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a Emília? Explico-lhes quem é: uma
bruxa de pano ordinaríssimo, dois palmos ou talvez menos de estatura, uns olhos miúdos e negros de retrós
comprado em loja de turco, postos em cruz quase sobre
a boca atrevida de linha preta, que anda, fala e traz a
cabeça cheia de macela e sobretudo de tolices; em suma,
personagem que marca fundamente as obras infantis
desse fascinantemente amargo e - - vá lá o chavão —
desse saudoso Monteiro Lobato, que a gente quando é
fedelho (e também quando adulto, ora essa!) devora
com excitado prazer. Ela rouba, não duvidem, todos os
contos em que está metida com seus companheiros de
alma, carne e osso, capazes, aliás, de muito maiores asnices e peripécias. E para cada problema individual ou
coletivo a bruxinha tem filosofias petulantes e uma coleção de bisonhas soluções de lavra própria.
Ora, neste nosso mundo inconsequente, a boneca
dos livros lobatianos arrasta uma legião de imitadores,
de copiadores, de entusiastas que, a exemplo seu, terão
também à cabeça, ou dentro dela, a mesma parcelazinha de macela bem esmagada, a mesma e inesgotável
torneirinha de asneiras. Vejam que a torneira funcio-
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na, e muito bem, na intrincada política, na administração, na finança, na economia, na literatura, no jornalismo (confesso) e em que sei mais. Já andou até aberta,
aos jorros, aos borbotões, sobre vários casos nacionais."

fizeram ou discutiram ficará à disposição do leitor para
os seus momentos de tranquilidade e de meditação. Se
o jornal é o historiador do dia, o livro, não se negue, é
o historiador, o professor e o arquivista do sempre.

Comecei com esse trecho uma reportagem sôbr-j
o átomo. Repito-o aqui porque o exemplo vem a calhar:
Ainda não faz muito, algumas dessas Ermitas da
estreita visão do caboclismo nacional asseguravam a
este repórter que "não vale a pena editar em livro reportagens já publicadas em jornal". E não houve argumento que os demovesse; os homens — eram homens
- estavam firmemente arraigados às suas próprias convicções, plantados com raízes profundas no chão estúpido de um negativismo de Schopenhauer de almanaque
de elixir de inhame para distribuição gratuita no interior. Teriam lá a sua macela, ora pois.

Eis porque aqui estão reunidas, graças à proverbial
boa vc-ntade do nosso Simeão Leal, oito reportagens que
publiquei no Correio da Manhã, no Jornal de Letras e
em O Mundo Ilustrado do Rio. O leitor nelas encontrará, a meu ver, temas de oportuno interesse abordados
por homens cujo saber, cujo procedimento e cuja inteligência lhes asseguraram uma posição, e uma condição,
de incontestável relevo no cenário brasileiro ou mundial. Desde esse judicioso V. S. Pritchett ao equilibrado Bolton King também inglês; desde o brasileiro de
Sergipe Gilberto Amado ao italiano de Milão Passeri, ao
cientista Gusmán-Barron, ao genial Rockwell; dos Palotinos, que são padres, a Hemingway, que nunca o
seria.

Entendo bem o contrário. Editar em livro reportagens, particularmente quando tais reportagens têm um
nítido fundo cultural e de informação ou de esclarecimento de problemas sempre atuais, é ampliar-lhes a penetração, é incrementar-lhes a divulgação, é levar a novos olhos e a novos ouvidos esses pontos de vista, esses
temas, essas ideias, essas opiniões em foco e em debate.
Ademais, na vida tumultuada destes dias, nem todos
desfrutam da paz de espírito, da atenção e da paciência
para ler até ao fim histórias muito compridas - - e não
políticas — nos jornais; sem esquecer que há os que
quase não os lêem ou pelo menos os que não lêem
aquele jornal onde inicialmente elas estão publicadas.
Num livro, porém, o que homens pensaram, disseram.

A coletânea revive, pois, uma série de conversas
que, a seu modo, convenientemente meditadas, poderãc
constituir para muitos (como constituíram para mim)
um passatempo sério e uma agradável lição.
Uma lição partida de homens com ideias; — e isto
num tempo em que homens e ideias não se encontram
a dar com os pés. Homens, enfim, que se destacam e
que se movem dentro da paisagem da vida mesma.
Eis como, assim também, fica explicada a razão do
título deste livro.
M. C. L.

UM INGLÊS SEM BIGODES E SEM
CACHIMBO

EU

desejaria, quando entrevistei V. S. Pritchett
aqui no Rio, que ao meu lado estivesse pelo menos um
terço dos moços que hoje, neste País, estão tentando a
crítica literária; não seria mau, também, que tivessem
comparecido uma boa parte dos nossos literatos jovens
e, mesmo, alguns daqueles que em literatura já deveriam andar vestindo calças compridas. Receberiam to*
dos, como recebi eu, uma lição de talento, de humildade, de objetividade, de técnica e de senso de humor
quanto à literatura e à própria arte de criticar.
O homem e o crítico — Na sala que pertenceu ao
velho Costa Rego, a de uma só janela escancarada em
vigília -- como um olho — sobre a poeirenta Avenida
Gomes Freire, éramos ao entardecer de sábado três repórteres: V. S. Pritchett, António Callado e eu. Mas
três repórteres cada um dos quais, além dessa intranqúila condição, cultor e praticante também de pelo menos uma especialidade ou inclinação em literatura; desde o conto à novela e ao ensaio, desde a peça de teatro
ao romance. Porém crítico, apenas um. E um de tirarse o chapéu: o mais famoso de toda a Inglaterra. Quan6 —

do digo aqui famoso, estou procurando dar à palavra o
sentido exato: no caso de Pritchett, a fama é indubitavelmente reputação, celebridade, renome, e não mera
voz pública a balbuciar vagidos de fugaz intensidade e
duração; nele a fama, de forma definitiva, confunde-se
com a -- Glória. Sendo o mais renomado dos críticos
britânicos e um vivo jornalista, V. S. Pritchett não
deixa de ser um dos ingleses mais simples, muito embora fama e simplicidade não costumem trilhar juntas
os mesmos caminhos. Depois, há nele a surpresa, o
inesperado do tipo: nascido em Londres, se poderia toma-lo por um russo, por um holandês, ou, não fora a
tez sanguínea demais, até por um brasileiro de Santa
Catarina. Seus 170 centímetros de altura, a compleição
comum, o tom de voz, a gesticulação, o talho comum
da roupa, a fisionomia, o proceder, não são positivamente os de um inglês típico. Ademais, faltam-lhe os
bigodes e falta-lhe o cachimbo; tanto que (e isto então
chega a ser inacreditável!) -- fuma cigarros fortes, brasileiros. Privado da pronúncia, esta sim inglesa ao âmago das sílabas, não o diríamos da nacionalidade que é.
Eu próprio, de longe e à primeira vista, achei-o parecido
ao extremo com um brasileiríssimo tio meu.
De que falamos? E' claro que de arte, de crítica, de
literatura. De política, uma pequena dose, um roçar de
dedos e de opiniões: existem tempos e sítios, confessemos, não propícios a que se especule em demasia sobre
essa perturbadora Frinéia. Na sala em que o recebemos
no Correio da Manhã, conversou-se, pois, à inglesa; e
produzimos meditações e especulações literárias, enquan-

to na rua, à brasileira, os tanques, não de lavar, produziam história; — não é à-tôa que Pritchett nos considera
um povo sem cerimónias, nada formal.
O que se aborda na conversa vale bem a pausa na
agitação do jornal. Sobre as atividades do espírito, sobretudo a crítica, o romance, a short-story. vem à tona
um lote de coisas boas e outro lote de coisas más. Lote?
Honni soit. . .
Um símbolo e a crítica da crítica — Assombrem-se
de início ao ouvir de um crítico esta judiciosa e risonha
observação: - - "A crítica é um símbolo de preguiça.
Gide tinha razão". Não menos notável o que Pritchett
acrescenta ainda a rir: - - "Ganhar o autor experiência
com a crítica que lhe fazem? Talvez. Mais certo é que
não ganhe experiência alguma. Lendo a crítica das
obras alheias, presumivelmente ganhará. H. G. Wells
informou certa feita nada ter aprendido nas críticas que
lhe foram feitas. Bernard Shaw o mesmo declarou.
Aliás, os críticos, na Inglaterra, tiveram e têm ainda
muito o que aprender com Shaw''.
E' mais difícil escrever ficção do que criticar?
— "Sem dúvida. Tenho escrito poucos romances
(Dead man leading e Mr. Beluncle); contudo, escrevo
crítica a v a l e r . . . "
Se a crítica lhe tem trazido dissabores?
— ''Não dissabores físicos. Nunca fui agredido a
murros por criticar. Não me recordo, assim também,
de dificuldades sérias em decorrência da profissão. Alguns autores criticados agradecem; outros zangam-se ou
8 —

silenciam. Mas há os que aguardam com paciência que
eu escreva um novo livro, não de crítica, e que outros
críticos me desanquem com a mesma impiedade com
que porventura eu tenha criticado os demais. Satisfazem-se, penso, com a compensação".
Ingleses e livros - - Face a face com um crítico e
literato inglês, é óbvio que se lhe deva perguntar "como
passa" a literatura na Inglaterra. Passa ou anda bem;
todavia, talvez pudesse andar melhor: - - "Os ingleses
(é Pritchett quem fala) não são tão bons quanto os
americanos ou quanto os franceses no que se refere ao
conto, à história curta. Vencem porém no romance".
Serão melhores do que os contistas brasileiros da atual
geração? De minha parte, como interessado direto (sou
eu quem fala), não sei. Mas levam sem dúvida a palma aos nossos contistas surrealistas, que desprezam no
conto a vida, a substância, o princípio, o meio, o fim.
Pritchett não entende, no primeiro momento, o que pretendemos significar com histórias abstraías: - - "Abstracionistas como quem na Inglaterra?" Cata-se um
exemplo: não há. "Os ingleses têm recebido muitas influências da França, mas no tocante ao surrealismo nenhuma". E' uma felicidade. . . para os ingleses.
Contistas do Reino Unido, que destacou: o irlandês
O'Connor, Elisabeth Burnett, o joverr. William Sanson.
Eis uma nova geração literária que desponta de maneira aliás pouco britânica; inclusive os jovens (não
exageradamente jovens) e os que estão entre os quarenta e os cinquenta anos, geração preocupada de forma singular com os aspectos e costumes da vida inglesa.
— 9

Modalidade que está em franca ascensão e sucesso é o
conto satírico. Por que? Durant3 muito tempo, tais escritores foram "ald-fashioned, antiquados, fora de moda."
Por trinta anos, a crítica, a literatura, a cultura enfim,
estiveram na Inglaterra em mãos de pessoas educadas,
de gente-bem, do pensamento aprimorado e trabalhado
a caráter como uma porcelana de Sèvres, nas universidades tradicionais, como em Oxford. A nova geração de
escritores, em sua maior parte, veio da pequena burguesia. Daí a sátira, o desdém, o atraente desrespeito aos
costumes e aos cacoetes da tradição. "K' cedo para dizer
se esses escritores serão populares. Prevejo que sim e
não muito longe". Em literatura, "eles exibem um leve
toque de malicioso existencialismo. Leve, porque um
inglês nunca será um existencialista completo".
Indago desse cinqiientão cordial, de rosto em permanente rubor, como fixa a questão do tamanho do livro, do número de páginas. E' brocardo antigo: Um
livro, para ser bom, deve poder ficar, por si só, em pé
na estante. Pritchett graceja e depois responde: Quanto a mim, julgo que o conto quanto mais longo
melhor; deve ser até um pequeno romance, um romance
curto. Ora, hoje os romances são mais longos e os contos mais curtos do que deveriam ser. Detesto romances
tipo catálogo-de-telefone".
v

Lição aos "originais" — Um golpe de vista sobre O'
romance inglês traz uma confissão: — "Não temos hoje
na Inglaterra um romancista comparável aos das gerações precedentes. Os maiores, do meu ponto de vista,
10 —

são ainda os vitorianos. Muitos dos modernos têm grande e sólido talento; mas seguramente não tanto génio".
Entre outros contemporâneos, aponta os três Greens
(Graham, F. L. e Henry), e Elizabeth Bowen; em matéria de originalidade - - a Burnett, que faz romances
quase completamente desprovidos de narração, constituídos de diálogos às vezes altamente intelectuais; são
romances onde temas como incesto, assassínio, suicídio
apenas estão abordados nas conversas, nunca descritos
a rigor; tomamos conhecimento dos fatos exclusivamente através do diálogo das personagens, não da pura ex
posição do autor. E' coisa de uma originalidade autêntica e não de uma "originalidade" vulgar. Como em
Carlyle segundo Taine: - - Tudo novo: as ideias, o estilo, o tema, o corte das frases e até o dicionário.
Pritchett revela que "em geral a técnica moderna
do romance tende a influenciar-se pelo cinema, pelo
teatro, o rádio e a televisão: diálogos curtos, incisivos,
contundentes. E' mais difícil do que narrar. Mas toda
dificuldade resulta em estímulo".
Uma passagem (divertida) de um romance inglês
dentro da técnica revolucionária e dentro da sátira à
fleuma tradicional: Palestram personagens. Entra alguém para comentar, enquanto serve o chá:
- A mãe de Fulano suicidou-se agora mesmo.
Ao que Fulano responde, servindo-se de açúcar:
— Ah, sim?
E prosseguem todos na conversa.
11

O tempo é do homem comum — Para Pritchett, o
autor vale pela capacidade e pela profundidade de observação, como pelo que escreve em decorrência de sua
experiência direta, original, da contemplação da vida e da participação na vida — em torno, se bem que "evitando incidir no erro de um excessivo naturalismo".
Nada de fazer literatura com a experiência dos outros,
como um repórter a imiscuir-se em reportagens técnicas, sem ser técnico, num jornal. O mestre é então D.
H. Lawrence: deu em seus livros ao homem comum,
ao pequeno funcionário público, ao caixeiro de loja, à
costureirinha desenxabida, ao mineiro, ao motorista, ao
condutor de trens, uma importância e uma dignidade
desusadas literariamente até aqui; uma importância que
nasce precisamente da não-importância aparente de todos e de cada um. O segredo estará em escrever (conclui-se) sem luvas de pelica mas sem mão brutal, ao
modo desse Lawrence, "escritor religioso e, contudo, sem
religião". O tempo é do homem comum. Dentro da literatura atual da Inglaterra o espírito do homem comum
torna-se importante ele mesmo; - - e rompe através das
fórmulas.
Nota à margem: Pritchett declara-se inimigo do
realismo em abundância. Por que inimigo? — Porque
o realismo em avalanche priva o homem da dignidade
que ele deve ter".
Um crítico em treze itens - - Eis uma coleção de
observações sobre Prichett ou partidas do próprio Pritchett:
12

1.°)

A crítica é um ato de imaginação a buscar o

ponto de interesse entre a literatura e a vida.
2.°) Um crítico, considerando obras antigas, deve
olhar o tempo e analisar a situação histórica em que
viveu o autor. Em obras modernas, deve pesquisar a
capacidade de observação e a experiência de quem escreveu .
3.°) "Não creio em que a felicidade seja útil a
quem persegue a Glória".
4.°) "Quando fui editado? Em 1929 pela primeira
vez. Foi um livro que escrevi muito moco. Chameilhe — Viagens."
5.°) Outro livro seu: The Spanish Time. Resultado de uma permanência de três anos da Espanha
(depois da Revolução), onde aprendeu o espanhol, como
correspondente do Manchester Guardian e do Christian
Science Monitor.
6.°) Os brasileiros, de todos os latinos-americanos
que visitou, foram os que o impressionaram mais. "São
imaginativos e, particularmente, nada têm de formais
como certos vizinhos seus".
7.°) Quando escreve ficção, procura seguir os conselhos que, como crítico, fornece aos outros autores. Em
crítica, não é de todo um incréu.
8.°) Em sua bagagem, há um livro (Dead man
lesding) cuja ação se desenrola no Brasil. História de
um explorador inglês perdido na Amazónia (onde Pritchett nunca esteve).

9.°) Seus principais livros de críticas: Living
Novel e Books in general.
10°) Pritchett está percorrendo a América do Sul
(já conhece França, Holanda, Bélgica, Espanha, Portugal) como jornalista a serviço da revista norte-americana Holiday.
11.°) E' crítico especialmente do New Statesman,
onde também faz jornalismo.

se vai avistar na Escola de Samba "Império Serrano"
Prometeu comparecer às oito, e já são quase sete e trinta. Cumpre dizer adeus. Ora, um crítico que, sobre
ser crítico, é inglês, antes do mais deve ser pontual.
E não há literatura que o retenha no sofá.
"Jornal de Leiras" — 2-12-55

12.°) "Comecei jornalismo antes de praticar a
literatura; e antes do jornalismo, como Churchill, tentei
a aguarela. Nesta, fracassei".
13.°) "Depois do caso da princesa Margaret, sinto-me inclinado a ser um republicano".
Da arte de ser pontual — Lá fora, a noite chegou
e, no grupo sem tédio ninguém a percebeu. Agora, os
assuntos vão de Portinari ao impressionismo, de Renoir
e Diego de Rivera ao Museu de Arte Moderna, de Unamuno a Joyce, a esse esquisito Põe, ao inimitável Jouvet. Na variedade de temas, passa-se mais uma hora.
Mas V. S. Pritchett, com seu jeitão excelente, seus cabelos ralos, sua testa alta, seus óculos de lentes macias,
com suas ideias tão amplas que se afiguram apertadas
na mesquinhez de espaço da sala, intelectual arguto e
observador, tem um desejo antigo a satisfazer: vai ver
de perto, em plena função. . . uma escola de samba.
Antes de partir para a Inglaterra (segue esta semana
para os Estados Unidos, via Belém) antecipa e antegoza o Carnaval. E' um apaixonado do homem comum?
Pois são homens e mulheres comuns aqueles com quem
14 —
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O ESPÍRITO DE ANCHIETA ESTÁ
DE VOLTA
L ANHÃZINHA. O sol começa a dardejar lá de cima
M,
um olho calorento e chamejante que, quando chega à
terra, faz o orvalho sumir depressa em evaporações flutuantes. Vista de certa distância, à luz do céu sem nuvens e de um azul desbotado que machuca a retina, n
estrada parece encharcada e trémula como se também
se elevasse do chão; mas está bem agarrada a ele, colada
ao solo como um irmão siamês; é apenas o calor a erguer-se que dá ao viajante ingénuo essa tremelicante
ilusão. O ar, aquecendo com violência, espraia-se como
um líquido escaldante entornado dentro da paisagem.
O manto do clima é grosso, pesado, opressivo, e vás
enxugando as folhas, as ramarias, as árvores, o mato verdejante, o dorso assustado dos animais, o pó ocre que
paira a perder de vista. A Natureza transpira.
Suam também, dentro de suas batinas ruças, aqueles dois padres montados em mulas que vencem o caminho poeirento num toc-toc mole, ritmado, de cascos
fatigados e preguiçosos.
Param diante de um vulto acocorado sob uma sombra vagabunda. O tipo é miúdo, atarracado; e parece
que se enrola nas próprias pernas, por baixo do chape16 —

3ão de palha. Traz as calcas sungadaà quase aos joelhos;
o rosto é rude e os pés são enormes, amplos, chatos e
têm a mesma cor da poeira onde mergulham; tanto e
de tal forma, que não se poderia saber ao certo se o
caboclo começa onde a terra acaba ou se é esta quem
acaba onde o outro principia; até se diria que é o próprio chão que lhe vai subindo pelos membros descarnados, que engrossa, toma corpo e feições humanas, repetindo na estrada sertaneja o milagre divino da Criação.
O jeca levanta-se respeitoso na presença dos padres, não
sem antes deitar uma olhadela desgostosa à sela de umn
das mulas:
— 'tá errado, só vigaro. Pc-rquera de serviço!. . .
Dá uns passos bambos, desjeitados, e aperta habilmente a sela a seu gosto, com uma pancadinha seca e
carinhosa na barriga do animal.
- Vêm de longe?
- De Ponta Porã.
O homem estala a língua abismado:
— Um estirão, xentè!
Os padres querem saber se a povoação mais próxima está mesmo próxima ou se a distância se deve medir
pela famosa légua de beiço. Obtêm o esclarecimento,
agradecem, mas um deles não resiste ao pecado da curiosidade, que é afinal uma espécie de gula de informações:
— Você não trabalha?
— Não.
- E por que não trabalha?
— 17

A boca do matuto tem maus dentes, mas ri bem,
mastigando o seu fumo de rolo e os retalhos estropiados
do idioma que pertenceu aos lusos:
- Uai! Trabaiá p'ru mode de quê?
- Para ganhar dinheiro. . .
O caboclo pensa um pouco, coça o cocuruto e larga
outro sorriso como se o cafuné trouxesse na ponta das
unhas um argumento:
— P'ra quê dinheiro?
— Para quando for velho descansar - - retruca o
padre.
De novo a coçadela-consulta da ponta dos dedos
grossos e torrados de sol; de novo o sorriso e, logo umq
cusparada satisfeita, que leva para fora, num jato viscoso de baba, os restos de fumo e o argumento final e
arrasador:
— E eu já não estou descansando, uai!
Os padres seguem viagem. Quem são? Um deles
é o padre José Ferrero, batalhador da evangelização do
Nordeste, velho conhecido das terras secas. Mas a cena
que acaba de viver não se passa no Nordeste - - tern
por lugar o Sul: ele e o companheiro partiram de Santa
Maria, fazendo escala em Porto Alegre, São Paulo, Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, para, após oito dias,
em lombo de mula, chegar a Amambaí, sede da paróquia .
O espírito de Anchieta - - O admirável, porém, é
que outros padres do mesmo grupo --os Palotinos estão empenhados numa obra ingente de apostolado, de

catequese, de civilização. A viagem daqueles dois integra-se no plano.
Como aconteceu? Vejamos a história.
Faz alguns anos, um pugilo desses padres deixou o
conforto das cidades do Rio Grande do Sul e investiu
contra a selva do oeste do Paraná e do sul de Mato
Grosso, tendo como ponto central e estratégico da missão e colonização — Guaíra. O que é Guaíra? Esse lugar, sabe-se, foi demarcado pelos Jesuítas há quatro séculos; seria, pensavam e o queriam, a capital de toda a
então Província Cisplatina. O homem põe e Deus dispõe, lá diz o adágio; e a Redução (grupamento onde os
jesuítas reuniam os colonos, os índios, etc. ) foi destruída pelas hostes paraguaias. Ainda hoje, em plena mata,
jazem destroços do que era antes Guaíra. Em palestra
com este repórter, conta o padre Hermogênio Borim
(missionário-procurador dos Palotinos) que, não raro,
quando a pá rompe o ventre da terra na tarefa da plantação, traz à superfície pedaços de vasos, tijolos, argamassa e outras lembranças da Redução desaparecida.
E pensar (medita o repórter) em que por aqui, por
estas plagas, nenhum governo ainda se interessou por
isto!
Pois os Palotinos querem reconstruir o antigo plano, fazendo de Porto Guaíra, nas Sete Quedas do rio
Paraná, um grande centro imigratório e colonizador, um
centro industrial, comercial, turístico, de cultura de uma
vasta região.
Por que Palotinos? - - A explicação é dada pelo
padre Borim: Palotinos porque foi São Vicente Pallotti

18 —
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o fundador da sociedade religiosa que chegou ao Rio
Grande do Sul em 1886, trazida por um grupo de imigrantes italianos e alemães. "A história repete-se (comenta o padre) . Os imigrantes não quiseram vir para
o Brasil sem trazer com eles os padres. Parece até que
o clero é abelha-mestra: onde ele pousa, forja progresso
e trabalho".
E o Palotino vai contando que o grupo religioso
fundou, no seio da mata, a 63 quilómetros de qualquer
recurso, uma nova cidadezinha, a qual é habitada já agora por duas mil almas: -- Palotina. Levaram eles mesmos, às próprias expensas, 03 colonos do Rio Grande do
Sul e de Santa Catarina e estabeleceram — Deus sabe
graças a que privações — residência ali. Gastaram no
transporte, na hospedagem e na colocação dos imigrantes, 750 mil cruzeiros. Um orçamento. Mas um orçamento que não faria corar de vergonha um bom administrador .
E o que fizeram nesse meio ano de missão? En
urna relação muito breve, contudo bastante significativa:
1 - - Sustentaram às próprias custas, do seu próprio bolso, dezenas de missionários.
2 — Deram assistência educativa e moral, como
religiosa, a 144 centros de colonização para nacionais e
estrangeiros, 35 de cujos centros sendo pequenos portos
fluviais.
3 — Devido aos esforços da missão, entraram mais
agricultores na região nesses dezoito meses do que nos
cinco anos precedentes; e mais teriam ido se houvesse
recursos.
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4 -- Catequisaram dois redutos de índios semi-selvagens (em número superior a três mil) que hoje adotam o catolicismo.
5 — Fundaram a cidade de Palotina.
"Todas essas obras (os Palotinos em sessenta anos
formaram sobretudo as cidades de Santa Maria, Cruz
Alta, Passo Fundo, Sobradinho, Júlio de Castilhos, Cachoeira do Sul, vilas e centros coloniais) foram construídas e financiadas pela própria Sociedade Vicente
Palloti, num trabalho consistente, só agora recebendo
algumas subvenções esparsas".
Mas até os bons cansam — E por que o governo
não os auxilia mais concretamente? Ah, o governo. . .
Em matéria de auxílios sérios o governo, não raro, é um
excelente sovina. Ouçam o padre Borim:
— "Cansados de lutar em prol da educação e da
civilização dos colonos em plena selva, viemos ao coração da Pátria mendigar um pouco do generoso sangue
que jorra em suas veias, a favor da classe agrícola.
E' interesse da Igreja e do governo acompanhar o progresso material e a afluência migratória e imigratória
com uma assistência condigna. Não pedimos subvenção
alguma para nós, padres missionários, mas sim para os
colonos que nos cercam e para aqueles que virão".
E frisa que a atual árvore gigantesca da Sociedade
Palotina no Rio Grande do Sul começou qual um pequeno grão de mostarda. -- "Assim também esperamos
desenvolver a semente que ora lançamos em Mato Grosso e oeste do Estado do Paraná. Esse esforço o fazemos
por amor a Deus e à Pátria".
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E' ainda com entusiasmo que informa ao jornalista
que a cidade de Palotina é, em toda a área, a que mais
se desenvolveu: tem Iu2, força, engenhos, serrarias, moinhos, hotéis, bares, clubes, campo de aviação, água encanada .
Conversa ao pê do fogo — O padre cita episódios
ocorridos com os componentes da missão em suas viagens de apostolado. O padre Stefanello, percorrendo o
interior de Mato Grosso, deu a seguinte impressão: —
"Não pensem que Mato Grosso é coisa do outro mundo.
O que apavora é a distância. De Amambaí, que é a sede
da paróquia, até o outro extremo, é preciso bater o casco
da mula 250 quilómetros. Isto na distância. E no progresso? E' a coisa mais comum encontrar famílias inteiras ainda totalmente pagãs".
Em sua obra piedosa, nem sempre rezar é, porém,
o melhor remédio. Um dos padres Palotinos chegou a
Eldorado e narrou em carta uma assustada experiência:
— "Deitei-me. Lá pelas tantas, ouvi um caminhar
pesado. Ah, é a onça! A porta do meu quarto era garantida por apenas uma tramelinha, por isso fiquei quieto no meu cantinho. O bicho sai, mas daí a pouco torna
a entrar... E o melhor de tudo foi que quis ter a gentileza de deitar-se bem à porta! E agora? Tomei o 32 e
ouviu-se uma descarga. Mas o animal, apesar de ter
engolido tudo, ainda nem assim entregou o couro". . .
Outra, que é bem pitoresca: - - "Terminou o dinheiro. Aqui não dá nem para a feijoada. Fiz uma semana
de upa-upa quase dia e noite, realizando batizado e casamento em quantidade. Resultado final: 5 cruzeiros". . .
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Essas cartas são guardadas pela missão como documentos e depoimentos ou até a título de curiosidade.
E ainda numa outra, o repórter toma conhecimento do
padrezinho inexperiente que foi ao sertão, em trabalho
de evangelho, reuniu os habitantes do lugar e, entregando-lhe um livro de orações, com eles cantou até altas
horas. "Embora não soubessem ler, pareciam ter nascido com o canto da goela. Mas quando no fim da festa
pedi que recolhessem os livrinhos porque eu ia seguii
viagem, foi uma debandada. Bastou isso para ver o pessoal fugir com os livros, saindo pelas janelas. E nos
deixaram em branco". . .
A estrada do céu — O padre Borim dá por terminada a entrevista, arruma seus papéis (tem muitos sobre os Palotinos, suas esperanças, suas dificuldades, seus
sonhos, sua obra) e sai curvado, num passinho curto,
como se lhe recaísse nos ombros magros e ainda moços
o peso estafante de todos esses sonhos e de toda essn
responsabilidade. Leva, contudo, nos olhinhos de um
violeta cintilante, a certeza de que aqui, no Rio, saberão
auxiliar e compreender sua missão.
Guaíra é entroncamento de outros caminhos. Muitas estradas a ela conduzirão no futuro. Nenhuma, porém, maior e mais cristã do que a que estão abrindo esses Palotinos, esses "vigários da roça", que com suas batinas surradas, montados no lombo das suarentas mulas,
apontam aos homens humildes do interior a direção do
céu.
"Correio da Manhã" — 12-10-55
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ESSE DIABO, O ERNESTO

C REIO que isto é ponto pacífico:
1

ou os homens são
comuns ou são incomuns; é claro que não falo nos néscios, que nada são, exceto néscios. Embora a coisa tenha um certo sabor de categorização gramatical de quem
refere, não homens, mas substantivos, não há como
escapar à alternativa. Quando homens comuns a importância deles advém (tem razão esse judicioso V. S.
Pritchett) precisamente da humildade de sua condição,
da banalidade do seu eu, da não-importância mesma
de cada um; se incomuns, ei-los importantes de qualquer forma. Porém conhecer um homem que seja a um
tempo comum e incomum ou, pelo menos — se lhe abstrairmos o talento literário —, ainda assim o mais incomum de todos os homens comuns, é estar diante de algo
surpreendente e desconcertante. Se existe alguém do
tipo? Ei-lo aqui:
Ernest Hemingway.
O que há de importante nesse velho tostado de
sol, grisalhamente barbudo como um tritão e de impressionantes manoplas, que lembra um troncudo irlandês
ou mesmo um escocês sem o saiote de lã e sem a gaita
de foles, além de sua excelente literatura é o seu próprio e profundo encanto espiritual como indivíduo, como
ser comum, capaz de desfazer-se sem mágoas ou arre24 —

pendimentos de sua invulgar condição e de dar um
pontapé na Glória para poder amar o oceano num barco
que flutua ao capricho das vagas, dos ventos e do imprevisto; para deter-se no espaço e no tempo e escutar
um pássaro que canta a sua alada melodia; para sorrir
a um gato que se espreguiça no sofá; ou para emocionar-se até ao cerne com o espetáculo de um dia banhado de orvalho e posto a reluzir ao sol. E ao fazê-lo, torna-se mesmo sem o querer ainda mais incomum, ainda
mais expressivo, ainda mais digno de nota!
Concordo em que, em literatura, Hemingway continuaria, para mim e para todos, tão significativamente
magnífico embora se chamasse John, George, Adam,
Ben, Estanislau ou Mclntosh; o Génio prescinde de nomes próprios. Agora, ser importante apenas como Ernesto, como um Ernesto corriqueiro da vida real, e ademais conseguir marcar essa importância tão fortemente
como está marcada aquela que a literatura lhe assegurou como Hemingway-escritor, — eis, Deus do céu, um
milagre de personalidade!! E a peculiaridade, ou o milagre, que é de muito poucos, realmente cinzela no barro desse Ernesto Hemingway personagem mais frisante.
do que todas aquelas que, na ficção, ele mesmo criou.
Como o pôde? E' o que se verá.
O corpo e o espírito -- "Tenho para mim (é Hemingway quem fala) que quem possui a ventura, ou a
desventura, de sei um atleta deve manter o corpo em
forma. Corpo e mente, ou corpo e espírito, são coisas
interligadas. A ruína de um indubitavelmente provocará o esfacelamento do outro. E' uma consequência
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ou um determinismo. Sinto-me então tentado a afirmar
que a ruína do corpo é o prenúncio da ruína da alma,
e vice-versa, conquanto eu reconheça que nada sei sobre a alma". E' suposição atrevidamente materialista,
dirão. Mas, em corpo e alma, afinal o que é esse diabo
de Hemingway senão — um atrevidaço? Eis pois explicado o segredo desse titã mental de duzentas libras do
peso em músculos bem materiais. O latino mens sana
in corpore sano jamais terá vestido tão bem a uma
criatura, grudando-se-lhe como visgo, como a esse anglosaxão atrevido.
Junto ao atrevimento, à intrepidez de atitudes, de
procedimento e de afirmações, a inquietude é outro traço indelével seu. Uma inquietude que com frequência
não lhe permite sequer o gozo (será mesmo um gozo?)
de dormir bem: rara é a noite em que ele não se levanta
altas horas, para meditar ou para ler. Na casa secular
que habita nos arredores de Havana, cerca-se de um
bom número de gatos, de cabras, de cães (um tem o
nome de "Black Dog, o cão negro"), de flores, e de trofeus de caça, de cambulhada com cinco mil livros de
história, de poesia, música, esporte, biografia, gramática
e manuais de cozinha, sem contar um cozinheiro chinês.
Tem tudo para viver em tranquilidade, em chinelas e
em pijama; mas nunca se aquieta ou se satisfaz: - - "Reescrevo tudo, tanto e de tal forma, que o primeiro capítulo de meu livro pode ser reescrito quarenta ou cinquenta vezes". Assim também nos demais.
A insatisfação é-lhe, então, inerente. Não pára; move-se sempre como uma piorra nesse seu mundo próprio

no qual a lei da inércia não passa de um mito e de uma
tolice. Pois se até já se casou quatro vezes!
O velho e o mar — Não sei se é o corpo que contraria o espírito ou o espírito do Ernesto que se divide
e subdivide em impulsos e inconstâncias e anda às turras com as inclinações de Hemingway. Eis como, um
sendo escritor e apaixonado das belas-letras, de literatura, o outro, o homem comum que o empolga, é um seduzido pela aventura e, dentro dela, pelo mar; a este,
incessantemente é fiel; relativamente à outra, à ficção,
sua constância nem sempre permanece. Em ao menos
um momento, contudo, essas duas forças (ou essas duas
almas) se reencontraram e reconciliaram: foi quando
Hemingway produziu esse The Old Man and the Sea.
Nunca os dois Ernestos, o comum e o incomum, terão
estado tão juntos, tão estreitamente interligados.
Não tenho notícia de alguém que, sem o necessitar
ou sem que a isso tenha sido obrigado por contingências
alheias, se haja unido tão indissoluvelmente ao mar, —
embora, em se tratando de águas o termo possa soar
como paradoxal. Nereu não o terá simbolizado mais.
E já agora, quase sexagenário, com uma bagagem de
literatura e de aventuras rara em muitos outros mortais,
é difícil separar esse itinerante Ulisses, que já amou
quatro Penélopes, da amplidão das águas inconquistáveis. No comando do seu barco — o Pilar — calejado
pelo embate dos sete mares, é um genuíno lobo marítimo que se identifica com a obra própria. Dir-se-ia até
que ondeia, como ondeia sobre o estilo a sua pena em
The Old Man and the Sea, o velho e o mar.
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Quando a notícia do Prémio Nobel se lhe embarafustou pelos ouvidos adentro, com estridores de furacão, em novembro de 1954, o nosso Ernesto mais uma
vez ondeou; e procurou refúgio no seu líquido irmão.
Tomou do casquete de marinheiro, aprontou o barco e
fêz-se ao largo, fugindo a manifestações e ao resto.
Além do mais, como impenitente amante do oceano,
fixou-se durante quinze anos numa ilha, para tê-lo sempre ao lado ou de todos os lados. Para um espírito fremente e sequioso do Novo tem no entanto sentido diverso a palavra fixação: nesses quinze anos ilhéus Hemingway não sossegou; ou sossegou a seu jeito: sempre
em desassossego. Guerreou, caçou, atirou, pescou, navegou, combateu, voou, escreveu, discutiu e mandou para
o inferno metade dos críticos do mundo. Durante a cobertura jornalística que fez da guerra sino-japonêsa ou
talvez durante uma de suas caçadas na África (são dessas caçadas os trofeus que ornamentam a sala principal
de sua residência) desabafou: — "Se o mundo não pára,
muito menos pararei eu".
A guerra de maneira pessoal •— Sua ausência mais
prolongada foi, porém, por ocasião do segundo grande
conflito mundial. Quando aconteceu Pearl Harbor, Hemingway partiu para a guerra de maneira toda especial: ele, oito cubanos e norte-americanos embarcaram
no Pilar; pois dois anos cruzaram as Antilhas em busca
de submarinos alemães. Levavam apenas uma metralhadora, alimentos, uma bazuca e algumas cargas de
profundidade. O naviozinho não encontrou submarinos.
Por sorte sua ou dos submarinos, sei lá.
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Em 1944, seguiu para Londres, como correspondente de guerra. Voou com os bombardeiros da RAF,
escreveu relatos guerreiros; voltou ileso e ainda a tempo de colidir com um caminhão-pipa num violento acidente de automóvel. Outro acidente: nesse período
conturbado, escreveu histórias. Ainda outro: acompanhou o exército americano na invasão da Normândia; e,
começando a reconquista da Franca, meteu-se a chefiar
um grupo de maquis tendo com elas ocupado Rambouillet, feito funcionar um tribuna! popular, instituído patrulhas e mantido ligação com a vanguarda dos Aliados.
Por um triz não atraiu por isso mais complicações ao
lado daquelas que ele próprio todos os dias criava: falou-se muito a sério em submetê-lo a uma corte marcial
porque, como jornalista, não podia estar a participar
diretamente da guerra. Salvou-o uma declaração engenhosa de outros correspondentes jornalísticos, que afirmaram "jamais tê-lo visto manejar uma arma de guerra". E em lugar da corte marcial, acabou recebendo a
Medalha da Estrela de Bronze, ambicionada por nove
entre dez verdadeiros militares. Prémio Nobel da guerra antes do outro, o da Paz. . . literária.
Um cantil não de água — Pormenor curioso e risonho da campanha ao modo de Hemingway: durante a
luta na zona da Linha Siegfried (o Regimento junto
ao qual servia sofreu duas mil e seiscentas baixas entre
os três mil homens que o constituíam), o velho Ernesto
ficou sendo figura popularíssima entre os soldados; e
não tendo encontrado capacete militar na medida de
sua cabeça à Ia Ruy, andava mui frescamente sem ele,
fardado e de óculos, carregando numa das mãos um can— 29

til não de água e na outra uma garrafa talvez de vermute.
Terminada a guerra entre os homens, deu curso a
uma campanha-relâmpago na África, entre feras de outra feição; com muitas razões, veterano de tantas batalhas, continuava a não temer as bestas. E todos conhecem o episódio da queda do seu avião, em Uganda, ao
que Hemingway (no primeiro momento dado por morto nos jornais) assim reagiu: — "Por favor, não pensem que isto aconteceu para que eu pudesse vender
mais livros. De todo modo, peço desculpas por obrigar
a desmentidos tantos e tão sérios jornalistas".
Estava ainda convalescente quando lhe concederam
o Prémio Nobel. Ondeou no Pilar. Ao retornar, achouse diante de microfones ansiosos por uma primeira declaração depois da honraria. Ei-la: — "Quero, neste
momento, notificar todos os meus credores e amigos de
que ainda não pus a mão no dinheiro". Devia então
oito mil dólares, confessados. Ora da vida nada se
leva. . . Nem dívidas.
O romance não escrito — Onde começou essa vida
prodigiosa e irreverente, que foi desde o tenro início
como um arco retesado a despedir flechas de atrevimento e de ironia contra o sossego e as convenções? Começou em Oak Park, um subúrbio de Chicago. Era,
como é ainda hoje, uma cidadezinha próspera, respeitável, apegada às suas fórmulas e tradições, como uma
velha senhora de beata classe média. Foi ali que o Ernesto cursou a sua primeira escola. Não certamente
com muito empenho ou diligência, porque se mostrou
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mais afeito à pesca e à caça ou ao tiro ao alvo, do que
à matemática, à geografia e à história. Aos teoremas
preferia a vida. Ainda a prefere. A vida bem vivida do
seu ponto de vista - - inquieta; exaustiva, fatigante e
perigosa. Era um bom jogador de futebol e, aos quatorze anos, teve o seu primeiro desastre: quebrou o nariz no ginásio do colégio. Isso não demonstrou preucupá-lo nem o impediu de andanças piores. Afora o que
persistiu exibindo inclinações presentes e futuras: escreveu contos, editou e colaborou num jornal estudantil e fugiu duas vezes da escola. Um misto endiabrado
de Tom Sawyer e de Huckleberry Finn, com molho
ativo de Hemingway.
Deve ter sofrido decepções imperdoáveis, porque,
tendo escrito não raro a propósito de outras etapas de
sua vida, nunca o fez quanto à sua cidadezinha natal.
Uma questão de temperamento ou de mau humor o
terá afastado literariamente dela: - - "Eu havia planejado um esplêndido romance sobre Oak Park, mas não
ievei avante a ideia porque não quero ferir pessoas que
ainda vivem". Piedade sibilina: tê-las-á poupado sim,
mas há quem diga que alguns de seus tipos literários
foram recortadas sob medida de Oak Park e transferidos sem comiseração para seus livros e outros escritos
com tinta, tesoura e cola. E talento, naturalmente.
Pontos para uma biografia — Aqui vão alguns flagrantes da febril existência do nosso Ernesto:
1. Primeiro casamento: em 1921, com uma pequena que conhecera em Oak Park. O casal teve um
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filho e divorciou-se em 1927. Incompatibilidade de génios, não obstante um deles fosse Génio em caixa alta.
Oak Park, a rabujenta, vingava-se das juvenis trepolias... Segundo casamento: uma jornalista da revista
Vogue -- dois filhos; terceiro: uma romancista; quarto
(e atual): outra jornalista.
2. Depois do nariz quebrado, o seu segundo ferimento sucedeu-lhe em 1918: levando chocolates para
as tropas italianas em operações perto de Forralta, foi
atingido por tiros de metralhadora e por estilhaços de
granada que lhe entraram sem cerimónia no joelho, espalhando-se em duzentos pedacinhos por toda a perna.
Só em 1949 pôde livrar-se do último. Até em estilhaços
são bem teimosos os alemães. E ninguém melhor do
que E. H. para perdoar-lhes a teimosia.
3. Gastou quarenta mil dólares para comprar ambulâncias destinadas aos legalistas na guerra civil espanhola . Acompanhou mais essa guerra como representante de um jornal. No íntimo, amou sempre a Espanha e não escondeu suas simpatias pelos espanhóis legais.
4. Pensamento seu: — "Quero continuar como
escritor e não como homem que esteve em cinco guerras, um caçador, um brincalhão, um bebedor". Continua tudo.
5. Outro: — "Como homens, as coisas se nos afiguram como deveriam ou não deveriam ser. Como homens ainda, sabemos o que está certo ou o que está er32 —

rado. Como escritores, não devemos porém, julgar;
devemos compreender".
6. E' fiel ao bigode. Todavia, comete infidelidades com a barba, que ora conserva, ora não. Para ele,
é sempre agradável renovar e modificar. Mesmo a cara.
7. Na Itália, em 1914, foi motorista de ambulância militar. E quando os alemães bombardeavam Paris,
alugou um taxi e, com um amigo, sob o fogo inimigo
andou pela cidade, contando os buracos das granadas.
Além das dívidas, talvez tenha sido esse o seu único
problema perigoso de aritmética.
8. "Qualquer experiência de guerra é de grande
valor para um escritor. Mas pode ser destrutiva se ele
passa dós limites..."
9. Resposta sua a críticas desagradáveis (há sempre críticas desagradáveis): -- "Palmilhei o terreno da
aritmética, da geometria plana e da álgebra. Agora estou empenhado em cálculos. Se eles não o entendem,
que vão para o inferno!"
A Morte e "lê reste" — Eis, em suma, um esboço
de retrato de Ernest Hemingway, principalmente de
uma das suas personalidades: a personalidade do Ernesto impossível e fujão, que, amando a vida como deve
a vida ser amada, nesses seus quase sessenta anos dt
trânsito útil por este Planeta não sabe viver sem ter a
Morte ao lado. Teve-a sempre perto de si: nas guerras, nas caçadas, nas sortidas pelo mar, seu velho amigo, seu irmão colaço.
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Tanto e de tal forma que ela parece já se ter acostumado a poupá-lo e a mante-lo vivo.
Et tout lê reste est litérature. Como em Verlaine
ou no próprio Ernesto.
Jornal de Letras e Suplemento Literário do Correio da Manhã — 14-1-56.

ARTES DE GILBERTO AMADO

T
JL EM-SE dito tanto de Gilberto Amado, discutido tanto Gilberto Amado, que parece impossível haja ainda
alguma coisa de inédito a divulgar a respeito dele. Esse
homem que há tantos anos produz, dentro e fora deste
País, literatura, política, diplomacia, já não terá, dirão,
mais segredos, aspectos singulares a revelar. Engano:
Gilberto Amado é uma fonte inesgotável de novidades,
de ineditismos. E talvez muito poucos saibam que esse
hábil escritor, esse arguto diplomata, esse penetrante
humanista tem uma outra especialidade saborosa: em
casa, ao almoço, serve aos amigos um peixe e um vinho
que valem por duas esplêndidas emoções.
Pois foi na espectativa do acepipe e da generosidade de um legítimo Hugel, que este repórter topou
com o escritor de quem já se disse (é fácil avaliar porque) ser "o poeta mais assombroso já surgido no Brasil".
E verá o leitor que a surpreendente personalidade de
Gilberto Amado é capaz de provocar ainda muita coisa
fora do comum. Até mesmo (ora aí está) o fato de a
ONU, sem o saber, comemorar em todo 24 de outubro
— a emancipação de Sergipe.
./Vá agonia da viagem — Encontro Gilberto Amado
na "agonia da viagem" como ele próprio definiu esse
estado psicológico e material: parte (à noite) para Nova
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York a fim de retomar o seu lugar de delegado do
Brasil na ONU. Vai de avião que é transporte rápido:
lá ele precisa estar com toda urgência. Viajar de avião
para o escritor e embaixador já se estava quase transformando em experiência esquecida; pioneiro dos voos de
avião de passageiros na América do Sul, desde 1937 não
embarcava num deles. Hoje, reviverá, rumo aos Estados Unidos, as passadas emoções. Recebe o jornalista
na biblioteca, onde se misturam, com duas malas acabadas de fechar, retratos, papéis, um secretário magro
e moço, e, pelas estantes, em ordem prussiana às vezes
ou em desordem brasileira quase sempre, Camus, Shakespeare, Castilho, José Olímpio e o Ivanhoe, além dos
encapados sobre Direito Internacional em praticamente
todos os idiomas principais, todas as línguas.
E um retrato de Vera Clouzot, filha do anfitrião,
salta logo, por suas mãos, para o olho da observação do
jornalista: — "Veja como está bonita!" Em bem da
verdade, é dar-lhe razão.. .
Vamos esclarecer -- A primeira pergunta diz respeito ao motivo da viagem. Gilberto Amado aproveita
a oportunidade para esclarecer confusões. Têm-lhe perguntado que diabo de mistura é essa, que é corriqueira
quando ele viaja, sobre sua missão na ONU e suas atividades na Suíça. Vamos à explicação:
- "A propósito de minha missão de rotina (diz)
na Assembleia da ONU, em Nova York, para a qual tenho'sido indicado pelo governo desde a primeira reunião
de 1946, talvez seja interessante dar umas informações
esclarecedoras. Na Assembleia da ONU, sou delegado
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do Brasil. Trabalho e manifesto-me em obediências às
instruções do Itamarati. Isto em Nova York. Em Genebra, minha missão é individual. Aí não falo em nome
do Brasil, mas em meu próprio nome: não é o delegado
do governo, mas o indivíduo, com sua própria e exclusiva responsabilidade, quem se exprime na Comissão de
Direito Internacional, da qual fui eleito presidente e relator mais de uma vez. O governo cedeu-me à ONU
desde 1948, quando fui eleito com outros quatorze especialistas com o objetivo de codificar o Direito Internacional, de fazer progredir, fixar normas e torná-las
perfeitas tanto quanto possível sobre o Direito lacunoso
e, igualmente, para formular o Direito Novo sugerido
pela comunidade internacional.
São membros da Comissão de Direito Internacional um professor de Paris (George Scelle), um de Oxford (James Brierley), um de Cambridge, o reitor da
Universidade de Atenas, outro da Universidade de Moscou, outro de Praga, ainda outro de Harvard, um chinês, um árabe e assim por diante".
O que tem feito a comissão — Gilberto Amado vai
narrando o que tem feito a Comissão de Direito Internacional: — "Já formulou até agora, entre outros novos
itens, para citar somente estes, os princípios de Nuremberg, os crimes contra a paz e a humanidade, os direitos
e deveres dos Estados, a definição de agressão; entre os
de codificação: - - o princípio arbitrai, a apatridia, e
todo o Direito Internacional do mar, incluindo as espinhosas questões da liberdade dos mares e suas limitações, a plataforma continental (de que o próprio Gil— 37

berto foi o iniciador na Comissão), pescaria e águas
territoriais".
Comenta, então, que as soluções apresentadas pela
Comissão aos governos, para comentários, depois voltam
a ela e daí seguem para a Assembleia Geral. Outro
trecho de suas declarações: -- "Aí, em Nova York, cabe-me esquecer de que sou membro da Comissão de
Direito Internacional, e discutir os assuntos que partem
desta e de outras comissões, de acordo com os pontos
de vista do governo do Brasil e as instruções do Itamarati. Devo dizer, para meu desvanecimento e como
prova da unidade do pensamento jurídico brasileiro, que
os meus pontos de vista na Comissão de Direito Internacional refletem em geral os princípios do Direito brasileiro tradicional com as evoluções necessárias aprovadas e admitidas no nosso Ministério do Exterior".
E o escritor tem esta frase: ---"O Brasil, que diverge em tanta coisa entre si, é uma unidade incontestável e em matéria de Direito Internacional".
A "intromissão" de Sergipe — Falando-se na ONU.
é lógico que se fale também no próximo (décimo) aniversário da Organização, a 24 de Outubro. Ora, temos
a esta altura, mais uma novidade da qual até hoje quase
ninguém se apercebeu: as festas coincidem com a dat'a
da emancipação de Sergipe. Faço a observação. Gilberto Amado sorri. O repórter não compreende o sorriso. Ele explica:
- "Tenho acanhamento de falar sobre o caso, mas
não me posso conter. Daí o sorriso. Você sabe que as
Nações Unidas são celebradas na mesma data que a
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emancipação de Sergipe. Eis a razão: está nos anais
(é só consultar) que as Nações Unidas deveriam celebrar a data de sua inauguração em Junho, que foi a da
assinatura. Ora, em Junho, mês preferido pelo então
presidente da Assembleia, o dinâmico e imperioso Doutor Evatt, da Austrália, as crianças e os jovens dos países de clima temperado estariam em férias, no mar ou
na montanha; e as celebrações da Organização da paz
teriam, assim, de se processar na ausência desses seres
para os quais as Nações Unidas devem ter a maior significação e representar a maior esperança. Tomando a
palavra sobre o assunto, como delegado do Brasil na
Comissão que decidiria a matéria, disse eu que para o
nosso País era indiferente a data: tanto em junho como
em outubro, meses escolares, as crianças e os jovens brasileiros poderiam participar- de todas as celebrações porque não estariam em férias. O caso foi debatido pois
havia interesse extraordinário por parte da Austrália e
de outros países em fixar a data em junho.
Foi aprovada por um voto a data que eu propus:
24 de Outubro. Tenho aqui a carta do Dr. Evatt, dizendo, com a generosidade de um grande vencido, que
só devido à eloquência de Gilberto Amado ele fora derrotado" .
O repórter insiste em pormenores e o embaixador
completa a resposta: - • "Por que o 24 de Outubro? Por
que terei posto eu tanto ardor, por que terei falado com
tanto entusiasmo, com tanta e afetiva emoção, ao defendê-la? Por este motivo simples: 24 de Outubro é a data
da emancipação de Sergipe. A vitória não foi, portanto.

do brasileiro somente: foi do sergipano, do itaporanguense. Não acha interessante o episódio?"
Interessantíssimo: a ONU a adotar, como sua, a
grande data sergipana. Só mesmo a Gilberto Amado, o
endiabrado, isto ocorreria.
Agora, literatura — Casa de escritor, literatura em
todos os cantos. Comentamos os seus projetos, os seus
livros. Anuncia Gilberto Amado que vai continuar suas
Memórias. Com efeito, o terceiro volume já está sendo
escrito.
- "Vai de 1910 a 1914 e já estou em 1912. Mas
espere aí: você talvez me possa ajudar numa coisa. Escrevendo sobre a víspora, tão em voga nesse tempo na
sociedade desses anos, ocorreu-me indagar a mim mesmo por que adotamos para um jogo originário da Itália
— o loto — que em Portugal adquiriu o nome de quino
(nos Estados Unidos é Keno~), por que adotamos a palavra víspora, estranha, sem antecedência? Escrevi de
Genebra a amigos, grandes letrados, para que me auxiliassem a compreender o fenómeno. Tenho aqui, perguntado a vários; correm as bibliotecas, aos dicionários,
telefonam-me, escrevem-me, mas não dão com a resposta. Naturalmente Antenor Nascentes e outros fornecem
a etimologia. Porém não quero a etimologia: — quero
conhecer a origem da modificação, que sabe ao latim
Por que terá prevalecido?
Não acho (prossegue), nem meus amigos encontram qualquer explicação; perdeu-se nas sombras do
passado a razão pela qual o vocábulo apareceu. A hipótese única que me vem, com probabilidades que não
modificam o caráter de conjetura, é que algum frade do
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Maranhão, trazendo o jogo de Portugal, jogava com outros e, para disfarçar, usassem esse nome que não tem
correlação como caráter mesmo do jogo.
A conjetura fica no ar. Faço um apelo aos leitores
do Correio da Manhã, aos sábios, aos letrados, para que
respondam, para que tragam alguma solução".
"Memórias", regresso e eleições - - Outros pormenores do terceiro volume das Memórias: l — O título
em que Gilberto Amado se fixou e que "parece definitivo" é Mocidade no Rio. 2 — Continua a seriação indicativa — História de minha infância, Minha formação no Recife e "meu aparecimento aqui, com atividades literárias e políticas".
Quando Gilberto Amado regressará? - - "Pelo Natal, se me der bem de avião nessa viagem. Senão em
janeiro, num vapor".
A penúltima pergunta é quase uma tentativa de
traição: - - "Quer dizer que não votará nas eleições?"
O escritor desaparece na cadeira e, de dentro do seu
pijama, salta para adiante o diplomata: - "Lamento
muito não votar. Meu título eleitoral está aqui. Mas
eu chegaria demasiadamente tarde à ONU, aos assuntos
em que sou obrigado a falar e que já estarão, a essa
altura, em pleno debate".
E se votasse? Votaria em alguém cujo nome, de antemão, pudesse revelar?
- "O voto é secreto..." ri o diplomata, ri o escritor .
E passamos ao peixe.
Correio da Manhã — 28-9-55.
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ITALIANOS SEM ITÁLIA
X E L A primeira vez uma história sincera de imigrantes italianos no Brasil figurará em um livro de contos,
meio realidade meio ficção, nos quais as principais personagens - - e de certo modo também os seus autores
- serão os próprios imigrantes. São histórias contadas
por humildes camponeses, operários, empregados, funcionários e grandes homens de indústria e de dinheiro;
pelos portadores de nomes conceituados e sólidos, ou
por aqueles que nem sequer nome têm. Enfim, por
muitos dos que se incorporaram e constituem hoje o
mundo brasileiro dos imigrados. Histórias de sucessos
e de fracassos, de esperanças e de desesperanças, ou
simplesmente de luta pelo pão de cada dia. Contos sobre — italianos sem Itália.
Era o que me dizia ontem na ABI Gian Passeri,
escritor, jornalista, cineasta e uma das inteligências mais
finas da jovem geração da Itália. E' um italiano que,
apesar de um par de óculos escuros de uso constante, vê
surpreendentemente longe nesse tormentoso assunto que
é a imigração. De resto, ele conhece os problemas de
sua pátria, as qualidades, os defeitos, as virtudes, as alegrias, as aflições e ambições dos de sua raça. Ao escutá-lo falar, colocando sobre a mesa e dentro dos ou42 —

vidos do interlocutor a cena verdadeira da imigração
italiana, com a paciência e a lógica de quem estivesse
a armar peça por peça um puzzle, dificilmente o imaginaremos um antigo bersaglieri. Pois foi. Na Itália, no
período crucial em que cada um devia aceitar o fascismo e as belas ideias de Mussolini ou pelo monos fingir
que de bom grado os aceitava como a uma fatalidade
histórica dissolvida às vezes em algumas colheradas de
óleo de rícino, Gian Passeri foi incorporado àquela unidade de infantaria de assalto, de pena no chapéu e de
passo puladinho. Como bersaglieri fez uma boa parte
da guerra, embora repudiasse o faseio, o Duce e o seu
horrível óleo purgativo.
Como ser pioneiro? - - Passeri veio ao Brasil novamente (já aqui esteve em 1952 com uma missão cultural) reunir elementos para um livro que terá precisamente este título: Italianos sem Itália. Teve contacto
com personalidades brasileiras e italianas. Algumas não
o impressionaram bem, pelo menos no que tange à forma pela qual encaram as questões da imigração. Ele
mesmo é quem afirma que todas foram agradabilíssimas
e muito gentis mas nem sempre se revelaram suficientemente sinceras. "Ignoram talvez que não é dizendo
que tudo vai bem que se resolvem dificuldades, especialmente quando se sabe que nem tudo vai bem", comentou-me .
"Uma alta personalidade italiana" (a expressão é
do escritor) disse-lhe textualmente: - - "Hoje falta o
espírito de pioneirismo, o espírito de aventura. Os imigrantes que aqui chegam querem um trabalho certo e
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um pagamento certo também". Passeri observa: —
"Mas que coisa poderiam querer? Como ser pioneiro na
era atómica e industrial, quando todas as coisas e todos
os homens dependem da organização e do capital? como
ser pioneiro num Brasil moderníssimo e evoluído? Isso
de pioneirismo (di-lo com uma certa amargura) parece-me um meio de atirar sobre os imigrantes responsabilidades que evidentemente não lhes cabem".
"Queremos ser menos descendentes" - E quanto
aos brasileiros? Alguns acolheram-no com honesto entusiasmo e visível sinceridade. Outros com desinteresse e
lugares-comuns. Houve um que lhe dedicou uma espécie de discurso moldado no Manual do bom orador de
improvisos: — "No Brasil, há lugar e trabalho para todos os descendentes da Roma antiga, que sempre demonstraram em nosso país as melhores intenções, a melhor compreensão, etc., etc. . . . "
Gian Passeri é franco, quase rude: - "Palavras
muito bonitas. Mas de que valem? E' indiscutível que
em outros tempos os italianos trouxeram sua experiência e seu trabalho para a evolução nacional em outras
condições. Mas hoje não são os outros tempos. Hoje
é hoje. Os descendentes da Roma antiga preferem ser
menos "descendentes" e ter um trabalho produtivo e
merecer um futuro tranquilo".
Uma glória e uma definição — Abre-se um parêntesis na conversa. Fico então sabendo que Passeri, em
sua primeira visita ao Brasil, além de novos conceitos
sobre imigração, levou para a Itália uma esposa brasileira. Já têm uma filhinha que, nascida em Roma, foi
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registrada no consulado brasileiro. "Poderei assim falav
e escrever em nome de dois países", sorri o autor dotrabalho que obteve uma glória ambicionada na Itália:
o prémio literário Del Duca de 1954, concedido ao seu
livro -- Muitos mortos para poucos vivos.
Em que se resume para o escritor italiano esse caso
da imigração? Responde-me que, pensando bem, a imigração se reduz a uma transferência de braços de produção de um para outro país. "Ela não exige tantas
palavras para ser resolvida. Bastaria um escritório, um
departamento ou uma agência, com pessoas competentes, pessoas honestas e antes do mais livres da burocracia, que cuidassem dessa transferência". E recorda que
o diretor da CIME (Comissão Intergovernamental de
Imigração na Europa), Sr. Carlos Fedeli, lhe declarou
uma coisa "muito verdadeira e muito sincera": — A imigração não pode ser um fato político, porque antes de
tudo é um fato humano. Acrescenta que a CIME poderia assumir o papel de recrutadora e de encaminhadora de braços fora e sobre as contingências políticas.
A imigração e o avestruz -- A palestra prossegue,
com Passeri dizendo que as correntes imigratórias italianas de hoje, ao contrário do que recentemente se afirmou em seu país, 'não valem menos do que as de cinquenta anos atrás. De fato, passaram cinquenta anos e
os homens do presente, e as exigências do presente, são
diferentes. Mas "não se pode fazer imigração olhando
para uma época que já cessou de existir. Por que essa
mania de refugiar-se no passado? E' como um avestruz
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que esconde a cabeça sem coragem de enfrentar a realidade" .
Frisa que a crise brasileira mais cedo ou mais tarde
se resolverá. Agora é então o momento propício para
estudar bem todos os problemas da imigração e da colo
nização a fim de que, superada a fase de ajustamentos,
encontre o país já preparadas as energias de trabalhos
que reclama.
- "E se meu livro servir para aumentar (através
de cinquenta histórias narradas pelos imigrantes) e estimular a amizade e compreensão entre italianos e brasileiros, se servir para aplainar dificuldades, se servir para
suavizar a estrada da imigração - - acho que não terei
trabalhado em vão".

A entrevista está terminada. Passeri voltará à Itália em junho. Ao vê-lo, magro, pequeno, carregando o
seu grande estoque de ideias sonhadoras e acervo constituído pelo que viu e observou, fica-se a pensar em tudo
isto: no livro, nos imigrantes, na falta de planejamento,
nas esperanças deles, nos sofrimentos deles, nas humilhações deles, na multidão dos que venceram e na legião dos que continuam vencidos.
Buona fortuna, Gian Passeri!

Um morto entre milhões - - São suas estas palavras: - - "Dias atrás, um operário desempregado italiano matou-se em São Paulo. Qualquer um me dirá:
Todo dia morrem milhões de pessoas. Concordo. Porém o operário desempregado não morreu: -- matou-se.
E' diferente. Seu gesto valeria por uma condenação aos
italianos, aos brasileiros, a mim, a todos os que me possam ouvir ou ler. Hoje, todos se empenham em salvar
o mundo. Poucos entretanto empenham-se em salvar o
homem que lhes é vizinho. E' tendo presentes todos
esses acontecimentos que precisam de ser resolvidos no
problema imigratório, que escreverei meu livro. Não
será um livro estatístico, porque já existe estatística demais sobre imigração. Eu me esforçarei por apresentar
desta vez o aspecto humano. E a imigração -- conclui
- é sobretudo um problema humano".
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EM LUGAR DA PALETA, A PAUTA
DE MÚSICA
um homem l que, sem ser desenhista, fctógrafo ou pintor seja capaz de fazer alguém sentar à
sua frente e, num curto espaço de tempo, munido apenas de um lápis e de uma pauta de música, extrair um
excelente retrato do modelo. Muitos não acreditarão.
Mas o homem realmente existe: chama-se Virgil Thomson, nasceu em Kansas City, nos Estados Unidos, e cedo
se transformou numa personalidade mundialmente apreciada e conhecida.
Apenas, os retratos que faz são originalíssimos e
não utilizam aguarela, nem guache, nem óleo, nem
crayon : empregam tão somente - - notas de música .
Um retratista "sui-éeneris"
- Sobre isso mesmo
falava-se ontem à tarde, no apartamento de Howard
White, adido de imprensa da Embaixada norte-americana, e onde Virgil Thomson, agora no Rio, dava uma
entrevista coletiva à imprensa e ao rádio. E' claro que
logo a coisa deixou de ladp as formalidades e em torno
de um copo de uisque ficou sendo mesmo -- uma agradável palestra. Virgil Thomson fala, além do inglês (com
pronúncia bastante britânica) fluentemente o espanhol
e o francês .

Alguém quer saber se ele precisa de um piano para
compor os retratos. A resposta é a de que -- não precisa. "O modelo senta-se à minha frente, tomo de um
lápis e papel e vou compondo o que me vem à cabeça.
Se o retratado não gosta, bem: recomeça-se tudo do
princípio".
Já terá retratos musicalmente políticos? "Não. Não
participo muito da política. Depois, a política vê as coisas de um jeito muito curto. E para nós, artistas, o caminho é a amplidão".
E artistas? "Muitos. Pablo Picasso, Hans Harper,
Alexandre Simolensk (que esteve recentemente no Rio.
com Porgy and Bess), Aaron Copland; enfim, grandes
figuras e também — e por que não? — homens vulgares . Perguntam-me qual o retraio que mais me impressionou? Resposta difícil: às vezes uma grande personalidade impressiona menos do que um homem comum.
Cito-lhes, porém, alguns retratos que me cativam: La
Guardiã, prefeito de Nova York, Dorothy Thompson,
jornalista". Retrato musical de críticos? Ora, acho que
até hoje não pintei nenhum. . ."
Onde surge o Brasil - - Outro repórter indaga se
no Brasil ele pretende retratar alguém. Virgil Thomsur,
não crê que tenha tempo. Anda numa lufa-lufa: ensaios, recepções, compromissos. Anteontem regeu a Orquestra Sinfónica Brasileira em São Paulo e a regerá novamente (em suites, cinco retratos, uma ópera e outras
composições de sua própria lavra) na próxima quartafeira, às 9 horas no Municipal.
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Em todo caso, comenta que a música folclórica
brasileira não constitui para ele novidade. Tem travado
contacto com ela nos últimos trinta anos, inclusive Vila
Lobos e através das composições de Elsie Houston.
Por sinal, "o do Brasil é o folclore mais rico e pitoresco
de toda a América Latina", onde cita igualmente o do
Panamá, pequeno, mais variado.
- "O folclore brasileiro, contudo, é imenso e pode
ser apontado como uma verdadeira mina de ouro".
Clássicos e modernos — E quanto ao estilo desses
retratos em música? Virgil Thomson opinou que tudo
depende do modelo, da pessoa em quem se inspira.
A música resultante não obedece a estilo definido —
''Não há propriamente unidade de estilo: a música surge
conforme o caráter, conforme a pessoa. E afinal toda
música que se escreve hoje é moderna, não acham?"
Os retratos têm um nome: portraits. Entre os que
escutaremos estão os de Picasso, o de um pintor russo
e o de uma jovem franco-espanhola que Thomson conheceu em Paris. Outra particularidade: Thomson compõe ao vivo e, de preferência, escolhe os seus próprios
modelos, seus próprios inspiradores. E' claro que quando são amigos íntimos, a presença deles é dispensável.
Músico e crítico — Uma das mais interessantes facetas de Virgil Thompson é que ele é, ao mesmo tempo,
crítico (do Herald Tribune de Nova York) e compositor. Se se atrapalha com o dualismo? Absolutamente.
Escreveu até, entre outros, um livro que se chama Da
arte e do julgamento, onde situa a posição do músico
que, além de o ser, também é crítico.

Além dos portraits, tem outras obras, entre as
quais uma ópera qus se intitula O arado que sulcou as
planícies, com temas descritivos e emocionais. Muitas
landscapes sobre o Kansas e outras regiões completam
sua bagagem musical, por sinal apreciadíssima.
Excursão — Virgil Thomson informa que veio ao
Brasil a convite do Ministério da Educação e do maestro Eleazar de Carvalho, reger suas próprias composições na Orquestra Sinfónica Brasileira, além de com o
objetivo de promover uma série de conferências pelo
Programa de Intercâmbio Internacional do Departamente de Estado. Incluirá, na viagem, o Festival de
Música Contemporânea em Buenos Aires, que entretanto foi cancelado em face dos últimos acontecimentos
na Argentina. Em sua excursão pela América do Sul,
Thomson está visitando ainda Peru, Chile, Uruguai e
Venezuela.
As conferências do crítico do Ne/w York Herald
Tribune destinam-se a auditórios variados, grupos de
músicos profissionais, críticos, etc. Nelas são abordados
vários temas, especialmente sobre a música americana,
a crítica musical, o papel das universidades na arte criadora, o compositor como crítico.
Compositor de óperas e de partituras para orquestras, coro e música de câmara, Virgil Thomson escreveu
obras para vários filmes, entre eles The River e Louisiana Story (que o Rio terá oportunidade de ouvir).
Afora essas atividades, é autor de alguns livros sobre
música contemporânea e crítica musical.
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Virgil Thomson graduou-se pela Universidade de
Harvard e recebeu bolsa de estudos a ele concedida pela
École Normale Supérieure de Paris e pela Juliard
School, em Filadélfia. Sua primeira composição data de
1923 e desde então dedica suas atividades a compor
peças musicais e dirigir orquestras. Já conduziu, a convite, orquestras sinfónicas em Paris, Londres, Chicago,
Boston e New York.
,
E é um homem profundamente inteligente e encantador .
Correio da Manhã — 6-4-55 .
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UM CINQÚENTÀO TIPICAMENTE
BRITÂNICO

E

um ciriqúentão tipicamente britânico esse notável
E. Bolton King, que dirige as atividades científicas de
Conselho Britânico para todo o mundo, teve a seu carço
a Estacão Experimental (inglesa) de Foguetes na Alemanha e trabalhou, durante a segunda grande guerra,
sob a chefia do famoso físico Lord Cherwell, assessor
técnico de Sir Winston Churchill. Desde o bigode grosso, displicente, sem separação central, plantado no lugsr
próprio, às sobrancelhas másculas, aos olhos de reflexos
límpidos, aos lábios em cujas pregas vem pendurado
muito sense ol humour, ao modo de vestir -- enfim da
cabeça aos pés — adivinha-se nele, de longe, mesmo
antes de que a pronúncia o revele, um legítimo inglês.
que tanto poderá estar à vontade num pesado terno de
tweed dentro da paisagem londrina como num short levíssimo e num capacete de cortiça num clima atroz. Se
lhe puséssemos um guarda-chuva no braço, se poderia
1omá-lo à primeira vista pelo próprio e falecido Chamberlain. E' sobretudo inglês na prudência, na moderação da voz, dos gestos, das opiniões e soluções. Só não
será um inglês a caráter na pontualidade: com uma
entrevista marcada para as três da tarde, compareceu
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pouco antes das quatro. Explica-se: está no Brasil em
visita aos nossos laboratórios de ciência e pouco tempo
lhe sobra para cumprir horários rígidos; de reste, é evidente, terá ao menos por cortesia de submeter-se aos
atrasos dos relógios do pessoal cá da terra. E afinal a
impontualidade também pode ser característica de um
sábio. Mesmo de um sábio — inglês. ..
Trincando um biscoito e bebendo o seu chá (haverá atitude mais típica num inglês?) esse cientista extremamente simples c que, em razão do cargo, enfeixa
nas mãos uma espantosa soma de responsabilidade e de
poder, conversou anteontem com este jornalista da Embaixada britânica, prestando informações, tecendo comentários e fazendo considerações.
Vamos à conversa.
O que veio fazer — Terá Bolton King (partiu ontem para Zurique) debatido no Brasil aspectos do aproveitamento da energia nuclear? Ele acabava de realizar
uma excursão de contacto pelos países da América Latina: — México, Argentina, Venezuela, Peru, Chile, Colômbia e Uruguai. E' o próprio sábio quem informa
que sim, que manteve entendimentos com o Conselho
Nacional de Pesquisas brasileiro. Não pôde aprofundar muito essas conversações porque o cientista incumbido do nosso setor nuclear ainda não regressou da Europa, aonde foi integrando a delegação nacional à Conferência Atómica de Genebra. Em todo caso, conversou.
- "Objetivo de minha excursão (fala) é incrementar a cooperação científica entre a Inglaterra e esta região do mundo. Aqui, debati a possibilidade de essa
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cooperação realizar-se também relativamente ao Brasil. O número de técnicos brasileiros é realmente insuficiente. A Inglaterra poderia prestar a este País uma
excelente eolaboração na formação desses técnicos. Não
estou autorizado a negociar acordos intergovernamentais, mesmo porque não sou representante oficial do governo inglês. Apenas chamei a atenção dos brasileiros
para a necessidade da tarefa, que será benéfica para as
duas nações".
E como Bolton King encara a formação de técnicos, principalmente no caso da energia atómica? Ele
mede, é óbvio, os resultados pelos padrões britânicos.
A Universidade inglesa, ao contrário da Universidade
norte-americana, preocupa-se em dar aos estudantes, de
início, um lastro bom e sólido de cultura geral. Só depois os especializa. E' diferente do que se faz nos Estados Unidos, onde os estudantes saem logo especialistas
num determinado setor. O método inglês, a seu ver, é
superior e possibilita a formação de técnicos e líderes
completos para a indústria e para o governo.
Meu Deus, o que pensaria Bolton King se imaginasse que nós, no Brasil, ainda temos uma Universidade
do estilo rococó?
Enfim, ele parece que o não suspeita e o repórter
de sua parte sobre isto silencia.
Devagar e sempre -- Uma pergunta refere às possibilidades do emprego da força nuclear no Brasil. Bolton King usa de franqueza: de nada nos adiantará falar
em energia atómica industrial ou experimental sem que

antes contemos com um número substancial de especialistas. A colaboração anglo-brasileira teria papel importante nesse item. Cita exemplos concretos de sábios
ingleses que operaram já, com ótimos resultados, no
Brasil. Dois nomes vêm à baila: Pentin, da Universidade de Cambridge, e Colie. de Oxford, este último
tendo trabalhado em São Paulo em física nuclear.
Outros pontos que ressaltou:
1. Os técnicos britânicos não irão absolutamente
resolver o problema atómico para nós, mas ajudar a formar a equipe brasileira que no futuro disso se encarre.gará.
2 . Muitos cientistas brasileiros têm renome internacional e "são muito interessantes as experiências com
isótopos radioativos já em execução aqui".
3. Não se obtém energia atómica do nada E' imprescindível levar a efeito pesquisas, inclusive sobre minerais nucleares como urânio e tório, dos quais o Brasil
é rico, mas cuja exploração plena ainda não iniciou.
Daí a importância de um grupo ativo e capaz de geólogos .
4. Se o Brasil lançar-se à Idade Atómica sem método, às pressas, perderá uma grande parte dos seus es
forços e não aproveitará a experiência dos outros países.
5. E' claro que necessitamos de um programa
inteligente de aproveitamento da energia nuclear.
6. Cumpre ir devagar, com prudência. "O essencial são os técnicos".
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7. Além desses técnicos, a Inglaterra nos poderia
fornecer equipamento para treinamento e experiências.
Tal equipamento não custaria mais de dez mil libras.
8. "Tenho notado que muitos se desejam especializar nisto ou naquilo sem que sejam obrigados a sujar as mãos e a deixar as cadeiras dos seus escritórios.
Não é possível lazer um técnico de quem permaneça
sentado em gabinete e conserve as mãos virgens de trabalho árduo".
Um prazo c alguns automóveis - - E em quanto
tempo, depois de pôr a trabalhar os nossos técnicos assim industriados e aperfeiçoados, utilizaríamos conveniente e utilmente a força do átomo? Leiam o que
segue:
- "A questão deve ser resolvida degrau a degrau,
etapa por etapa. Digamos que em cinco anos o Brasil
possua um número apreciável de especialistas nucleares;
em dois ou três anos mais estaria apto a começar a aplicar industrialmente a energia atómica embora em escala
limitada. Se é mais indicado formar esses técnicos brasileiros na Inglaterra ou importar reatores, outros equipamentos e técnicos estrangeiros para trabalharem aqui
mesmo? Não sei se lhe posso responder a contento. Mas
diga-me agora — o que é mais útil: alugar um automó
vel e motoristas para conduzi-lo ou fazerem os senhores próprios uma porção de automóveis e aprenderem
desde logo a pessoalmente dirigi-los?"
Notem a opinião, que difere daquela em voga em
certos setores nestas plagas. Bolton King não comenta,
diretamente, o espírito dos acordos nucleares que assi— 57

namos com os Estados Unidos. Nenhum inglês, penso,
o faria. Mas o seu ponto de vista está no exemplo dcs
automóveis. A dificuldade é que, com uma Universidade do tipo da que temos, será muito pouco provável
que consigamos orientar para a energia atómica esse
"bom número de estudantes". Beco sem saída? Pelo
menos sem saída — agora. . .

"Muito. Aqui existem regiões flageladas pela
seca e outras que dependem exclusivamente de água
para produzir força elétrica e luz".
E a poeira atómica? é um perigo para os homens
atuais?
- Não necessariamente. A poeira resultante dos
experimentos nucleares que se processam no mundo não
inspira maiores cuidados nem origina perigos imediatos.
Tal radioatividade faz-se na mesma proporção da radioatividade que os seres humanos absorvem naturalmente. O perigo será para as gerações futuras, tanto
com a diminuição da fertilidade, como com as anomalias nos fetos. Mas a ONU já designou uma comissão
para auxiliar a resolver essa dificuldade".

O fato é que o membro do Conselho Britânico se
mostra de certa forma otimista a nosso respeito, conquanto, numa frase, inclua um desagradável — se: "Se os cientistas brasileiros trabalharem tão ativamente
como os ingleses e puserem a funcionar as suas centrais
atómicas como nós o fizemos, em dez anos o mais tardar estarão aplicando industrialmente essa energia".
Inglaterra, Rússia, Estados Unidos — O chá e os
biscoitos que iniciaram a conversa chegaram ao fim.
Mas a paciência de Bolton King resiste às perguntas do
repórter e à ausência do chá, na entrevista que se realiza na Embaixada Britânica, na sala do simpaticamente
corado Don Cribborn, que se incumbiu das apresentações. O diálogo escorrega para problemas genéricos da
energia nuclear.
Quem está mais adiantado em força atómica de
paz? A Inglaterra? A Rússia? Os Estados Unidos?

Uma explicação — À certa altura, o jornalista fica
sabendo que o problema é basicamente uma questão de
genética, matéria sobre a qual os cientistas desconhecem
ainda muita coisa. Os efeitos prejudiciais das radiações
nucleares vão atingir (asseguram) os fundamentos dos
processos hereditários. E' interessante observar como
operam.
Num sentido geral, pode-se dizer que nossas características hereditárias (os olhos negros do pai, aquela
habilidade especial dos avós, as inclinações artísticas da
mamãe), todas as pequenas variações que nos distinguem dos nossos semelhantes, são passadas de geração
a geração nas células masculinas e femininas. O processo ocorre em animais e plantas. Cada célula do corpo contém cromossomas. Nos seres humanos há 48 dê-

- "De muitos ângulos, a Inglaterra encontra-se à
frente dos dois. Digo-lhe que em dez anos estaremos
transformando energia nuclear em eletricidade em todo
o nosso país".
E o exemplo interessará de perto ao Brasil?
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lês. Os pais transmitem não só as suas próprias características como aquelas dos ancestrais.
Muitas dessas características, é óbvio, entram não
raro em conflito. A mãe poderá ter olhos azuis e o pai
castanhos. E na batalha entre os olhos azuis e os castanhos, os últimos têm uma certa tendência para dominar, diz-se. Nem tudo, porém, é assim tão simples; e
os efeitos das gerações anteriores devem ser tomados
em consideração, havendo ainda uma oportunidade par?
que os olhos azuis apareçam mesmo nos filhos de pais
de olhos castanhos.
Onde entra a radiação atómica — E o que tem tudo
isto com a energia atómica? E' simples: os cromossomas
que trazem consigo os fatôres determinantes da heredi
tariedade sãc muito sensíveis às interferências externas,
especialmente a qualquer forma de radiação nuclear.
Tal radiação pode destruir a célula ou a sua capacidade
de reproduzir, ou pode apenas destruir um dos muitos
fatôres determinantes. A partir deste momento, a célula
(supondo-se que não tenha perdido o seu poder reprodutor) reproduz-se sob outra forma e toda uma série de
novas características será transmitida à posteridade.
Nome do fenómeno: mutação. Ora, eis aí uma justificação para que, de tantos pais inteligentes, nasçam tanto?
filhos estúpidos. E' o diabo da mutação. . .
A Natureza está produzindo constantemente suas
próprias mutações. Eis um exemplo de mutação dominante: todos os anos nascem na Inglaterra 63 anões de
pais que não apresentam sinais de nanismo. Outras mutações são causadas pelas radiações atómicas proceden60 —

tes de fontes naturais: um quarto delas procede dos:
raios cósmicos que "chovem" sobre a terra, outro quarto, de minerais (como o rádium no solo), e o resto vem,
do interior do próprio organismo humano, de substâncias naturalmente radioativas, como o potássio.
Trabalho em Harwell - - Em Harwell, o moderníssimo centro nuclear inglês (o nosso Instituto de Bioquímica importa, dali, isótopos radioativos) investigações estão sendo realizadas com o intuito de apurar os.
efeitos das radiações atómicas (de armas de guerra, de
experiências pacíficas) sobre os tecidos. Há experiências com ratos. E' esse, por sinal, o único projeto de'
pesquisas consagrado a investigar os efeitos dessas radiações em mamíferos.
E isto deve ser meditado por nós, no Brasil: um
mínimo de quatro anos de estudo, depois da obtenção
do diploma de Universidade, é necessário para formar
um especialista em genética.
Bolton King fala sobre o intercâmbio científico e
nuclear a estabelecer-se entre o Brasil e a Inglaterra.
Depois, despede-se, aperta-nos a mão; e sai levando as
suas grandes ideias de colaboração anglo-brasileira, sua
imensa inteligência e seu farto bigode. Uma última
frase: - • "Em energia atómica, os senhores inicialmente
devem ir, lembrem-se, devagar. Primeiro, os técnicos".
O repórter vai concordar mas, de repente, sente um
iri&son angustiado na espinha: devagar? Não há pressti
é o eterno brasão nacional! Teremos agudeza bastante
para não confundi-lo, para não misturá-lo com — moderação, método e perspicácia?
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Esta, uma questão. A outra repousa nesta afirmativa do prudente Bolton King: -- "Não se fazem técnicos de pessoas que teimem em ficar sentadas em seus
.gabinetes e em conservar as mãos virgens de trabalho
árduo".
Jamais um estrangeiro terá situado tão bem o dra: ma brasileiro, talvez mesmo sem o perceber, como esse
. glto e simpático inglês!
Correio da Manhã — 19-10-55.

O ÁTOMO E UM HOMEM TRONCUDO
vjs alguém afirmasse, assim de repente, que está morando no Brasil um dos cientistas incumbidos (faz agora uma década), de planejar o sistema de segurança
contra a radioatividade adotada em Oak Rídge, seria
muito pouco provável que lhe dessem crédito. Difícil
tomar a coisa pelo seu lado sério; afinal, a todas ou pelo
menos a quase todas as personalidades mais notáveis
deste século, se têm atribuído laços de sangue, de afetividade, de residência ou de interesse neste País. De
Einstein propalou-se que residira no Nordeste ou em
Goiás, não se sabe bem quando nem por que cargas dágua, e ali começara — santos céus! — a tecer a sua Teoria da Relatividade; de Sir Alexander Fleming, o descobridor da penicilina, que chegou a tão assombroso
resultado depois de investigar certos fungos naturais do
Alto Amazonas, onde por sinal ele não esteve. E como
em matéria de suposições e de reivindicações de glórias
e celebridades nem os parentes escapam, tivemos uma
irmã ou prima de Hitler dada como nascida, tão brasileiramente como o Sr. Juscelino Kubitschek, em Minas
Gerais.
O caso é que o sábio que referimos reside mesmo
aqui, e isto desde 24 de julho do último ano. Fantás— 63

tico o modo pelo qual pessoas e acontecimentos passam
às vezes despercebidos mesmo que venham ligados a urr.
tema atualíssimo como é o átomo. Quem é o cientista?
O nome já figurou com muita constância no noticiário
telegráfico internacional — Eleazar Guzman-Barron.
É, todavia, preciso não confundi-lo com outro nome
igualmente muito em voga: Robert Lê Baron, que participou de exposição "Átomos para a Paz" em São Paulo e é o secretário adjunto para assuntos atómicos, nos
Estados Unidos. O Dr. E. G. Barron é peruano de
nascimento, naturalizado americano. Que faz no Brasil?
Evidentemente um sábio atómico, se aqui veio, deve ter
sido para cuidar — do átomo. Enganam-se; eis uma
nação de contradições surpreendentes, de paradoxos, e
aceitem pois mais este: Eleazar Barron ensina modestamente Bioquímica na Faculdade Nacional de Medicina, na Praia Vermelha. E em lugar de nêutrohs, de
urânio e de contadores Geiger da moderna ciência, lida
durante toda a semana, exceto aos domingos que é dia
de descanso, com os tubos de ensaio de praxe, com os
eternos solúveis e insolúveis, com pipetas, veteranos c
calouros, num laboratoriozinho humilde e acanhado, que
o deve deixar, lá no íntimo, muito apreensivo quanto à
falta de verbas, ao tirocínio, capacidade de organização,
de iniciativa, e de compreensão dos nossos homens públicos .
Retraio -- Imaginem um homem troncudo, baixo,
olhos pequenos e escuros que tateiam com nervosismo
e vivacidade, como duas mãos curiosas, o rosto e as intenções do interlocutor, enquanto o seu dono fala com
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visível modéstia; acrescentem um nariz aquilino sobre,
a tez de um amorenado indeciso, algumas rugas inevi-,
táveis na idade; e um português espanholado e hesitante
ou um castelhano fluente, ou ainda um inglês de sotaque nít.do; junte-se à descrição uma série extensíssima
de obras didáticas e de trabalhos práticos sobre energia
nuclear, diplomas de doutor em Bioquímica e em Medicina, uma extrema simpatia e uma inteligência privilegiada — e terão à frente o Dr. Eleazar Barron, o homem do qual dependeu a vida de milhares de seres humanoá que ele ajudou a proteger contra os perigos radioativos, na Cidade Atómica dos Estados Unidos, na
qual serviu como consultor. Diga-se, de passagem, que!
o plano nesse sentido foi elaborado em Chicago, num
laboratcrio discreto, situado "em qualquer parte" para
"não dar na vista" dos curiosos demais.
Existem muitas milhas de distância e todo um
abismo de mentalidade e de modos de ser e agir entre
Oak Ridge, Chicago e o Rio. E agora, invés de milharesde vidas a proteger, E. G. Barron tem a seu lado, num
engradado para estudo, duas cobaias aflitas.
Enquanto ele conversa, o repórter põe-se naturalmente a matuíar por que diabo não está esse homem
colaborando com a nossa própria Comissão de Energia
Atómica. Até hoje, não recebeu qualquer convite, mas
adianta que, se o receber, terá muito prazer em cola-^
borar. Na Idade do Átomo, o Brasil importa um dos
grandes conhecedores da radioatividade em todo o mundo e, com ingenuidade de novo-rico, ou de rico muito
tolo, ainda não pensa nele como em uma valiosa peça
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para um largo programa de aplicações nucleares, inclusive na Bioquímica.
Será depois aproveitado? Talvez. Êite é indiscutivelmente o — "País do Depois".
Os perigos da radioatividade — Que dirá o Doutor Barron sobre os perigos das radiações do átomo?
Coisas muito sensatas. Em primeiro lugar, esses perigos
"são muito grandes" se não forem atalhados. Se o corpo absorve uma quantidade limitada de radioatividade,
salva-se; se a absorção passa ligeiramente da conta, há
esperanças; se ultrapassa as medidas, seja o que Deus
quiser: — "Nos Estados Unidos, todos os que trabalham em reatores (produzem isótopos radioativos) levam ao peito, sempre, uma plaqueta que permite controlar a porção de radioatividade absorvida. Medida de
precaução".
E quanto às consequências com as bombas atómicas? Noticiou-se agora que o professor Rolf M. Silbert,
diretor do Instituto de Rádio-Física da Suécia, pediu em
Genebra urna organização internacional de proteção.
destinada a fiscalizar o nível de radiação nuclear em
todo o mundo. Os mineiros de urânio (e aqui surge uma
apaixonante questão trabalhista) são altamente propensos ao câncer pulmonar devido à inalação constante da
poeira radioativa. Curioso: para então combater o câncer, lança-se mão da radioatividade. Homeopatia do
átomo. . .
E a poeira decorrente do engenho de guerra atómico, o que fará?
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O professor Barron lembra que existem a respeito
opiniões divergentes. Uma: após explosões nucleares
muito poucos detritos rsdioativos ficam em suspensão
no ar. Outra: a poeira que se origina dessas explosões
permanece em quantidade apreciável. O fato é que, no
seu entender, as contínuas explosões contaminarão por
fim tcda a atmosfera. A radioatividade produzirá modificações que, na melhor das hipóteses, não atingirão
o homem atual, mas alterarão fatôres genéticos a influir
nos fetos por exemplo, o que pode resultar em uma
ameaça às gerações futuras.
— "Todas as correntes de opinião, no fundo, concordam nisto: mais tarde, tais radiações serão um perigo".
O átomo tem resíduos — Um outro problema: 2
inutilização dos resíduos que ficam, que sobram, das
experiências nucleares. Geralmente, são metidos em
tambores que, por sua vez, são enterrados. O átomo
deixa cadáveres. Em Genebra, levantou-se a tese de
que esses resíduos contaminariam os plantones, animais
microscópicos que vivem nos oceanos. O Dr. John C.
Bugher, diretor da Divisão de Biologia da Comissão de
Energia Atómica dos Estados Unidos, pronunciou a respeito as seguintes palavras de advertência: — "E' um
perigo real". Por que? Porque, contaminados, os tais
plantones de sua parte contaminarão os peixes e os peixes, como alimento, contaminarão o homem. Pela força
do átomo, altera-se o velho ditado: o homem também
pode morrer pela boca. . . do peixe.
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Para o Dr. E. G. Barron, não obstante os perigos
;da radioatividade produzida pelas pesquisas nucleares
:em fins pacíficos ou em laboratórios "podem ser controlados". E informa que, na Cidade Atómica, quando
se construiu a primeira bomba nuclear, houve menos
acidentes do que em outro qualquer setor industrial.
Diálogo sobre a bomba:
Repórter — Acredita em que a bomba atómica tenha contribuído para tornar irremediável a guerra ou
para assegurar afinal a paz?
Professor — Contribuiu evidentemente para assegurar a paz. Todos estão perfeitamente cientes e conscientes, a esta altura, de que a guerra atómica seria o
suicídio coletivo.
Um plano para o Brasil — Para o Brasil, o professor faz algumas sugestões e dá alguns conselhos. "O essencial é criar aqui vim departamento prestigiado (ele
sublinha com um pouco de malícia a palavra "prestigiado", como se fora uin arguto conhecedor e observador
dos nossos processos e sistemas), com pessoal trabalhando tempo integral". Este aliás o nosso calcanhar de
Aquiles: — "No Brasil ninguém dá tempo integral. Uma
exceção é o Instituto de Biofísica, onde vêm sendo reaJizadas pesquisas atómicas dignas de nota. E' a terceira
vez em que venho ao Brasil e continuo repisando o que
já opinei nas anteriores: o tempo integral é absolutamente necessário".
.
Outro trecho de suas declarações: — "Creio que
sntes de pensar em energia atómica propriamente dita.
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o importante ê que os senhores fundem centros técnicos
para formar especialistas indispensáveis. Primeiro os
técnicos; depois, o resto". Concorda então com Boltoii
King.
O segundo passo estaria em estabelecer um instituto de estudos e pesquisas nucleares, perfeitamente
equipado, como o que existe em Chicago (onde se construiu o noíso ciclotron e onde o Dr. Barron foi professor da Universidcde) . A distribuição de isótopos radioativcs para a Medicina e para os outros setores (agrícolas, industriais) seria a etapa final. O Conselho Nacional de Pesquisas ficaria com o encargo de patrocinar
cursos sobre a matéria. Em resumo: no C. N. Pq. —
a parte teórica; no Instituto Nuclear — a parte prática.
A exploração das minas de urânio e tório caberia ao
Departamento de Minas do governo federal.
Observação: — "E' preciso cuidar do problema atómico da mesma forma que se constrói um grande edifício: pelos alicerces. Tolice pretender começar pelo
teto".
Para terminar — Vão aqui mais alguns itens das
declarações do professor Barron:
1.°) Prevê avanços consideráveis na
com a utilização da força do átomo.

Medicina

2.°) Isto será de particular interesse para as regiões subdesenvolvidas, os países de bolsos vazios, como
os da América Latina: uma "bomba de cobalto", de
largo emprego médico e que custe, por exemplo, vinte
dólares (cifra para argumentar) produz energia radioa— 69

tiva idêntica a de um aparelho antiquado que custe mii
dólares.
3.°) A construção de reatores não é difícil e poderá ser tentado no Brasil. "Basta conhecer os métodos
e segui-los".
4.°) :'No Peru, uma vez eu disse e agora repito:
só duas nações estão preparadas para o início da Era
Atómica, na América Latina: o México e o Brasil. Porque no México existe o professor Sandoval e aqui o professor César Lattes."
Pergunta que o jornalista, por vergonha, não fez:
estaremos nós, no Brasil, no começo da Era Atómica,
começando a construir o edifício — pelo teto?
Depois do apelo sobre as tais cordinhas para uso
nos incêndios de apartamentos, não duvido de mais
nada.
Correio da Manhã — 14-9-55.
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UM HOMEM DENTRO DA PAISAGEM

O que faz o homem diferente do animal? Afirmam
entre outras coisas (e a afirmação corre à inteira responsabilidade desta inconsequente espécie humana)
que a diferença está — no raciocínio e no riso. Com
toda a sinceridade, não sei; não me atrevo a endossar
o conceito, inclusive por falta de provas e de depo:mentos convincentes: — ainda não descobri meio seguro,
eficiente, incontestável, peremptório, de perguntar de
forma inteligível a um bicho, como por exemplo ao meu
cachorro em casa, se ele é capaz de raciocinar e de rir
ou como encara, com seus botões, a coleção de nossas
tolices. Tenho para mim que é possível, que o meu
Dog (que não é black como o de Hemingway e tem
esse nome estranho porque lhe corre nas veias o valente
sangue de Dover e porque descende de um orgulhoso
campeão bretão) não esteja privado de rir e de raciocinar fluentemente embora lá a seu modo. A verdade
é que não encontro explicação lógica para que o bom
Deus tenha feito do raciocínio e do riso um privilégio
o qual não deva nem possa ser compartilhado pelas
suas mais suaves criaturas — os animais. De mais a
mais, conheço — e conheço bem! — certos homens que
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não se valem muito amiúde do raciocínio e que (o que
é cem mil vezes pior) nem sequer sabem rir. E o meu
cachorro, insisto, tem uma esplêndida compreensão humana e até uns certos e ousados pendores para jornalista, pois vive a fuçar os mais esquisitos recantos e a
pôr em polvorosa impunemente, com as presas avinagradas como penas de escrever, o bem-estar dos intrusos
e da vizinhança. Para Ncrman Rockwell, o notável desenhista e caricaturista americano, o problema, todavia,
re:ume-se em fazer rir os homens que disso ainda sejam
capszes. Cabe-lhe, nos Estados Unidos, a mesma e tremenda responsabilidade que no passado coube, aqui, ao
nosso comprido Raul.
Êsíe é o homem — Quem é afinal? de um modo
ou de outro, um filósofo risonho, munido de láp:s, papel e de outros petrechos de artista, empenhado em
esmiuçar e caricaturar o procedimento dos homens, em
rebuscar-lhe os trejeitos, as incoerências, os traços marcantes, como se remexesse velho baú. Suponham um sujeito magro, alto, com um pomo de Adão muito parecido
ao tradicional Gogó da Ema, das nossas secas Alagoas;
umas pernas Icnguíssimas que dão a impressão de que
a qualquer momento se vão confundir, envolver e embaraçar; coloquem sobre esses pilotis esqueléticos um
tórax bem aprumado, cabelos que rareiam, uma testa
ampla e dois olhos banhados de ironia, um nariz quase
de Cirano; uma pronúncia anasal?da, um inglês quase
cantado, uma gravata borboleta, lápis, telas, papel, guache e uma formidável dose de talento — e eis o homem:
Norman Rockwell.
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Flash — Depois de tudo, há nesse desenhista uma
importante qualidade: é tipo que se fez à própria custa,
graças a um trabalho pertinaz e duro, que outro remédio não há para formar caracteres sólidos, experiência
duradoura e sucesso honesto. Foi um professor quem o
entusiasmou na adolescência a tentar viver da própria
arte. Desde então, não tem razões de queixa: sua arte
fê-lo um nome famoso, internacional. O Saturday Evening Post ainda agora e desde há muito orna as páginas
com seus desenhos, caricaturas, ilustrações. Outro trabalho digno de nota: ilustrou o Tom Sawyer e o Huckleberry Finn, de Mark Twain; nos livros, completaramse, casaram-se à maravilha, esses dois mestres da sátira
americana.
Na primeira grande guerra, serviu na Marinha
onde, para desapontamento seu, em lugar da culatra de
um canhão, lhe enfiaram nas mãos lápis e papel e o
mandaram caricaturar — almirantes; na segunda grande guerra, já com uma apreciável bagagem artística,
desenhou uma série que fez época, inclusive as "Quatro
Liberdades" da Carta do Atlântico.
E como tudo aconteceu sempre muito rápido na
vida desse homem surpreendente, tendo ele ido à Califórnia em busca de férias e de sol, quando retornou de
Já, além da pele tostada pelo verão, trazia as saudades
da boa vida e uma esposa também: Mary Barston. Vá
a gente adivinhar do destino as artimanhas. . .
Um par de calças — Há mais de 39 anos está na
lida. Rockwell não descansa para produzir suas criações: consulta tipos, observa atitudes, colhe da humani— 73

dade risos, lágrimas, raivas, mexericos, alegrias, inclinações, com a paciência de um experimentado pescador;
e decalca esplendidamente tudo isso em seus desenhos,
dando-lhes um toque pessoal e humano, muito deles e
muito seu. Ele acredita, por sinal, que todo de&enhista
e caricaturista deve ser um colecionador; então, coleciona peças que lhe possam servir de modelo e, com as
peçaà, tipos e expressões. Não faz muito, viajando pelo
interior dos Estados Unidos, encantou-se com um par
de calças que um velho fazendeiro vestia e que eram
típicas da região. E tanto argumentou que acabou convencendo o velho a vendê-las. . . Isto para não falar em
suas permanentes visitas às cidades e aos museus, em
incursões de observação.
Um homem na paisagem — Norman Rochwell vive
agora numa pequena cidade — Stockbridge — no Massachussets oriental. Com sua chegada, à cidadezinha,
que data de 1796, ganhou e pôs ao lado de seus antigos
sobrados coloniais um novo motivo de atração: o estúdio do caricaturista, hoje razão de orgulho para toda
a população. E a média do seu sucesso é dada pelo incontável número de cartas que recebe por dia.
Norman Rockwell é alguém que, nestes tempos de
pressa, de caras fechadas, de exclusivismo e de egoísmos,
compreende os homens e os faz rir, não raro deles rindo também. Nos Estados Unidos é, enfim, um homem
que se move dentro da paisagem americana, deixando
por todo o caminho uma obra que constitui uma doca
mensagem de esperança e de bom-humor.
O Mundo Ilustrado — 24-10-55.
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