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MA história literária não se faz apenas com as
suas verdades; faz-se principalmente com as suas mentiras. Assim, ao comentarista profissional é comum repetir a observação de que Mário de Andrade foi um
desvairado, como se a metade de um título de livro
explicasse uma estética.
Mais habitual ainda é insistir na atitude popularesca do autor de Remate dos Males, como se sua obra
não fosse das mais aristocráticas da história de nossas
letras, nutrida pelos poderes da invenção pessoal,
exibindo até as raias do pernosticismo a marca de laboratório de um criador cuja forma de expressão é uma
espécie de feira da linguagem comum, uma parafernália
de regionalismos e modismos superpostos.
Construiu-se, com requintes de falta de observação
crítica, a lenda de que Mário de Andrade não tinha
forma, e havia em sua obra uma configuração caótica.
Entretanto, podemos surpreender nele um dos
exemplos mais austeros do escritor brasileiro livre para

escolher sua forma, mas a esta passivamente subordinado, como se fosse um cativo, desde que a elegeu, servindo ao seu modernismo com a mesma paixão e fidelidade de um Bilac no palácio de matéria plástica de
seu parnasianismo cravejado de pedras preciosas.
Assim sendo, o que é caótico e delirante visto de
longe, torna-se perfeita e mesmo irritantemente harmonioso visto de perto, e a intimidade da arte de Mário
de Andrade, exercida durante quase trinta anos, revelanos um verdadeiro país formal, de tão firmes alicerces
que chega, várias vezes, a enganar-nos no referente à sua
substância.
E isto porque não é mistério para ninguém que
Mário de Andrade, em sua vida perseguida pela Forma
como num apólogo kafkiano, e que o levava a estudar
a música, a escultura, a arte literária, a pintura e o folclofe, comparsa contumaz do baile das quatro artes, sofreu sempre de pobrezas psicológicas e até morais imperdoáveis num artista de sua importância histórica e
pessoal.
Ele foi um escritor que não teve nenhum drama
cosmogònico e não sentiu, a não ser do ponto de vista
paisagístico e pitoresco, o mistério de viver como um
homem diante do universo. Os grandes temas arquetípicos do Amor, da Morte, do Tempo, da Vida e de
Deus — que existem irreparàvelmente, com ou sem
maiúscula — não o aprisionaram de modo algum, fayendo de sua obra um domínio de instantes passáveis,
em que a vida parece uma complementação amável da
paisagem. A miséria da condição humana, quer no sen4 —

tido cristão do reconhecimento do pecado original, quer
no sentido ateu de permissão absoluta dos presumíveis
gozos terrestres, não o perseguiu. Poeta do cotidiano,
não se encontra em sua obra qualquer referência ao dia
e à noite em seu irrecusável significado metafísico. E
mesmo nos dias finais de sua arte, quando começou a
reconhecer-se, afirmando :
Estou pequeno, inútil, bicho da terra, derrotado.
No entanto eu sou maior. . . Eu sinto uma grandeza infatigável!
Eu sou maior que os vermes e todos os animais.
E todos os vegetais. E os vulcões vivos e os oceanos,
Maior. . . Maior que a multidão do rio acorrentado,
Maior que a estrela, maior que os adjetivos,
Sou homem! vencedor das mortes, bem-nascido além dos dias,
Transfigurado além das profecias!

— justamente nesse tempo, quando mais convictamente
ele se descobriu medida de todas as coisas, porque a
estas ligado pela certeza de sua humanidade, faltoulhe a coragem de adotar a atitude definitiva, desviandose para uma filosofia política de quem parece ter lido
na adolescência a pregação otimista de O. S. Marden,
tendo chegado mesmo a virar guia político-social de
começo de exposição de pintura.
Apesar do respeitável sentimento do mundo que
esplende em tantos poemas da Lira Paulistana, é
inadmissível a afirmativa tantas vezes reiterada de que
Mário de Andrade resolveu o problema político de sua
arte, entranhando-a numa posição quase partidária, tornando-a um meio de entendimento com o resto dos
mortais. Esta é, em nossa opinião, a mais violenta dis-

torção que se faz do escritor paulista, numa interessada
falsificação da natureza de seu pensamento, uma vez
que o esteta de O Empalhador de Passarinho jamais
conseguiu estabelecer esse equilíbrio, nem lho permitiriam o rumo e a situação de sua obra.
Em primeiro lugar, chega a constituir uma evidência opressiva a natureza artistocrática de sua obra, madura, refletida e inflexivelmente aristocrática nesse escritor que, curtindo certa pobreza pessoal da sabedoria
léxica e sintética do génio da língua, que ele tanto deve
ter invejado num José Lins do Rego, num Manuel
Bandeira, ou num Jorge de Lima, sempre foi buscar nas
fontes populares o ornato precioso, o elemento pitoresco
ou esotérico coerente com seu espírito insatisfeito diante
de suas estupendas riquezas particulares. Daí ter escrito todos os seus livros num argô tão veemente como
o de seus ilustres companheiros de todas as histórias
literárias, autêntica família de inventores de palavras de
que James Joyce é o exemplo mais importante neste
século. Aliás, a rapsódia Macunaíma pode ser considerada, medidas as proporções, uma espécie de Ulysses
caboclo, na qual o tema da peregrinação cotidiana transborda de sua fronteira temporal e espacial fixa para um
horizonte que só chega a ser uma meia-porção de nacional, em seus regionalismos insuflados por verdadeiras
paradas estilísticas.
E' lícito, pois, admitir a ingenuidade de certos
comentaristas de sua obra que verberam nela vários
excessos, e chegam a sorrir de sua ambição nãa empreendida ou completada de uma gramatiquinha brasileira.
6 -

Muito pelo contrário, achamos que a inexistência deste
livro que ele anunciou durante mais de vinte anos e
não chegou a ser escrito nos priva do conhecimento da
chave de sua personalidade artística, e da iluminação
profunda de sua obra às vezes tão inavegável, para
usarmos um dos melhores adereços de seu dicionário
poético.
A obra de Mário de Andrade é a aventura de uma
forma rigidamente desenvolvida; é principalmente uma
aventura de estilo, plantando-se assim dentro do coração
do movimento modernista, na atmosfera comum de pesquisa e investigação, rio sentido libertário que levou os
escritores de 1922 a fazerem uma revolução estética de
descoberta nacional, embora suas melhores armas
fossem importadas da França e da Itália.
Juntamente com a quase totalidade dos figurantes
do movimento, que não aproveitaram da lição europeia
o aspecto mais importante, qual seja o contágio no supra-realismo, Mário de Andrade jamais aderiu a certo
setor irracional da poesia, preferindo uma atitude cautelosa e burguesa de glosador de instantes lúcidos e rotineiros .
O maior acontecimento literário e artístico do século, que foi o supra-realismo, porque representa uma
expedição sem lugar certo de chegada ao inconsciente
tornado consciente, familiar e iluminado pela pesquisa
poética, não atraiu nem influenciou o poeta de Paulicéia
Desvairada. Não o cativou a conquista de uma forma
nascida precisamente dessa nova visão das coisas e do
mundo. Esta lição fecunda só seria seguida entre os
modernistas pelo poeta Murilo Mendes, que, em sua
— 7

fulgurante aparição, proclamaria o postulado rimbaudiano, tão atual nesta Idade Atómica, de que a missão
do poeta é desarticular os elementos.
E porque não se atreveu a tanto, sua obra não
é uma descoberta da vida, mas uma interpretação inteligente e mesmo pernóstica da vida já descoberta por
todos os outros; à aventura do espírito, tão escassa nesses
corifeus do modernismo que hoje aparecem à luz meridiana como figurantes pré-históricos, Mário de Andrade
preferiu a aventura total e sistemática da forma, e cingiu-se a esta como o escravo que, de tanto levar a carga
às costas, termina achando-a leve.
A esse respeito, são bastante características as
cartas de Mário de Andrade a Manuel Bandeira, recentemente publicadas no suplemento Letras e Artes; embora se apresentem como documentos vulneráveis da
existência do grande escritor, pela mesquinhez de alguns
de seus assuntos e pelo seu maneirismo efeminado, elas
testemunham o ritornelo da obsessão que perseguiu o
cantor do "Rito do Irmão Pequeno" em sua vida que
dispensou até a mudança de estado civil, para consumirse num conúbio apaixonado com a criação literária e
a cultura amealhada através de uma dedicação quase
religiosa : a forma, a respiração e fatalidade de sua
obra.
Não foi sem razão que ele escreveu o primeiro
tratado de estética do modernismo, A Escrava que não
é Isaura. E também não foi sem razão que ele escreveu
o segundo e felizmente o último manual de estética do
modernismo, O Empalhador de Passarinho. Em seu com8 —

portamento no início e no fim do espetáculo, percebe-se
a presença do instrutor de alunos vigilante, do cauto regente de orquestra que, em todos os minutos de sua
vida, clamou pela forma, pelo artesanato, pela estrutura
material das criações. Essa pregação, aliás, não deu os
frutos que ele esperava, pois quem levou a melhor,
quanto aos resultados mais evidentes da influência da
doutrinação crítica sobre a criação, foi sem dúvida Tristão de Ataíde, tão desinteressado de insaciáveis contornos formais quanto interessado em dotar os poetas e
ficcionistas brasileiros de um lastro ontológico, de um
conteúdo psicológico e filosófico, de um sentimento de
descobrimento católico (em seu sentido de universalidade) do homem que munisse nossa literatura de uma
nova dimensão, compensando-a da fraqueza substancial
instituída pelos jogos de pingue-pongue estilísticos da
Semana de Arte Moderna.
E' assim Mário de Andrade o tipo representativo
do escritor brasileiro formal, produtor de uma técnica
soberanamente implantada nas entranhas de sua obra,
porque servilmente obedecida, até nos mínimos requintes
rítmicos e nas menos apreciáveis sugestões analógicas.
Aliás, Paulicéia Desvairada, livro no qual alguns
espíritos circunscritos a conclusões supepficiais apontam
aluviões telúricos e rompantes anárquicos, é em verdade o conjunto de poemas mais lúcidos, racionais e
principalmente mais planificados de todo o modernismo.
Anima-o o mesmo construtivismo de poemas que, no
plano universal, se tornaram severos marcos de renovação estética, como The Waste Land.
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Em seu estouro, quando clama :
São Paulo ! comoção de minha vida. . .
Galicismo a berrar nos desertos da América!

— houve quem percebesse algumas excrescências parnasianas, como se um decassílabo e um alexandrino não
fossem mera vingança do acaso. De fato, Mário de
Andrade já surge perfeitamente estruturado em seu
poema, no qual brilha, como testemunho de sua importância fundamental e providencial para o modernismo,
a técnica conquistada, a forma nova acontecida. Aliás,
planificado ê!e prossegue em As Enfibraturas do Ipiranga, que chega a ser dotado de uma animação dramática. E, continuando o caminho de superações, essas
memórias líricas de um reservista convocado que se
chamam Losango Caqui apresentam Mário de Andrade
interpretando ritmicamente um exercício militar, e mais
uma vez se confirmando em seu ofício de soldado da
forma.
Quando, em 1941, Mário de Andrade reuniu em
volume a quase totalidade de sua obra poética até
então publicada, mudou o título invejável de Clã de
Jabuti de um de seus melhores livros, denominando-o
Prisão de Luxo, que haveria de repudiar depois, ao organizar suas obras completas, retornando ao nome original;
a sensação da disciplina imposta a si mesmo deve tê-lo
estimulado àquela providência. Em "O Poeta come
Amendoim", no "Noturno de Belo Horizonte", nessas
emocionantes "Danças" onde a palavra se torna aérea
10 -

de tão bem ajustada aos rodeios, passos e gravitações
do tema, ele reitera o que será sempre: um poeta de
arquiteturas definidas, um fabuloso exemplo de construtivismo poético, que passará anos e anos debruçado sobre
si mesmo, sobre o amor de si mesmo, sobre a erudita
miséria de si mesmo, para depois exibir-nos, embora
postumamente, a constelação de ritmos personalíssimos
e de habilidosas transplantações folclóricas de Carro da
Miséria, seu testamento poético.
Ele mesmo reconhecia que, de certas aparentes
desordens suas, haveria de nascer a ordem sonhada e
perseguida, a sua disciplina. Foi Mário de Andrade
um desses escritores que não se gastam, que se preparam
para a posteridade com a minúcia dos suicidas que, antes
da morte, arrumam suas gavetas, escrevem cartas explicativas e deixam seus negócios em ordem. Por isso,
ele cantava a tarde, que permite a avaliação do labor
cotidiano, o suor rendoso, o descanso que propicia o
julgamento da fecundidade do trabalho :
Tarde, recreio de meu dia, ê certo
Que só no teu parar se normaliza
A onda de todos os transbordamentos
Da minha vida inquieta e desregrada.
Só mesmo distanciado em ti, eu posso
Notar que tem razão-de-ser plausível
Nos trabalhos de ideal que vou semeando
Atabalhoadamente sobre a terra.
Só nessa vastidão dos teus espaços,
Tudo o que gero e mando, e que parece
11
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Numa ordem verdadeira. . . Que nem gado
Pelo estendal do jaraguá disperso,
Ressurge de tardinha e, enriquecido,
Ao aboio sonoro dos campeiros,
Enriquece o criador cem mil cabeças
No circo da mangueira recendente. . .

Como compreensão da substância artística de Mário
de Andrade, como atitude de quem joga sinceramente
as cartas sobre a mesa, o trecho acima, inventado em
decassílabos, é dos mais expressivos, pois traduz, na
aflição paisagista de um símbolo, sua ambição pessoal,
ambição de um artista fino e exigente, que desde a mocidade -se construiu para o esplendor das obras completas. Ambição que o roeu como um câncer, a fim de
que ele pudesse cumprir o seu destino de ser, hélas,
a maior aventura da inteligência literária brasileira
nesta metade de século, guia e intérprete de uma geiração, exemplo quase balzaqueano de amor ao trabalho, exibindo-se e confessando-se orgulhosamente na
decisão de cumprir-se na riqueza dos aprendizados incessantes, na curiosidade goethiana do conhecimento
que ora o levava aos Namoros com a Medicina, ora o
arrastava para os embalos da música e do folclore. E,
de uma feita, sua organização intelectual se exibiu por
inteiro, em posição de tirar retrato, nesse Empalhador
de Passarinho, que, sendo um livro de crítica fulminantemente inteligente, é porém um formidável libelo contra' a crítica, pois prova que a nota de maior interesse
não é o livro julgado nem o autor que o escreveu, e
12 —

sim o espetáculo que o crítico faz de si mesmo, servido
pelo pretexto da obra alheia.
Assim, em O Empalhador de Passarinho, pouco nos
interessa o que Mário de Andrade pensou de importantes
ou desimportantes autores ali reunidos, muitos dos quais
não foram posteriormente ultrapassados em interpretações críticas. A nota mais perdurável, nesse ourives
insaciável do Construído, é o show que ele nos dá de
sua personalidade, muitas vezes proclamando sàdicamente aos espectadores a sua complexidade artística, sua
subordinação a um sistema literário definido, suas emoções acordadas. E é admirável esse monólogo de
Mário de Andrade, falando de um livro de sociologia,
de um volume de poemas, de um romance de Marques
Rebelo ou de Octávio de Faria, de um ensaio filológico.
Nunca se assistiu, em livro de crítica brasileiro, a
tão deslumbrante e ostensiva exibição de uma organização literária, mostrando a torto e a direito as virtualidades de sua sabedoria técnica, de sua envergadura
humana, se bem lamentemos que de vez em quando
ele falhe na apreciação dos dados interiores e das encruzilhadas psicológicas que caracterizam certas obras
opostas à sua visão filosófica da vida, como é o caso
de Lúcio Cardoso e Octávio de Faria.
Nessa crítica, a nota coloquial é viva; os autores
exercem ali o piedoso mas incómodo ofício de pretexto
para que Mário de Andrade fale de um Autor por
excelência: ele mesmo, que se conta e se confessa.
E coloquial, explicativa, confessional, será sempre
sua poética, mesmo nos melhores instantes de deslum-
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bramento. As limitações morais e psicológicas do poeta
projetam-se em seu desenho lírico :
Não é minha amplidão que me desencaminha,
Mas a virtuosidade. .'.

Poderíamos acrescentar que ele, na esfera do resultado concreto oferecido pela obra de arte executada,
teve mais virtuosidade que amplidão, embora esta seja
considerável. Não serão poucas as vezes em que o
poeta usará e abusará da virtuosidade que o constrói
e explica, e não o desencaminha. Muito pelo contrário,
esse jogralismo sempre serviu para ocultar suas fraquezas, mascarar a ciranda de emoções superficiais de
grande parte de seus poemas, a ausência do que chamaríamos .de Outro Lado.
A esse respeito, é bejn expressiva a modulação do
"Improviso do Rapaz Morto", que comprova uma das
mais firmes insuficiências humanas de Mário de Andrade, isto é, sua fatalidade em considerar a vida apenas
no plano rasteiro e positivo, não mais a encarando
quando cruzada a fronteira que todos nós temos de
cruzar. "Morto, suavemente ele repousa sobre as flores
do caixão", canta o poeta, numa homenagem a um
morto surpreendido ainda na imaturidade. E reconhece :
Minhas lágrimas caem sobre ti e és como um sol quebrado!
Que liberdade em teu esquecimento!
Que independência firme na tua morte!
Ôh, vai-te embora que não te conheço mais !

U—

Os grandes p r o b l e m a s fundamentais da existência não transtornaram Mário de Andrade, embora
se saiba de sua condição de católico tradicional. Sua
invejável organização de artista, por mais angustiados
que tenham sido seus gritos finais, sempre enfrentou
uma medíocre visão da existência, vivida longe do signo
do sobrenatural e muito mais longe ainda das indagações de ordem filosófica. Plantado em seu gabinete de
trabalho da Rua Lopes Chaves, no seu mirante de
auto-didatismo, Mário de Andrade foi devorado pela
sua arte; quanto à sua vida, não a perquiriu em termos
de indagação metafísica. Limitou-se a vivê-la, como
que se aproveitando desse prazo de existência, do
acaso ou da fatalidade de estar vivo, que lhe permitia
uma ordenada construção cotidiana de sua personalidade.
Seus cacoetes, seus maneirismos, que ele sinceramente reconheceu ao referir-se certa vez à sua ausência
de dor varonil, estendem-se todos à esfera estilística.
Mário de Andrade apresenta-se como um artista sadio,
que não transplantou para a sua arte os seus dramas
pessoais, esquivando-se como indivíduo para sobressair
como esteta.
E, em sua linguagem tão cristalina, sabe ele, de
ordinário, compensar-nos dessas faltas irremediáveis,
conduzindo-nos a um horizonte de musicalidade lírica
no qual festeja a vida contemplada como um espetáculo,
uma fotografia, um tema de pesquisa léxica ou rítmica,
com
— 15

Os rios, ôh doce amiga, estes lios
Cheios de vistas, povoados de ingàzeiras e morretes,
Pelo Capibaribe irás ter ao Recife,
Pelo Tietê a São Paulo, no Potengi a Natal,
Pelo Tejo a Lisboa e pelo Sena a Paris. . .

críticos, um dos nossos maiores romancistas (particularmente nesta obra-prima que é Amar, Verbo Intransitivo),
e desenvolveu atividades conexas com as letras, como
a crítica de pintura, música e escultura, que escapam à
órbita deste comentário.

ou as rosas, "os milhões de rosas paulistanas", as cidades,
os instantes de delícia feliz da carne ostensivamente
expostos no "Soneto" escrito em dezembro de 1947, a
interpretação de realidades miúdas.

Para onde quer que nos voltemos, seus livros
firmam-se com seu conteúdo experimental, seu premeditado sentimento nacional quase nunca harmónico, suas
enfibraturas de analogias e ritmos, num baile em que as
palavras se arregimentam para uma representação da
lealidade.

Por muitos apreciadores de sua obra Mário de
Andrade tem sido apontado como um artista prejudicado
pelos cacoetes, pela deliberada e paciente aplicação de
uma pesquisa expressional brasileira que vai envelhecendo dia a dia. A nosso ver, Mário de Andrade é precisamente o contrário, isto é, um escritor salvo pela sua
gramatiquinha. Sua forma, que pretendeu sempre mergulhar na consciência racial brasileira, numa fusão entre
as belas artes e as ciências sociais, salva-o de suas insuficiências espirituais e humanas.
Como todos os artistas que não venceram suas
contradições porque estas, longe de prejudicá-los, é que
mais lhes enrijecem a verdade — ser artista já é, de
algum modo, uma contradição — ele pertence à linhagem daqueles que devem ser conquistados para serem
compreendidos. Diante de sua obra vencida passo a
passo, quem veio para odiá-lo termina amando-o, quem
veio para condená-lo termina redimindo-o. Na tarefa,
muitas vezes desagradável, da leitura de seus livros,
descobre-se o segredo desse escritor admirável que foi
um dos nossos maiores poetas, um dos nossos maiores
16 •—

Poucos escritores brasileiros possuirão esta reserva
de si mesmos acumulada no fundo da obra como uma
borra generosa pronta a vir à tona, se agitada, como o
poeta de "Grã-Cão de Outubro", que quase não lutou
como criatura, que só soube lutar como criador. E uma
boa porção desta reserva, ele a dissipou nas entre-sombras
da vida literária, na aquiescência às intimações nascidas
de sua própria condição de doutrinador estético e de
sustentáculo crítico da maior parte de seus companheiros
do movimento modernista, quando não na generosidade
de suas cartas de conselhos a noviços, distribuídas nas
últimas quadras de sua vida como atestados de óbito
em tempo de epidemia. Aliás, Mário de Andrade não
é uma personalidade para ser admirada de seu próprio
lado, e tanto isto é verdade que nos dias plenos em que
o artista atingia o ápice de sua cristalinidade poética era
louvado precisamente pela parte mais vulnerável de
sua atividade literária, pela sua fraqueza diante de solicitações amigas, havendo mesmo quem chegasse a apon— 17

tá-lo como um exemplo de intelectual atento aos problemas políticos e participante.
Nos últimos anos de sua vida, premido pela visão
da guerra, com os olhos arregalados ante uma realidade
política e social com que ele jamais sonhara na ociosidade
erudita dos salões em que se desenrolou, prestigiada por
alguns "donos da vida", grande parte do modernismo,
Mário de Andrade procurou aprofundar-se nesse espírito do tempo, buscando um equilíbrio entre sua arte e
uma visão política da vida e chegando mesmo a ridicularizar preocupações e práticas artísticas oriundas da expansão do espírito modernista.
Ele não pôde, em tão curto prazo, vencer-se. Como
ele próprio reconheceu, os modernistas nada fizeram
pelo "amelhoramento político-social", sendo seus corifeus,
_em sua quase totalidade, meros "espiões da vida". E não
deixa de ser interessante salientar que foi da ala mais
exacerbadamente nacionalista do movimento que nasceu
a única filosofia política diretamente ligada ao modernismo : o integralismo de Plínio Salgado, fixando uma
posição contra o humano. Além do mais, não é menos
significativa a adesão de vários pares modernistas ao
totalitarismo marxista.
Realmente, e seguindo os característicos apontados
por Mário de Andrade, o modernismo estabeleceu uma
atualização da inteligência artística brasileira, de uma
consciência criadora nacional — a refletir-se em todos
os domínios da arte e em algumas esferas da vida — e
o direito permanente à pesquisa estética.
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Parece-nos discutível, contudo, o signo dinâmico
outorgado à pesquisa estética pelo autor da Lira Paulistana, uma vez que a estratificação artística de muitos
dos modernistas, mormente daqueles que compareceram
à Semana da Arte Moderna e reivindicam a propriedade do movimento como se fossem seus donos exclusivos, torna duvidoso o caráter progressivo dessa investigação, em alguns tão estável, auto-suficiente e juvenil
como um novo parnasianismo.
Limitando o postulado de livre pesquisa, o próprio
Mário de Andrade considerou perigosa a atitude de
alguns poetas do modernismo, em seus primeiros mergulhos nas formas trovadorescas e na tradição lírica portuguesa em geral, reputando tal conduta uma falsificação, o que evidentemente simplifica o problema,
pois um poeta não se faz apenas com a sua invenção;
faz-se também com a sua tradição que é, em última
análise, um problema suscitado pelo património linguístico de que ele dispõe, e que lhe cumpre acrescentar,
recebendo-o e transfundindo-o.
Aliás, a compreensão deste dever, aliada às necessidades de renovação poética, levou vários poetas
modernistas, carecentes de considerável tradição lírica
no Brasil, ao aportuguesamento atual de sua linguagem.
Na raiz do movimento de 1922, em suas figuras
mais representativas, tanto em sua estética grupai como
na afirmação de suas personalidades mais respeitáveis,
está a desumanidade. O caso de Mário de Andrade,
por ser o mais típico como esforço de superação individual, de dádiva solene de si mesmo à paixão criadora,
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é evidente. Corifeus aríequinais de uma nova ordem
que se nutria, muitas vezes com atraso, na renovação
estética e científica mundial para a fixação de uma
atualização da inteligência brasileira, eles transpiram
uma intelectualidade que, pela sua auto-suficiência,
chega a ser insuportável. Mesmo na pesquisa da realidade brasileira, através da brasiliana e dos mitos nacionais, está viva a marca livresca, o cunho de pesquisa de
gabinete.
Abancado à escrivaninha em São Paulo
Na minha casa da rua Lopes Chaves
De supetão senti um íriúme por dentro.
Fiquei trémulo, muito comovido
Com o livro palerma olhando pra mim.
Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus! muito
longe de mim,
Na escuridão ativa da noite que caiu
Um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos c<lhos,
Depois de fazer uma pele com a borracha do dia,
Pez pouco se deitou, está dormindo.
Esse homem é brasileiro que nem eu. . .

—- dirá o cantor, evocando o seringueiro amazônico em
seu escritório onde ele se consumiu no sonho de dotar
a literatura brasileira de uma nova linguagem que
fosse a soma de todos os regionalismos e da expressão
culta, deixando-nos afinal uma túnica espantosamente
costurada, um país vocabular cujas exigências aduaneiras nem sempre são acessíveis e dóceis.
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A lição de humanidade haveria de jorrar, após
1930, com a aparição de nova fase da literatura nordestina, que permitiu alianças entre o espírito, a linguagem
e a terra, através principalmente de José Lins do Rego.
E será uma das melhores seduções para o apreciador
dos fluxos e refluxos estéticos a marca forte, no surto
pos-modernista, do primarismo e do brutalismo que
acompanharam tal expansão criadora, que, por intermédio de fecunda eclosão do Romance, deu ao país
uma consciência viva de seus problemas sociais
económicos, da complexidade humana de suas populações, dos dramas coletivos de uma terra onde habita
JÊsse homem (que) é brasileiro que nem eu. . .

Seria necessário que a participação do Brasil na
Segunda Grande Guerra se verificasse para derrubar
a torre de marfim modernista, operando a adesão ao
humano e ao universal de algumas de suas figuras, como
Cassiano Ricardo, que surgiria, completamente redimido e humanizado, na reestréia de sua trilogia desesperada.
Mário de Andrade, contudo, não sobreviveria para
a sua própria redenção individual, apesar de alguns
acentos pungentes da Lira Paulistana.
"Eu creio que os modernistas da Semana da Arte
Moderna não devemos servir de exemplo a ninguém.
Mas podemos servir de lição", afirmou ele em sua conferência O Movimento Modernista, que é sem dúvida a
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mais veemente censura jamais escrita contra o modernismo brasileiro.
Tornado mais vivo e abordável pela morte, deixando à posteridade um nome que lhe assegura a posição de verdadeiro clássico do modernismo, ele é realmente uma lição, uma lição tão grande quanto a de
Machado de Assis,
Se depositando
Para nunca mais

neste território em que o homem, reinventado na obra,
é sua melhor e mais peremptória imagem.
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