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I — ISABEL, A DO BOM GOSTO
Não a Isabella oi Spain de W. T. Walsh, nem
Isabel, La Cruzada de alguns; tampouco Isabel, La
Católica de quase todos os espanhóis, aquela que nos
deu a Isabel de Castela dos manuais de História.
Meus encantos vão para outra — não apenas
para o rótulo, que também me parece melhor, pois não!:
Isabel, a do Bom Gosto.
Quis separar alguns fios preciosos desse tecido de
grandezas que constituiu Isabel, os menos exibidos e
glosados pelos demais, (tão emaranhados na maranha
histórica), os únicos capazes de tecer, como teceram,
reunidos, um retrato de tal ângulo que arrasta atrás
de si o meu entusiasmo sem restrição, este: o de Isabel,
a do bom gosto.
i Talvez eu ainda escreva uma nota sobre a evolução semântica da expressão Bom Gosto que hoje se
reduz, em algumas áreas românicas, ao simples, condenssdo Gosto. (Dizemos a cada instante "homem de
bom gosto" ou "mulher de gosto", "casa de muito botr.
gosto", "moldura de extraordinário bom gosto" ou ainda,
em oposição: "vestido de mau gosto incrível" ou "Que
falta de gosto naquela mobília!". Mas, quantas pessoas
•
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terão presente a mudança que se operou do sentido
fisiológico — "peixe sem gosto", "doce gostoso", "carne
com gosto suspeito", — para o dessa sutil faculdade
que descobre harmonia, equilíbrio, graça, proporção,
beleza, finura em outros planos da percepção ?) O
que hoje nos interessa, entretanto, é apenas um pouco
da história "externa" da expressão. Onde nasceu?
De onde nos veio?... a nós e a alguns outros neolatinos, com esse novo matiz significador ?
Andei tropeçando pelo seu caminho. . .
O primeiro capítulo da minha aventura está em
Menéndez Pelayo (Hist. de Ias Id. Est, II, 359) onde
aliás começam quase todas as coisas importantes de
hispanismo: ". .. felicísima innovación introducida (según parece) por los espanoles en ei tecnicismo estético: Ia palabra (Sic*) Buen gusto. Fuímos realmente
los inventores de ella? Quién fué de los nuestros ei
primero que aplico a los objetos dei orden intelectual
esta calificación dei orden sensible, anunciando con
esto solo ei advenimiento de Ia estética subjetiva dei
siglo XVIII, que tanto uso y abuso de esta metáfora?
Confieso que Io ignoro; pero diré llanamente Io que
he podido averiguar sobre esta invención tan olvidada.
Todo ello se reduce a unas palabras dei italiano Bernardo Trevisano en su introducción a Ias Reílexiones
de Murlatori sobre ei Buen Gusto (Venecia, 1736):
Al sentimiento bien acordado que gusta siempre de
conformarse con cuanto dieta Ia Razón, lê llamaron
algunos armonía de ingenio: otros dijeron que era ei
juicio, pero regulado por ei arte: otros una cierta
exquisitez de ingenio. Pero los espanoles, más perspi4 —

caces en ei uso de Ias metáforas que ningún otro
pueblo, Io expresaron con este laconismo fecundo :
Buen Gusto".
Assim, que, com toda cautela, registra o Mestre
a possibilidade da invenção, pelos espanhóis, desse
"tecnicismo estético" hoje tão vulgarizado. O importante é que se apoia em um escritor estrangeiro, Trevisano, embora o depoimento nos possa parecer um
pouco tardio: 1736. Com a chamada de Pelayo, fica
mais aguda a pergunta: Quem teria criado e lançado
na circulação lingüística espanhola, — se é de fato
de lá, "según parece", — a feliz invenção?
Há um capítulo de Menéndez Pidal (Leng. de
Crist. Colón, 57) — os dois Menéndez obrigatórios
em tudo que é Espanha! — no qual se avança mais
alguma coisa para a revelação: ". . .Por su parte, Ia
Reina Católica traía 'a menudo en los lábios una expresión desconocida en tiempo de Juan de Mena :
buen gusto, hija de un nuevo factor moral que ei
hurríanismo fomentaba... y en este dicho de Ia Reina
vemos lanzada, por primera vez en nuestro idioma, esa
afortunada traslación dei sentido corporal para indicar
Ia no aprendida facultad selectiva que sabe atinar, Io
mismo en ei hacer que en ei decir, con los modales
más agrjadables, los que más dulzor y grato paladeo
dejan de si. La expresión se usa en seguida también en Itália: y& Ia usa ei Ariosto, quizá tomada dei
espanol".
Já nesse passo se afirmam coisas decisivas:
a) — que Isabel, a Católica, trazia continuamente nos lábios uma expressão desconhe— 5

cida ao tempo de Juan de Mena (1411 a
1456, reinados de seu pai João Segundo e
de seu meio-irmão Enrique Quarto);
b) — que a expressão se usa na Itália, havendo
passado à linguagem de Ariosto, vinda talvez do espanhol, como afirmou depois Trevisano.
Como se sabe, Ariosto nasceu exatamente no ano
(1474) em que começou o reinado de Isabel em Castela; a Rainha veio a falecer em 1504, ou seja: quando
Ariosto ainda não começara o seu trabalho do Orlando,
(Admite-se tal início por volta de 1505, sendo o livro
dado ao prelo em 1515, para aparecer somente em
1516). Essas datas são decisivas, pois permitem que
se admita a adoção dos termos "bom gosto" por Ariosto, depois de usados por lâabei e não ao contrário. Além
disso, pelos estudos de Farinelli e Croce — bons italianos, — ou de Pelayo, das relações entre Itália e
Espanha, principalmente o domínio de Aragão em Nápoles e Sicília, pode aceitar-se sem esforço a prioridade
espanhola, mais facilmente ainda quando a expressão
não foi encontrada (que me conste) em nenhum escrito anterior a Ariosto; enquanto que, do outro lado.
figura em documento espanhol escrito, como tendo
sido de uso de Isabel, coisa que se localizará pouco
adiante.
Nosso terceiro marco está plantado em Oliver Asm
que, afinal, (Hist. de Ia Leng. Esp., 1941,78) nos
leva mais longe ainda que Pidal, assinalando o local
de atribuição da frase, nestes termos: "La atribución
6 —

a Isabel de Ia frase buen gusto Ia hace Melchor de
Santa Cruz en su Floresta Espanola (Bibliófilos Madrilenos, I, p. 17): Decía Ia Reina que ei que tenía buen
gusto llevaba carta de> recomendación". Metemo-nos,
daí, pela Floresta Espanola adentro e realmente, entre
vários relatos, anedotas, histórias, — na 2.a Parte, referente aos "Reyes", capítulo I, diz Melchor de Santa
Cruz de Duenas (E. Calpe, Bs. As, 24): "Decía Ia Reina,
que ei que tenía Buen Gusto, llevaba carta de recomendación".
Este é o ponto de partida para admissão de Isabel
como criadora da frase e está válido para os mestres
mais responsáveis. Veja-se aqui para último exemplo
a segurança com que Lapesa aceita a atribuição, nas
duas edições de sua História de Ia Lengua Espanola
(Ia., p7 145, 2a. p. 185): "Isabel Ia Católica era Muy
Aücionada a Ia expresión "buen gusto"..."
Não vejo razão para que se retire de Isabel a
glória de tal associação vocabular tão venturosa e expressiva, pelo menos até que venham documentos novos
que desfaçam a atribuição feita e perfeita.
Cabe indagar então: teria a Rainha Católica acertado por mero acaso com a expressão feliz do "born
gosto?" ou terá sido mulher de inteligência, cultura,
finura bastantes para um achado dessa ordem?
Confesso de público uma certa indisposição minha,
no tocante a atitudes políticas, religiosas, sociais, econômicas da Soberana — o que me fazia pender para
a primeira hipótese. Ela subiu ao trono de Castela
em condições surpreendentes; ganhou a América de

maneira ainda mais caprichosa; ora, poderia ter acertado também em duas palavras afortunadas por outra
série de circunstâncias e cumplicidades.. .
Para desfazer minhas dúvidas, ou fortalecê-las,
— num puro desejo de justiça, — aproveitei o Quinto
Centenário de Nascimento da Rainha de Castela (1451
a 1951) e fui procurar os seus possíveis "antecedentes
de Bom Gosto". Minha conquista não poderia ter
sido mais completa e compensadora, no aspecto que me
interessava (Em outros, nada disso. . . ) e os fios que
hoje reúno aqui (apanhados em Pulgar, Diego de Valera, Bernáldez, Walsh, Retana, Sánchez Cantón, entre
outros muitos) bordam ao vivo uma figura feminina
de exceção, com finura e sensibilidade capazes de explicar o invento do Bom Gosto já com o valor que ainda
hoje lhe damos em português. (Nesta altura aponta
novo problema, — são outros quinhentos, irmão!. ..
que deixo para mais tarde, — quem trouxe a expressão
a Portugal? Quando e como?. . . )
II. — O BOM GOSTO DE ISABEL
Das segundas núpcias de "Don Juan de Castilla",
que reinou de 1419 a 1454, nasceu Isabel, a Católica.
Não estranha, pois, que, ao lado da graça que lhe
veio de Isabel de Portugal (segunda esposa de Don
Juan II), como herança materna, trouxesse algumas
inclinações parecidas com (as do pai, do qual deixou
escrito um cronista:
"... dábase mucho a leer libros de filósofos y
poetas. . . asaz docto en lengua latina, mucho honrado
g

de Ias personas de ciência..." "Era gran músico, tania, e cantaba, e tocaba, e dansaba muy bien".
Acrescentava outro: "sabia fablar e entender latín,
leya muy bien, plazíanle muchos libros e estórias,
oía muy de grado los decires rimados y conocía los
vicios dellos;. . . sabia dei arte de Ia música; cantaba
e tanía bien, e aun ajustaba bien".
Podemos afirmar ainda: ele mesmo, rei, — foi
poeta numa corte de doutos e poetas e nos deixou
pelo menos em amostra uma "canción" (versão de
Pelayo)
"Anior, yo nunca penssé,
aunque poderoso eras,
que podrías tener maneras
para trastonar Ia íe,
íastagora que Io sé.
Pensaba que conocido
te devia yo tener,

mas non podiera creher
que eras tan mal sabido,
nin tan poço yo penssé,
aunque poderoso eras,
que podrías tener maneras
para trastornar Ia fé,
íastagora que Io sé."
Essa época de João II não se destaca somente
pelas musas, nem pelas lutas políticas incessantes e
sangrentas, — no repouso da espada trabalhava a
pena, — e pode resumir-se de corpo inteiro na curiosa
e inquieta figura de Don ínigo López de Mendoza,
— 9

rece que com essa renascença amanheceu uma reação
espanhola peculiar, que tanto a deformaria na Península, a conformá-la ao gênio de Castela, como aparece
naquele retrato e nas rendas abertas na pedra dos
sepuicros de Gil de Siloe, na Cartuxa de Miraflores
- onde jazem o rei e a esposa, tranqüilos no ambiente
onde se chocam as duas forças: de tradição e renovação.

marquês de Santillana — brigão desabusado e poeta
pré-renascentista que talava aldeias, batia castelos,
cortava pescoços ou comandava bandos, pulando da
facção do Rei para a dos seus inimigos, enquanto imitava Dante ou Petrarca, importava perfumes e poéticas de França, refinava cantigas rudes de "serranas",
sempre com o ar, o arrojo ou o virtuosismo próprios
de cada mister. Ou pode cifrar-se, numa réplica,
no maior inimigo do Marquês: o rico, o poderoso, o
valente Don Álvaro de Luna, também este — destro
nas armas, na política, na poesia cortês, privado de
Don Juan II de Castilla, com o governo entre as mãos
hábeis de chanceler, um dia; noutro, afastado da Corte;
regressando depois ia ela, para mais tarde subir ao cadafalso e entregar a cabeça ao carrasco. (O bando
favorito de Santillana tem culpa no cartório nesta degolação, mas convém não esquecer que Isabel de Portugal, com quem o próprio Luna fizera João II casar-se, essa também pusera toda sua juventude, beleza
e habilidade feminina na balança, no sentido de livrar
o espôso-rei do domínio do chanceler. . . O tato
político da rainha-mãe aparecerá mais tarde em várias
cartadas hábeis — femininas de certo, igualmente, —
da filha Isabel, a Católica. .. )

Pouco terá visto Isabel, a nossa, do mundo de
renovações em que viveu Don Juan II, já que aos
três anos de idade perdeu o pai. Mas os ecos, os
resíduos da cultura da época permaneceram vivos na
sua meninice, ainda mesmo depois que passou a reinar
em Castela o seu meio-irmão Enrique — varão único
do primeiro matrimônio de João II, esse Enrique paradoxal, meio tarado, motivo das piores burlas dos
próprios súditos e que enxovalhava com todo rigor a
tradição de virilidade, de bravura, de decência da
gente castelhana e lao qual só se pode agradecer que,
com as suas debilidades, tenha possibilitado o acesso de
Isabel ao trono. O governo tormentoso, relaxado, desse
Enrique — dito o Impotente, se retrata naquelas
duras "copias de Mingo Revulgo", atribuídas alguma
vez a Hernando dei Pulgar, seu glosador, únicas que
se costumam estampar sem escândalo, mas aparece
com muito mais saborosos e escabrosos pormenores
nas outras de "Ay, panadera", que as antologias não
se animam a reproduzir, em nome de preconceitos
ditos morais (pouco científicos, por certo...)

Dessa corte, formada de tais homens, de tal atmosfera, já se disse que representa um pórtico do renascimento espanhol, assim como a figura de João II,
pintada por Juan de Mena, — seu secretário de cartas
latinas, poeta embebido de Itália, inspirado em Lucano, — lembra as esculturas do gótico florido, numa
antecipação rara do fulgor barroco mais tardio. Pa-
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Apesar dos seus vícios todos, Enrique IV
herdara de João II, — pai de Isabel, — algumas inclinações artísticas:
"Era grand músico y tenía buena gracia en cantar
e taner, e en fablar en cosas generales".
Aponta-o a VI.a "copia"' do "Mingo Revulgo"
como pastor que se preocupa mais com a música do
que com os lobos que entram pelos seus rebanhos a
dentro (versão de M. Pelayo):
"Fee los lobos entrar
y los ganados balar,
e él risadas en villo:
nin por eso ei caramillo
nunca cesa de tocar".
Também João II deixara uma tradição de política
frouxa, na verdade; mas sempre viveram as atividades
culturais ao lado das lutas partidárias entre os nobres
e essa atmosfera chegaria, mesmo através das pestilências do governo de Enrique, até Isabel.
Rolara do patíbulo a cabeça do grande chanceler
Don Álvaro de Luna, mas seu "Libro de Ias claras
y virtuosas mujeres", de corte boccacciano (do último
Boccaccio), estava ao alcance dos olhos de todos ainda;
Villena traduzira a "Eneida" e a "Divina Comédia"
pela primeira vez em castelhano, também na Corte;
Juan de Mena romanceara por via latina um Homero
dedicado ao Rei, para atender-lhe a pedido expresso;
Pérez de Guzmán, de seu retiro, enviava aos fidalgos
12 —

ledores os retratos da sua galeria das "Generaciones
y semblanzas"; Santillana polia e repolia os seus "42
sonetos fechos ai itálico modo" ou retocava a "Comedieta de Ponza" e o "Triunfete de Amor", tudo rescendendo a Dante e Petrarca até nos rótulos; e o "Cancionero de Baena" fixava cerca de oitenta poetas provençalizantes, corteses, italianizantes já, alguns dos quase
trezentos que circulavam na Corte, sem exclusão do
próprio Rei e do seu Condestável. A nova "gaia
ciência", — que fez o encanto do Marquês de Villena
("marquês" entre aspas, para maior exatidão. . . ) em
seus jogos florais e na sua "Arte de Trobar", deliciava
Don ínigo López de Mendoza (marquês autêntico, sem
asplas) e inspirava a compilação poética de Stúniga,
feita na corte de Afonso V — o Magnânimo (corte
aragonesa a dominar Nápoles), essa gaia ciência
ocupava os senhores mais ou menos empenhados nas
lutas locais, ora contra João II, ora contra o sucessor
no trono sempre inseguro, Enrique IV.
Entre os opositores de mais porte ao governante,
porte guerreiro, social, intelectual, aparece don Gómez
Manrique, a quem devemos o primeiro documento
sobre inclinações artísticas de Isabel. É certo que
não estava ela sendo educada para rainha, uma vez
que, primeiro: ao perder o pai aos três anos subira
ao trono esse meio-irmão Enrique; segundo porque
Afonso, irmão inteiro e de veras, no sangue todo e em
todas as virtudes, seria o único, embora dois anos
mais moço do que ela, a aspirar como varão a tanto,
se desaparecesse ou quando desaparecesse o reinante
13

Enrique. Justamente Afonso — que ao morrer, pouco
mais tarde, lhe abriu um possível caminho (não esperado) para mandar em Castilla, justamente esse foi a
causa de sua primeira prova de arte. Quando andava
ele para cumprir... catorze anos, Isabel vai ao grave
Gómez Manrique, que, corrido algum tempo, forrrrará
como cabeça de seu bando para a conquista da coroa
de Castela, — vai a ele e lhe encomenda uma peça
profana para uma representação celebratória do aniversário de Afonso. Estava Isabel, sem saber, provocando a nova direção o teatro espanhol que no século XII amanhecera no "Auto de los Reyes Magos"
e que o mesmo Manrique consolidaria nos dois rumos
ou ramos: o religioso, com as obras do Natal e da
Paixão; o profano — com essa representação natalícia
em louvor do príncipe.
Reza assim o título circunstanciado da obra :
"Breve tratado que hizo Gómez Manrique a mandamiento de Ia ilustre Senora infante dona Isabel,
para unos momos que su excelência hizo con los hados
siguientes. . ."
Tal "momo" apresenta em cena as nove musas:
fala em prosa, com feição de prólogo — a primeira;
expressarn-se em verso as demais, cabendo a Isabel
a última breve fala que fecha a "peça":
"La Senora Infante llevaba esto".
Aqui estão os versos que disse a jovem Isabel,
encerrando o cândido desfile de vozes palacianas que
14 —

citam de mistura, ao celebrar o aniversário de Afonso,
tanto Pégaso como o Helicon, as Musas e o Deus cristão:
"Excelente rey doceno
de los Alfonsos llamados,
en esfano catorceno
te haga Dios tanto bueno
que pases a los pasados
en triunfos e vitorias,
en grandezas temporales;
y sean tus hechos tales
que merezcas amas glorias
terrenas y celestiales".
Assim foi, com esta décima de medida menor,
(duas quintilhas de rimas consonantadas), versos votivos e de circunstância ditos no palco (?), que numa
"festinha de família" pelo aniversário do irmão, estreou
Isabel a sua graça de intérprete, quando não podia
pensar ainda, nem por sombra, em chegar a rainha
de Castela.
Por essa época, levava vida mais de campônia
que de palaciana, forçada pelo abandono, desinteresse
(ou cautela) de Enrique IV, assim como pela escassez
de dinheiro a que as condenara, — a ela e à mãe
Isabel de Portugal, tão deprimida desde a viuvez, —
o desgoverno do monarca débil. Acolhida no castelo
de Arévalo pela sua amiga Beatriz de Bobadilha,
— cuja companhia e afeição conservou por toda
— 15

vida, — ia "Ia senora infante", entre outras atividades
nobres, cuidando do seu castelhano
"que había aprendido a hablar con armoniosa
elegância y a escribir con cierta distinción".
Conforme subiam ou baixavam as atenções de
Enrique, ao sabor da pressão maior ou menor dos
partidários de Afonso e, depois, dos da mesma Isabel,
procurava esta, com os meios ao alcance, adquirir os
conhecimentos que completavam a educação de um
nobre (não de uma futura rainha, sem dúvida) na
Castela de então. E já neste ponto nos surpreendem
as matérias que integravam o seu currículo escolar,
criado mais a seu capricho que pela imposição de qualquer curso rígido, pois que, conforme se iam compondo
os dias de sua vida em palácio ou no campo:
"estudiaba gramática, retórica, pintura, poesia, historia y filosofia".
Seu biógrafo Walsh (entre os vários que já teve)
vai mais longe, ao afirmar que lia o seu poeta favorito:
Juan de Mena (E nós sabemos quanto é espinhoso
na sua estrutura latinizada ou latinizante o épico do
"Labirinto de Fortuna", a "Divina Comédia", já traduzida por Enrique de Aragão, "marquês" de Villena.
Mais ainda: guiada por um preceptor que encomendara
à universidade de Salamanca,
"aprendió Ia filosofia de Aristóteles y de Tomás
de Aquino".
Estes pormenores são definidores: Isabel não passa
de uma meninota cercada de lutas por todos os lados,

lutas e dificuldades financeiras decorrentes delas.
Está no trono seu meio-irmão que a afasta com a
rainha-viúva de João II, mãe dela, Isabel, e não dele,
Enrique, para que este possa fazer o governo que entende (ou não entende), o mau, o licencioso governo
de que a história dá conta ou pede contas. Alguns
grupos de nobres chegados à Infanta e que haviam
prestigiado a idéia de levar Afonso, seu irmão, ao trono
castelhano, tinham caído em desfavor ou em desgraça
de Enrique, em conseqüência de tentativas naquele
sentido. Afonso morre prematuramente, surpreendentemente (envenenado talvez pelos partidários de Enrique — insinuam certas circunstâncias que cronistas
exploram). Isabel de Barcelos, sua mãe, com os choques recebidos, as privações que suporta, está meio
alienada. A Infanta não conta, pois, senão com a
amiga Beatriz de Bobadilha, de cujas atenções vive.
Se Enrique IV morresse antes de casar, antes de
deixar filho ou filhos — viria a sucessão às mãos de
Isabel, superando a sua condição de mulher, sem
armas e sem dinheiro para pelo menos disputá-la?
O estranho é que essa jovem sem possibilidades
(quem sabe se com "secretas esperanças") se prepara
como nenhuma outra mulher do seu tempo, afundando-se na gramática, na retórica, na poesia, na história,
na filosofia, na pintura. Para que lê Dante ou Juan
de Mena, ouve lições de um mestre salmanticense
sobre Santo Tomás e Aristóteles? E por que?. . . Para
atender sem dúvida à sua curiosidade intelectual, porque o seu espírito reclama o doce alimento das letras,
das artes, da filosofia, da ciência do seu tempo; por
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impulso próprio, por herança do gosto paterno que,
no mesmo Enrique, se revela quanto à música e à
poesia; para sentir-se no clima pré-renascentista que
ft corte de João II criara em Castela e que afina com
a sua sensibilidade pessoal.
Não se pense, contudo, que, tão metida em coisas
próprias de homens — mais próprias de homens ao
menos naquela quadra, — se esquecia da parte feminina que tocava à educação de uma infanta:
"Bord&ba intricados dibujos en telas de oro y
terciopelo. Con extraordinária habilidad ilustraba en
caracteres góticos oraciones sobre pergaminos ..."
"Mostraba especial interés por los cancioneros".
Desse fervor pelas coisas de um e outro sexo,
contanto que fossem coisas de arte, deixou documentos
e notícias seguras, porque as fazia sempre com um capricho que é quase teimosia de artesão medieval, dedicação e pertinácia de artífice beneditino.
Ainda hoje se encontra na catedral de Granada
um missal ilustrado por suas mãos, a comprová-lo e,
além dele, vários estandartes e ornamentos que confeccionou para o altar de sua capela aparecem como régio
pagamento da graça obtida com a terminação da Reconquista, reconquista de que é autora ela, sobretudo,
com a sua decisão guerreira masculina a empurrar o
marido Fernando contra os mouros. Tal decisão, — é
preciso insistir nisso, — jamais lhe diminuiu a outra,
feminina, multiforme, que coexistiu desde a sua meninice com todos os requintes do sexo. É verdade que
18 —

bordava estandartes piedosos para os batalhões que
convocava; ilustrava os livros de Horas, no descanso
das viagens ou das batalhas; desenhava ou pintava
telas, panos devotos, paramentos cristãos com ouro a
veludos, na pausa das vitórias sobre os "infiéis", mas
nunca abandonou o cuidado extremo do vestir-se, do
vestir-se bem, mesmo no campo de guerra, com sóbria
elegância, com arte equilibrada na riqueza, temperada
nas ousadias de mulher vaidosa e na gravidade de rainha, quando chegou a sê-lo. Certa vez, seu antigo
confessor, Talavera, então Arcebispo de Granada, lhe
escreveu que
"había oído murmurar de Ia riqueza dei
vestido que luciera en ciertas ocasiones".
A já soberana de Castela não se deu por achada
e, com atitude muito mais de mulher que de rainha
de extremada modéstia cristã (muito longe do apregoado ascetismo castelhano, de que não pode ser exemplo neste aspecto indumentário) lhe contestou, "cândidamente" feminina que
"su vestido no era nuevo y que en realidad estaba hecho de seda con três bandas
de oro, Io más sencilío posible ... y Io había
llevado otra vez en presencia de los mismos
embajadores franceses".
Ora, valha-nos Deus!, que todos nós sabemos
como é humilhante, para uma mulher de evidência
social, apresentar-se duas vezes com o mesmo vestido
diante de quaisquer embaixadores. . . sobretudo se franceses. . . Minha malícia no caso vai pouco adiante:
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ando convencido de que o rigoroso Arcebispo de Granada estava com a razão na advertência: o vestido
de Isabel era tão espetacular no seu gosto ("Io más
sencillo posible") e no seu luxo ("hecho de seda con
três bandas de oro") que ela o julgou merecedor de
ser exibido duas vezes, visto e revisto para deslumbramento dos próprios emissários de França. Sua lucidez, seu equilíbrio, sua finura não lhe permitiriam
jamais re-usar uma roupa que não fosse digna de
ver-se e rever-se, pela riqueza e pela graça, a ponto
de levar murmurações até os ouvidos arquiepiscopais.
Essa a sua parte feminina mais frívola (nem por
isso desencantadora). Não podemos, contudo, unilateralizar o seu retrato. Se Isabel assim se apresentava
na corte e se, para celebrar a conquista de Málaga,
no banquete ao Conde de Cabra, até dançara com o
rei Fernando, enquanto o Conde o fazia com a infanta
(também e ainda Isabel), — como as mães modernas
que bailam ao lado das filhas e até confundidas com
elas, — na hora do perigo substituía a seda pela armadura e, com a mesma galhardia e elegância com que
cobria em passos rítmicos o salão do palácio, fazia (e
quantas vezes o fez!) sessenta ou cem léguas a cavalo,
para recrutar soldados contra os mouros ou contra os
portugueses. Mas, tudo isso, — vestidos, bordados,
bailes, correrias, campanhas militares, — sem prejuízo
algum da atenção familiar ou das relações internacionais do reino que comandava.
Identificada com Fernando de Aragão — o real
marido, tanto sabia ter iniciativas de governo como

fomentar as de cultura e educar os filhos; e mais:
tê-los a tempo e tiofa, sem sacrifício das coisas do
Estado. De um lado, afirma um cronista que ela mesma fazia e borda vá-as reais camisas de Fernando (Não
sei se o teria deixado de fazer, quando soube que essas
mesmas camisas eram desvestidas em outra câmara
feminina...). De outro, desvelava-se em preparar e
orientar os cinco filhos. — dos quais usou depois, muito
habilmente, na composição dos seus quadros de política européia, — particularmente quanto ao príncipe
Don Juan, cuja morte a leva ao desespero.
Nada, porém, comprometeu, ainda nos momentos
das mais lancinantes inquietações, os seus hábitos de
mulher educada que criou, dentro de um inferno de
lutas diplomáticas, políticas, militares, financeiras e
religiosas, o seu mundo de arte. Assim, aos mesmos
campos de batalha levava os seus músicos, para dourar
as horas de repouso:
"cuarenta cantores escogidos de su coro,
sin contar los organistas, tocadores de violón,
de laúd, clavecín, flauta y otros instrumentos".
Quando o príncipe Don Juan contava quinze anos
de idade e já aprendera com ela
"a cantar y a tocar diestramente ei arpa"
deu-lhe a Rainha como preceptor a Pedro Mártir, o
erudito italiano que viera à Espanha a matar mouros
e fazer em Salamanca o elogio de Juvenal. (Cabe a
pergunta: não teria sido Pedro Mártir, — ou qualquer
dos outros humanistas italianos que transitavam na
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corte isabelina, — o veículo da expressão "bom gosto",
usada pela Rainha, para o italiano de Ariosto?. . . )
A sós ou em companhia de Fernando, redigia e
mandava as cartas regias, recebia embaixadas e embaixadores, tramava assaltos aos infiéis, mandava os capitães do Reino, conservando sempre, porém, a sua
vida individual cheia de atividades intelectuais, nunca
suprimidas pelos misteres do governo, da política, da
administração ou da guerra.
Nas horas de folga no paço, o Rei Católico
— "lê gustaban mucho los naipes, Ia
pelota, ei ajedrez, ei chaquete". ..
procurava os seus parceiros para uma partida que
geralmente era de xadrez, digno e severo, se a Rainha
andava nas vizinhanças a observá-lo. . .
Ela, no entanto, tinha preferências mais altas:
"preferia Ia poesia y Ia música, montar
y cazar y sostener serias conversaciones sobre literatura, filosofia y teologia".
De onde transparece a afirmativa de base histórica, várias vezes contestada por alguns apologistas
fernandinos, — de que Isabel era:
"mejor educada que su esposo y tenía un
espíritu más elevado y magnânimo".
Devia a Rainha reconhecê-lo; mas sabia pôr acima de tudo a condição de rei, anexa ã de esposo.
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Podia decidir sozinha, mas, para uso externo,
cuidava atentamente de consolidar o mote dos "Reis
Católicos". Personalista, voluntariosa, embora, timbrava em que a obra de um e de outro dos monarcas (eia,
sim, era o etimològicamente autêntico "monarca") aparecesse como coisa comum. Com isto se revela, ainda
uma vez, a mulher inteligente que foi Isabel e a finura
de espírito, a sabedoria de que nasceu dotada. Realmente, parece que a mulher governa o marido por
duas maneiras: se carece de talento e de educação,
faz a ditadura ostensiva, exibe na praça os seus títulos de mando absoluto, reduzindo o vassalo a poder
de todas as armas, sem respeito a si mesma, nem aos
outros (muito menos, — ê claro, — à sua vítima;;
se é, porém, inteligente e fina, o "governo secreto" lhe
baste; contentá-se com que ela saiba e ele saiba quem
é o "senhor" no casal: nada de ociosas demonstrações
externas de força ou domínio; ao contrário, em público
se apresenta como a "servidora" discreta, a boa companheira solícita que atende sempre e a tudo. Isabel
agia, mandava e algumas vezes desmandava (ou se
desmandava) "em nome dos reis": Fernando e ela.
Raras vezes veio à luz alguma dissidência dos coroados:
a história relembra muito poucos casos: dois candidatos
ü arcebispo: um do rei, outro da rainha, vencendo o
dela afinal; a guerra que Fernando teimou em levar
aos Franceses, guerra cuja oportunidade discutiu Isabel, dando-se depois à Rainha razão total com os insucessos espanhóis. Algum outro, talvez. .. Fora dessas
exceções tudo se realizava numa exteriorização perfeita
de harmonia. A Rainha não chamava para si só a
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glória de qualquer feito de que fosse — ela sozinha —
a autora (nas ausências de Fernando da Corte, por
exemplo). Tampouco iria permitir, — isso, então,
jamais! — que se atribuísse unicamente ao Rei e marido qualquer decisão ou fato. A propósito, não é
demais amenizar este ensaiozinho de pura divulgação
com aquela pitoresca, saborosa notícia que vem estampada noutra "Floresta espanola", a de Francisco Asensio, que narra:
"Culpo Ia Reyna Cathóiica a Hernando
dei Pulgar, su Cronista, de que refiriendo en
su Historia cierta acción dei Rey su marido,
no Ia puso en nombre de ambos, por haberla
executado igualmente entre los dos. Parió
poço después Ia Reyna a Ia Princesa Dona
Juana; y escribió Hernando dei Pulgar: En
tal dia y a tal hora píar/eron svs Magestades".
Pois nem esse grave ato de Estado, que era o
de fornecer herdeiros ao trono e trunfos para cs matrimônios políticos do futuro, nem ele lhe entorpecia
a ação governadora. Grávida ou não, enfrentava a
aspereza de quaisquer regiões e a todo tempo, sem sossego quase:
"vivió a caballo, de un confín a otro dei
reino, pronunciando discursos, celebrando conferências, dictando cartas a sus secretários durante toda Ia noche, presidiendo ei tribunal
todas Ias mananas".
Durante o duro inverno de 1477, aos 26 anos de
idade, portanto, enquanto esperava a vinda dos po24

derosos canhões que encomendara de França, — a
fim de, mais a seu gosto, despachar os infiéis para os
caldeirões da condenação eterna e completar a unidade religiosa da sua Espanha —
"comenzó a estudiar latín para poder entenderse sin intérpretes con los diplomáticos
extranjeros.'
Fiel a su idiosincrasia, llegó en un afio
a hablarlo y escribirlo correctamente, aunque
sin elegância".
Não sei de onde vem a prevenção contra as mulheres que sabem latim. (Será que isso as masculiniza?
— Melhor seria, — emendando: "masculinizava?. ..
pois que, nos tempos que correm, nós os homens também
já o não sabemos) Não é ciência, ao que parece, capaz de invalidar ou menoscabar uma Rainha Católica.
Mais ainda: não compromete sequer uma dama, uma
vez que se conhece que outra mulher a ensinou a
Isabel: "dona Beatriz Galindo — Ia Latina", responsável, ademais, pelo bom latim em que "Juana, La Loca"
— filha dos Reis Católicos, — saudou mais tarde, já
no século XVI, embaixadores em Flandres, ao lado do
seu Felipe, o Belo. A filha de Antônio de Nebríja,
considerado o primeiro humanista espanhol, regeu uma
cadeira latina em Salamanca, por sua vez. Assim
completa ela esse "four" de latinistas de saias (não
saias de padre, por certo, que já levam bom latim
nas dobras, nem de juizes, que o carregam nas sentenças — com o devido respeito às saias, aos padres,
aos juizes e ao latim), esse quarteto que nos dá o
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precedente de tantas moças que, em todas as Faculdades
de Filosofia do Brasil, estão afiando, cada vez com
mais vigor e esplendor, as suas armas latinizantes, latinas e até ladinas. . .
Hernando dei Pulgar, cronista dos Reis Católicos
e que conhecia de perto o espírito de Isabel, confiava
no êxito do seu aprendizado e assim fechava uma
carta, que lhe mandou quando soube dos estudos iniciados :
"Mucho deseo saber como vá a vuestra
.alteza con ei latín que aprendéis: dígolo, senora, porque hay algún latín tan zahareno
que no se dexa tomar de los que tienen
muchos negócios; aunque yo confio tanto en ei
ingenio de vuestra alteza, que si Io tomais
entre manos, por soberuio que sea, Io amansaréis como havéis hecho otros lenguajes".
Pelo passo se vê, outrossim, que outras línguas
aprendera já Isabel, sem embargo dos "muchos negócios", das iniciativas que sempre tomou, na paz e
na guerra, dentro dos quadros da obra político-administrativa, como dentro do largo esquema de trabalhos
de cultura. Dos progressos que fez no latim com
Beatriz Galindo ("muy gran gramática"), Sánchez
Cantón nos fala com as palavras de Lúcio Marineo
Sículo :
"per unius anni spacium, tantum profecit, ut non solum latinos oratores intelligere,
sed etiam libros interpretar! facile poterit".
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E, no que se refere aos "otros lenguajes", está
aceito que conheceu — e leu nos livros de sua coleção
pessoal — tanto o catalão como o galego (provavelmente o português) e mais o francês e o italiano. E
não se conta aqui o que se atribui ao seu castelhano,
do qual reza o mesmo Marineo, via S. Cantón:
"Hispano sermone loquebatur graviter et ornate",
nem a possibilidade em que estaria (não há outro
elemento que a tal se refira) de entender alguma
coisa dos três livros árabes arrolados em sua biblioteca. Afinal nada nos surpreenderia dessa mulher que
espantou o viajante alemão Müner que a entrevistou
em 1495 e escreveu dela:
"Son tales sus conocimientos de Ias artes
de Ia paz, tal su sabiduría en Ias artes de Ia
guerra que parece increíble que una mujer
pueda entender de tantas cosas".
Suas empresas de cultura se revelam multiformemente. Aqui vai isentando de impostos (numa prova
de compreensão alta das coisas,) por decreto real seu
("de los reyes"...), o estabelecimento da imprensa
de Dierck Màrtens na Península
"prohibiendo que cualquiera entorpeciera su trabajo",
cuidadosa de que a burocracia não viesse a travar
o desenvolvimento da impressora, fiel, assim, ao escrito que registra a Rainha como entregue
"a Ias actividades que fueron tan di- •
lectas de su padre, transformándose en una
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protetora generosa de todas Ias ciências y
Ias artes".
Quando tomou Cisneros para seu guia espiritual,
soube usar dele ou apoiá-lo para ver nascer das mãos
de ambos a Universidade de Sigüenza, os "Estados Universitários" de Sevilha e Valladolid; foram eles a
animar os de Toledo e Compostela e a levantar a Universidade de Alcalá, onde os estudos humanísticos
lograram orientação nova a ponto de lembrar, com
seus currículos, a direção que hoje temos, — a quase
cinco séculos de distância, — nas Faculdades de Filosofia e Letras brasileiras. Basta recordar que entre
as cátedras daquela se alinhavam:
oito
uma
uma
quatro
quatro
quatro

—
—
—
—
—
--

de
de
de
de
de
de

filosofia,
teologia,
direito canônico,
gramática latina,
línguas e
retórica, e humanidades.

Não por acaso, portanto, julgo eu, gravitaram
em torno da corte os valores dos humanistas maiores
do seu tempo: italianos, como o já mencionado Pedro
Mártir e mais Marineo Sículo e os "hermanos Geraldini"; nacionais do melhor quilate como Nebrija; Hernán Núnez de Guzmán, El Pinciano, Zúniga, Vergara
entre outros.
Não por acaso o grande Nebrija dedica a Isabel
(não aos Reis, — como Encina oferece a sua "traslación de Ias Bucólicas de Virgílio") a primeira gramática de qualquer língua moderna, com a data espíên28 —

dida de 1492, — em que se acusa a grandeza da nação
espanhola, evidenciada através da unificação política,
geográfica, religiosa, tanto quanto no amadurecimento
do romance castelhano para a produção literária
do "Siglo de Oro"; grandeza ampliada ainda mais com
a incorporação da América — como se tudo conjurasse para que, nesse ano-chave, a superior cristalização se desse em mãos de Isabel. Lá figuram na
gramática do humanista célebre e catedrático da não
menos célebre Salamanca as palavras do amigo e protegido da Rainha Católica:
"Ala mui alta i assi esclarecida Princesa
Dona Isabel Ia tercera deste nombre Reina
i Senora natural de Espafía i Ias islãs de
nuestro mar". . .
Salta adiante, com uma revelação sobre a Gramática Latina:
"... aquel Arte dela Gramática que me
mando hazer Vuestra Alteza". ..
e acentua a continuidade do interesse da Rainha pelas
Gramáticas, agora a "Castellana":
" . . . cuando en Salamanca di Ia muestra
de aquesta obra a Vuestra Real Majestad, i
me preguntó que para que podia aprovechar". ..
para encerrar o prólogo:
... a ninguno más justa mente pude consagrar este mi trabajo que a aquella en cuia
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mano i poder no menos está ei momento
dela lengua que ei arbítrio de todas nuestras
cosas".
(Aos interessados na história da "Gramática" há uma
nota apreciável de Galindo Romeo e Ortiz Munoz, à
mesma, de que consta que "La Reina expresó su gratitud a Nebrija en una carta" que não nos foi possível
ler).
Não se creia que o notável humanista haja sido
o único a discutir obras com a Rainha, dar-lhe amostras
ou dedicar-lhe um livro, nem que tudo isso se tenha leito
por* simples impulso bajulatório, como acontece a
miúdo com reis, ditadores ou presidentes. A Rainha
do bom gosto era, na verdade, o eixo de um grande
movimento humanístico, parte dele, dinamizadora,
apoiadona dele, como se verifica das palavras de Nebrija
e se pode comprovar pelas crônicas do reino ou da
coroa e consolidar através de outros muitos exemplos.
Repassem-se títulos de algumas obras que lhe estão dedicadas: a crônica latina da História de Espanha, do
Gerundense; a de Hernando dei Pulgar; a de Diego
de Almela; a de Rodrigo Sánchez de Arévalo; outros
trabalhos não históricos: o Vocabulário de Alonso de
Falência e o de Santaella, as Tablas Astronômicas de
Alonso de Córdoba, o Libro de Ia naturaleza y ei
hombre, traduzido por Gonzalo de Ayora.
Assim e com as aquisições de seu gosto (e do seu
bom gosto) pôde a Rainha reunir em Segovia a sua
rica, seleta biblioteca particular de 250 volumes (400
"cuerpos" segundo S. Cantón). Um homem de letras,
vindo da época de seu pai, João II, — o marquês de
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Santillana, por exemplo, até hoje nos assombra com
os livros que juntou, não em número muito maior.
Como não assombrariam aos seus coetâneos — ele e
a Rainha — com aquela estranha moda de reunir
papéis copiados e amarrados e, pouco depois, livros
verdadeiros, resguardados em pele ou veludo, saídos
das imprensas que a mesma Isabel havia protegido e
estimulado para facilitar a função de cultura daquelas
máquinas e prensas na vida de Espanha? A Rainha
Católica, sem ser, — logo se vê — um "homem de
letras", não apenas amontoava os livros mas usava
deles, como se pode averiguar ainda hoje, através dos
que deixou em Segovia, nenhum deles virgem ou intocado, alguns com marcas visíveis de trato continuado.
E — que obras leria essa extraordinária mulher ?
São Retana e Sánchez Cantón que nos ajudam a
responder.
Para o primeiro vão até o número 63 de seus
volumes as Sbgradas Escrituras; de 64 a 97 aparecem
obras de direito; de 98 a 131: histórias e crônicas de
Espanha. A partir do 132 se abre a caixa das mais
vivas surpresas para nós.
Não é mais a hora de
Tito Lívio, Sêneca, Plutarco, mas ainda poesia saborosa
(e escabrosa em alguns passos — sempre genial, embora) de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita; é o momento
da prosa inimitável do Arcipreste de Talavera com
o seu Corvacho boccacciano; e o do próprio Boccaccio
que roça o Cancionero de Baena ou o Conde Lucano»;
de Don Juan Manuel; é Villasandino colado ao Calila
e Dimna — mandado traduzir na juventude de Afonso,
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o Sábio; são cancioneiros franceses, romances novelescos como o de Lanzarote — daqueles que repetiria
um dia o "ingenioso hidalgo Don Quijote de Ia Mancha" nas suas situações felizes ou mal-aventuradas. E
logo: tratados, de "montería y cetrería"; a um lado:
Don Álvaro de Luna, cujo poder e cuja desgraça povoaram de lendas e rumores a meninice da Rainha;
adiante, um de "Adivinanzas" e de "Metáforas". . .
0 inventário de Sánchez Cantón é mais pormenorizado, mais atual e com alguns comentários que valeriam a pena de uma transcrição, tão esclarecedores
se nos figuram. Como, porém, a obra do Decano da
Faculdade de Letras da Universidade de Madrid é
recente e facilmente acessível, não faremos senão indicar as classes mais assinaladas de livros, (encaminhando o interessado à fonte farta, para que nela mergulhe,
se lhe for de agrado) :
A — Entre os latinos se contam, por exemplo :
1 — (instrumentais) — oito tratados pára o
aprendizado da língua; dois para auxílio de tradução;
três de retórica e poética;
II — (clássicos, em latim): a Ética de Aristóteles,
na tradução de Leonardo Bruno de Arezzo; algumas
Décadas de Tito Lívio; a Retórica de Cícero e mais:
Plínio, Vergílio, Salústio, Terêncio, Sêneca, etc.
III — (clássicos traduzidos para o castelhano) :
a Ética de Aristóteles, Tito Lívio, Plutarco, Sêneca,
Valério Máximo, Vergílio.
Aqui salienta o fato de que houvesse a Rainha
conservado quatro exemplares do Ysopete (dois ma32

nuscritos e dois impressos) que S'. Cantón aproxima
"por nada ejemplares", ou antes "de prosa desenvuelta, y adornada por algún grabado escabroso"...
" . . . [prosa] de muy libre, por no decir de muy desvergonzada, lectura" ao Decarnerón de Boccaccio, que
aparece entre os livros italianos de Isabel. (Boccaccio
reaparece ainda, traduzido ou não para o espanhol,
com "La caída de Príncipes" ou a "Fiammeta", junto
dos "Triomphi" de Petrarca e das cartas de L. Bruno
de Arezzo a João II, pai de Isabel).
B — Depois dos italianos, acima indicados e de
cinco obras francesas, — das quais ressalta o interesse
poético da Rainha através de seus três Cancioneros
franceses, urn deles bilíngüe, — avulta o fundo literário
espanhol, sobretudo pela seleção que revela. Vêm
então: as "Cantigas de Santa Maria", de Afonso X; a
narrativa de "Calila e Dimna"; as máximas do "Bonium" e as das "Flores de Filosofia"; a "Crônica
troyana"; o "Conde Luctonor" — "ei mejor libro en
prosa" e as "Copias dei Arcipreste de Hita" - "ei
mejor libro en verso". Outros poetas de nota ? Ei-los.
Juan de Mena, Fernán Pérez de Guzmán, Alonsò
Álvarez Villasandino, Juan Alfonso de Baena. Mais
prosa?... Desfilam agora: D. Enrique de Villena —
retorcido e latinizante, o Arcipreste de Talavera, sabo«
roso na sua mescla popular — cortês; Don Álvaro de
Luna, com o polido "Libro de Ias virtuosas y
mujeres". Também a prosa dos Livros de Ca?
que deliciou todo o mundo hispânico, desde Pero.
de Ayala, antes de Isabel, iate Santa Teresa de
Santo Ignacio de Loyola e o mais puro de todos os'
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santos: Alonso Quijano, ei Bueno — "ei ingenioso
hidalgo Don Quijote de Ia Mancha", também ela rés*
ponde o seu "presente" bela boca de "La Historia de
Lanzarote", "El Baladro de Merlín", "La Demanda
dei Santo Grial".
Não é necessário repisar sobre os livros de devoção, exposições ou comentários religiosos, epístolas,
sermões, ascética, vida espiritual, nove livros de Horas;
ou tratados de Astrologia, adivinhação; as Etimologias
(isidorianas); nem os de governo privado e público,
administração ou política, paz e guerra; os corpos legais,
Fueros, Partidas, mais os de história geria! ou particular de algum reinado (Afonso XI; Pedro, ei cruel;
Juan II; Enrique IV). Mas cabe, para completar a
devassa sobre as preferências de Isabel, quanto às obras
de .arte, recordar, por fim, de sua biblioteca os livros
de música :
"seis. . . de canto llano apuntado;
"siete... de canto de órgano... y uno de
ellos tenía adjunto su ARTE;"
outro de "Canciones de canto de órgano";
outro de "Canto de órgano en francês"
e "un Libro de danzas francesas".
Como se viu, prosa, (da melhor) poesia (da mais
seleta), canto, dança, música — tudo isso fazia
parte viva do viver dessa Rainha que realizava uma
obra política, administrativa, militar, religiosa sem precedente em mãos femininas no mundo europeu. E tudo
isso nos serve para ir contemplando o seu retrato espiritual, afinado com a expressão "bom gosto", cuja
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invenção lhe queremos confirmar, porque a sua finura
artística não repele a insinuação grata que documentos
e referências esboçam a seu respeito.
Arrematemos o balanço, contando o que existe, já
apurado, em dois outros aspectos convincentes (por si
e pelos números): sua tapeçaria e seus quadros.
Aqui nos revela um arrolador:
"Por curiosidad he practicado un recuento y resulta que Dona Isabel llegó a poseer
más de trescientos setenta tapices".
Produtos não só de ofertas, mas também, e sobretudo, de compras feitas pela Rainha, aquisições que
vêm adjetivadas freqüentemente como "numerosas",
"cuantiosas" pelo vulto e que, no que toca à escolha de
primores artísticos, estão referidas, em conjunto como
"Ia esplêndida tapicería allegada por Ia Reina". Noutra passagem: "La importância de Ia colección surte
de Ia lectura de los documentos y sus caracteres colaboran para modelar ei retrato espiritual de Isabel Ia
Católica".
No que respeita aos quadros da Rainha, pode-se
chegar ao cálculo de Don Pedro de Madrazo, que os
estimou em 460. Mais rigorosa, a contagem de Sánchez
Cantón não ultrapassa "cerca de doscientas veinticinco
pinturas Ias que formaron Ia colección".
Se não bastassem tais cifras, para testemunhar o
gosto de Isabel pelas obras-primas da pintura, (quem
teria colecionado a metade delas, nas condições durís— 35

simas do erário castelhano, que lhe impuseram vária.i
vezes a penhora de jóias, para as despesas da guerra
santa, para a aventura de Colombo?) se não bastasse
a quantidade, assustadora para uma coleção particular,
mesmo regia, naquela e em outras épocas, chegaria
por certo para o nosso propósito a excelência dos trabalhos .
Os retratos reais, as figuras dos príncipes, composições, temas profanos (mais escassos); especialmente
as pinturas devotas, entre as quais se incluía, por exemplo, um
"importantísimo conjunto. .. constituído por
cuarenta y siete tablas, obra de los pintores. .. Juan de Flandes y Maestre Michel
Sithium".
Desse grupo, que se desfez na hasta de Toro,
passou uma parte a Margarida de Áustria, em cujo
poder foi vista por Dürer em 1521, conforme consta
de seu diário, com esta nota definitiva de julgamento:
"em perfeição e excelência não vi
iguais a estas".

obras

Entre quadros contemporâneos apareciam também
alguns bizantinos, identificando técnicos modernos
algumas telas religiosas a Memling e a van de Weyden;
acotovelam-se Boticelli e Perugino com o Bosco.
Suas tendências renascentistas, dando todo fervor à
aceitação italianizante, deixou contudo margem a que
a coleção exibisse um claro predomínio flamengo,
tudo isso, sem exclusão das melhores obras espanholas,
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representadas desde logo pelos dois maiores pincéis
da sua época: Pedro Berruguete e Bartolomé Bermejo. Daí o ter-se escrito sobre
"ei paladeo por Dona Isabel de los estilos
más distintos literários y artísticos",
sem que se esquecia que:
"ei ajetreado vivir de Ia Reina no daba hoíguras para ei goce contemplativo sosegado"
Dos quadros se poderia passar à menção das
jóias reais. Não nos estendamos demasiado, porém.
O que se colheu até agora basta para a nossa convicção
do bom gosto da Rainha. Só de passagem, recorde-se
que aquelas jóias — dignas dos vestidos isabelinos,
de que já tivemos notícia — serviram toda a vida da
corte para deslumbrar súditos e embaixadas estrangeiras, assim como para, metidas nos cofres dos usurários de Valência ou Barcelona, em penhor, financiar
as lutas contra Portugal ou contra os Mouros e a
empresa de Colombo na América, tal como figura em
nossos manuais de História. Lembre-se afinal o assombro do viajante inglês que descreveu o célebre "rubi
balasto", grande como um ovo, a luzir entre cinco
magníficos brilhantes e outras pedras de tamanho assustador, que decoravtem a bolsa de Isabel.
Certa apresentação que ofereceu à História, com
"rico traje de ... tela de oro y sobre él una
capita de terciopelo negro con grandes calados ..."
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estava realçada, não apenas pelo
"corto manto de fino satén carmesí, forrado
de armino ..."
mas ainda pelo
"collar . . . de oro y en su pecho ostentaba
una cinta adornada con diamantes, perlas
y rubíes."
Tudo isso, segundo testemunhos do tempo, levado
com equilíbrio e harmonia nos tons, nos desenhos, na
cor, na disposição de cada peça em relação ao conjunto, traindo sempre o poder e a finura de seleção
da Rainha.

"bom gosto". Permite bem que continui a ser tratada
como a excepcional mulher que inventou aquela expressão, uma vez que alguns documentos lhe atribuem
tal invenção e as excelências de seu espírito não repelem,
antes aceitam a atribuição e até afinam perfeitamente
com ela.
Fique, pois, — para nós, e até prova documental
em contrário - - fique a Rainha Católica de Espanha
em nossa admiração fervorosa como
Isabel, a do bom gosto.

Como se viu, desde o começo deste trabalhinho
de paciência e devoção, Isabel de Castela teve, por
herança, por dotes e inclinações naturais, e depois
por esforço próprio, ímpeto próprio, aprendizado voluntário e perseguido, em artes, letras, filosofia e
ciências, uma situação nada vulgar nem corrente entre
as mulheres ou entre as rainhas de sua época. E,
pelo que demonstrou em sua vida, de inteligência, de
curiosidade intelectual, de cultura, de finura de modos,
de preferências artísticas e literárias, - - música, pintura, poesia, lavor de telas, — pelo que deixou de si
nas crônicas, nas cartas, na História (sob o aspecto
que nos interessava aqui) autoriza amplamente a que
seja aceita como a criadora da gratíssima expressão
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