de Bastabales, 
quando vos oio tocar 
morro-me de soidades.

e Eduardo Pondal, o de Ponteceso, dedicou seu melhor poema aos 
sinos de Anlhom, ouvidos no bramido da costa de Lage. Outros 
poetas, milhares de poetas, alguns tão poderosos como o imperador 
Guilherme da Prússia, rimaram também na diversa emoção de seus 
campanários nativos. Só meus pobres sinos nunca foram citados; si 
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o velho Ruskin os tivesse ouvido, talvez lhes houvesse dedicado a 
sua Lâmpada da verdade, porém São Damião se acha tão distante e 
escondido, tão fora de caminho, que nem se vê nos mapas militares, 
nesses mapas meticulosos que parecem feitos para que não fique 
nenhuma casa sem bombardear.

E quanto lhes deve a humanidade a esses sinos. É por eles que, 
cada noite, as velhas do lugar rezam seu Pai Nosso pelos navegantes, 
pelos peregrinos, pelos moribundos, pelos aflitos, sem se importa-
rem se são galegos, turcos ou malaios.

Dia 6 – Um gato – nesta casa há mais bichos que no Circo 
Krone – quebrou uma linda salva de Sargadelos que adornava a sala 
de jantar; sentimos imenso por se tratar de uma das melhores peças 
saídas da nossa grande fábrica de cerâmica: decorada em verdade, 
parecia feita para oferecer morangos à mais requintada duquesa 
italiana.

Luiz jamais gostou de louças ainda tendo uma das mais belas 
coleções do país, herdada do palacete de Santiago. Tem brancas 
peças de Alcora, do tempo do conde de Floridablanca, pançudos 
e azulados jarrões de Talavera e dourados pratos de Manises, uns 
maravilhosos grupos de Sèvres com o L de Luis XVIII, de cor in-
tensa como aquela baixela de Napoleão que se guardava no museu 
do Ermitage, xícaras de pé alto com o S. B. de Salzburgo, e uns 
castiçais que juraria ser de Meissen, ainda daquele tempo em que 
Böttger trabalhava, prisioneiro da corte de Dresde, no castelo de 
Albrechtsburg.

Adoro esta arte divina das faianças e declaro que se fosse mi-
lionário teria uma sala mais deslumbrante que a famosíssima de 
Charlotenburg. Colecionaria em especial amostras da fábrica de 
Selb, e issas de Burgan em branco, verde e negro, muito superiores 
aos mais acabados modelos de Rorstrand e Korzec. Numa vitrina 
juntaria a escola francesa – Saint-Cloud, Mennecy, Saint-Lazare, 
Chantilly – e noutra a inglesa – Derby, Bow, Chelsea, Plymouth, 
Lowestoft, Worcester – e reservaria para pendurar pelas paredes 
azulejos de Vista Alegre e pratos de Capo di Monte e de Doccia. 
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Faria um verdadeiro altar para os percos chineses de Tsingtao e 
para os bules japoneses de Nabeshima, Owari e Kaga, e, lá no alto, 
pintaria em ouro velho o Kiku – o crisântemo do Mikado. Em 
cada recanto da sala colocaria jarrões de Kakiamon, sobre suportes 
de jacarandá, e guardaria os meus cigarros em finíssimas caixas de 
Willumsen.

Dia 7 – Soam pandeiros na porta de Roque Fanio. A noite é 
clara, transparente, translúcida.

Luar de janeiro, 
fria claridade, 
à luz dele foi talvez 
que a boca dum português 
disse a palavra saudade.

Cheira a erva verde e a terra molhada. Ouço algumas quadras 
que me vêm como esvaídas, numa cadência morna:

Tu no mar e eu no mar, 
ambos andamos perdidos: 
tu no mar dos meus pesares, 
eu no mar dos teus olvidos.

Rasga o ar um “aturuxo”, o grito céltico dos triunfos que, agudo, 
metálico, uivante, vai ressoando nos ecos de cada recanto do vale.

Não te cases com ferreiro 
que é mui mau de lavar, 
casa com marinheiro 
que vem lavado do mar.

Agora é um moço bilontra que quer apregoar aos quatro ventos 
a conquista fácil, e ainda saudosa, daquela noite:

Lembra-te minha amiga 
daquela noite de verão: 
tu contavas as estrelas... 
eu as areias do chão.
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Percebe-se que dançam; calaram os cantores e as moças levam o 
compasso cantarolando. Uma voz varonil, intensa, forte, paira sobre 
os dançarinos no repouso das voltas.

Uma vez caí no rio, 
outra vez caí no mar, 
outra caí nos teus braços, 
não me pude levantar.
Tenho de casar em Louro, 
em Louro c-uma lourinha, 
Nossa Senhora de Louro 
tem de ser minha madrinha.
O despeito soluça numa sombra:
Ainda que sou moreninha, 
é-che do polvo da eira; 
verás-me para domingo 
como rosa na roseira.

A Galiza é um povo eminentemente musical, talvez com o mais 
rico cancioneiro popular da Europa, e, contudo, nunca tivemos 
grandes músicos. Veiga, Montes, Chané merecem uma lembrança 
pela nobreza dos seus intentos, mas a sua obra é pouco consistente 
e dilui-se pouco a pouco no correr dos anos. Em nossos dias esfor-
çam-se por fazer qualquer coisa Obdulia Prieto, Baldomir, Baudó, 
Courtier, Losada, mas dão-nos a impressão de pássaros sem asas – 
cativos, mirrados, impotentes. Quando tivermos um gênio musical 
autêntico, um compositor de inspiração larga e técnica suficiente, o 
nosso folclore correrá o mundo em êxitos clamorosos e definitivos.

Dia 8 – Fui ao moinho da ponte e quando voltei, já de noite, 
detive-me no pinhal para gozar do crescente, candoroso como uma 
pintura pré-rafaelista. Passei um certo tempo quieto, em silêncio, 
extático na doce serenidade da paisagem. De súbito ouvi um ruído 
perto de mim. Olhei com receio; nunca fui homem de coragem 
e a suspeita de ter qualquer encontro naquelas horas arrepiava-
-me. Duas sombras agitavam-se na relva, agarradas como em peleja. 
Reparei melhor, com a mão posta no revólver. Vi branquejar duas 
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pernas que oscilavam violentamente no ar; vi pedaços de panos 
brancos que flutuavam como galhardetes de um navio enfeitado; vi 
duas mãos que apalpavam ansiosas e uma constelação de olhos que 
relampejavam em volta de uns lábios vermelhos, sangrantes, ardi-
dos... Vi duas bocas muito juntas e ouvi um beijo que se continuou 
retorcido, buscando numa infinita espiral de desejos a profundeza 
dos gozos nunca vistos. E compreendi todo o sentimento pagão 
deste povo, que se entrega a desfrutar a vida, sem preconceitos 
covardes nem preocupações inúteis.

Dia 10 – Sonho com ter a sala de jantar arranjada por Leglas-
-Maurice e a biblioteca pintada por Sharaku; com fazer as minhas 
orações numa capela pintada por Sert e ler os salmos de David 
numa prodigiosa encadernação com pratas trabalhadas por Sunyer... 
Com repousar, horas e horas, numa cômoda poltrona inglesa, sabo-
reando boa bagaceira de Cunhas, ao pé da lareira, na meia noite de 
todos os dias.

– Imagino como terás vivido estes anos! – suspirou Luiz.
– Bastante bem.
– Eu sei. E... tiveste muitas aventuras?
– Algumas.
– Conta-me.
– As melhores não podem contar-se. Tu sabes; não quero sobre 

mim o remorso de abrir-te os olhos demais.
– Mas... sou eu que quero saber.
– Procura outros mestres, tanto mais que no amor o mestre 

sempre tem de ser amante. Nós não estamos neste caso.
– Ou amado.
– Não, não: amante; só assim está em possibilidade de criação.
– Quantas coisas me poderias ensinar!
– Assim, friamente? Não acredites.
Ficou assustado de ter falado demais. Mudamos de palestra, e 

ainda encontrei arte para restituir-lhe a serenidade que perdera.
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Dia 11 – Luiz já dispõe de cigarros aceitáveis: Maikapar e Delta, 
de Atikah; Kopoha, Ariston, Iplic, Neptum, e Astra, de Kyriazi; os 
números 5, 11, 16 e 25 de Abdula; os Extra-Fine, de Simon Artz; os 
Arabella e os Khédive, de Laurens; os magníficos Troika, de Morris... 
Aconselhei-o a comprar essências de Bichara, para perfumá-los, e 
deitar pela janela fora esses vulgaríssimos Capstan que fumam todos 
os marujos do mundo e os grã-finos de todos os cassinos econômi-
cos. Já comprou uma rica coleção de piteiras em que se destacam 
duas lindíssimas de marfim, uma muito longa de tartaruga e três ou 
quatro de âmbar em diferentes tonalidades. Agora estou a conven-
cê-lo de que cada cigarro deve ser fumado ao seu modo.

Dia 15 – Ante essa campanha satânica que se empenha em pro-
letarizar o mundo – o proletário é uma miserável concepção mar-
xista, inexistente antes do século XVIII – oponhamos dignamente 
esta ousada e autêntica verdade: o luxo é uma categoria de cultura. 
E não só porque nas artes industriais se hajam imortalizado, século 
a século, os mais excelsos engenhos; não só porque todas as grandes 
obras de arte tenham sido imaginadas e realizadas para prolon-
gar desejos adjetivos e não para acudir a necessidades substantivas, 
mas porque a profunda observação de Wilde propenderá sempre 
a ampliar- se, à medida que se acentue o progresso humano: nós, 
homens civilizados, diferençamo-nos porque julgamos imprescin-
díveis as coisas desnecessárias. E era assim na Atenas de Péricles e na 
Roma de Trajano, como na França de Luiz XIV ou na Inglaterra 
da rainha Vitória. Para acudir às ânsias de luxo, Phidias cinzelava 
mármores, e os templos romanos se enriqueciam de estátuas, e em 
Limoges policromavam esmaltes, e Benevenuto estilizava pratas, e 
as abóbadas vaticanas se iluminavam de apoteoses pictóricas.

É que na riqueza acessória, na vida luxuosa, se reflete exatamente 
a nossa sensibilidade que, amadurecida e bem educada, goza no su-
pérfluo, embora entre formas amenas e simples, porque não é luxo 
apenas o exuberante. Tentam-nos os jaspes e os bronzes, as flores 
esquisitas e as belas encadernações, os vestidos bonitos e os perfu-
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mes inconfundíveis, e, porque em nossa sede espiritual ardemos em 
desejos do impossível, tortura-nos o mais raro, exótico e caro.

A nossa vida zoológica passa-se entre a comida e a cama, e enche-
-se com a satisfação rudimentar dos instintos; a nossa vida intelectiva 
ascende, incansável, em procura de gozos sutis que os agrupamentos 
humanos inferiores nunca conseguiram compreender. A vida faus-
tosa coincide com os ciclos máximos de todas as civilizações e o 
frugal e austero só apenas com as épocas de origem. Quando as na-
ções obtêm ritmo imperial, é quando aparecem os grandes artistas, 
que têm possibilidade de realização junto aos príncipes poderosos. 
Enquanto satisfazemos necessidades indeclináveis vivemos vida ma-
terial, carnal, física; quando olhamos para o que está além da avidez 
do corpo, ampliamos ilimitadamente o nosso mundo espiritual. Se 
só nos dessem o necessário, o mundo desceria pesadamente aos mais 
baixos níveis da carne; que nos deem possibilidade de alcançar tudo 
o que a nossa imaginação representa, e o mundo erguer-se-á na 
mais alegre e fecunda ascensão. Um povo sem a ansiedade de luxo 
é incapaz de compreender o acessório, seca as suas fontes mais puras 
de criação, esteriliza a sua sensibilidade, propende para sentimentos 
negativos e corre – queiramos ou não – à beira da subversão; um 
povo com pendor suntuoso mantém sempre vivo o seu manancial 
mais rico de originalidade. Os materialistas empenham-se em redu-
zir as ambições ao diário, imprescindível e peremptório; os que têm 
um conceito espiritualista da vida devem fortalecer o sentimento 
do luxo, porque nele se radica uma das mais firmes ilusões da vida, 
um dos alvos capazes de exaltar nossas almas, um dos estímulos mais 
cordiais da generosidade.

Dia 18 – Luiz está desconhecido. De manhã já não toma, como 
os campônios, caldo com pão de centeio; agora saboreia com os 
máximos requintes frutas, marmeladas, tortas, café negro e um cá-
lice de bom gim Gordon’s Old Tom ou de Steinhäger. Sempre tem 
perto de si umas garrafas de magnífico Kummel Knoff, que é um 
verdadeiro tesouro, e pela noite dá-se, como eu, ao whisky, que 
aprecia em todas as suas categorias: desde o vulgar White Horse ao 
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George IV, o John Haig, o Hiram Walker, o John Dewar... Sabe que 
cada licor precisa um tipo de cálice, e quando este deve estar frio 
ou quente, e como se deve encher.

Já poderiam vir a esta quinta os bebedores mais exigentes do 
mundo.

Dia 23 – Passei o dia todo folheando livros sobre a Galiza, cen-
tenas de livros, porque este é um dos países sobre os quais mais se 
tem estudado, dentro e fora da Espanha. Vi a famosa crônica que 
Idácio, o de Civitas Limicorum, escreveu no século V sobre a invasão 
dos suevos; El cisne de Occidente do Pe. Gandara, dedicado a exaltar 
os nossos santos; a mentirosa Historia de Verea y Aguiar, a romântica 
de Benito Vicetto, os cinco volumes da de Murguia, a brevíssima 
de Villar Ponte e o bem feito resumo de Florencio Vaamonde; a 
grande Historia de la Iglesia de Santiago de Compostela de López Fer-
reiro – o melhor texto para estudar o nosso passado – e as curiosas 
monografias de Marcelo Macias; a reputada Flora de Galicia do Pe. 
Merino, a copiosa Historia da Literatura de Carré Aldao, as gramá-
ticas de Saco Arce e Lugrís Freire, os dicionários de Cuveiro e de 
Valladares, e o Idioma Galego de Couceiro Feijomil, sem qualquer 
valor crítico, mas repleto de erudição. Vi a belíssima Guia de Ga-
licia de Otero Pedrayo, a monumental Geografia da Casa Editorial 
Alberto Martín, e os procuradíssimos estudos de Fernández Alonso 
sobre o Episcopado de Orense, Los judíos en Orense e Armas de Galicia, 
a Historia de Ribadavia do Pe. Eiján, e os trabalhos sobre heráldica 
e genealogia de Taboada Roca, Cotarelo e X. Lorenzo Fernández.

Nas prateleiras de Luiz estão todas as publicações do Seminário 
de Estudos Galegos, algumas tão pobres que provocam o riso, po-
rém, as mais, digníssimas de figurar entre a bibliografia de qualquer 
grande centro de investigações; este Seminário é hoje a nossa mais 
categorizada entidade científica, e é por ele que estamos em relação 
com todas as universidades notáveis e grandes centros intelectuais 
do mundo.

Dia 25 – Dediquei a tarde a explicar a Luiz a série dos grandes 
perfumes, começando pelo Orchid de Renaud (Paris-1817) que já 
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vi vender no Rio, na casa Hermanny, a 32 contos de réis, e conti-
nuando pela deliciosa série de Guerlain: Kadine, Mitsouko, L’Heure 
Bleue, Jicky, Shalimar, Liu e Guerlinade; a finíssima de D’Orsay – Tro-
phée, Milord, Lilles... – e a rara e cativante de Nicky Chini: Opium, 
Gardenia, Le Secret, O Sole Mio, Sex Appeal, Parlez Moi e D’Amour. 
Comentamos o Scandal, o My Sin, o Prétexte e o Rumeur, de Lanvin, 
o Vers toi, de Worth, que usava a duquesa de Alba, o doentio Altitu-
de, de Millot, e o enervante Habanita, de Molinard. Passamos sobre 
as vulgaridades de Houbigant, e chegamos ao Zibeline, o Cassandra 
e o Bambou, de Weil, e à popular e sempre aceitável Lavender de 
Yardley. Fiz merecidos elogios a Caron, e enumerei-lhe a série infi-
nita desses vidros que a gente encontra em qualquer perfumaria de 
qualquer país: Atkinson, Coty, Roger et Galet, Fleury – o perfumis-
ta da última rainha de Espanha – Rossine, D’Heraud, Arys, Lubin, 
Grenoville, Flieder Dralle, Mirurgia, Gal, Floralia... Lembrei, com 
elogios merecidos, o Joy, de Jean Patou, que é o perfume preferido 
da elegantíssima Duquesa de Windsor, dediquei – pois não! – uma 
comovida saudade ao meu amigo Erzini, que em Tetuão vende os 
aromas mais inebriantes do mundo, fabricados por ele mesmo, e 
apenas espalhados entre os aristocratas de Marrocos.

Teorizamos sobre perfumes e chegamos à conclusão de que, 
para se enobrecer, devem reunir estas quatro qualidades: apresenta-
ção rara, nome exótico, cheiro inconfundível e custo elevado.

Dia 27 – Comemoramos o melhor possível meu natalício; Luiz 
foi deixando seus hábitos camponeses e gosta que eu imprima na 
vida da quinta um certo ar de elegância e de distinção. Organizei 
o almoço com algum cuidado. Primeiro um cálice de Saqué, esse 
raro licor que os japoneses fazem com arroz mau e que só nos 
limites ocidentais tem alta cotação; depois salada Holstein, com 
vinho de Cambados, arenques com picles, e vinho do Mosella, 
salmão com salsa tártara, e Sauternes, e peru com presunto de York 
e champanhe Heidsieck & Co “Monopole” – 1919; queijos com Tos-
tado de Banga, 1887 e Porto-Borges 1896. Como gosto muito de 
queijos, mandei trazer quantas marcas podem encontrar: Holanda, 
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Emmental, Rocamadour, Tilsit, Chester, Munster, São Simão, Ar-
zúa, Kümmel, La Mancha, Gorgonzola, Serra da Estrela, Gruyere, 
Rochefort, Gervais, Allgaüer, Provolone...

Falamos horas e horas, a tarde inteira.
– Tenho a impressão – disse-me Luiz – de que já estás habituado 

a esta vida da quinta, de que mataste as tuas melhores saudades, de 
que já não pensas, felizmente, em partir.

– De fato, sinto-me bem, quando menos muito melhor, mas... 
desculpa-me... só por ti é que não tenho partido.

– Estimo...
– Não é isso; é que confio em civilizar-te um pouco mais, e 

levar-te comigo por esses mundos afora.
– Todo o meu mundo está aqui.
– Quando menos virás comigo um mês a Berlim, depois pas-

saremos o outono em Trieste e faremos uma pequena excursão à 
Sicília. Então falaremos.

– Achas que poderia viver longe das minhas vinhas, dos meus 
cães, dos meus cavalos, dos meus livros velhos? Julgas que me po-
deria afastar, assim, como quem deita fora um terno imprestável, da 
Rosa, da Maria do Carmo, do João...?

– Joãozinho pode vir conosco – aventurei observando aten-
tamente o valor da minha promessa. – Por que não? É um rapaz 
lindo, amável, prestimoso, que pode servir-te em qualquer lugar.

– Sim, sim; eu sei que ter um criado de confiança dá uma certa 
linha.

– Talvez possa ser apresentado como sobrinho, e conviver con-
tigo.

– Seria ótimo – respondeu entusiasmado, os olhos brilhantes.
– Tanto mais – continuei com maliciosa intenção – que na 

Europa ninguém se importa com intimidades mais ou menos 
dramáticas; o problema está em cobrir as aparências, em dar uma 
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justificação qualquer, em poder explicar as coisas com desculpas 
toleráveis. Mais nada.

– A tua imaginação vê demais – retorquiu corado, nervoso, de 
olhos submissos.

– A minha imaginação tem mais em que ocupar-se; não ligo a 
estas coisas. Cada qual pense e faça o que bem entender, que isso 
é lá consigo.

– Escuta – continuou Luiz depois de um silêncio abafado, sufo-
cante, esmagador. – Se eu te dissesse como, quanto e porque estimo 
o Joãozinho, não entenderias. Na minha solidão insuportável ele 
foi sempre o único companheiro, o único camarada, o único ami-
go. Ele me viu chorar algumas vezes e ele chorou comigo muitas 
mais. Quero-lhe, sim, como a uma noiva, como a um pai. Não sei! 
Não quero saber. Só a ele, e a ninguém mais, devo, nestes últimos 
anos da minha vida, uma ternura verdadeira. Do resto...

– Basta, basta; eu compreendo.
2 de Março – Hoje apareceu-me o pequeno totalmente transfor-

mado: bons sapatos marrom, calças cinzentas da melhor qualidade 
e suéter branco, sem paletó; muito bem penteado, as unhas muito 
polidas, perfumado discretamente... elegante, sim senhor, como 
qualquer dandy da alta roda.

– Que é isto? Que aconteceu para você estar tão bonitão?
– Não sei, D. Luiz arranjou-me. Mas, acha de fato que não faço 

má figura?
– Só lhe digo uma coisa: se eu tivesse um filho, gostaria de vê-lo 

sempre assim.
A vaidade floresceu no pequeno numa autêntica primavera de 

candores.
– Também eu quero contribuir para a sua consagração: tome.
E ofereci-lhe a minha cigarreira de ouro e prata. O rapaz olhou-

-me radiante e agradeceu beijando-me a mão, num beijo comovido 
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e humílimo que retribuí com um beijo na fronte. Descontrolou-se 
um tanto.

– Agora vá mostrar meu presente a D. Luiz... talvez ele lhe dê 
outro... e outro beijo.

– Já mo deu – e mostrou-me um belo anel antigo.
– E também um beijo?
– Sim, mas... tão triste! D. Luiz nunca foi feliz até agora, até que 

veio o senhor; é por isso que eu estimo tanto o senhor.
Dia 5 – Chegou uma bela reprodução em mármore do Apo-

xiomeno, de Lisipo, que Luiz tinha encomendado a Roma para 
adornar o jardim. Quando João abriu o caixote, ficou perplexo: 
nunca imaginara que os homens tivessem atrevimento para se re-
presentar uns aos outros em tanta nudez. Eu vi a cena desde longe: 
limpou a estátua com o maior cuidado, situou-a num recanto do 
pátio e ficou diante dela, como em êxtase.

Que emoções sentiu o rapaz? Não sei, mas suspeito-as. Rubo-
rizou-se como uma papoula, fez gestos indecisos como querendo 
fugir, voltou à sua muda e fervorosa contemplação, e deleitou suas 
mãos pelo mármore em carícias ora lentas e suaves, ora rápidas e 
nervosas.

Julgo que as crianças aldeãs são de uma incrível precocidade, e 
tem a sua vida sexual muito mais adiantada que os jovens da cida-
de; mais ainda: penso que para o rapaz das nossas aldeias a vida é 
sexo, e nada mais. Propriedade, família, religião, todos esses mundos 
que tanto a nós nos inquietam, são para eles insuspeitados. A vida 
sexual começa a se desenvolver neles aos dez anos, e a resolver-se 
aos doze; aos quinze já tem ensaiadas as formas mais simples e 
primitivas do matrimônio. No que respeita ao João... Bem. Hoje 
não estou para teorias.

Dia 6 – Rematei a leitura do livro De la revolución a la res-
tauración, do Marquês de Lema, cultíssimo político conservador, 
acadêmico e escritor brilhante, a quem conheci muito em Madrid 
dos anos 1924 a 1928, numa roda a que concorriam também, entre 
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outros vultos destacados, o Conde de Albox, Espada, Villanueva, 
Sánchez Guerra, o Conde de Esteban Collantes, F. Suárez-Inclán e 
o Marquês de Cueva del Rey.

Gostei do livro e interessou-me; sempre me interessam os es-
tudos que se referem ao século XIX. Por quê? Acaso porque em 
Espanha, ainda os mais jovens, todos vivemos infelizmente ainda 
no século XIX. Não creio como Reclus que esta época significa o 
problema entre a ordem e a liberdade; parece-me melhor que de-
vemos interpretá-lo como o ciclo literário da política. Os políticos 
nesta época, em quase todo o mundo, são teatrólogos, poetas, ro-
mancistas, oradores; os cargos de maior responsabilidade no gover-
no correspondem às mais altas categorias literárias. As guerras e as 
conspirações obedecem a motivos líricos. Os homens arriscam-se 
e põem a vida em jogo sentindo-se personagens de novela. Por isso 
o ideal político é a pureza e não a eficácia.

Dia 15 – Todos os dias, ao anoitecer, vejo a irmã de João com 
o seu noivo, pelo caminho da igreja. Como sentem o amor estes 
campônios?

Primeiro como simples atração sexual; uma luxúria intensa agita 
esta juventude aldeã que, sem graves preconceitos morais, dá-se 
a satisfazê-la em quantas oportunidades se lhe oferecem. Nunca 
desonram pecados de amor. Depois como uma razão de cama-
radagem – vizinhança, parentesco etc. – ou como um motivo de 
vaidade que se satisfaz com a conquista da moça bonita ou rica, 
especialmente se é de outra freguesia, pois conseguir amor longe 
da casa pressupõe dobrada vitória; a cidade respeita o estrangeiro, 
mas a aldeia repele-o.

Mais tarde como uma necessidade econômica: o rapaz casado 
deixa de entregar aos pais o seu salário, tem uma mulher que o 
ajuda nos trabalhos, e algum dia pode ter filhos que o ajudarão 
com a sua mensalidade a aumentar o patrimônio. A virgindade é 
problema que não conta muito, nem conta tampouco a fortuna da 
mulher: o que importa é que seja laboriosa, pois as mãos são capital. 
Não importa ter dinheiro, senão terras, e cultivá-las sem auxílio 
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alheio, porque assim na colheita todos são ingressos. Se vierem 
maus anos o marido emigra, e a mulher tem de ser de tal jeito que 
possa continuar administrando a casa e defendendo a herdade. O 
respeito à mulher casada tem categoria religiosa: 

Para que me deste o sim 
traidora sendo casada?
Para que me deste o sim 
não me valendo de nada!

No casamento importa o matrimônio canônico, não o civil. 
Conheço infinidade de esposos casados na igreja, e ainda solteiros 
perante a lei do Estado. Este segundo matrimônio parece aos nossos 
aldeões invento de advogados, para tirar dinheiro em expedientes 
que não importam a ninguém.

Dia 17 – Li ao João este poema de Garcia Lorca:

Niño, 
que te vas a caer al río!
En lo hondo hay una rosa 
y en la rosa hay otro río.
Mira aquel pájaro. Mira 
aquel pájaro amarillo!
– Se me han caído los ojos 
dentro del agua. Dios mío!
– Que te resbalas, muchacho... 
y en la rosa estoy yo mismo!
Cuando se perdió en el agua 
comprendí, pero no explico.

João ficou calado, olhando-me muito. Que entendeu? Pergun-
tei-lhe se alguma vez, quando se banhava no rio totalmente nu, se 
tinha contemplado. E respondeu-me assim:

– Sim, senhor, mas Pedrinho, o filho de Dona Carmen, é muito 
mais bonito do que eu.

– Não importa a beleza – aventurei-me a declarar-lhe – senão 
desfrutá-la. Pouco importa que os seus olhos alcancem ver hori-



70

zontes longínquos, se você se empenha em tê-los fechados. Não 
estamos no mundo; é o mundo o que está em nós.

Dia 18 – Chove, da manhã à noite. Despertei-me com o bater 
do aguaceiro nas janelas, não com aquele bater leve, como quem 
chama por mim, de que fala o cativante autor de Luar de Janeiro, mas 
com uma chuva forte, intensa, invernosa. São altas horas da noite 
e a chuva continua a cair, diluvial. Mia o vento lá fora, fazendo 
relampejar as folhas metálicas dos eucaliptos, e no meu quarto, re-
pleto de sombras que me rodeiam em falas agoureiras, a insônia 
abre uma eternidade de silêncios. Preciso ler, mas, o quê? Vou à 
biblioteca, a remexer nas prateleiras: cá estão as evocadoras páginas 
do velho Galdós, as esquecidas novelas de Alarcón e de Pereda, a 
sensível feminidade de Becquer, a erudita condessa de Pardo Bazan, 
a fina ironia do Pe. Coloma, as amplas sonoridades de Espronceda, 
a desgarrada tristeza de Antônio Nobre, a graça inigualável de Eça. 
Procuro D’Annunzio, que tanto me impressionou noutro tempo, 
e esse amicíssimo Stendhal que de moço me acompanhou, tanto. 
Os livros caem-me das mãos. Fedin, Azorín, Ognev, Strindberg, 
Gide, Hebbel, Joyce, Shaw... Dramas célticos de pátria, mar e morte; 
literatura judaica, nebulosa, confusa, torturada, em sonora decla-
mação, como aquela tragédia de Mirra Efros que mais de uma vez 
me fez perder o sono; literatura política na escola desse gigantesco 
Spengler, que cada dia me alucina mais. Sinto-me como diluído 
nesta chuva que se mete na terra, empapando a areia dos caminhos 
e fulgindo no granito dos vaiados. Meus dedos acariciam livros 
que outrora adorara: A montanha mágica, D. Quixote, A Bíblia de 
Amiens, Jerusalém em Dalecárlia, Stepanchicovo, O Vermelho e o preto... 
Chego-me à lareira, ainda com cinzas quentes. A estas horas... E 
rememoro as minhas noites em Marrocos, no rebúmbio de Batel, 
na planura de Dar-Drius, nos montes de Queb-Dani, em Fez, em 
Dakar, em Mogador; a dourada costa da Dalmácia – aí as lindas ro-
seiras de Zara! – e as frias tristezas do Mar do Norte; o senhorio so-
lene de Dresde e o vozerio histérico dos mercados de Argel. Sonho 
com os ciganos, meus amigos os ciganos, feiticeiros e enfeitiçados, 
os das lembranças sempre brancas e as adivinhações sempre negras. 
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Vejo-me em Lübeck, revivendo os “Buddembrock”, e em Basiléia, 
cheirando o verdor milenário do Reno; nos cais de Málaga, na pe-
cadora inquietude das altas horas, e nas virginais alvoradas de Pau, 
purificadas de neve e de medievalismo. Lembro aqueles rosários 
inacabáveis de minha avó, com orações e lágrimas para todos os 
coitados... E procuro Antonio Machado, um dos mais queridos de 
todos meus poetas das Espanhas:

En el hondón del barranco, 
la noche, el miedo y el agua.

Dia 19 – Vestiste muito bem o rapaz, já está em condições de 
ser apresentado nos melhores hotéis, mas temo que tenhas esqueci-
do o principal, esses pequenos detalhes que diferenciam verdadei-
ramente o homem distinto, digamos, por exemplo: a roupa interior. 
Sob um magnífico terno inglês, suspeito cuecas de três mil réis e 
camisas de leilão.

Luiz calou, consentindo.
– Depois é necessário educá-lo. João deveria fazer as refeições 

conosco, passear ao nosso lado, aprender a conversar, adquirir hábi-
tos de meninote de família.

– Concordo perfeitamente.
– Não tenho nada a fazer e gostaria de tomá-lo por minha 

conta, digamos, duas horas cada manhã; não só lhe ensinaria as 
formas mais elementares, como também conformaria um pouco a 
sua sensibilidade com o meu modo.

– Isso não.
– Por quê?
– Não te zangas se digo que és um homem temível?
– Coitado de mim!
– És demasiado eloquente.
– Não percebo.
– Direi mais: declaro que tenho inveja de ti; o pequeno acabaria 

estimando-te mais do que a mim, compreendes? Ao teu lado ainda 



72

sou um pobre camponês, tu és o caminhante de todos os mundos 
apetecidos, e qualquer um – com uma pouca imaginação – desde-
nhará a minha companhia por caminhar contigo.

– Não julgues assim. As criaturas, como tu imaginas que eu sou, 
atraem, arrastam, como a luz as borboletas, mas logo devoram; a 
essas outras como tu, simples, tranquilas, amorosas, um chega mais 
de vagar, mas... fica sempre com elas. Desgraçadamente para mim.

Dia 20 – Galiza é a terra dos poetas; só no século XIX regis-
tramos mais de trezentos. Interessam-me, apaixonadamente, três: 
Rosalia de Castro, Curros Enriquez e Eduardo Pondal, três tempe-
ramentos diferentes como os três grandes oceanos do mundo.

Rosalia é a feminidade, o diminutivo transbordante de ternu-
ra, a visão minúscula da vida, a tristeza conformada, a infelicidade 
permanente; Curros o apóstrofe, a preocupação política, a acritude, 
o livre pensamento, o anticlericalismo, o rancor, e, por vezes – em 
contraste violentíssimo – a piedade mais efusiva; Pondal significa o 
celtismo, a ancestralidade, a voz da raça milenária, o sentido histó-
rico da nacionalidade, o idioma rude e forte, a virilidade, a vocação 
apostólica, o messianismo. Devemos ler Rosalia em Cantares galegos, 
a Curros em Ares da minha terra e a Pondal no seu único livro 
impresso: Queixumes dos pinos.

Doces galeguinhos ares, 
quitadorinhas de penas...
escreve Rosalia;
Ladrai, mordei, ride; 
onde haja virtude beijai, 
onde haja vício feri,
clama Curros;
Não cantes tão tristemente,  
pobre e desolada mãe;
não lhe cantes cantos brandos
pra adormecer o rapaz;
canta-lhe cantos ousados
que esforçado o peito fazem...
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pede Pondal.

E o idioma passa pelos três, como dedos divinos nas cordas duma 
lira excelsa, conseguindo os acordes mais perfeitos e harmoniosos.

Dia 25 – Luiz está transformado: fuma com elegância os me-
lhores cigarros, bebe bons licores com a leve graça dos iniciados 
– já se indigna se lhe servem o whisky sem gelar e em copos de 
vidro fino – lê autores modernos e excêntricos, joga tênis e bridge, 
faz esgrima, recebe revistas de toda a parte; se os atenienses clássicos 
vivessem em nossos dias seriam assim.

Hoje me procurou para passear a cavalo: bota inteira de cromo 
marrom, calças claras, plastron branco e rebenque de punho de pra-
ta esquisitamente trabalhado por não sei que índios sul-americanos. 
Pela manhã passeia no jardim, com suéter de mangas curtas que lhe 
permite mostrar os seus braços ebúrneos, nos quais já principia a 
depositar complicadas e longas vaidades; o jantar nos é servido por 
um criado trajado com toda etiqueta, e na entrada da casa ergue-
-se um porteiro de linha germânica que assusta os lavradores. Nos 
corredores estendem-se tapetes preciosos que o bom vigário tem 
medo de pisar, com temor de profaná-los.

– Meus senhores – diz cada vez, que entra – só sendo bispo po-
de-se andar acima destes veludos e aposto que nem o Santo Padre 
os tem melhores nem mais lindos.

Dia 29 – Ontem regressamos de Pontevedra, onde estivemos 
dois dias. Bela cidade: pequenina, pacata, silenciosa, mas com en-
cantos que não tenho encontrado em parte alguma. Tudo muito 
limpo e ordenado, tudo enfeitado que é um primor.

Admirei especialmente o museu, um pequeno Cluny: louças, 
joias, mobílias, azeviches raríssimos, e uma coleção de cruzes pro-
cessionais de grande valor.

Se me fosse proporcionada a organização da vida galega, preocu-
par-me-ia em distribuir bem os museus. Faria em Ourense o gran-
de museu de Pré-história, em Lugo o de antiguidades romanas, em 
Pontevedra o medieval, e na Corunha o museu romântico; reuniria 
nestas quatro cidades toda a nossa magnífica riqueza arqueológica, 
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atualmente dispersa em infinitas coleções; seriam quatro museus 
especializados capazes de atrair os estudiosos de todos os países. Em 
Santiago faria um grandioso museu etnográfico e nele residiria o 
Seminário de Estudos Galegos.

2 de abril – Vieram dizer-nos adeus dois lavradores que par-
tem amanhã para a América. Cruzei toda a Europa muitas vezes e 
sempre sem emoção nas despedidas, mas confesso que se alguma 
vez empreendesse uma viagem transatlântica, sentiria uma tristeza 
profunda, insuportável. Para estas gentes, que nunca saíram da co-
marca, a América está aí, ao lado, ao alcance da mão, e Madrid – por 
exemplo – a um milhar de léguas. É a raça, que está olhando o 
mar, de costas para o continente; que se sente atraída pelas ondas e 
tem pavor dos caminhos. Raramente encontrei em nosso interior 
quem conhecesse o resto da Espanha, e vi milhares de moços que 
já conheciam os principais portos da Europa e das Américas.

Toda a nossa história está ligada ao mar. Fomos descobridores; 
no entanto, outros povos conquistaram as nossas descobertas. Fora 
da beira mar, a nossa alma seca-se, amortece, murcha-se, e o mar, 
em troca, chama-nos em amoroso convite, em eterno convite de 
desposórios.

Dia 3 – Não posso dormir: levanto-me, saio à varanda, volto a 
deitar-me, levanto-me outra vez, desço ao jardim, volto à cama... 
As estrelas cintilam inúmeras e a lua cheia tem a paisagem arre-
piada – quieta, imóvel. Perto de nós, nas adegas de Pedro Verdim, 
chora um violão uma morna e saudosa valsa maruja. Não se ouve 
fala, nem voz, nem passo de gente. Lembra-me uma tarde tristonha 
passada em Portosom, a ouvir cantar os marinheiros que voltavam 
da Lobeira; recordo um velho cego que uma noite me desvelou 
em Tarascom, mordendo numa longa flauta frescos ares pirenaicos; 
sinto saudades daquele garoto que me acordou certa alvorada em 
Fiume tecendo escalas numa harmônica.

Dia 5 – Luiz passa as noites lendo nos grandes jornais as crôni-
cas mundanas. Eu prefiro aconchegar-me na cozinha a palestrar 
com as velhas, ouvindo-lhes contos e lendas de pastores amantes 
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e princesas mal casadas. Eu conto-lhes desses mundos que corri, 
e elas ficam a escutar-me em êxtase, como se lhes aparecesse o 
Espírito Santo.

Dia 11 – Pelo caminho correm gentes, como alucinadas, cla-
mando espavoridas: Ai meu Deus! Ai que desgraça imensa! Saio 
precipitado. Que aconteceu? Em vez de me responder, as mulheres 
choram como carpideiras e os homens fogem para chegar quanto 
antes. Vou com a multidão. Na porta do moinho de Vilariz há uma 
turba que soluça consternada. Alguém explica:

– O filho do moleiro estava a jogar com Martinho de Sá. Brin-
cavam com a espingarda e... o demo carregou as armas. O pobre 
Martinho morreu como uma lebre.

Chega a justiça e todos querem ver o momento de levar o ca-
dáver. As mulheres vão, vêm, entram, saem, revolvem tudo, querem 
ver tudo, espreitam para saber tudo. O juiz vem acompanhado de 
uns homens estranhos, taciturnos, antipáticos, repelentes. Rompe 
um vozerio de prantos e maldições. Parece que estamos num fim 
de ato de Gabriel D’Annunzio. Dezenas e dezenas de camponeses 
circundam como corvos em volta do cadáver. Sobre aquele cenário 
pobre, miserável, fétido, que bela é a figura da criança morta! Tem 
os olhos docemente descidos, os braços abertos como quem dorme 
confiado, as pernas apertadas como se estivesse sonhando gozos, 
e na boca uma mancha de sangue que se assemelha a uma rosa a 
desfolhar-se, a rosa que se traz na boca da romaria e que se murcha 
tímida ao primeiro raio de sol.

O juiz ordena que se acendam fachos para fazer a autópsia, e 
a multidão protesta em uivos suplicantes. Para quê? Não sabemos 
todos que morreu dum tiro?

– A lei é a lei – diz o juiz, e nos olha desdenhosamente.
Desnudam o rapaz; a sua pele é tenra, suave, branca, leitosa, 

como os lírios da Virgem Maria. O próprio juiz espanta-se de ter 
que cortar aquelas carnes flácidas, que imaginamos ainda quentes e 
que as moças olham com longas tentações.
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*
Que noite horrenda! Meu quarto está cheio de um surdo ru-

mor de cascata. Parece que sinto farinha no nariz. Vejo um cai-
xão branco com galões de prata e corações bordados, e dentro 
o adolescente, de mãos juntas, com os olhos chorosos e os lábios 
entreabertos num sorriso tristíssimo. Parece que vai num barco de 
vela, vagando por um mar tempestuoso de papelotes judiciários, 
sujos de sangue, pó, suor e vinho.

*
São duas horas. Na janela aparece uma velha piolhenta que me 

induz a pensar em pecados horrendos. Arrepio-me.
*

São quatro e meia. Ouvi claramente uma voz de menino que 
sussurrou no meu ouvido:

– E eu, senhor, que tanto o queria!
*

Cantam os galos no mais ardoroso convite de luxúrias. E o coi-
tadinho morto!

Dia 15 – A terra, para os nossos labregos, tem um valor metafí-
sico; não importa o seu tamanho nem a sua qualidade: há proprie-
dades que medem dois metros e que não produzem absolutamente 
nada. Contudo, o lavrador defende-as com um alto muro de pedra, 
como se fossem poços de petróleo ou jazigos de ouro. Um aldeão 
sem terras, ainda mesmo que tenha muito dinheiro nos bancos e 
bons prédios nas cidades, é considerado como pobre e julga-se o 
ser mais infeliz deste mundo, porque se crê desvinculado do país, 
como despatriado. A terra herda-se, ou compra-se para deixar de 
herança, e transmite as maiores emoções da vida; cada proprieda-
de é um ciclo na história familiar, e por isso os filhos, na morte 
dos pais, querem um pedaço de cada terra, ainda que as herdades 
tenham que esmigalhar-se, divididas até as proporções mais insig-
nificantes. A terra é a genealogia da casa, e quem não recebe uma 
parte julga-se renegado, proscrito, infamado.
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Dia 16 – Na biblioteca encontrei este pequeno poema:

Ainda a boca me sabe a melancia, 
ainda os olhos me dão visões sutis, 
ainda, na minha lembrança, andas bailando, 
andas bailando ti.
Ainda na minha alma há uma pena, 
e um desvelo agitado bole em mim: 
ainda no meu inconsolável devaneio 
andas falando tu!

Será que Luiz também é poeta? E o poema parece que foi es-
crito nestes dias.

Dia 18 – Os políticos espanhóis deveriam estudar bem a história 
de Portugal, que decorre há mais de oito séculos sempre paralela à 
nossa, com a vantagem de antecipar-se-nos alguns anos. Podemos 
vaticinar a solução de todos os nossos problemas observando o 
desenlace que, em circunstâncias parecidas, tiveram na nação irmã. 
Porém Portugal é o país europeu mais desconhecido para os es-
panhóis; ninguém se preocupa com o que lá se passa. E lá está o 
segredo que decifra todos os nossos enigmas.

Conta Eugênio D’Ors que estando no castelo de Rue, em Fri-
burgo, com os senhores de Stoutz, o conselheiro Pilet-Godaz – que 
depois foi presidente da Suíça – lhe disse:

– Tenho quinze dias de férias e vou conhecer a Espanha. Que 
acha você que eu devo visitar e estudar com mais cuidado, para 
compreender melhor o seu país?

E D’Ors, o nosso grande pensador contemporâneo, respondeu-
-lhe rápido:

– Portugal.
Dia 21 – O filho do moleiro tem treze anos e Martinho de Sá 

ainda não atingira os quinze. Eram muito amigos. Sempre eram 
vistos juntos num alegre vai e vem.
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Aconselhado pelos malditos advogados – que bom o país que 
não tivesse advogados – o adegueiro de Láncara, pai de Martinho 
de Sá, pede ao moleiro uma enorme indenização pela morte do 
seu filho. O moleiro foi embargado, e ambas as famílias estão-se 
arruinando numa luta rija e implacável. Esta é a oportunidade para 
vingar ódios políticos, aborrecimentos antigos, rivalidades da mo-
cidade, ciúmes mesquinhos...

Dia 23 – O filho do moleiro veio visitar-me, muito cedo.
– Senhor – disse-me – estou morto de medo; asseguram que 

vão levar-me à cadeia. Peço-lhe de joelhos que me ampare. Matei 
Martinho de Sá, é verdade, mas foi sem querer, juro-lhe! Não pode 
imaginar como eu o estimava: mais que a nenhum outro dos meus 
amigos. Tenha piedade de mim! Desde aquela hora não tenho um 
momento de alegria, não posso dormir. Todas as noites Martinho 
me aparece e... não calcula como me olha! Não sei que lhe dizer, 
rompo a chorar, e ele então aproxima-se de mim e consola-me, e 
diz-me que me estima mais que nunca. Ainda hoje veio falar-me. 
Mas os outros rapazes chamam-me de assassino, e as mulheres ber-
ram que sou um criminoso. Meu pai já vendeu tudo e morreremos 
de fome se os de Láncara não nos perdoam. Os liberais juram que 
acabaremos todos na penitenciária. Tenha caridade de nós! Dom 
Luiz antes queria-me muito, gostava muito de mim, mas, desde que 
o João entrou na casa...

As palavras aflitas do rapaz ascendiam a mim como preces, e os 
seus olhos lambiam humildíssimas as minhas mãos. Todo ele tremia 
de pavor, suplicando-me na última esperança.

– Pobre pequeno! Não sofre mais; estarei sempre ao teu lado 
para ajudar-te. Que têm que ver os liberais nem os conservadores 
com esta tremenda tragédia que passou por ti?

Dia 26 – Ontem acompanhei os rapazes que iam ver os seus 
namoros; fomos a Veiga, distante pouco mais de uma hora. Deixa-
ram-me numa casa qualquer, e foram-se, cada um para o seu ninho.
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Passei duas ou três horas com uma moça muito linda que se 
chama Maria José, e tem o pai em Veracruz. Não passa de dezes-
sete anos e já parece uma mulher completa. No princípio nem se 
atrevia a olhar-me, e só se mostrou amável quando a convenci de 
que eu era o novo empregado da quinta de Názara. Então confiou 
plenamente e gozei as horas mais deliciosas e puras de minha vida.

2 de maio – Os caminhos estão cheios de romeiros que se 
dirigem à festa de Santa Cruz. As crianças, tanto na cidade como 
na aldeia de qualquer rincão da Galiza, vestem-se com flores e 
ramos de árvores e cantam coplas alegres, cheias de ironia, como 
as cantigas de escárnio dos trovadores do século XIII. Construindo 
pequenas pirâmides de ramagem dentro das quais se escondem, 
para dar a impressão de que os montes andam de cá para lá, can-
tam a grande polifonia da natureza, no luxuriante despontar da 
primavera; são os maios, os famosos maios eruditamente estudados 
pelo professor Figueira. A comemoração é essencialmente pagã e 
a festa celebra-se no mundo infantil, com o mesmo prazer de dois 
mil anos atrás, e, mais ou menos, com o mesmo rito. Nesse dia 
os homens, mais tristes e preocupados, celebram uma festividade 
cristã: a exaltação da Santa Cruz; porém, incapazes de amortecer o 
paganismo que lhes vai pelo corpo, cantam também jocosamente, 
vestindo-se com trajes alegres e deslumbradores.

Na Galiza, mais do que em outra qualquer terra do mundo, 
o conflito entre paganismo e cristianismo mantém-se, nos dias 
de hoje, com a mesma violência que nos anos das perseguições, 
embora oculto nas maiores intimidades. A devoção católica vibra 
apaixonada e comovedoramente em nossas gentes, porém não é 
sólida e maciça: envolve apenas os velhos cultos, as mais ancestrais 
superstições, os ritos célticos que aqui e ali vivem ainda, como na 
remota era da colonização. Nossos camponeses peregrinam com 
devoção a São Câmpio, à Saínza, a S. Bento de Lérez, ao Cristo de 
Ourense, porém não prescindem, na romaria, de render seu tributo 
às amadas deidades adormecidas, que ninguém poderá julgar, por 
muitos motivos, definitivamente mortas. O galeguíssimo Priscilia-
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no, bispo de Ávila e o primeiro dos grandes heresiarcas da Igreja, 
expressa claramente o grande drama do nosso povo.

Nasce o dia quando passam pela nossa porta os primeiros ro-
meiros de Santa Cruz de Landal; distingo um deles – Antom de 
Manhufe. Vai rezando o rosário, piedosamente, em ação de graças 
por ter sido curado de não sei que doença, e leva um grande círio, 
cheio de ornamentos, para oferecer ao capelão da ermida. Vestido de 
branco, como amortalhado, prendeu em todo o traje folhas de hera, 
quase como as crianças que se vestem de paisagem, e colocou sobre 
a fronte uma coroa de rosas, tal como imaginaríamos os helenos nas 
festas de Dionísio. Vai choroso rezar diante da Cruz ensanguentada 
que imortaliza a tragédia do Gólgota, porém jamais será capaz de 
compreender o Nazareno na agonia mais aflitiva que presenciaram 
e presenciarão os séculos. Não. Para ele a festa é o triunfo da natu-
reza que revive na folha de cada árvore e em cada árvore do campo, 
que floresce em toda a grandiosidade do horizonte, numa afirmação 
rotunda de perene fecundidade: desperta a terra depois do sono 
invernal para consagrar sua ampla e cósmica maternidade.

Antom de Manhufe vai rezando; às vezes, as palavras se deslo-
cam subindo de tom, pretendendo transformar-se em cantiga.

Seus olhos, fixos na terra, são dominados por fervoroso êxtase.
Dia 5 – Depois de ler centenas de poemas galegos, cheguei à 

conclusão de que o melhor é este de Rosalia de Castro:

Quando penso que te fuches,
Negra sombra que me assombras,
Ò pé dos meus cabeçales
Tornas fazendo-me mofa.

Quando magino que és ida,
No mesmo sol te me amostras,
I eres a estrela que brila,
I eres o vento que zoa.
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Si cantam, és ti que cantas;
Si choram, és ti que choras;
I és o marmúrio do rio
I és a noite i és a aurora.

Em todo estás e ti és todo,
Pra min i em mim mesma moras,
Nin me abandonarás nunca,
Sombra que sempre me assombras.

Dia 8 – Outro dia de festa; para os camponeses, não há dia sem 
trabalho nem semana sem festejo. São José, Santo António, São Ro-
mão, São João, São Roque, São Lázaro, São Bento, todos os prin-
cipais santos do Céu têm seu novenário e seu dia: foguetes, missa 
cantada e procissão. No dia da festa vem o gaiteiro, bem cedinho, 
com seus três filhos pequenos – um toca bombo, outro clarinete e 
outro tamboril; vão despertando a vizinhança, de porta em porta, e 
bebendo, em cada casa, um copo de vinho. Logo chegam à matriz 
os padres vizinhos, e cantam uma missa que, a muito correr, dura 
bem duas longas horas. Pela tarde, se a festa é com música, vem a fi-
larmônica da vila, e, se não é, o melhor acordeonista que se encontra 
no concelho, e dança-se na eira grande, sobre as lousas de granito, 
que trouxeram de não sei que castelo. De um lado, sentam-se os 
velhos; primeiro, a jogar cartas e, depois, a falar mal de todos os co-
nhecidos ausentes; de outro lado, as velhas, que passam o melhor do 
tempo fazendo prognósticos sobre os casamentos das netas; acolá, as 
casadinhas, que por tudo morrem de inveja, e, mais além, os meni-
nos, sempre irrequietos entre os vendedores de brinquedos e doces. 
No meio bailam os enamorados; eles com uma flor à orelha e um 
lenço de seda em qualquer lugar que se veja bem, e elas...

Porque estamos na montanha, sem estrada, nem automóveis da 
linha nem posto de Telégrafos, as moças ainda conservam louça a 
sua beleza e ainda sabem realçá-la com os típicos trajes da moda 
antiga; ainda gastam veludo de seda e rendas e camisas de linho 
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que rescendem a laranjas. Porque se sabem formosas são boas, e 
sorriem aos galanteios, e ouvem as palavras de amor com esse riso 
dos olhos que enche de confiança toda a vida. A multidão agita-se 
em policromias deslumbrantes, e o baile atinge o auge heroico das 
danças guerreiras; os pés, leves como as mariposas, abrem círculos 
que são como órbitas solares e os lenços multicores tremulam no 
ar a guisa de galhardetes de uma esquadra de ficção. Nós da cidade 
descansamos nossas fadigas na contemplação dos campos. Os ner-
vos retemperam-se, os olhos aquietam-se e toda a alma, castamente 
desnuda, sente-se num paraíso sonhado sem pecado original. Ma-
nuela de Láncara, Rosa de Minhortos, Helena de Silves, Carmen 
de Rairiz... Oh! Que belas todas com seus trajes novos à moda 
antiga! Os moços requebram-se como os pastores das baladas, e 
elas fazem gestos como aladas tapeçarias flamengas. Cheira a vinho 
novo e a frutas de inverno.

As damas do grande mundo deviam ver essa maravilha, para 
sentirem a tentação de imitar as mocinhas serranas, e revalorizarem 
os antigos usos, na pompa e esplendor dos seus salões. A coisa seria 
de uma transcendência imensa, porque, digam o que quiserem, por 
mais que clamem os demagogos, as multidões fazem o que veem 
fazer aqueles que, pelo sangue, inteligência ou poder, se intitulam 
aristocracia, segundo a nomenclatura grega. Não há povo capaz de 
manter incólumes as suas virtudes, se a sua pequena elite se cor-
rompe; não há possibilidade de anarquia e degradação, se o núcleo 
dos justamente destacados mantém com dignidade a sua primazia. 
Nas monarquias ancestrais, como nas modernas democracias, meia 
dúzia de famílias assinalou o rumo social, e porque estas, aqui e 
ali e mais além se estrangeirizam e desvirtuam no mais absurdo e 
insípido cosmopolitismo, os povos, ainda aqueles grupos étnicos 
de mais vigoroso e acusado perfil, se descaracterizam e mistificam, 
perdendo quanto possuem de original e castiço, que é, nem mais 
nem menos, a sua única potencialidade criadora. Volvamos à arte e 
à literatura popular, volvamos à copia ingênua do cego romeiro, à 
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cantiga maliciosa do rapsodo e ao alegre traje centenário que, tal os 
bons vinhos, valorizam a sua qualidade no tempo.

Dia 10 – Que deliciosos são os beijos quando não se compram! 
Foram rápidos, indecisos, nervosos. A pobre pequena ficou enca-
bulada.

Dia 11 – Passei o dia na vinha, com os trabalhadores, apren-
dendo contos, máximas e cantigas. Já tenho uma caderneta cheia 
de anotações. Luiz tem meia dúzia delas onde anota quando deve 
vestir smoking, quando casaca, quando dinner...

Gosto muito da aldeia, sim senhor, e já estou certo de que te-
nho temperamento para ser um bom agricultor. Não há prazer 
comparável ao de ir ao monte com os lenhadores, acompanhar os 
operários nos labores do campo e, de noite, conversar na cozinha, 
ao pé do lume. Sinto já a inefável emoção de ver renascer as vides, 
de cuidar os vinhos, de acariciar o gado. Por aí afora há comédia de 
mais; nunca mais a suportarei.

Dia 15 – Luiz está estudando no Baedeker os principais itine-
rários da França; de vez em quando vem ter comigo para que lhe 
complete algumas referências.

– Imagino como o Museu do Louvre deve ser maravilhoso.
– Sim, mas é o mais mal organizado da Europa.
– Não acredito; é que tu não gostas de Paris, não sei por quê.
– De fato, não gosto muito; acho que é uma cidade démodée, 

uma grande cidade que ficou no 1914, Londres, Berlim, Roma 
parecem-me mais de acordo com a nossa vida atual. Por outra, em 
Paris não posso libertar-me de uma série de visões trágicas que 
me afligem: cá foi decapitada Maria Antonieta, lá assassinaram a 
marquesa de Lamballe, além se reuniam os jacobinos... A Bastilha, 
as Tulherias, Vincennes, o Bairro Latino cheio de artistas tubercu-
losos, de poetas famintos... Não, não; não suporto.

– Mas as mulheres...
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– Demasiado pintadas, demasiado falsas. Prefiro a França provin-
ciana: Avignon, Tarascon, Pau, Tours...

– Tu? Tu, o homem da aventura permanente, o snob que ponti-
fica em todos os requintes?

– Bem, neste caso leva-me a Berlim, ou, melhor ainda, a Xangai.
Dia 24 – Estivemos na Corunha. Luiz passava os dias a dormir e 

as noites a percorrer cafés, cassinos e cinemas. Entretive-me perlus-
trando lojas de antiguidades e vielas obscuras da cidade medieval. 
Vivi horas memoráveis no romântico jardim de São Carlos, ao pé 
das cinzas do marechal Moore, morto em Eirinha, lutando contra 
as tropas napoleônicas. Gostaria de casar-me na pequena e quase 
milenária igreja de Santiago, por dentro com muitos jazigos e por 
fora com muitas pombas.

Chegou-me uma carta de Helena; rasguei-a sem lê-la. Agora 
me pesa. Necessitaria algo de mim? Os selos eram italianos e o 
envelope, que apenas poderia conter uma folha, trazia o escudo de 
um hotel de Nápoles.

Mas não, é feliz; se alguma desgraça lhe acontecesse, teria vindo 
à Espanha ou, quando menos, me escreveria uma carta mais volu-
mosa; só escrevemos cartas breves quando somos felizes.

A Maria José obsessiona-me. Ontem estive com ela até muito 
tarde. À uma? Às duas? Às três? Não sei; sou tão idiota que ainda 
não aprendi a contar o tempo no caminho do sol e no lento e 
gracioso passear das estrelas. Ao regresso, vim cantarolando, como 
um zagal qualquer, aquela quadra cheia de ternura que ouvi uma 
vez aos trabalhadores de Casaldereito:

Cantam os galos ao dia, 
ergue-te meu bem e vai-te.
– Como me hei de ir, queridinha, 
como me hei de ir e deixar-te!

Luiz só fala de uma tal Miss Madison que conheceu na Coru-
nha, no Atlantic. Parece-me que está enamorado também. Quer 
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dizer: enamorado não; já é muito elegante para enamorar-se.  
O amor fica para os aldeões, as cocotes velhas e os sentimentais que, 
como eu, ambicionam reduzir o mundo a um fogão sempre em 
brasa, um pequeno jardim e meia dúzia de livros.

3 de junho – Luiz, desde que viu a Corunha e almoçou num 
transatlântico de luxo, pretende saber do mundo mais do que eu, 
e discute violentamente todas as minhas opiniões. Esqueceu-se de 
que faz meio ano alimentava-se com caldo verde e já se permite 
fazer escárnio dos meus amores com Maria José.

Dia 4 – Talvez porque nesta casa já tudo principia a ser comédia 
– para mim drama, e demasiado doloroso; hoje falamos dos grandes 
atores que o pobre Luiz analisa e critica apenas por comentários 
jornalísticos. Falamos da imortal Eleonora Duse, de Chabí, de Ma-
ría Guerrero, de Emma Gramatica, de Mimi Aguglia, de Tallaví, 
de Mário, dos Pitoëff, de Sarah Bernhardt, de Zacconi, o grande 
Zacconi de Tristi amori.

Acabou-se o teatro com a aparição do cinema sonoro? Penso 
que sim, porque nunca o palco poderá dar o realismo que o filme 
mais humilde é capaz de nos oferecer. O que não creio é que se 
acabassem os grandes atores, senão que, pelo contrário, estimo que 
uma Greta Garbo, uma Marlene Dietrich, uma Myrna Loy, um 
Stewenson, um William Powel, e, sobretudo, esse moço genial que 
se chama Paul Muni, são muito superiores a quaisquer das mais 
ilustres figuras cênicas posteriores a 1920. O ator cinematográfico é 
muito mais variável, mais dúctil, mais ágil de criação, mais impessoal 
que o ator do teatro; apega-se mais aos argumentos, acomoda-se 
melhor aos diálogos, renuncia com mais generosidade a modos e 
maneiras congênitos que o cômico clássico reflete constantemente 
– querendo ou sem o querer – seja qual for o tipo de obra a realizar.

Dia 5 – O homem da nossa época ou não lê nada, ou lê dema-
siado, e esta é uma das razões que justificam o pavoroso descenso 
da cultura em todo o mundo. Não há meio termo: ou a ignorância 
bárbara, brutal, indigna, ou uma sede morbosa, febril, de doentes 
em delírio, que nos leva a beber em todas as fontes sem os mais ele-
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mentares cuidados de eleição, que nos desorienta e nos desagrega 
através de centenas de autores e milhares de obras da mais confusa 
heterogeneidade. São poucos os leitores que, firmes na serenidade 
dum método, enriqueceram-se num tipo de leitura constante e 
fecundo, e ainda são menos os autores, está claro, que, em força 
duma marcha constante, realizam trabalho perdurável. Suspeito 
que dentro de cinquenta anos ninguém se ocupará de nós, nin-
guém recordará nem um só dos nomes que hoje julgamos imortais, 
ninguém lerá nem um só dos livros publicados agora. Escolhei o 
melhor poeta, o melhor teatrólogo, o melhor filósofo dos nossos 
dias. Que significa ao lado de Byron, de Ibsen, de Goethe, e não 
digamos de Virgílio, de Esquilo ou de Aristóteles? Efetivamente 
estamos no ciclo do jornalismo, quer dizer: no sono das ideias e no 
sonho dos sentidos.

Dia 17 – Não há país no mundo onde as toponímias sejam tão 
lindas como na Galiza: Urdilde, Belesar, Grandario, Fontefria, Trasal-
ba, Pindo, Samos, Gaibor, Láncara, Milmanda, Padornelo, Brandariz, 
Ulfe, Umia, Minhortos, Loira, Roiro, Bueu, Ezaro, Montelouro, 
Fruime... Não se sabe se são nomes de terras ou nomes de deuses!

Dia 19 – Hoje almoçou conosco uma senhora alemã que anda 
percorrendo a Espanha para estudar trajes populares. Como todas 
as senhoras da sua espécie, é muito rica, muito inteligente e muito 
audaciosa. Milhares de estudiosos andam assim pelo mundo adiante 
estudando sapatos, pandeiros, cachimbos, bordados, caixas de fós-
foros, guarda-chuvas, queijos e danças. Estas viagens significam es-
forço e sacrifício. Supõem uma preocupação intelectual pura? Não 
acredito; entendo melhor, que, ao lado da vocação investigadora, 
há muito do temperamento esportivo que caracteriza as nossas 
gerações. Os milhões de homens civilizados que ainda povoam o 
mundo, vivem em forma esportiva, como na Idade Média viviam 
em preceitos litúrgicos. Uns, os mais virgens, entregam-se ao es-
porte por instinto e circunscrevem nele os seus fins; outros, os mais 
cultivados, envolvem-se nele por mimetismo e o aceitam como 
meio ao serviço de uma ilusão qualquer, que chamamos científica, 
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porque na nossa pobreza mental já tudo nos parece ciência, e, em 
vez de viajar simplesmente para conhecer a aventura dos caminhos, 
viajam para recolher insetos ou colecionar flores secas. Quantos 
alpinistas eu vi disfarçados de geólogos!

Dia 20 – Já temos bastante completa a coleção de discos com a 
remessa que agora chegou; quase todas as minhas obras prediletas 
estão aqui: A paixão segundo São João e a Cantata 140 de Bach; de 
Beethoven a Grande Missa, o Septimino e a VII Sinfonia; o Chris-
tus Resurgens cantado pelos monges de Solesmes, e os Murmúrios 
da Selva, do Sigfredo; o Fandango, de Turina, tocado em violão 
por Andrés Segovia, e o Madrigal à Rainha Elisabeth, interpretado 
em clavicenvalo por Wanda Landowska; o Capricho Espanhol, de 
Rimski-Korsakow, As estepes da Ásia Central, de Borodin, o Bolero, 
de Ravel, L’après-midi d’un faune, de Debussy, O pássaro de fogo, de 
Strawisky e La mort de l’escolá, de Nicolau, cantada pelo Orfeão 
Catalão; a Valsa Triste, de Sibelius, as Danças Húngaras, de Brahms e 
várias valsas e noturnos de Chopin. Luiz surpreendeu-me escutan-
do ao gramofone a página que mais me comove de todas quantas 
tenho ouvido na minha vida: o Andante Cantabile, de Tchaikovsky.

– Então, agora és tu o sentimental? – perguntou-me entre risos 
irreverentes.

– Talvez; o sentimentalismo é um ponto de fixação do qual se 
parte, ou ao qual se chega: nunca está na metade do caminho. – E 
continuei com desdém. – Por isso tu, que ainda não sabes de onde 
vens nem para onde vás, nem que rumo levas, que andas de um lado 
para outro como as folhas secas das árvores, não podes ser sentimen-
tal. O sentimentalismo é uma posição estática, porque é uma ma-
nifestação de amor, e o amor nos fixa, nos situa, nos deixa quietos, 
nos induz ao repouso, assim como o ódio, pelo contrário, nos torna 
dinâmicos, nos leva, nos arrasta, nos impulsiona para a ação. Tu estás 
em plena ação, em atividade desenfreada... porque odeias.

– Eu? A quem?
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– Odeias tua vida, tudo quanto te rodeia: esta casa, este campo, 
este país, esta gente que te acompanha, e, no fundo, odeias-me 
também a mim.

– Exageras.
– Não, não; tudo isto te parece já pequeno, minúsculo, raquítico; 

cá, julgas-te num cárcere. Queres andar, correr, voar, e em tudo 
isto – que é a tua vida – só vês cadeias que te aprisionam. Foste 
vítima dum grande choque, sofreste um grande traumatismo, e, de 
crise assim, só se sai de duas maneiras: ou com um grande amor, ou 
com um grande ódio. Tu és capaz de odiar até a tua própria mãe, 
porque julgas que te fez perder os trinta melhores anos da vida.

– Mas se eu estou enamorado!
– Não, a mim não me enganas. Nessa Miss Madison encontras 

uma possibilidade de aventura, de correr mundo, de frequentar o 
que julgas a alta roda, de gastar com brilho a tua fortuna, de tornar-
-te célebre talvez entre os jornalistas londrinos. E mais nada. Sabes 
que podes fracassar, que podes voltar derrotado, esmagado, mas... cá 
estaremos o Joãozinho e eu à tua espera, porque da nossa lealdade 
não duvidas.

Comoveu-se até as entranhas, abalou como uma alta torre que 
vai cair num terremoto, mas reagiu, e foi-se disparado, sem olhar 
para trás.

Dia 21 – Luiz vive como estranho em sua própria casa; um 
mar de gelo o tem isolado. Faz algum tempo que o percebo e 
agora já todos o comentam. Sou eu que tenho que ocupar-me de 
tudo, porque já nem quer saber do gado, nem do vinho, nem das 
lavouras. Passa semanas inteiras sem ver seu cavalo favorito, sem 
falar com os criados, sem acariciar os cachorros. Quis provar até 
onde chegava a sua indiferença e tentei uma experiência decisiva: 
propus um passeio com o Joãozinho. Quando chegamos à beira do 
rio, num recanto sombrio, deliciosamente acolhedor, mostrei meus 
desejos de ver como o pequeno nadava.

– Mas eu nado muito mal.
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– Deverás nadar bem; é preciso ser um bom nadador para ser 
estimado como pessoa elegante. Eu te ensinarei.

O zagal pôs-se nu, subiu sobre uma roca e ficou olhando a água, 
ou melhor olhando-se na água, como a estampa clássica de Narciso. 
Nós mirávamos a oito ou dez metros. Sem um pelo em todo o 
corpo, dourado de sol, a cabeleira em caracóis, largos ombros e 
a cintura fina e flexível como a haste duma dália, suave de perfil 
em curvas quase imperceptíveis, parecia um bronze renascentista. 
Se João de Bolonha o encontrara para modelo, ainda seria mais 
formoso o seu Mercúrio. E Luiz entretinha-se em fazer desenhos na 
areia, sem olhá-lo sequer, sem prestar-lhe a menor atenção.

– Este rapaz é maravilhoso – disse, irritado já, querendo saber 
até onde poderiam chegar as suas indiferenças.

– Não me interessa.
– Pois deve interessar-te; em visões assim se fez a estética ate-

niense.
E mandei que Joãozinho se situasse em posições variadas, imi-

tando o gesto dos mais famosos mármores gregos: ora como o 
Apoxiomeno, de Lisipo, ora como o Discóbolo, de Miron, ora como 
o Doríforo, de Policleto, ora como o Apolo, do Belvedere, ora como 
o Menino da espinha, do museu de Nápoles. Quando reproduziu o 
Diadúmeno atingiu um estado de graça perfeita, e se nos revelou 
impecável, radiante, tal como o mais acabado modelo, quando o 
coloquei na posição do Mercúrio orante, do Museu das Termas. Tudo 
inútil. Luiz continuava indolente aos seus desenhos, calado, nesse 
hermético silêncio de tipo oriental que tanto pode significar uma 
sabedoria ilimitada quanto uma estupidez sem limites.

Dia 23 – Luiz recebeu uma carta que suponho de Miss Madi-
son, porque anda alegre como um pássaro. Entretém-se diante do 
espelho horas e horas: olha-se de frente, de perfil, sentado, de pé, e 
não se olha de joelhos porque... porque é o tal meio termo, e só se 
ajoelham os grandes ou os miseráveis; em todo caso sentar-se-ia.
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Vou-me – anunciou Luiz. – Tu ficas aqui, dono e senhor da 
casa, e eu parto para Londres. Morro por ver mundo. Esta aldeia 
asfixia-me, repugna-me.

Dia 26 – Faz três ou quatro dias que só penso na minha quinta 
de Trasdeza, em que passei dois ou três verões sendo criança, com 
o meu avô paterno, e a que nunca voltei, desde então. Há mais 
de trinta anos que está ao cuidado dum velho administrador que 
nem conheço. Meu pai esteve lá uma semana, quando recebeu a 
herança, e eu nem me tomei ao trabalho de visitá-la quando, por 
minha vez, a herdei de meu pai. Quem poderia pensar em Trasdeza 
estando em Berlim ou em Londres? Agora anseio visitar o venerá-
vel solar da minha casta, um severo palácio construído pelo conde 
de Montouto em 1648. Vejo-o, como em sonhos, entre uma névoa 
espessa que esvai os perfis e dá contornos imprecisos. Tenho uma 
vaga ideia que tem uma torre muito alta, cheia de morcegos, uns 
ciprestes fortes como castelos e agudos como dardos, e uma varan-
da de granito, muito larga, onde os criados punham a secar o milho.

Luiz está decidido a partir para Londres em meados de agosto; o 
melhor será partir com ele, ou retirar-me para o meu solar?

Dia 28 – Devo casar-me com Maria José? Não será melhor fu-
gir, da noite para a manhã, e voltar às minhas galopadas pela Europa 
adiante? América! Tenta-me a América. Sonho com as vermelhas 
arquiteturas astecas, com a luz deslumbrante do Rio de Janeiro, 
com as misteriosas antiguidades incas... Quero bailar sambas no 
ardor luxurioso da Bahia e ver dançar rumbas na sombra espessa 
das bananeiras cubanas; quero tremer de frio no Aconcágua e des-
vairar-me na fogosa policromia do Amazonas.

6 de julho – Aproveitando uns dias que Luiz passou na Co-
runha, fui a Compostela. Nenhuma outra cidade da Europa me 
impressionou mais: nem Bruges, nem Florença, nem Veneza, nem 
Antuérpia, nem Toledo, nem Coimbra, nem Gante. Palácios de 
elegância e sobriedade ímpar, mosteiros de proporções gigantescas, 
ruas seculares pisadas pelos pés mais ilustres da cristandade, e a 
tumba do Apóstolo Santiago, o grande altar da Europa, a fogueira 
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onde se forjou a nossa consciência ocidental. Os centenários sinos 
do Sar ressoam em ecos lentos e humílimos, como de ermida aldeã, 
e aqueles outros da Berenguela com solenidade que enche o tempo 
e o mundo; vi a torre feudal de Santo Agostinho, e o prodígio do 
Pórtico da Glória, sob cujas arcádias passou um dia São Francisco 
de Assis, tiritante de fome e de frio. Não, não; nunca deixarei o 
meu país. Cá ficarei, pegado à terra, como o musgo às rocas, como 
o amor ao desejo.

Depois fui à minha quinta. Com que emoção a vi na última 
volta da estrada, lá no fundo, senhoreando o vale, majestosa como 
uma basílica de São Bento. Lembrei o poema de meu chorado 
amigo Marquês de Torres Cabrera:

Pobre casa abandonada, 
como niña sin amor; 
no es que te tenga olvidada... 
es que me causa pavor 
atravesar tu portada!

Com verdadeiro pavor entrei por aqueles salões imensos e vazios, 
povoados de sombras que me recriminavam em acusações justíssi-
mas às quais não podia responder. Desci à capela. Uma a uma fui 
percorrendo as sepulturas, adivinhando nos epitáfios, apagados pelo 
tempo, os títulos e merecimentos dos meus antepassados. Todos os 
lembram menos eu. Um combateu na Itália contra Francisco I, ou-
tro esteve em Mulber, outro morreu em Rocroi, outro foi vice-rei 
da Venezuela, outro bispo no Chile, outro sucumbiu na defesa de 
Astorga lutando contra as tropas bonapartistas, outro morreu em 
Somorrostro pela causa de D. Carlos. Diante da sepultura do meu 
avô, senti que as lágrimas me enchiam os olhos. Tinha verdadeira 
adoração por mim – o neto bonito, o neto mais querido, o neto 
que seria capitão de corveta como ele – e eu o deixei morrer 
sozinho, totalmente só, entretanto meu pai estava no seu consulado 
de Alexandria e eu farreava tranquilamente em Paris. Somente os 
criados presenciaram a sua agonia, resignada e piedosa, como a de 
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um ermitão. As suas últimas palavras foram ditas para mim... e eu 
rompi a carta onde o criado mas contava.

Dia 8 – Eleições, outra vez eleições! Os pobres campônios, 
sempre desprezados como párias, são agora procurados cobiçada-
mente. Cada homem um voto; Mário, o horteleiro, que é maluco, 
vai decidir a sorte da nação e fazer a felicidade do deputado. Pal-
madas no ombro, abraços, promessas e vinho, muito vinho, vinho a 
valer. Meia dúzia de sem-vergonhas que em toda a sua vida nun-
ca prestaram para coisa útil, andam de porta em porta em busca 
de votos, envenenando o povo com preocupações políticas que a 
ninguém importam. A aldeia está dividida em dois bandos que se 
insultam, se perseguem, se odeiam. Maldita política!

Dia 10 – Sinto-me um pouco velho e percebo-o, não porque 
a pele esteja rugosa, nem os olhos cansados, nem sequer por estes 
atrevidos cabelos brancos que se empenham em mostrar-se imper-
tinentes, fortes e altaneiros, na minha cabeleira descuidada, senão 
por este grande amor que me prende a Maria José. Maria José não 
é nem muito bonita, nem muito inteligente, nem muito elegante; 
é muito boazinha, e mais nada, de uma bondade doce e humilde, 
implorante. Noutro tempo gostava das mulheres com grande per-
sonalidade, das mulheres lindíssimas e elegantíssimas, das mulheres 
superlativas; alucinava-me esse tipo de mulher provocadora, muito 
difícil de conseguir e ainda muito mais difícil de reter, para a qual 
se precisa de um caráter firme e sempre dominador. Qualquer 
daquelas amadas de então, agora me dá medo: faria de mim um 
pobre boneco. Gosto da Maria José – sim, confesso – porque a 
domino com facilidade, porque a vejo desde o alto, porque com 
ela qualquer vitória está garantida. Vanitas, vanitatem et omnia vanitas. 
Miserável vaidade, roupagem da decadência, refúgio da debilidade, 
consolo dos que já não podemos ser orgulhosos.

Dia 11 – Luiz passou o tempo debochando de mim. Quando 
eu regressar – disse-me – encontrar-te-ei podando as árvores e 
regando o milho.

– Tardarás muito em regressar.
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– Daqui a um ano.
– Muito mais. Daqui a um ano, e talvez antes, estarás outra vez 

na quinta, mas ainda não estarás de regresso, senão de ida. Só se re-
gressa depois de ver os pontos finais que nossa imaginação sonhou, 
e tu ainda és um pobre colegial que nem chegou à metade do seu 
caminho.

Mordendo os lábios, abriu uma garrafa de cerveja e encheu 
nossos copos, com mais de metade de espuma.

– Tu vês? Ainda não sabes servir cerveja, e só aprenderás quando 
tenhas bebido cinco milhares de garrafas. Imagina quanto tempo 
precisas!

Dia 13 – O jardim está maravilhoso. À sombra das magnólias 
passamos nele toda a tarde, lendo, sem nos dizer uma palavra: Luiz 
estudava o Dandysmo, de Barbey d’Aurevilly – que faz uns meses 
lhe ofereci de presente, encadernado em veludo verde – e eu lia 
para o Joãozinho o último capítulo da Historia del Ingenioso Hidalgo 
D. Quijote de la Mancha, o livro mais famoso e belo de quantos se 
têm escrito no decorrer dos séculos, ali donde o fracassado cava-
leiro D. Alonso Quijano, apesar de quanto fazem por animá-lo, “ya 
no puede dejar sus tristezas” e vai-se morrendo lentamente porque 
“melancolías y desabrimientos le acababan”. No remate da leitura 
do imortal livro cervantino, o pequeno, mais impressionado do que 
era de esperar, mirou-me de olhos fitos e disse vacilando, como 
quem procura uma terrível confidência:

– O senhor também foi outro D. Quixote, não é verdade?
– Sim, meu filho, e como ele vou morrendo, também ferido de 

chagas que não se veem e afogado de lágrimas que ninguém olha.
Dia 14 – Não há forma humana de convencer Luiz para que 

use sempre o mesmo perfume, e não um cada dia, como fazem os 
novos ricos. A arte de perfumar-se é das mais difíceis, pois na elei-
ção reflete-se nitidamente o caráter de cada pessoa, e na quantidade 
usada a sua distinção e o seu bom gosto. Uma vez li que o perfume 
deve ser um cúmplice, mas não um delator. O perfume, como a cor 
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dos trajes e a forma dos penteados e o nó das gravatas e a bengala, 
contribui de grande maneira para definir a nossa personalidade. 
Na sombra mais espessa, onde não seja possível reconhecer um 
encontro, temos de notar as nossas amizades pelo cheiro. Daí que 
as pessoas inteligentemente originais procurem os perfumes raros, 
esquisitos, quase desconhecidos, para se tornarem inconfundíveis. 
O perfume, como a música, tem um grande poder de lembrança. E 
quem se poderá lembrar duma criatura que a cada hora se perfuma 
com uma essência nova?

Dia 15 – Mais discussões em torno da Maria José: se é pequena, 
se é magra, se é pobre... A Princesa de Eboli – acabei por gritar 
– era torta de um olho e, precisamente por este grave defeito, ins-
pirou o mais belo madrigal que conheço; escuta:

Un párpado levantado 
mostraba negra pupila, 
que con su fuego aniquila 
cuanto una vez ha mirado; 
el otro cubre caído, 
como venda bienhechora, 
la pupila matadora 
que cansada se ha dormido.

Dia 18 – Estes elegantes feitos à pressa são como os alfaiates 
maus, que descuidam os forros dos bolsos, o cosido dos botões 
e todos esses pequenos detalhes que diferenciam um bom terno. 
Convencer a Luiz de que deve usar um bom sabonete de barba 
custa horas de penosa discussão. Não sem grandes esforços conse-
gui já que o seu papel de escrever seja ótimo, e que os seus cartões 
de visita – quadrados, pequenos, com letras quase microscópicas 
– estejam em condições de mostrar quem é o portador ainda aos 
criados analfabetos. Agora tenho de convencê-lo de que deve com-
prar boas malas, pois a bagagem apregoa a qualidade do viageiro. 
Ainda chegando nos grandes sud-expressos aos melhores hotéis, os 
empregados riem-se de nós se veem uma mala vulgar de estudan-
te boêmio, e pelo informe dos empregados fixa a sua conduta o 
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gerente, e conforme o trato do gerente nos atendem no corredor, 
e os outros hóspedes nos honram ou nos desdenham percebendo 
como somos servidos.

Dia 21 – Veio visitar-nos o vigário; queria uma esmola para 
comprar a imagem de não sei que santo recentemente canoni-
zado. Nova polêmica com o bom clérigo. Indigna-me a mania 
de multiplicar santinhos, como se a historia da Igreja não fosse 
esplendidamente rica em santos e mártires maiusculamente glorio-
sos. Levamos caminho de ver nos altares o honrado chauffeur que 
morreu pobre tendo encontrado no seu táxi um cheque de mil 
libras, a telefonista que evitou um incêndio, o guarda de tráfico que 
perdeu uma perna entre um choque de bondes... Espanta-me esta 
facilidade de rezar, e enche-me de amargura ver, entretanto, como 
são esquecidas as grandes figuras da fé, que já apenas encontram 
sítio nos altares: São Raimundo de Penhafort, Santo Isidoro, Santa 
Teresa, Santo Tomaz, Santo Agostinho, São Domingos, São Fran-
cisco de Assis, São Bento, São Gregório. Assim as grandes Ordens 
da Igreja, aquelas que durante séculos e séculos mantiveram invic-
ta a pureza dogmática e a ciência eclesiástica, estão também em 
crise, no entanto o campo apostólico enche-se de congregações 
minúsculas, sem causa suficiente, nem meios adequados, nem fins 
transcendentais; já qualquer senhora piedosa funda uma Ordem, 
sem mais nem menos, e qualquer homem virtuoso organiza uma 
Regra. O catolicismo vai-se tornando moda, tema de orgulho lo-
cal, mesocracia, sentimentalismo fácil e doentio.

Dia 22 – Em Trasdeza dedicarei as manhãs em dirigir as lavou-
ras do campo, as tardes a passear com Maria José e as noites a ler. 
Para ler disporei um grande salão, sobriamente decorado: apenas o 
retrato do meu avô – meu exemplo – e uma reprodução do Cristo, 
de Velázquez; uma larga mesa para escrever, uma grande poltrona 
para estudar e, num pequeno móvel, meio cento de livros, os livros 
que me acompanharão sempre, os livros que merecerão a minha 
constante atenção: os Evangelhos, o Kempis, Só de António Nobre, 
o Quixote, as poesias de Rosalia de Castro, os Anos Decisivos de 
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Spengler, as Minhas prisões de Sílvio Pelico, Del sentimiento trágico 
de la vida, de Unamuno, Os heróis de Carlyle, As vidas paralelas, de 
Plutarco, o Hamlet...

Meu dormitório será como um santuário, e nele reunirei as 
lembranças mais queridas da minha vida: o galho de oliveira que 
cortei em Padrom, aquele fuzil que conquistei em Marrocos, na 
batalha de Tugunt, o saquinho de terra ática que trouxe de Atenas, 
uma garrafa de Chianti, vazia, que me recorda uma grande bebe-
deira em Bolonha, de emoções únicas, o meu violão de estudante, 
a fita dos marujos do Dax, em cujo barco naveguei o Cabo da 
Boa Esperança, que para mim segue sendo o Tormentoso... A sala 
de jantar será simples, de uma simplicidade franciscana, para que 
não desentoem o caldo verde, o pão de milho, as laranjas azedas 
e as flores silvestres que sempre cobrirão a toalha, e sempre terei 
talheres dispostos para os viageiros que batam na minha porta.

Dia 27 – Ambos vamo-nos casar – disse-me Luiz esta tarde – e 
era bom oferecermos presentes originais; nada comprado; coisas 
que tenham tido uma grande significação nas nossas vidas.

E me presenteou com uma corrente de ouro da qual pendia um 
pequeno relicário, também de ouro, com esmaltes pretos.

Dentro – prosseguiu – encontrarás um retrato, o mais lindo re-
trato que possa ser imaginado, mas jura-me que não o verás até que 
eu parta.

– Juro-te!
– Por esse retrato vivi durante bastantes anos.
– Compreendo.
– Acaso não, talvez não é o retrato que tu esperas encontrar; 

quando o vires, emudecerás de assombro. Nunca poderias imaginar.
Fui ao meu quarto e trouxe uma pequena caixa de cedro com 

uma letra de ouro incrustada na tampa.
– Este é o meu presente para ti.
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E abrindo a caixa mostrei-lhe um aro fino de platina sustendo 
um brilhante e uma safira. Olhou o anel demoradamente, colocou-
-o no dedo, examinou as pedras devagar.

– Bem sei: quiseste representar o mito de Castor e Pólux – dis-
se-me.

– Ou a disputa entre o bem e o mal – retorqui irônico.
– Nesse caso não terias escrito esta formosa lenda que vejo aqui.
E leu o final de uma quadra portuguesa que rodeava ambas as 

pedras:

Eu, como o sol, a buscar-te; 
tu, como a sombra, a fugir-me!

– Este anel – expliquei – mandei-o fazer em Roma para um 
grande amor que me prendia em Lisboa; julga como era impossível 
aquele amor, que nunca lhe pude entregar meu anel.

Dia 29 – Nada há no mundo comparável a esta deliciosa in-
genuidade de Maria José. Os pensamentos assomam tímidos aos 
seus olhos com a indecisão dos passarinhos recém-nascidos, que se 
debruçam na beira do ninho, sem atrever-se a voar.

5 de agosto – Nestes dias estive relendo livros de guerra: Les 
croix de bois de Roland Dorgelès, Los coolies del Kaiser de Theodor 
Plivier, Sem novidade no fronte de Remarque, Os que tínhamos doze 
anos de Glaeser, Guerra de Ludwig Renn, O sargento Grischa de 
Arnold Zweig... Parecem estar todos escritos com a mesma pena. 
Anedotas vulgares e cínicas mentiras, literatura de jornal, episó-
dios que dão a impressão de não terem sido vistos, derrotismo, 
baixa sexualidade. Como escritor, o que se diz escritor, só um 
merece destacar-se: Barbusse; Le feu é um livro verdadeiramente 
notável. Contudo sigo preferindo aquelas páginas aflitas em que 
W. Semenoff nos conta a trágica loucura russa de 1905 contra o 
império japonês: a longa viagem de Nebogatoff desde Libau, ca-
minho das ilhas de Nicobar; o Sweroff em chamas lutando até o 
último tiro contra os potentes canhões de Kamimura; a heroica 
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agonia de Rodjestvenski na câmara do Buiny, cheia de mortos e 
feridos; o retorno dos vencidos através das repelentes estepes da 
Sibéria... toda aquela sangrenta epopeia que culmina nos mares de 
Tsushima, impressiona-me muitíssimo mais que todas estas boba-
gens postas de moda pelos socialistas à sombra do fácil triunfo de 
Bertha Suttner. Digamos as coisas como são: a grande guerra não se 
reflete nem em um só escritor de mérito. Sigo preferindo Waterloo 
de Erckmann-Chatrian e os livros das campanhas coloniais: Os 
sertões de Euclides da Cunha, Imán de Sender, La guerra d’Etiopia 
de Badoglio, Pour la Princesse de André Armandy e África chora de 
Löhndorff. Calculo que a obra do misterioso coronel Lawrence 
deve ser uma maravilha.

Dia 6 – Passam os dias sem que Luiz tenha carta de sua noiva, e 
está outra vez triste, romântico, silencioso, sentimental. Mas a mim 
já não consegue impressionar-me.

– Deixaste de ser meu amigo – disse-me hoje sem atrever-se a 
olhar-me frente a frente.

– Não é assim; sou o de sempre.
– O de sempre não. Recordas a tua chegada? Eras outro para 

mim!
– Não muito; esqueci quase tudo.
– Eu também quisera esquecer.
– Não é fácil: esquecer é a arte mais difícil – e continuei 

impertinente: só esquecem os espíritos superiores.
Dia 7 – A crise da democracia, que o mundo inteiro percebe, 

fez moda da literatura biográfica; perdeu-se a fé nas massas, já nin-
guém acredita na capacidade do povo como elemento substancial 
de direção, e os olhos percorrem os quatro horizontes à procura do 
gênio que possa conduzir a nação. O mundo arde em febre mes-
siânica. Há que encontrar o chefe, o caudilho, o salvador, o messias, 
e revolve- se na história para encontrar os grandes exemplos que 
possam servir de controle aos estadistas do nosso tempo. Qualquer 
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grande casa editora publica centenas de biografias que o público 
devora insaciável.

No século XIX nós tivemos um bom biógrafo: Murguia. Agora, 
foi Emílio Ludwig o primeiro em iniciar a tarefa de reviver os gran-
des mortos; a sua biografia de Napoleão deu a volta ao mundo e 
conseguiu mais adeptos para a causa dos governos autoritários que 
toda a propaganda nazista; nele inspirou-se Mussolini para escrever 
O governo dos cem dias, obra na qual vejo o melhor argumento para 
suster o império fascista. Não é mau o Napoleão de Merezhkovsky, 
mas é muito inferior.

Esta biblioteca está cheia de biografias: Monsieur Thiers de Mau-
rice Reclus, Robespierre de Hans Hentig, Cristina de Suécia de Oscar 
Von Wertheimar, Leão XIII de René Fulop, Clovis Beviláqua de 
Picanco, Byron e Eduardo VII, de André Maurois, Edison de Francis 
Artur Jones, Mr. George Washington de Bernard Fay, São Paulo de 
Teixeira de Pascoaes, El Duque de Osuna de Marichalar, Talleyrand 
de Franz Blei, Santo Inácio do Pe. Braun, Nicolau II de Essad Bey, 
Danton de Herman Wendel, Silveira Martins de Osvaldo Orico, Ca-
tarina II de Gina Kaus, Liszt de André de Heveny, Byron et Shelley 
de Isabel Clarke, D. João VI de Pedro Calmon, D. João III de Alfredo 
Pimenta, Demosthenes de Paul Cloché, Le roi de Rome de Octave 
Aubry, D. Pedro II de Benjamin Mossé, Alexandre Dumas, pai, de 
Dubreton Meu amigo Robespierre de Henri Béraud, Baudelaire de 
John Charpentier, Mme. Recamier de Edouard Herriot, Ninon de 
Lenclos de Jean Goudel, Stein de Grunwald...

Sigo preferindo Stefan Zweig, apesar da sua desigualdade, da 
sua irregularidade, da sua arte inconstante. Não encontro biografia 
tão perfeita como a que ele escreveu de Fouché, nem tão cativante 
como a de Kleiss, que inclui nesse livro alucinante que se chama 
A luta contra o demônio, o livro que não posso ler sem ficar doente.

Dia 10 – Faz vinte anos teria desprezado Maria José; gostava 
então, como todos os colegiais, das mulheres altas, grossas, angu-
losas, exuberantes, macias. Os rapazes veem sempre as mulheres 
como um grande mar de carne em que a gente se deita como 
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quem mergulha. Ao passar dos trinta anos, preferimos a mulher 
miúda, dura, de carne fria, de curvas apenas perceptíveis. Por quê? 
Que o explique Freud. O que não tem dúvidas e que a mulher 
perfeita, a mulher madura, a mulher plenamente mulher, a mulher 
tipo Rubens ou Goya – digamos La maja desnuda – não consegue 
na nossa época senão olhares de riso ou de lástima; em nossos dias 
triunfa a mulher quanto menos mulher possível, a mulher efebo, a 
mulher que se penteia como os homens, e tem braços e pernas de 
homem, e peito e costas de homem; a mulher que reduz o sexo a 
proporções mínimas e a ilusões insignificantes. Enfim: isto que o 
explique Guide. Eu não quero dizer mais.

Dia 12 – Passei o dia bastante triste, quase decidido a partir, 
e confesso que foi de medo a não dar a Maria José toda a imen-
sa felicidade que merece. É demasiado bondosa para mim. Afinal 
senti-me poeta – o amor é capaz até de me fazer poeta – e escrevi 
para ela este soneto:

Mis ojos que en tus ojos se miraron,
cansados de mirar adormecieron,
era tanta la luz que recibieron,
que al fin – mis pobres ojos! – deslumbraron.

Ah mi sublime amor! Como cansaron 
mis pobres ojos que tus ojos vieron: 
nunca tan fatigados se sintieron 
como después de verte se quedaron.

Ay, desdichados ojos alma mía 
ahora cansados, tristes, doloridos, 
sin el claror que de tu luz venía!

Solo ven, en la angustia de quererte, 
los días hondos, largos y afligidos 
en que, lejos de ti, no podrán verte.
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Mandar-lhe-ei? Não, não o entenderia, felizmente. Já estou 
aborrecido de mulheres que entendem tudo.

Dia 15 – Nova crise nervosa. Estou inquieto, intranquilo. Ora 
me dá vontade de rir, de falar muito, de correr daqui para ali, ora 
me sinto abatido, angustiado, Maria José, Luiz, Joãozinho, Helena, 
Maria do Carmo, Levy, Elsa, Jorge, Isabel... Cai sobre mim uma 
catarata de nomes. Diante dos meus olhos passam dezenas de fi-
guras que chegam como sombras, lentas e silenciosas, acendem-se 
instantaneamente como vagalumes, prendendo um instante toda 
a minha vida, e depois, outra vez apagadas, indistintas, perdem-se 
sobre um fundo espesso de bosque insondável, aterrador. Nada me 
acalma. Toda a tarde tentei sujeitar-me à leitura de algum livro. 
Impossível! Jantei só, aborrecido, irritado, e deitei-me para ver se o 
sono punha fim a este desespero. Tudo inútil. Fumei não sei quan-
tos maços de cigarros. A noite está calma, deliciosamente calma, 
mas longe de constituir para mim um sedativo é – não sei por 
quê – outro motivo de inquietação. Desço ao jardim e sento-me 
ao pé da fonte, e, então, como acontecendo um milagre, repenti-
namente sinto-me bem disposto: reparo na fonte e noto que é a 
água que aquieta os meus nervos e me enche, como por encanto, 
de serenidade. Agora percebo porque todas as grandes culturas pro-
fessaram à água um grande culto, agora entendo até que ponto a 
lenta e aprazível largura do Nilo influiu na vida e na filosofia dos 
egípcios, os homens que mais pensaram na morte e mais integra-
mente gozaram a vida. As grandes civilizações fizeram-se na beira 
dos grandes rios. Quando falta a água, o homem desumaniza-se e 
se faz santo ou conquistador: a grande conquista vem da Arábia e a 
mística consagra-se em Castela. A Galiza é uma região de rios, de 
estuários, de lagos, de fontes inúmeras, é uma terra úmida, molhada, 
e por isso a nossa literatura, e todas as nossas manifestações de arte, 
são entranhavelmente humanas; a terra mais seca da Espanha é a 
Extremadura e por isso lá está o berço dos conquistadores: Pizarro, 
Hernán Cortés, Valdivia...
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Dia 17 – Qualquer observador, um pouco atento, aprecia como 
se vai estendendo entre os homens jovens do nosso tempo o amor 
intersexual. Por quê? Observei centenas de grandes cidades, meios 
sociais diversos, múltiplos povos, e julgo ter chegado a uma conclu-
são. A vida é cada vez mais difícil e penosa e temos de enfrentá-la, 
na mais terrível competência, bem capacitados, bem dotados, com 
o maior cabedal possível de cultura: só assim contamos com pro-
babilidades de vitória. Aos vinte anos o jovem lança-se à conquista 
do seu posto, sofrendo a rivalidade de milhares de jovens que, como 
ele, desejam garantir o seu leito e o seu pão. Desde os doze anos o 
menino percebe o porvir de luta que o espera, e lê sem descanso, 
estuda sem trégua, para enfrentar a batalha nas melhores condições. 
Hoje um estudante de dezesseis ou dezoito anos sabe mais do que 
sabiam os catedráticos de há cinquenta anos. A mulher não sente 
esta inquietação; é, intelectualmente, menos precoce, é mais retar-
dada, é mais débil e não pode subtrair-se aos encantos e tentações 
que a vida lhe oferece com facilidade: cinema, teatros, bailes, trajes, 
chás... Entre uma mulher e um homem, ambos com dezessete anos, 
há um abismo: aquela apenas principiou a ler meia dúzia de livros 
insípidos, e este já leu uma pequena biblioteca; aquela vive feliz no 
pequeno meio da cidade natal, e este já sente a tortura de todos 
os grandes problemas do mundo. Quando se encontram pouco 
têm de que falar, não há um tema suficientemente intenso que os 
prenda numa conversação. O jovem sente-se só, isolado, incom-
preendido, no entanto quando está com os camaradas desfruta os 
mais fecundos diálogos. Quando descansa do seu trabalho, e sai 
para se distrair um pouco, não procura o convívio com suas amigas 
ou vizinhas, incapazes de entendê-lo, e busca os companheiros de 
aula ou de oficina, porque com eles pode compartilhar suas preo-
cupações. O jovem atual é mais cerebral do que instintivo, reduz a 
sua vida sexual ao mínimo, e ainda nestas relações da carne, quer 
alguma coisa mais do que simples satisfações passageiras: quer um 
pouco de mistério, de novela, de drama e, porque está feito na luta, 
no combate ilimitado, quer também um pouco de risco, um pou-
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co de perigo, um pouco de aventura singular. A sua personalidade 
está prematuramente definida, e gosta de sentir-se pessoal em tudo, 
diferenciado, fora do normal e do vulgar.

Dia 18 – Passamos a tarde falando das nossas bodas. Que enor-
me distância nos separa! Para Luiz é um motivo social, para mim 
uma esperança de recolhimento; a ele anima-o um anseio de saciar 
gozos nunca vistos, a mim decide-me a ilusão de restituir-me a 
calma esquecida.

– Quando tenha a Miss Madison entre os meus braços, vou 
mordê-la, desfazê-la em beijos.

– Eu quisera acariciar docemente a Maria José, como se fosse 
um pássaro.

– Vou correr com ela toda a Europa.
– Nós passaremos os dias e os anos sem sair daquela varanda 

onde meu avô viveu os anos mais felizes da sua vida.
– Comprar-lhe-ei os trajes mais luxuosos que encontre.
– Eu a vestirei simplesmente de linho branco, sem uma joia.
– Chamaremos a atenção em toda a parte.
– De nós não se lembrará ninguém.
– Perfumá-la-ei com as essências mais estranhas e caras.
– Eu só com flores silvestres e maçãs maduras, para que cheire 

a campo.
– Sinto o mundo como um grande turbilhão que me arrasta.
– Pressinto minha vida como um grande silêncio.
Dia 21 – Gosto de pensar na manhã da minha partida, caminho 

de Trasdeza. Formaremos a comitiva mais feliz deste mundo.
O Sr. José e Alfredo irão adiante, com os carros de bois, levando 

as bagagens; serão precisos pelo menos dez carros. Em seguida, a 
cavalo, iremos eu e Maria José, altivos como os Reis Católicos 
quando se dirigiam à conquista de Granada. Francisca, Rosa e a 
Maria do Carmo – que logo serão as nossas criadas – irão em 
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mulas, e levarão pandeiros para fazer festa na noite de cada jornada. 
Quero que Roque de Saltes leve a sua sanfona e Andrés de Láncara 
o seu violão.

Joãozinho irá sempre a meu lado, como um escudeiro, e Carlos, 
o filho do moleiro, que faz um mês entrou ao meu serviço, irá 
como criado da Maria José; irão muito bem trajados, com os ternos 
novos que lhes comprei em Ribadávia, e as botas de montar que 
lhes encomendei em Allariz; competirão para ver quem é o melhor 
ginete, e eu concederei prêmio ao que mostre melhores portes. 
O caminho encher-se-á de cantigas, e cada aldeia guardará nossa 
lembrança como o passo dos Reis Magos. As estrelas terão inveja 
de nós, e correrão umas para as outras à procura de bodas.

Dia 25 – Maria José ficou assombrada quando lhe disse que 
tinha estado em Pádua, e visitado o túmulo de Santo Antônio. Ima-
ginava que Santo Antônio tinha descido das nuvens, pela escada 
de um raio, passara meia dúzia de anos neste miserável mundo, e 
voltara ao céu voando como os anjos. Acabei por convencê-la de 
que fora um homem, como qualquer de nós, nascido de pai e mãe, 
e que, morto, fora enterrado como um simples mortal.

– Mas tu viste o seu túmulo?
– Sim, minha filha, sim; é todo de mármore e está acima dum 

altar. Rodeiam-no sempre crentes chegados de todas as nações, que 
ali fazem as suas rezas mais piedosas.

– Como gostaria de ir lá!
– Pois iremos, faremos juntos a nossa peregrinação. Visitaremos 

primeiro o palácio Contarini, logo a capela Scrovegni – para ver as 
pinturas de Giotto , depois a Universidade, um pouco suja e tumul-
tuosa, como a de Santiago, e, afinal, ao entardecer, quando soarem 
os sinos de Santa Giustina, iremos à basílica do Santo, dando uma 
pequena volta pela Via S. Francesco e a rua Cesarotti. Rezaremos 
muito, compraremos muitas medalhas, encomendaremos aos frades 
muitas missas, e subiremos à torre, alta e branca como uma canção 
franciscana, para sentir mais real e tangível o admirável Gattamelata, 
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de Donatello. Perante as cinzas santíssimas, com as mãos apoiadas 
sobre o mármore venerando, poderás pedir três graças, e as três 
ser-te-ão concedidas.

– Só pedirei uma.
– Qual?
– Que tu me queiras sempre.
Não sei o que passou por mim; ouvi esta amabilidade milhares 

de vezes, e sempre me custou dinheiro e desilusão. Quero-te, quer-
-me, juro não esquecer-te, morro por ti, diz-me que me adoras... 
Quantas mentiras para tirar uns cobres! Pela primeira vez na minha 
vida percebo como a verdade é limpa, sóbria e convincente. Que 
me queiras sempre! E Maria José inclinou a cabeça como repetin-
do as candorosas e inefáveis palavras de Maria: Eu sou a escrava do 
Senhor... Branca transparente, rendida, pareceu-me a Virgem das 
tábuas de Fra Angelico.

Levá-la-ei por toda a Itália, ficará deslumbrada, e quanto gosta-
rei do seu assombro! Em Roma subiremos juntos o Monte Mário, 
em Redipuglia levaremos flores ao cemitério dos Invictos, e em 
Florença veremos as portas de Ghiberti e a magnífica capela dos 
Medicis; passaremos uma noite de lua em Orvieto e veremos nas-
cer o sol ao pé do épico castelo de Ferrara; sentiremos a majestade 
universitária de Bolonha e o garbo feudal de Milão.

Já suponho como Maria José, ao voltar, vai contar na cozinha a 
maravilha de tantas coisas vistas. Tem de assombrar.

Dia 27 – Nota-se que D. Francisco, o médico, foi homem de 
certa linha; hoje observei-o na hora do café vendo com que arte 
especialíssima acendeu o seu charuto: acariciou-o algum tempo, 
cheirou-o de vagar, com deleite, acendeu seu fósforo pausadamen-
te, e, girando o havano entre os dentes, foi-o queimando em aspi-
rações fundas e isócronas, que tinham qualquer coisa de rito.

Dia 28 – Seríamos muito mais felizes se a humanidade fizesse 
um alto na sua carreira vertiginosa e principiássemos a caminhar 
para trás. Que bom se voltássemos de pronto aos coches de cavalos, 
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aos lampiões, às sobrecasacas, às cartolas, às caixas de música, ao 
cinema mudo, quando ainda era lanterna mágica!

Pela primeira vez usei hoje o rico relógio de meu avô, preso 
numa grande corrente de ouro que me cruza o peito; estou con-
tente como uma criança com sapatos novos.

– Pareces um velho – disse-me Luiz. – Só os velhos usam reló-
gios com corrente.

– Pareço um velho, sou um velho, e... louvado seja Deus! Es-
tou cansado de aparentar juventude. Mas não te assustes: a verdade 
faz-me muito mais forte.

Dia 31 – Quem pudesse reviver aquela hora de Tetuão! Toda 
a noite pelos bacalitos, fumando kif e sorvendo chá com ervas 
aromáticas e, ao bater das três horas, como nas novelas românticas, 
uma aventura imprevista e insuspeitada. Dessas que não se podem 
contar de qualquer maneira.

Depois, com as primeiras luzes da alvorada, quando o muezim 
dá seus avisos litúrgicos desde o minarete, aquela consagração de 
amor que ainda agora me enche de gozo.

Lembro com muita saudade 
teu quente corpo moreno, 
que eu vi, no cantar dos galos, 
todo em tremor no meu leito.

Tinha um sabor de canela 
que nunca jamais esqueço, 
e um tornassol de arrepios 
por afora e por adentro.

Tinha doces suavidades 
de rosas de terciopelo, 
segundo minha mão gelada 
o ia todo percorrendo.
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Tinha um olor campesino, 
meu quente corpo moreno! 
que ainda agora me esvai 
em cada devaneio que tenho.

Tinha, quando nada tinha, 
um não sei que de segredos, 
que ainda agora na lembrança 
ando em procura de vê-los.

Tinha por cada recanto 
cem mil tentações de beijos, 
que se iam multiplicando 
quanto mais se iam sabendo.

Tinha... quantas coisas tinha, 
meu quente corpo moreno! 
quisera eu ter mais sentidos 
pra poder reconhecê-lo.

Ai como te vejo todo, 
meu quente corpo moreno, 
naquele romper de alvorada 
de aquele sítio... e de aquele tempo!

12 de setembro – Luiz nem quis esperar as vindimas. De re-
pente preparou a bagagem, fomos à Corunha, e esta mesma manhã 
embarcou no Alcántara, rumo a Londres. Disse-me adeus com uma 
indiferença que me deixaria espantado de não ser quem sou. Parte 
como um louco. Só pensa em beber, em jogar, em habitar hotéis 
célebres, em deslumbrar nos grandes salões. A bordo conheci a tal 
Miss Madison: bonita, sim, bastante bonita, mas com esse ar incon-
fundível de todas as aventureiras. Quem é? A que família pertence? 
De onde veio? A minha Maria José é pobre, aldeã, simples, mas 
eu conheço os seus pais, os seus irmãos, os seus tios, todos os seus 
parentes e vizinhos; ao casar com ela parece-me que caso com 
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toda a aldeia, com toda a minha raça. Os cães da sua casa jogam 
comigo alegremente e as galinhas do seu quintal não se espantam 
quando passo pela porta adentro, alvoroçando como estudante que 
vem de férias. Muitas vezes, quando estamos juntos, o gato vem 
ao meu colo e dorme confiado sobre as minhas pernas, como se 
fôssemos velhos amigos. Luiz será sempre um estranho para sua 
mulher: o idioma, a raça, a religião, tudo contribui para afastá-los. 
Que espanto!

Dia 17 – Celebrei minha despedida de solteiro com um jantar 
suntuoso; à direita sentei o Vigário e à esquerda o Joãozinho –  
S. Pedro e S. João da última ceia. Todas as serventes e todos os 
criados compartilharam minha refeição. Cada um fez o seu brinde 
– que deliciosa ingenuidade em todos e que extremosa dedica-
ção! – e depois, todos juntos, cantamos até à madrugada. Como 
faz oitocentos anos, bailamos em volta do pão da boda, a mesma 
dança solene dos antepassados, e a seguir, conforme à velha moda, 
oferecemo-nos presentes: este deu-me um lenço e eu lhe dei um 
livro, aquela uma flor e eu lhe dei uma taça, o outro uma gravata e 
eu lhe dei uma cigarreira. Quando nos despedimos abracei a todos. 
Ao Joãozinho saltavam-lhe as lágrimas.

– Está triste?
– Sim.
– Mas por quê?
– Agora o senhor terá sua mulher, e nunca mais 
se lembrará de mim.
– Como, se você foi o meu primeiro filho?

Não posso dormir. Sinto-me inquieto, como um colegial de-
pois da sua primeira entrevista de amor, quando conjetura o que 
se passará depois.

Dia 20 – São onze horas da manhã; dormi quatorze horas 
seguidas, no sono mais aprazível e feliz que um ser humano possa 
desfrutar.
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Sinto-me ditoso. Vou entrar numa nova vida, em que espero 
merecer o respeito e a estima de todos. Desejo que ninguém lem-
bre o meu passado. Quero ser, de agora em diante, o consolo de 
todos os tristes, o amparo de todos os pobres, o exemplo de todos 
os desalentados. Minhas portas de Trasdeza estarão sempre abertas 
de par em par e em minha casa nunca faltará mesa para os mendi-
gos nem leito para os peregrinos.

Sonhei que todos os velhos deuses do Olimpo desceram ao 
meu quarto para acompanhar-me pela última vez. Saturno em-
penhava-se em demonstrar-me a melhor maneira de devorar os 
filhos, Juno queria dar-me para Maria José o seu diadema de prata, 
Vesta ofereceu-me as suas sacerdotisas de mais confiança para que 
pudesse confiar em alguém os meus segredos, Netuno explicou-
-me como convencera Anfitrite para que o aceitasse em matrimô-
nio para quando algum dia necessitasse eu de artes semelhantes. 
Plutão disse-me que vinha só para cumprir um preceito social, mas 
que não queria atormentar-me com relatos macabros. Ceres jurou 
que me dedicaria mais amor que a Triptolemo e presenteou-me 
com sementes muito apropriadas para as minhas herdades, Minerva 
prometeu recomendar-me ao governo francês para que me desse 
a Legião de Honra, Vênus relatou-me a história dos seus tristes 
amores com Adônis oferecendo-se como exemplo para evitar pe-
rigosas imprudências. Marte garantiu-me a sua proteção se a minha 
esposa não se fizesse nunca enfermeira da Cruz Vermelha, Apolo 
incitou-me a passar uma temporada no Parnaso sob promessa de 
que não lhe leria nenhum verso, e Mercúrio quis deixar-me umas 
fórmulas para poder enganar Maria José e sair de noite, sem perigo, 
a fazer pilhérias pelos arredores. Recusei-o indignado.

– Serei um esposo integramente honesto.
– Todos dizem o mesmo, ao princípio.
Discutimos violentamente.
– Pelo menos explicar-te-ei como se escolhem as boas cozi-

nheiras.
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– Não me interessa.
– Se queres posso conseguir um novo encontro com...
Tremi horrorizado; tinha-me ferido no mais vivo do coração. 

Senti que perdia forças e pensei nos olhos de Maria José, nos seus 
lábios, em suas mãos... mas eram outras mãos, e outros lábios, e 
outros olhos os que eu via. As melhores intenções caíam por terra. 
Então, agarrando-me ao travesseiro, como o náufrago que teme 
perder seu último ponto de apoio, reuni toda a minha coragem e 
chamei por São José, santo protetor dos lares perfeitos. Ouvi um 
ruído ensurdecedor e vi que todos os deuses fugiam como loucos, 
saltando sobre mim como cabritos espantados. E assim acordei, 
cansado, rendido, sufocado, como se acabasse de lutar contra um 
exército de boxeadores raivosos.

Dia 22 – Venho do rio onde estive duas horas banhando-me. 
A vida, cada tipo de vida, imprime um certo odor inconfundível, 
que não se dissipa nunca; com os olhos fechados, pelo aroma, po-
demos diferenciar um chauffeur, um jornalista, um ator, um padre... 
Quis perder todo o meu cheiro de futilidade, e sonhei que poderia 
impregnar-me dos mais agrestes perfumes campestres: friccionei-
-me com ervas, deitei-me nu sobre os arbustos, mastiguei folhas 
de árvores diversas. Temo que Maria José não se habitue a deixar 
de olhar-me como o senhor, e ilude-me a esperança de que possa 
considerar-me um zagal qualquer, como tantos outros da aldeia.  
O inimigo mais temível do amor é o respeito. Coitado de mim 
se ela continua a respeitar-me como agora, porque então, quando 
quiser beijar-me sentir-se-á acanhada e simulará, e quando não 
quiser aceitar os meus beijos, suportá-los-á resignada, com a humil-
dade de servo que cumpre as ordens do amo.

Dia 23 – Maria José ainda dorme. Em outras alvoradas análogas 
o quarto cheirava-me a perfumes corrompidos e a suor frio; hoje 
me parece que cheira a uvas frescas e a cerejas maduras. O sono de 
Maria José é tão confiado e profundo, que nem percebe as minhas 
carícias quando, de vez em vez, chego-me a ela, com a mesma 
emoção com que me acercaria de um altar. Quase nua sobre o 
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linho creme dos lençóis, parece uma estátua de alabastro, parece 
aquela admirável imagem de Santa Cecília, de Stefano Maderno, 
que se venera em Roma a dois passos do túmulo do romântico e 
garboso cardeal de Fortiguerra.

Abro a janela. No morno romper do dia todos os pássaros se 
deleitam imitando as minhas bodas. A terra exala aromas carnosos 
e os galhos das árvores estendem-se a mim como oferecendo-me 
abraços. As pombas namoram no jardim e umas andorinhas, as úl-
timas em partir, bebem tristemente na lenta sonata melancólica 
da fonte de pedra. Cheira a presépio e a vinho novo. Cantaroleia 
uma criança que anda cortando flores para a mesa. Uma borboleta, 
agonizante de frio, procura o regaço carinhoso de uma rosa que 
já principiou a desfolhar-se. As murchas folhas das vides amon-
toam-se nos sulcos que a noite outonal deixou encharcados, para 
lavar a sua velhice na água virgem do orvalho. Uma nuvenzinha 
longínqua desenha sobre o cinzento do céu matutino coisa assim 
como a vela de um barco.

Minha imaginação revive, um por um, todos os instantes inefá-
veis desta noite única. Ainda lembro seu pudor ferido e queixoso, 
quando me deitei ao seu lado; seus beijos longos e úmidos, que me 
sabiam a leite quente; a sua carne, ora ardida como uma brasa, ora 
fria como um copo de neve que se me derretia nas mãos. Umas ve-
zes parecia-me que navegava em alto mar, e outras que me internava 
no ardor pesado de uma floresta virgem. Senti seus pés pequeninos 
entre os meus, como uma pomba aprisionada entre as garras de um 
leão, e suas mãos suavíssimas nas minhas costas como um roçar de 
asas, tão leve como a névoa quando nos umedece a fronte.

Por um instante, envoltos na mais espessa escuridão, imaginei 
que Maria José era... aquele outro amor impossível, aquele meu 
amor que procurei anos e anos e não atingi nunca, e estremeci-me 
apaixonado, como se ao fim, por arte de bruxaria, os deuses pro-
pícios o tivessem deitado nos meus braços. Foi só um instante. De 
pronto senti-me horrorizado de tanta maldade e ofereci à pobre 
pequena as carícias mais humildes e comovidas.
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Estou rendido; tenho sono. Picam-me os olhos, parece-me que 
tenho partida a coluna vertebral, os braços caem-me sem forças 
nem para suster a pena. Gostaria que Maria José acordasse e me 
fizesse dormir com uma lânguida canção de berço. Sim; sinto-me 
menino. Passa um carro ao longe, preguiçosamente. Chora uma 
criança. Os sinos que chamam à missa parece que se deixam cair, 
como as velhas que não sabem nadar ao sentir nas pernas a água 
morna das piscinas. Ladra um cão sem saber a quem. Meus olhos 
fecham-se. Sinto na boca flores de alecrim. Quisera morrer agora, 
assim, como quem fica dormindo.
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