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RESUMO
O presente trabalho de investigação, centrado num período cronológico
compreendido entre 1915 e 1933, tem por objetivo adentrar-se, à luz dos estudos literários
ibéricos, na relação entre Ramón Gómez de la Serna e António Ferro, mediante
informações recentemente encontradas em cerca de três dezenas de missivas enviadas
por Ramón a Ferro, entre 1921 e 1931 (com especial interesse para os anos em que o
espanhol residiu em Portugal), que viabilizam entrever uma relação de amizade e
intercâmbio literário entre ambos, como também comprovar vários relacionamentos
convergentes aos dois autores, dos quais sobressaem várias figuras inerentes ao mundo
artístico e intelectual de então.
Partindo de um ponto de vista introdutório, alusivo à problemática dos iberismos,
de forma a contextualizar um vínculo pessoal, uma sintonia estética e alguma possível
afinidade ideológica entre Gómez de la Serna e António Ferro (aos quais se somam as
suas companheiras sentimentais Carmen de Burgos e Fernanda de Castro), recuperou-se
documentação diversa – desde cartas, livros, publicações periodísticas, traduções e
menções a hipotéticas colaborações – que os conota com a imprensa portuguesa, com a
imprensa espanhola (realce-se La Gaceta Literaria), e com a imprensa sul-americana da
época.
A par destes anos cúmplices, suportados por provas documentais desconhecidas
ou inéditas, este estudo indaga ainda se é possível afiançar-se o nome de António Ferro
como discípulo de Ramón, perspectiva avançada já na primeira metade do século XX por
vários intelectuais e questionada, igualmente, em alguns estudos académicos mais
recentes. Está-se perante a interrogante se, efetivamente, o português praticou o género
da greguería, assumindo-se como pupilo literário do espanhol, e por que motivo Gómez
de la Serna o votou à omissão no seu prólogo da edição definitiva de Greguerías (1960),
algo que a presente monografia pretende responder através de uma abordagem
comparatista em que se examina o estilo do futuro líder da propaganda do Estado Novo
em obras centrais, de cariz fragmentário e aforístico, intrínsecas aos seus anos
vanguardistas, como Teoria da Indiferença (1920), o panfleto-manifesto Nós (1920) e
Leviana (1921), recorrendo à análise de vários pontos-síntese basilares da morfologia do
género ramoniano, que permitem asseverar se António Ferro mereceu o epíteto de
«Gómez de la Serna português».

Palavras-chave: Ramón Gómez de la Serna, António Ferro, Vanguarda, Estudos Ibéricos,
Epistolografia, Literatura Comparada, Greguería.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, centrado en un período cronológico
comprendido entre 1915 y 1933, tiene por objetivo adentrarse, a la luz de los estudios
literarios ibéricos, en la relación entre Ramón Gómez de la Serna y António Ferro,
mediante informaciones recientemente encontradas en cerca de tres docenas de misivas
enviadas por Ramón a Ferro, entre 1921 y 1931 (con especial interés para los años en que
el español residió en Portugal), que viabilizan tanto entrever una relación de amistad e
intercambio literario entre ambos, como comprobar varias relaciones convergentes a los
dos autores, de las cuales sobresalen diferentes figuras inherentes al mundo artístico e
intelectual de entonces.
Partiendo de un punto de vista introductorio, alusivo a la problemática de los
iberismos, con el fin de contextualizar un vínculo personal, una sintonía estética y alguna
posible afinidad ideológica entre Gómez de la Serna y António Ferro (a los cuales se
suman sus compañeras sentimentales Carmen de Burgos y Fernanda de Castro), se
recuperó diversa documentación –cartas, libros, publicaciones periodísticas, traducciones
y menciones a hipotéticas colaboraciones – que los relaciona con la prensa portuguesa,
así como con la española (en especial La Gaceta Literaria) y con la sudamericana de la
época.
Al lado de estos años cómplices, apoyados en pruebas documentales desconocidas
o inéditas, este estudio indaga, además, si es posible afianzar el nombre de António Ferro
como discípulo de Ramón, perspectiva avanzada en la primera mitad del siglo XX por
varios intelectuales y cuestionada, igualmente, en algunos estudios académicos más
recientes. Se está ante el interrogante de si, efectivamente, el portugués practicó el género
de la greguería, asumiéndose como discípulo literario del español, y por qué motivo
Gómez de la Serna lo omitió en su prólogo de la edición definitiva de Greguerías (1960),
algo que la presente monografía pretende contestar a través de un abordaje comparatista
en que se examina el estilo del futuro líder de la propaganda del Estado Novo en obras
centrales, de cariz fragmentario y aforístico, intrínsecas a sus años vanguardistas, como
Teoria da Indiferença (1920), el panfleto-manifiesto Nós (1920) y Leviana (1921),
recurriendo al análisis de varios puntos-síntesis basilares de la morfología del género
ramoniano, que permiten aseverar si António Ferro mereció el epíteto de «Gómez de la
Serna portugués».

Palabras clave: Ramón Gómez de la Serna, António Ferro, Vanguardia, Estudios Ibéricos,
Epistolografía, Literatura Comparada, Greguería.

6

ABSTRACT
The present research work, focused on a chronological period between 1915 and
1933, aims to gain an insight, in the light of the Iberian literary studies, into the
relationship between Ramón Gómez de la Serna and António Ferro, through information
recently found in nearly three dozen letters sent by Ramón to Ferro, between 1921 and
1931 (with special interest in the years in which the Spaniard lived in Portugal). This
correspondence makes it possible both to glimpse a friendly relationship and literary
exchange between the two, and to verify several convergent relationships to the two
authors, of whom different figures are inherent in the artistic and intellectual world of that
time.
Starting from an introductory point of view, related to the problem of Iberianisms,
and in order to contextualize a personal bond, an aesthetic bound and some possible
ideological affinity between Gómez de la Serna and António Ferro (along with their
partners Carmen de Burgos and Fernanda de Castro), several documents were recovered
- letters, books, newspaper articles, translations and mentions of hypothetical
collaborations - that connotes them with the Portuguese press, as well as with the Spanish
(especially La Gaceta Literaria) and with the South American of that time.
Alongside these complicit years, supported by unknown or unpublished
documentary evidence, this study also explores whether it is possible to reinforce the
name of António Ferro as a disciple of Ramón, a viewpoint advanced in the first half of
the 20th century by various intellectuals and questioned also in some more recent
academic studies. We are challenged with the question of whether, indeed, the Portuguese
practiced the genre of the greguería, assuming himself as a literary disciple of the
Spanish, and for what reason Gómez de la Serna omitted him in his prologue to the
definitive edition of Greguerías (1960), a subject that this monograph aims to answer
through a comparative approach in which the style of the future leader of the propaganda
of the Estado Novo is examined in central works, fragmentary and aphoristic, intrinsic to
his avant-garde years, such as Teoria da Indiferença (1920), the pamphlet Nós (1920) and
Leviana (1921), resorting to the analysis of several basilar points-synthesis of the
morphology of the Ramonian genre, which allow us to ascertain whether António Ferro
deserved the epithet of «Portuguese Gómez de la Serna».

Keywords: Ramón Gómez de la Serna, António Ferro, Vanguardia, Iberian Studies,
Epistolography, Comparative Literature, Greguería.
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INTRODUÇÃO
Ao longo da história, a coexistência de Portugal e Espanha como duas realidades
políticas e culturais diferenciadas, porém partilhando um mesmo espaço geográfico e um
substrato comum, foi propícia a vários movimentos oscilatórios, tanto de aproximação,
como de afastamento, entre os dois países. Conhecemo-los quer em épocas de conflito
político e bélico, quer de aparente calma e de boa (e recíproca) vizinhança, logo não é de
estranhar que as relações luso-espanholas gerassem (e continuem a gerar) discursos
prolíficos, manifestações culturais férteis às quais se somam relações pessoais de extremo
interesse para várias áreas do conhecimento e do entendimento civilizacional. No entanto,
são inegáveis algumas imagens do «outro peninsular» que acabaram enquistadas em
estereótipos, em clichés simplistas ou mesmo em lugares comuns, enquanto que outras,
ditosamente, se adaptaram, foram integrando elementos consoantes à evolução dos
tempos, respondendo dessa forma a uma necessidade secular de construção paralela,
alheia a limites nacionais, e de âmbito de identidade coletiva, isto é, de índole ibérica.
É nesta última noção de paralelismo cultural que a presente tese de doutoramento
se insere, adentrando-se nesse campo de ação complexo, entramado de perspectivas
cruzadas, e, a partir de propostas metodológicas provenientes dos estudos comparatistas
e da historiografia, tem por objetivo aprofundar uma relação conhecida no seio dos
estudos literários do século XX, contudo, apresentando-se como um território
relativamente virgem, ainda por explorar desde um ponto de vista de documentação
inédita ou desconhecida, como também através de várias caraterísticas estéticas e
minudências biográficas ainda por perscrutar. Estamos a referirmo-nos à relação de
cumplicidade entre Ramón Gómez de la Serna e António Ferro, dois elementos
fundamentais da cultura do século passado para os seus respetivos países e cujo influxo
se encontra vigente na contemporaneidade.
Portanto, estamos perante uma investigação que colige neste volume vários
discursos, desde o literário, o epistolar, o historiográfico, o jornalístico, o ensaístico e, até
mesmo o propagandístico (afim à publicidade e ao marketing político), domínios estes
privilegiados para sondar um relacionamento ímpar, inerente a duas identidades em
crescendo no seio do meio social e cultural dos anos 20 do século passado e às quais nos
permitimos antever alguma correspondência estética durante o período em questão.
Indubitavelmente, a literatura desempenhará um papel destacado, sendo o ponto
de partida para o enquadramento desta relação, daí que a obra memorialística de Ramón,
a par da sua desmedida produção greguerística, sejam fundamentais para que possamos
contextualizar António Ferro na esfera ramoniana. O mesmo se aplicará às obras Teoria
da Indiferença (1920) e Leviana (1921) do português, na génese das primeiras leituras
para a configuração deste trabalho académico, e que, a posteriori, irá nutrir-se com
variada bibliografia e material contiguo, a maior parte procedente de espólios privados
ou de hemerotecas, como veremos mais pormenorizadamente em páginas vindouras.
Redigida segundo uma perspectiva de interesse mútuo para os estudos literários
portugueses e espanhóis (e contextualizada através de uma abordagem inicial à questão
dos iberismos do século XIX), esta dissertação pretende indagar a relação pessoal de
Ramón Gómez de la Serna com António Ferro, durante o período compreendido entre
1915 e 1933, isto é, entre os anos de Orpheu (que também podemos admitir como
iniciático da tertúlia do Café Pombo) e da constituição do Estado Novo, regime do qual
Ferro seria o derradeiro autor da celebração e legitimação cultural. Para além dessa
cumplicidade temporal, avançada com uma suposta amizade entre os nossos autores, o
presente estudo procura ainda analisar – de forma sistemática e suportada pela morfologia
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do género – os ecos da greguería na escassa produção literária do português, bastante
vinculada aos alvores dos anos 20, e que não tem sido alvo de particular atenção por parte
dos estudos literários, ao invés de outros nomes conotados com o Modernismo português
seus contemporâneos.
Na raiz desta relação entre Ramón e Ferro, deparamo-nos com a presença da
escritora espanhola Carmen de Burgos, verdadeira introdutora de Portugal e da literatura
portuguesa na biografia do espanhol e, a um nível menos relevante (porém digno de
destaque), Fernanda de Castro, a esposa de António Ferro e uma das poetisas portuguesas
com mais projeção pública na época em estudo. Ambas companheiras sentimentais dos
autores, assumirão um estatuto de importância claramente ramificado em quase todas as
páginas da nossa investigação.
A forma autêntica, e bastante peculiar, multifacetada, de como é possível
encontrar os nossos autores vinculados com os movimentos da Vanguarda espanhola e
do Modernismo português (no entanto, sem esconderem uma ancoragem literária repleta
de resíduos do universo estético oitocentista, evidentes sobretudo na herança simbolista
fundida com elementos vanguardistas, na obra de Ramón), abrangeu campos de ação que
vão desde a poesia, a crónica, a ensaística, o conto, a novelística, a dramaturgia, a
conferência, a cinematografia e, inclusivamente, a expressão radiofónica, levar-nos-á a
realidades factuais tão diversas que não se poderiam legitimar sem uma abordagem
cronológica exaustiva, complementada por dinâmicas contrastivas de diversos tipos de
informações e fontes. As mencionadas circunstâncias assumem-se como determinantes
no que diz respeito à organização da presente tese, fazendo com que a mesma se apresente
estruturada em três partes indispensáveis visando sustentar a nossa linha argumental.
Eis o motivo porque, na primeira parte, «Antecedentes iberistas (do século XIX
ao modernismo e à vanguardia)», se proceda a uma abordagem preliminar dos iberismos
do século XIX, como herança da Decadência, centrando-nos particularmente no Iberismo
cultural, com especial ênfase para a Geração de 70 (na tríade Antero de Quental, Eça de
Queirós e Oliveira Martins), perscrutando igualmente este tipo de iberismos (ainda que
de maneira sintética) noutros ângulos da Península Ibérica, em territórios paralelos aos
sistemas literários português e castelhano, como a Catalunha, a Galiza e o País Basco. Da
mesma forma, neste capítulo inicial, após uma abordagem ao ano crítico de 1890 e ao
Simbolismo finissecular, centrar-nos-emos nas figuras de Miguel de Unamuno e de
Teixeira de Pascoaes, sobressaindo ainda algumas personalidades destacadas e afins aos
nossos autores (vejam-se Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro), até chegarmos ao
subcapítulo «Ramón Gómez de la Serna e António Ferro: Estado da Questão», no qual
nos propomos descrever e analisar o estado da arte prévio ao nosso estudo e como o
mesmo se apresenta basilar para a presente contextualização teórica.
«Os anos da cumplicidade entre Ramón e Ferro» marcam a segunda divisão
capitular, na qual se propõe a decomposição do já referido período compreendido entre
1915 e 1933 (com uma pequena incursão entre os anos de 1934 e 1941), principalmente
através do estudo e transcrição de quase três dezenas de cartas (sendo que 27 são inéditas)
dirigidas por Ramón ao seu congénere português, missivas essas onde se alvitrarão alguns
relacionamentos adjacentes aos nossos autores (com destaque para Giménez Caballero,
Enrique Díez-Canedo e Almada Negreiros), como também alguns postulados estéticos
comuns a ambos e que ressaltarão a importância de Portugal na biografia de Ramón (e, a
outro nível, bastante implícito na nossa perspectiva, de Colombine, companheira
sentimental do espanhol na época).
Atente-se ao subcapítulo «Quase Um Novo Epistolário Ibérico» e como se
pormenorizará a metodologia usada para o estudo e respetiva transcrição paleográfica das
cartas enviadas por Ramón Gómez de la Serna a António Ferro, procedentes de três locais
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distintos (Madrid, Estoril e Nápoles) durante uma década, exatamente entre os anos de
1921 e 1931. A mesma praxis metodológica extrapolar-se-á às restantes relações
epistolares que também encontraremos estudadas e reproduzidas (ainda que a menor
escala quando comparada com as cartas de Gómez de la Serna) em várias páginas desta
monografia académica. Aproveitamos para avançar que o epistolário ramoniano
dedicado a António Ferro faz parte do espólio da Fundação António Quadros – Cultura
e Pensamento, sendo o mesmo do conhecimento público desde o ano de 2010, devido à
publicação de alguns exemplares no catálogo da exposição Suroeste, porém, a carência
de estudos formais foi decisiva para se enveredar por a presente linha de investigação.
Igualmente, advertiremos para as estratégias de tratamento da informação de diversos
documentos históricos – como postais, fotografias, imprensa da época, etc. – que
continuarão fiéis à grafia e à sintaxe do original, tal como se conservarão todas as
incongruências ortográficas dos autores estudados, como constataremos em várias
missivas e em outros tipos de documentação apresentados e reproduzidos ao longo da
atual investigação.
Ainda no seio do segundo capítulo, encontraremos distintos subcapítulos com
grande predomínio para o comentário da obra de ambos. De entre vários textos,
salientamos El Torero Caracho (1926) e «Essência de Portugal» (1933) de Gómez de la
Serna, e o «Elogio do Elogio Mútuo» (1923) de António Ferro. Fazemos estas menções
sem qualquer desprimor para outras análises textuais e outras obras patentes nestas
páginas, estando o motivo de destaque inerente a visões da obra de ambos pouco
conhecidas e, porventura, inéditas, como comprovaremos com o ensaio de Ramón, em
1933, sobre Portugal para as páginas do periódico argentino La Nación.
«Os anos da cumplicidade entre Ramón e Ferro» assumem-se claramente centrais
na presente obra pela abundância de temas e conteúdos que abarcam desde o primeiro
momento em que os nossos autores supostamente se conheceram em pessoa no
restaurante lisboeta Montanha, o triunfalismo de António Ferro por terras brasileiras, as
colaborações na Contemporânea de José Pacheco, o prólogo de Ferro à tradução de A
Ruiva (1923), a construção e posterior venda de El Ventanal no Estoril, a presença de, em
1924, El gran Antonio Ferro em La sagrada cripta de Pombo de Ramón e «o grande
escritor modernista» Gómez de la Serna no Diário de Notícias de Ferro, até à presença
de ambos nas páginas de La Gaceta Literaria e do Circuito Imperial de Giménez
Caballero. A profusão de subcapítulos da segunda parte é fruto de duas biografias intensas
(justificadas em «Perfis: a capacidade de trabalho, de convocatória e a criatividade de
dois caracteres cúmplices») e é rematada com o fim do envio de missivas de Ramón a
Ferro em 1931, com o falecimento de Colombine em 1932, e com a ascensão simbólica
de Oliveira Salazar pela mão do próprio António Ferro, em 1933, com a publicação de
Salazar, o Homem e a Sua Obra.
Eis que chegamos ao terceiro e último vértice desta investigação, com outro
enquadramento teórico e de cariz mais ensaístico, intitulado «António Ferro e a marca de
Ramón: Teoria da Indiferença e Leviana», em que nos propomos, ao longo de sete
subcapítulos, indagar se é possível afiançar-se o nome de António Ferro como discípulo
de Ramón. Fá-lo-emos segundo uma perspectiva avançada ainda na primeira metade do
século XX por vários intelectuais e questionada, igualmente, em alguns estudos
académicos mais recentes. Da mesma forma, colocar-nos-emos perante a interrogante se,
efetivamente, o português praticou o género da greguería, assumindo-se como pupilo
literário do espanhol, e por que motivo Gómez de la Serna o votou à omissão no seu
prólogo da edição definitiva de Greguerías (1960).
Poder-se-á considerar o subcapítulo «António Ferro: o discípulo português de
Ramón, de quem nunca foi discípulo» como o elo de união entre os capítulos «Os anos
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da cumplicidade entre Ramón e Ferro» e «António Ferro e a marca de Ramón: Teoria da
Indiferença e Leviana», pois no mesmo pretende-se responder, à luz de todo um
tratamento de informação inédito (ou relativamente desconhecido), se o estilo daquele
que seria o futuro líder da propaganda do Estado Novo nas obras centrais, de cariz
fragmentário e aforístico, intrínsecas aos seus anos vanguardistas, permitem que se
assevere António Ferro como merecedor do epíteto de «Gómez de la Serna português».
Os restantes subcapítulos, remeterão para a análise e comentário de vários pontos-síntese
basilares do que se pode entender como morfologia do género ramoniano, que o conotam
com o animismo, com a forma poética japonesa do haiku, com um deambular típico de
Ramón (propício a flanar por rastros e feiras da ladra) e com um humorismo sui generis
a culminar num «Lirismo e Ingenuismo».
O «Quadro biobibliográfico como caracterização do contexto histórico e cultural
da relação entre Ramón Gómez de la Serna e António Ferro» (presente nos «Anexos»),
apesar de se encontrar remetido para o final deste estudo, auxilia na leitura da nossa
argumentação, dotando-a de um fio cronológico ampliado com informações contextuais
paralelas, correspondentes à biografia de ambos autores, como também relativas ao
contexto socioeconómico e político de Espanha e de Portugal, culminando no âmbito
generalizado das «Letras/Artes/Ideias». Dada a complexidade e dificuldade de datação
de vária documentação apresentada, este apartado biobibliográfico merece ser
considerado em toda a sua condição a remetê-lo para a discrição, algo que, por sua vez,
não se encontra no subcapítulo relativo ao «Anexo de Figuras», cujas reproduções
assumem particular importância e o tornam mais visível, assumindo-se fundamental com
provas documentais de imensa parte da nossa investigação, devidamente identificadas no
corpo da tese com o intuito que o leitor as reconheça facilmente.
Devemos mencionar que António Ferro e Ramón Gómez de la Serna, entre o
Modernismo e a Vanguarda ibérica: cumplicidades estéticas e contextos ideológicos
começou por ser um desafio de um dos orientadores académicos deste estudo (desafio
este tão interessante quanto irrecusável), no âmbito do programa de doutoramento em
Lenguas y Culturas do Departamento de Filología Hispánica y Lingüística General da
Universidad de Extremadura e que se concretizou graças à colaboração da Universidade
de Évora, onde o doutorando Luis Leal Pinto realizou uma estância de três meses (entre
Janeiro e Março de 2019) na Escola de Ciências Sociais, enquanto desfrutava de uma
licença por estudos de seis meses, concedida pela Consejería de Educación da Junta de
Extremadura, compreendida entre Novembro de 2018 e Maio de 2019. Da mesma forma,
há que fazer menção à Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento, detentora do
espólio mais relevante para estas páginas, em cuja sede – Rio Maior – se procedeu a um
trabalho de investigação in loco, no mês de Dezembro de 2018. Destaca-se que, durante
o decurso da investigação e da redação da presente tese de doutoramento, existiu um
contacto constante com esta última instituição que se traduziu em inúmeras
comprovações e aportações documentais descortináveis ao longo do texto, com
predomínio no segundo capítulo, «Os anos da cumplicidade entre Ramón e Ferro».
Igualmente existiu a necessidade de estabelecer contacto com outras instituições
detentoras de espólios e hemerotecas, das quais destacamos a Biblioteca Nacional de
España, a Biblioteca Pública de Buenos Aires (a exercer funções de biblioteca nacional
na Argentina) e a Biblioteca da Universidade de Pittsburgh, onde é possível encontrar a
maior parte do espólio de Ramón Gómez de la Serna (principalmente o que concerne aos
anos no exílio na Argentina, isto é, material da produção ramoniana posterior a 1936) e
no qual foi infrutífero encontrar qualquer conotação de António Ferro com o criador das
greguerías. Por outro lado, devemos mencionar o acesso a documentação inédita (graças
à colaboração dos serviços técnicos do Arquivo Histórico Municipal de Cascais),
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contextualizada em 1923, relativa à construção do imóvel do Estoril, El Ventanal
celebrizado por Ramón, porém, propriedade tanto de Gómez de la Serna como de Carmen
de Burgos, como se poderá reafirmar com a análise e reprodução pública destes
documentos.
Em território português, há que destacar as pesquisas feitas na Biblioteca Nacional
de Portugal, na Hemeroteca Municipal de Lisboa, na biblioteca da Casa Fernando Pessoa,
na Biblioteca Municipal de Évora, na Biblioteca da Universidade de Évora, na Biblioteca
Municipal Afonso Lopes Vieira de Leiria, e na Biblioteca Públia Hortênsia de Elvas,
locais onde foi possível encontrar e comprovar muitas das «Fontes Primárias» deste
estudo. Do outro lado da fronteira, em Espanha, merece menção a Biblioteca Bartolomé
José Gallardo de Badajoz e a Biblioteca da Facultad de Filosofía y Letras em Cáceres.
Referência idêntica merece uma breve (e iniciática) passagem do doutorando, em
2016, pelas ruas de Madrid, à procura de ecos de Pombo na Calle Carretas, e pelo Museo
Municipal de Arte Contemporáneo, onde não foi possível aceder a qualquer tipo de
documentação, mas sim pôde vislumbrar como Ramón «cultivó lo nuevo» através da
reconstrução do seu escritório (realizada a partir dos objetos procedentes do seu último
domicílio em Buenos Aires), cuja originalidade e excentricidade, passou das páginas
descritivas do local de trabalho (que encontraremos bem patente nestas páginas) e se
materializou em biombos, cadeiras, collages, móveis, candeeiros e um sem-número de
bric-à-brac oriundos do Rastro, mas também de outros locais que visitou, a refletirem a
imaginação do criador do género greguerístico, e, apesar de estar remetido para uma
esquina do museu madrileno, irradiaram a essência de Gómez de la Serna e estimularam
a investigação que aqui se materializa.
Ainda no que concerne às «Fontes Primárias», esta tese beneficiou do acesso a
algumas coleções privadas (a maioria de natureza bibliófila), como também de constantes
incursões – fazendo jus a Ramón – em antiquários, alfarrabistas e feiras da ladra, tanto
em Espanha como em Portugal, das quais resultaram aquisições bastante profícuas.
Principalmente no âmbito das «Fontes Secundárias», é relevante também
mencionar os variadíssimos repositórios digitais de índole académica, alguns serviços de
hemeroteca e de pinacoteca, tal como bases de dados e espólios digitalizados que foram
uma mais-valia para o processo de investigação e, mediante toda esta panóplia de recursos
online, nos possibilitou beneficiar de informação recente e atualizada sobre diferentes
abordagens feitas aos nossos autores, ao seu enquadramento cronológico, às várias
coordenadas literárias e paraliterárias encontradas na obra de ambos, ou, igualmente, para
ampliar problemáticas transversais ao argumento central da nossa dissertação.
Portanto, para estruturar um volume que nos parece amplo em conteúdos, em
propostas de análise, em perspectivas diversas, com a presença de diferentes autores e
com vários tipos de texto reproduzidos, exigiu-se o máximo rigor possível,
principalmente no âmbito extraliterário, daí uma preocupação historiográfica
permanente, que nos levou a aplicar uma metodologia transversal a vários campos do
saber. Este é o porquê de nos mostrarmos conscientes da envergadura desta empresa e
ambiciosos no brio com que a tentamos enfrentar. Esta motivação não nos cega à
realidade da evolução constante dos estudos literários, daí que nos assumimos deferentes,
contudo esperançosos de vermos como este trabalho académico poderá trazer algumas
respostas a algumas das questões que se têm vindo a colocar sobre a relação estética e
pessoal entre Ramón Gómez de la Serna e António Ferro, desde as últimas décadas do
século passado.
Em simultâneo, e por último, pretendemos que seja possível apresentar um
documento cabal, no qual se assevere mais um admirável exemplo para os estudos
ibéricos, a tantos outros já conhecidos e que, ao contrário da banalidade de tantos tópicos,
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são apanágio de acercamento e não de distanciamento cultural entre Portugal e Espanha.
Por outras palavras, o objetivo primordial desta tese de doutoramento é que toda a
documentação recuperada, e tratada perante a luz de um enquadramento teórico
meticuloso, acabe por falar por si própria, remetendo a voz de quem disserta para um
mero labor de atenção recompilatória.
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1. ANTECEDENTES IBERISTAS (DO
SÉCULO XIX AO MODERNISMO E À
VANGUARDIA)
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1.1. Uma Herança da Decadência: Os Iberismos
Com um espaço geográfico perfeitamente delimitado, Portugal e Espanha
possuem uma história secular comum e um inegável paralelismo histórico e político,
como tal a literatura portuguesa «não pode ser bem compreendida só adentro das suas
herméticas fronteiras locais, porque, como todas as literaturas, muitas influências recebeu
e alguma coisa irradiou»1, refere Fidelino de Figueiredo num dos seus mais importantes
ensaios e bom exemplo para justificar os antecedentes de relações literárias, diretas ou
indiretas.
São nítidas as relações das duas literaturas entre si ao longo desta história e
vizinhança comum. Por vezes, assistimos à demonstração de solidariedade espiritual,
outras em obediência a condicionalismos históricos, aos quais as vozes de ambos países
em uníssono resistiriam mais facilmente e atuariam com mais contundência. Apesar da
grande influência de Espanha na literatura portuguesa, «o certo é que não podemos
reservar a esta apenas o papel de literatura receptora, já que períodos houve (raros, mas
inegáveis) em que assumiu uma posição de literatura emissora»2.
Não é o objetivo do presente trabalho reconstituir e analisar tais relações, no
entanto, é fundamental evidenciar alguns momentos inerentes às duas culturas em
questão, tal como mencionar obras e autores que manifestem exemplos de cumplicidade
e convívio cultural, muitas vezes justificados por aspirações comuns, como, por exemplo
o ideal iberista do século XIX que abordarermos e que nos levará até aos movimentos do
Modernismo e da Vanguarda ibéricos, possibilitando a constatação da riqueza de
contactos entre escritores e artistas portugueses e espanhóis, demonstrando, igualmente,
que no seio das elites culturais existia um diálogo intenso que atravessava as fronteiras
políticas e linguísticas a demarcarem a Península.
Estudos recentes e aprofundados estão na base da nossa rejeição à ideia de «costas
voltadas» com provas de uma relação «olhos nos olhos» com inumeráveis intercâmbios
e influências mútuas, particularmente no campo cultural. Portanto, a presente tese
centrar-se-á num período em que as relações culturais e literárias entre Portugal e Espanha
foram particularmente frutíferas e intensas, sensivelmente, entre 1870 e 1930. Porém,
porá de parte uma rigidez cronológica, dada a impossibilidade de exatidões
periodológicas, atribuímos a esta etapa a consolidação do Iberismo, termo ao qual nos
referiremos no plural «iberismos»3, pois acreditamos estar perante uma terminologiachave, dotada de amplos significados. Como assinalou Sérgio Campos Matos4, a
ambiguidade do conceito dota-o de multiple significância, admitindo contradição, logo o
conceito de Iberismo é polimorfo, conjuntural e em nenhuma circunstância unívoco, daí
que convém destacar a sua adaptabilidade e mutabilidade diacrónica, possibilitando uma
compreensão mais acertada do fenómeno5 que aceitamos ser uma herança do
Decadentismo de oitocentos.
Atente-se ao vocábulo «decadência», tal qual como o entendemos no presente, o
mesmo não se nos apresenta como uma herança greco-latina, apesar de, segundo Jacques
Le Goss, se outorgue «a invenção deste conceito aos historiadores e aos pensadores da
1

Fidelino Figueiredo, Pyrene, Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade, 1935, p. 181.
Cf. Manuel Simões, Garcia Lorca e Manuel da Fonseca, dois poetas em confronto, Lisboa,
Assírio&Alvim, 2011, p. 11.
3
Veja-se César Rina Simón, Iberismos. Expectativas Peninsulares en el siglo XIX, Madrid, Funcas, 2016.
4
Cf. Sérgio Campos Matos, “Iberismo e identidade nacional (1851-1910)”, Clio. Revista do Centro de
História da Universidade de Lisboa, nº 14/15, 2006, pp. 352 e ss.
5
Cf. César Rina (2016), op. cit., p. 50.
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antiguidade greco-romana»6. Tem relação com a cultura latina, durante a Idade Média,
dado que este substantivo terá nascido do latim medieval decadentia7, que nos remete
para significados como «queda», «declínio», «declive», etc. Encontramos a sua origem
etimológica em cadere, cujo prefixo de transmite uma ideia de movimento descendente.
Na língua portuguesa, este termo acredita-se ser uma importação setecentista do francês
décadence8.
Ainda Le Goff, na reflexão feita em História e Memória, aponta que este conceito
teve maior projeção nos séculos prévios à Revolução Industrial, perdendo o seu carácter
religioso, laicizando-se e começando, paulatinamente, a ter um uso recorrente no âmbito
da economia, parecendo «ter-se afirmado só à custa do esvaziamento do próprio
conceito»9, desacreditado e posto em causa com a ascenção do Iluminismo.
Como veremos mais adiante, a consciência decadentista é apanágio peninsular no
século XIX e extrapolar-se-á do âmbito económico para o sociocultural e, no nosso caso,
para o horizonte da literatura. Não é de estranhar que Jacinto Prado Coelho defina
decadentismo da seguinte forma no seu Dicionário da Literatura:
Esta palavra designa uma corrente literária que se manifesta
principalmente depois de 1880 e se prolonga, em Portugal, até à década de 1920.
Liga-se ao cansaço duma civilização que se julga estar no ocaso, ao tédio, à busca
de sensações novas, mais intensas, fruídas no extravagante, no mórbido, nos
requintes da forma. Trata-se, pois, dum esteticismo que tem estreitas relações com
o simbolismo e o impressionismo, produtos da mesma atmosfera sócio-cultural.10
É a partir desta brevíssima noção, lavrada pelo célebre académico português, que
tentaremos aprofundar aquela que, como o título deste capítulo, atribuímos como uma
herança da decadência económica que (ao contrário da corrente literária) acompanhou a
maior parte de um prolífico século XIX: o iberismo.
Portanto, abordar o tema do iberismo (ou iberismos, no plural, como nos
referiremos neste trabalho) sem conhecimentos prévios do que originou este «ismo»,
geralmente, é sintetizado numa união entre Portugal e Espanha, tal como iberista é aquele
que defende dita junção. Também é dado assente que, ao colocarmos o prefixo «anti» a
iberismo ou iberista, se gera a rejeição da união e aquele que suporta a mesma. Como
salienta Paulo Ferreira, não nos encontramos ante premissas erradas, mas, a excessiva
simplificação, pode originar que qualquer pessoa, que nunca tenha ouvido falar de
iberismo, acredite que este ideal procurou desde sempre fazer da Península Ibérica um só
país e que a sua ideia antagónica não passou de uma recusa de unificação ibérica11.
Quando uma palavra é incapaz de aglutinar novas experiências e,
consequentemente, plasmá-las num conceito comum que una todas as expectativas a
cumprir, Reinhart Koselleck manifesta a perda de capacidade desse vocábulo representar
6

Cf. Jacques Le Goss, História e Memória, vol. II, Lisboa, Edições 70, 2000, p. 193.
Note-se que, na Idade Média, a ideia de decadência se encontra fortemente associada à religião, ganhando
ênfase a partir do Concílio de Trento, que opõe a esta ideia a noção de reformatio.
8
Cf. José Pedro Machado, Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, vol. II, Lisboa, Livros Horizonte,
1977, p. 762, segundo o qual “decadência” terá surgido pela primeira vez em Portugal em 1779, no titulo
de um livro de Luís António Araújo (História Crítica do Theatro na qual se tratão as causas da decadencia
do seu verdadeiro gosto).
9
Jacques Le Goss (2000), op. cit., p. 207.
10
Jacinto Prado Coelho, “Decadentismo”, Dicionário de Literatura, I vol., Porto, 1969, p. 267.
11
Veja-se a tese de doutoramento de Paulo Bruno Rodrigues Ferreira, “Iberismo, hispanismo e os seus
contrários: Portugal e Espanha (1908-1931), apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa, Lisboa, 2016.
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um conceito fundamental12. Poder-se-á afirmar que foi exatamente o que aconteceu com
o termo iberismo, sendo que, com o evoluir do tempo, principalmente durante o século
XIX, o seu conceito acoutou-se dentro de si mesmo, tornando-se insuficiente para denotar
os variados acontecimentos e a realidade em constante mudança. A prova evidente é que
nasceram novos vocábulos assentes em novos pressupostos, tais como hispanismo,
peninsularismo, latinismo ou hispano-americanismo. Por outras palavras, partindo de um
conceito desatualizado de iberismo, relançavam-se novas propostas de aproximação
peninsular cujo único objetivo era manter viva a ilusão, ou esperança, de fazer renascer a
Península13.
Não sendo o nosso objetivo fazer um estudo historiográfico aprofundado, é
importante salientar a evolução dos iberismos ao longo do século XIX para melhor
contextualizarmos esta investigação no âmbito dos estudos literários ibéricos.
Sáez Delgado e Pérez Isasi14, em 2018 (seguindo a linha de investigação
preconizada por Sérgio Campos Matos15 e José Miguel Sardica16, em 2006 e 2013,
respetivamente), estabelecem três modelos de iberismo, que aqui identificaremos, de
forma abreviada, como três fases. A primeira, na qual os iberismos são entendidos como
uma procura de integração económica das nações num espaço territorial. Uma segunda,
política de dimensão peninsular, unida por monarquia dinástica unitária ou por
federalismo republicano-democrático (esta última uma perspectiva que despertou o
interesse de Fernando Pessoa17). E, uma terceira, de cariz apolítico, cultural, respeitadora
das especificidades de cada país.
Aprofundemos a primeira fase. Meramente económico, este iberismo
contemplava eliminar as fronteiras alfandegárias no interior da Península, criando uma
união aduaneira de clara inspiração alemã. Este Zollverein ibérico18 foi proposto com a
publicação de A Ibéria, em 1851, pelo cônsul espanhol em Macau, Sinibaldo de Mas.
Estamos perante um texto fundacional do iberismo que propõe, para além de um espaço
económico comum, uma união política, mediante o matrimónio da princesa das Astúrias
com D. Pedro V.
Com o fim de instruir e doutrinar os portugueses no ideário iberista, a obra
empolava os benefícios dessa união, sendo totalmente vantajosa para Portugal, país débil
em termos económico-financeiros, que dessa forma poderia enriquecer e ganhar prestígio
internacional19. Sinibaldo de Mas questiona quais as gloriosas empresas que poderia
Portugal levar a cabo sem a ajuda da Espanha. Após a independência do Brasil, e sendo
a Inglaterra um obstáculo para a boa relação dos países peninsulares, Portugal só
escaparia ao estado «decadente» em que se encontrava ao admitir unir-se a Espanha20.
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Cf. Reinhart Koselleck, Historias de conceptos. Estudios sobre semântica y pragmática del lenguaje
político y social, Madrid, Editorial Trota, 2012.
13
Paulo Ferreira (2016), op. cit., pp. 11-12.
14
Veja-se Antonio Sáez Delgado e Santiago Pérez Isasi, De Espaldas Abiertas – Relaciones literarias y
culturales ibéricas (1870-1930), Granada, Editorial Comares, 2018.
15
Sérgio Campos Matos (2006), op. cit., pp. 349-400.
16
Veja-se José Miguel Sardica, Ibéria – A Relação entre Portugal e Espanha no Século XX, Lisboa,
Alêtheia Editores, 2013.
17
Cf. Fernando Pessoa, Ibéria, Introdução a Um Imperialismo Futuro, (ed. Jerónimo Pizarro e Pablo Javier
Pérez López), Lisboa, Babel, 2012.
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É relevante mencionar a existência de um relatório de uma possível união aduaneira hispano-portuguesa,
realizado por Donoso Cortés, embaixador de Espanha na Prússia, aquando da realização da união aduaneira
alemã, prévia à unificação política de 1871.
19
Cf. Paulo Ferreira (2016), op. cit., p. 28.
20
Sinibaldo de Mas, La iberia: Memoria sobre las ventajas de la Union de Portugal y España, 2ª ed.,
Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1852, p. 65.
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A obra de Sinibaldo de Mas surgiu a partir de conversas mantidas em Macau, no
ano anterior, com o bispo português Jerónimo José da Mata, com os frades Juan Ferrando
e J. Foixá e com o diplomata Carlos José Caldeira durante a sua estância na antiga colónia
portuguesa21. O catalão viu a mesma ser divulgada em Portugal por Latino Coelho,
tradutor e autor do prólogo e, na época, um jovem político conotado com o Partido
Regenerador, o qual, com base no ideal kantiano de paz perpétua e confederação dos
povos europeus, considerava:
Desejável a fusão nacional e espontânea dos povos com afinidades, o
desarmamento dos dois exércitos e o estabelecimento de uma união aduaneira,
utilizando-se em toda a Península uma só moeda, um só sistema métrico, uma só
legislação comercial e uma só tarifa. Parecia-lhe indispensável que se
concretizasse a união ibérica sem tiranizar Portugal (o próprio Sinibaldo
sublinhava que não poderia haver unidade à força).22
O outro grande divulgador de A Ibéria foi, o já mencionado, Carlos José Caldeira,
editor da terceira edição da obra de Mas e diretor da Revista Peninsular (1855-1856)23,
uma publicação literária que se apresentava alheia a ideários políticos. Em sintonia com
o autor catalão, Caldeira encontrava na união ibérica um meio para atingir a prosperidade
económica, originando um futuro impulso colonial apenas permitido pela mesma.
As três edições portuguesas e seis espanholas, a par de numerosas reações tanto
de apoio como repúdio, revelam a importante repercussão da obra de Sinibaldo de Mas
em ambos países24, abrindo-se caminho outras publicações de inspiração iberista e novas
teorizações, as quais não abordaremos dado que a sua orientação não se desvia muito do
ideário de Sinibaldo.
Devemos sim salientar que, neste iberismo de primeira etapa, a integração e
progresso económico derivam do livre cambismo possibilitado por uma união aduaneira
ibérica (com os exemplos das unificações alemã e italiana), tal como de um paralelo
desenvolvimento infraestrutural, quer ao nível da ferrovia como de estradas que
comunicassem entre si os países em prol de um «livre consumo», ao qual aliaríamos um
desenvolvimento institucional, principalmente ao nível dos serviços postais, telegráficos
e da banca.
O avanço do ideário iberista abandona o seu gérmen economicista (de benefícios
aduaneiros necessários para regenerar e promover o seu crescimento comercial e
económico) adentrando-se num iberismo de cariz político, o qual normalmente se designa
por tout court, que defende a integração de Portugal e Espanha numa unidade política
comum.
Por sua vez, este iberismo apresenta, historicamente, diversas variantes, sendo as
mais importantes monárquica, unionista ou dinástica (com a fusão de ambas nações sob
a mesma coroa) e a federalista-republicana, dominante em Portugal durante boa parte do
século XIX.
No caso da tendência monárquica, a esperança residia numa Monarquia unitária,
como a preconizada por Carlos Adriano da Costa na sua publicação Memórias sobre
Portugal e a Espanha em 1856, da qual Lisboa seria a capital. Por sua vez, e em contraste
com Adriano da Costa, em 1861, Abdón de la Paz publica España y Portugal defendendo
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Cf. César Rina (2016), op. cit., p.100.
Paulo Ferreira (2016), op. cit., p. 29.
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Cf. Victor de Sá, Perspectivas do século XIX, Lisboa, Portugália Editora, 1962, p. 143.
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Maria da Conceição Meireles Pereira, “Iberismo e Nacionalismo em Portugal da Regeneração à
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uma Monarquia dual, ficando transitoriamente o rei de Portugal dependente do de
Espanha, sendo a restrição do poder real compensada através da representação portuguesa
na condução dos destinos da união. Neste mesmo ano, Pío Gullón dá a conhecer La
Fusión Ibérica, uma publicação que desvaloriza a história, a cultura e a língua de
Portugal, não sendo visto como um referente iberista25.
Ainda no âmbito monárquico, Joaquim José Ribeiro26 justificava a necessidade de
União Ibérica a partir de interesses económicos e militares comuns, resgatando os
exemplos da Alemanha e da Itália.
Porém, como anteriormente foi mencionado, a fórmula republicana federal (de
inspiração americana e suíça, sobretudo) impôs-se em Portugal. Este iberismo alicerçado
no culto iluminista da razão universal, de influência kantiana27, levaria a uma República
universal e à paz perpétua. Paulo Ferreira condensa a influência do filósofo prussiano da
seguinte forma:
A paz perpétua, segundo Kant, começava com a ideia de que a paz só
encontraria fundamento na razão ou na ordem jurídica, civil e internacional.
Afirmava Kant que o melhor garante da paz entre os indivíduos e os Estados seria
uma constituição republicana a que todos os indivíduos dariam o seu
consentimento. Uma federação de Estados libertaria os povos do estado de guerra
em que sempre se encontraram (em troca da paz perpétua).28
Esta influência, em 1851, justifica a projeção em Portugal da publicação de
Estudos sobre a Reforma em Portugal, da autoria de Henriques Nogueira29. Ainda nas
palavras de Ferreira:
Era nesse sentido que Xisto Camara30 assinalava que, a provar que a
independência nacional dos países federados nunca seria posta em causa, estava
o facto de em quatro séculos de Monarquia absoluta nunca se terem apagado em
Espanha as tradições e regionalismos de regiões como a Catalunha, Aragão ou
Astúrias.31
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Cf. Paulo Ferreira (2016), op. cit., p. 31.
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Paulo Ferreira (2016), op. cit., p.31.
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De uma forma sintetizada (e pecando por simplismo teórico), a união de Estados
autónomos dentro de um Estado mais vasto, é a tradução mais prosaica de federalismo e,
no século XIX, esta foi uma das mais fortes correntes do republicanismo em Portugal, tal
como uma afirmação no debate iberista. Não esqueçamos que o princípio federalista era
um garante de independência nacional, afastando uma ideia de perigo anexionista
castelhano presente no imaginário social português, pois isso significaria a «anexação
unilateral de um Estado fraco por um Estado Forte»32.
As caraterísticas do federalismo, e do seu sucesso no seio do republicanismo
oitocentista português, ficam bem patentes nesta citação de Amadeu Carvalho Homem
ao enunciar que o federalismo «nutre a esperança de manter incólume o património
étnico, tradicional, mesológico e histórico-cultural de cada parcela a federar»33.
É reconhecida a influência de Proudhon na consolidação do federalismo em
Portugal. Na sua obra de 1863, O Princípio Federativo, o filósofo francês expunha o seu
projeto de federação. Poder-se-á mencionar resumidamente um federalismo de
municípios e associações, num modelo em que a autoridade central ia-se restringindo à
medida que a federação se desenvolvia pela acessão de novos Estados34. O projeto de
Proudhon, segundo Vítor Neto, radicava na ligação entre uma sociedade económica
livremente federada e uma democracia fundada no contratualismo e na capacidade de
autoadministração por grupos naturais que constituíam o organismo social35.
O peso da obra de Proudhon em Portugal leva-nos, de novo, à figura de Henriques
Nogueira, considerado o grande teórico do federalismo português, autor do já citado
Estudos Sobre a Reforma em Portugal, de O Município no Século XIX em Portugal
(1856) e de vários artigos sobre a temática iberista em periódicos como O Progresso,
entre 1854 e 1856. Retomemos a argumentação de Paulo Ferreira ao justificar como
Henriques Nogueira retomava ao cosmopolitismo iluminista seguindo os modelos da:
Suíça e os EUA, vendo no municipalismo e no federalismo as soluções
para a intensificação da participação cívica e representação política dos cidadãos.
Defendia a associação e o socialismo: “Focos de fraternidade, essas comunidades
trariam a harmonia política [...] e a harmonia social, pois as associações, ao
actuarem na esfera económica, levariam à universalização da propriedade e à
fusão do capital com o trabalho”. Destinando-se a libertar as nações fracas do
predomínio das fortes, a forma federativa seria o garante da paz e do
desenvolvimento material ibérico. Uma federação transformaria a Península numa
potência de primeira escala mundial não só em termos económicos como
geopolíticos. À imagem do zollverein alemão, o comércio lucraria com a extinção
das alfândegas e diminuiriam as despesas com a diplomacia e o exército. Inspirado
pelas ideias de Kant, Nogueira “objectivava a dimensão ecuménica do homem”.
Essa dimensão resumia-se à ascensão do indivíduo para o município, do
município para a província, da província para a nação, da nação para a família dos
povos e para a humanidade. Se a formulação teórica da federação dos municípios
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Amadeu Carvalho Homem, “O tema do iberismo no republicanismo federalista português”, O
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Ibidem.
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representava a concretização do seu edifício político a nível interno, a federação
dos povos ibéricos era a concretização desse edifício político a nível externo.36
Não nos parece pertinente aprofundar mais na historiografia dos conceitos
teóricos do federalismo português, dado que nos afastaríamos do âmbito central deste
trabalho. No entanto, não é de mais destacar que, nos anos seguintes à publicação de
Estudos Sobre a Reforma em Portugal, o ideal federativo foi partilhado por
personalidades relacionadas com a política e a intelectualidade da época, com destaque
para Casal Ribeiro, Lopes de Mendonça, Sousa Brandão, Custódio José Vieira ou
Joaquim Maria da Silva. Note-se que, para além da importância de Proudhon e Henriques
Nogueira, a revolução espanhola de 1868 e a Comuna de Paris de 1871 foram de igual
influência para o federalismo português oitocentista.
Deposta Isabel II, em vão, alguns dos liberais monárquicos espanhóis insistiram
na candidatura de D. Fernando37 e de seu filho D. Luís ao trono espanhol. Porém, anos
antes destes acontecimentos, as ideias de vários republicanos espanhóis como Fernando
Garrido38, Emilio Castelar39 e Pi y Margall, tinham ganhado preponderância no país
vizinho, sendo lidos e conhecidos em Portugal. Na linha argumental de Sinibaldo de Mas,
de cariz económico, expressavam vantagens de crescimento económico e regeneração
para toda a Península.
No âmbito da nossa investigação, interessa conhecer melhor o perfil do catalão Pi
y Margall, talvez, dos três republicanos espanhóis, aquele que melhor justificou a
decadência dos povos peninsulares ao seguirem caminhos separados, sem se federarem.
De perfil positivista (seguidor da filosofia de Auguste Comte) e crítico com a
religião, particularmente com o cristianismo, o republicano Pi y Margall, exilado em
França em 1866, acreditava que a decadência peninsular se solucionava pela via do
federalismo. Era consciente de que os portugueses dificilmente se aliariam a Espanha, a
não ser que se estabelecesse uma federação, entre as diferentes regiões espanholas e
Portugal, que diluísse o poder de Castela40.
Na sua obra de 1877, Las Nacionalidades, embora sem justificar uma separação
entre os dois países, pois encontrava afinidades raciais, geográficas, linguísticas,
institucionais e ideológicas, Pi y Margall reconhecia que apesar de se ambicionar unir a
Portugal (país por si próprio considerado decadente desde o domínio filipino), Espanha
tinha de respeitar a vontade dos portugueses de não quererem uma União Ibérica. O
catalão dizia que Portugal precisava da Espanha, pois, sendo um país que se tornara
grande na época dos Descobrimentos, que escrevera algumas das mais brilhantes páginas
da história da navegação e do comércio, possuidor ainda de importantes colonias, na
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atualidade era um país em crise, decadente, e só se federando com o país vizinho superaria
a decadência41.
Pi y Margall ao legitimar democraticamente o direito de autodeterminação,
supunha que o federalismo na Península espelhasse os casos suíço e americano, em que
povos oriundos de diferentes nações (alemães e franceses) e credos religiosos (católicos
e protestantes) conviviam pacificamente. Limitada a não interferir nos interesses de cada
Estado, a federação ibérica de Margall existiria com uma constituição e um governo para
cada Estado, com tribunais federais, com um só exército e uma só armada e formas de
tributação comuns, contudo, sempre com leis federais acima das de qualquer Estado.
Propiciando o crescimento económico e os valores democráticos, este federalismo
baseava-se na unidade sem destruir a diversidade42.
Ainda na esteira da revolução espanhola de 1868, encontramos um dos
intelectuais portugueses mais influenciados por estes acontecimentos e pelo pensamento
de Proudhon. Referimo-nos a Antero de Quental, ainda que anos mais tarde se viesse a
desvincular dos ideais federalistas (algo, diga-se de passagem, análogo, como veremos
em capítulos posteriores, ao que acontecera a uma das figuras principais desta dissertação,
António Ferro, ao desvincular-se de ideários estéticos do seu passado).
Como podemos comprovar, através da investigação de César Rina, «Pi y Margall
y Antero de Quental introdujeron el federalismo en el debate público ibérico y utilizaron
sus obras como argumento de autoridad para sus respectivas campañas
descentralizadoras»43. O catalão fê-lo com a sua obra, já mencionada, Las Nacionalidades
e o português fê-lo, quase uma década antes, e em plena efervescência espanhola, com a
publicação de Portugal perante a revolução de Espanha, em 1868.
Antero, na linha de Proudhon e de Henriques Nogueira, também ele lido e
apreciado pelo açoriano, acreditava numa solução contratual e igualitária de integração
dos povos peninsulares44. Só a democracia e o federalismo tirariam Portugal da crise,
pois a democracia representava a queda do reinado burguês e do federalismo renasceria
a vida local e a ruina da unidade centralizadora45. Portanto, segundo Antero de Quental e
à semelhança de Pi y Margall, a única política possível para toda a Península é a de um
federalismo republicano democrático.
As únicas repúblicas democráticas [...], são duas Repúblicas federativas:
A Confederação Suíça, na Europa; na América, os Estados Unidos. Ricas,
pacificas, inteligentes, não é ainda assim a riqueza, nem a ciência, nem a paz quem
as mantém: é a liberdade; a liberdade que sabem conservar na igualdade [...]. É
para ali, Hespanhoes, que deveis virar os olhos!46
Note-se que, como anteriormente referimos, Antero desvincular-se-á no futuro
deste iberismo político, sendo interessante constatar a veemência com que o autor
defendia o federalismo, num brilhante paradoxo, como única forma de governo digna de
homens verdadeiramente iguais e como a única forma de governo livre, ao ponto de
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conceber renegar a nacionalidade como verdadeiro patriotismo, isto é, renunciar à
herança pátria em prol de um valor mais alto, o da liberdade humana. Vejam-se as
palavras do próprio Antero de Quental:
Eu, por mim, pondo de parte toda a poesia e toda a sentimentalidade,
contentar-me-ei de afirmar aos patriotas portugueses esta verdade de simples bom
senso: que, nas nossas actuais circunstâncias, o único acto possível e lógico de
verdadeiro patriotismo consiste em renegar a nacionalidade47.
Junto com Antero de Quental, devemos mencionar duas figuras igualmente
relevantes no âmbito do iberismo político. Trata-se de Teófilo Braga e Magalhães Lima.
No entanto, não aprofundaremos neste trabalho o seu legado, uma vez que foi notória a
perda de interesse no federalismo por parte dos intelectuais portugueses devido,
principalmente, ao fracasso da Primeira República espanhola em Dezembro de 1874,
originando a restauração borbónica.
Outro argumento para não sentirmos necessidade de aprofundar mais este capítulo
de iberismo político, deve-se ao facto de o federalismo nunca ter tido reflexos práticos na
Península, estando unicamente presente no plano das ideias, o que não nega a sua forte
presença em discursos e escritos conotados com diversas figuras do republicanismo
ibérico.
A partir deste ponto, cientes do peso económico e político, encontramos o
desenvolvimento de uma visão histórica integrada da Península Ibérica. Imperam então
as caraterísticas do génio peninsular, a sua religiosidade, o seu misticismo e o seu
heroísmo, sendo destacadas em uníssono, algo que não invalida uma clara reivindicação
do direito à defesa e integridade territorial, como também uma separação política das
nações.
É indubitável, com todos os dados expostos até ao momento, que a «Questão
Ibérica» apenas se pôs de forma aprofundada às elites políticas e culturais peninsulares,
quer através de inumeráveis publicações de livros, quer através da imprensa, como
destacou Maria da Conceição Meireles Pereira: «o periódico alia a opinião à informação,
moldando, formando e reflectindo a opinião pública»48.
Os iberismos, e toda a terminologia a eles inerentes, foi sem dúvida alarmante
para o patriotismo português que sempre encontrou nas bases da sociedade apoios contra
qualquer teorização iberista. Ao longo da história de Portugal, o sentimento antiespanholista sempre precedeu qualquer ideal iberista, sendo mesmo o «perigo espanhol»
uma componente do nacionalismo luso49. Oito séculos em que, principalmente, Castela
desempenhou um papel fulcral na construção da identidade coletiva do povo português
(aquilo que José Manuel Sobral menciona como «Outro Significante»50), facilitam o
efeito de reação, algo que para os iberismos sempre foi um obstáculo, originando
reinvenções constantes para continuar a gerar expectativas e a despertar interesse.
As crises peninsulares estão na génese dos iberismos e o século XIX foi prolífico
a esse nível. É impossível dissociar o debate iberista da economia (Portugal e Espanha
viveram diversos períodos de instabilidade, muitos deles coincidentes) e das potências
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nacionais hegemónicas de oitocentos, pois, ao contrário do que fora no passado, como
bem referia Juan Valera, a Península não era a cabeça da Europa51.
Os iberismos esquecidos com a Primeira República em Espanha reinventaram-se
com a assinatura do Tratado de Paris, que obrigou Espanha a conceder a independência a
Cuba e a ceder Porto Rico e as Filipinas aos Estados Unidos, naquilo que ficou para a
história como o «Desastre de 1898».
Anos antes, em 1890, Portugal também passara por momentos traumáticos e
humilhantes com o Ultimatum britânico que exigia a Portugal a retirada das forças
militares do território compreendido entre as colónias de Moçambique e Angola52. A
concessão às exigências britânicas foi vista como uma humilhação nacional, sendo
considerado por vários historiadores portugueses e políticos da época a ação mais
escandalosa e infame da Grã-Bretanha contra o seu antigo aliado53.
A cedência do Hinterland africano, a par de um presente peninsular, como temos
vindo a salientar ao longo desta dissertação, a primar pela decadência, estiveram na
origem de estratégias regeneracionistas que passavam por alianças entre Portugal e
Espanha, como também com as suas ex-colónias americanas. Os iberismos, cientes da
necessidade de soluções para a regeneração do futuro, adotam o intuito de reforçar os
laços espirituais peninsulares, alargando-os ao continente americano, iniciando-se uma
nova etapa em que se evidencia uma «raça hispânica», determinada por fatores culturais
e não biológicos. Parte-se da evidência de que a única forma de unir povos tão diferentes,
e deveras orgulhosos da sua independência, era a partir de pressupostos intangíveis,
imateriais, logo impossíveis de quebrar.
Tenha-se em conta que, tanto para Portugal como para Espanha, os projetos
iberistas foram mecanismos de regeneração e de superação da noção de decadência, desde
uma perspectiva de engrandecimento ou desde o âmbito dos pactos federais54, o que
também promoveu narrativas e construções nacionais que ultrapassaram as margens do
conceito de Estado-Nação, originando confrontos ideológicos e a emergência de questões
nacionalistas, principalmente no final do século XIX e na primeira metade do século XX.
Portanto, identificados os fatores relacionados com o pragmatismo de um certo
tipo de iberismos (a par dos seus principais referentes intelectuais), é nosso objetivo rumar
ao encontro de outros argumentos que nos remetem para uma vinculação histórica mais
estreita entre ambos países, vinculação essa totalmente alheia a qualquer tipo de
unificação política ou económica. Argumentos que residem num substrato e cronologias
comuns, em cumplicidades e particularidades que tanto vão da historiografia à linguística,
como à estética, permitindo identificar nas manifestações literárias peninsulares um
modelo civilizacional, o qual denominaremos de iberismo cultural.
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Cf. Juan Valera, “España y Portugal”, Revista Ibérica, Madrid, tomo I, nº 5, 1861. Disponível em
http://www.filosofia.org/hem/186/ibe/t01p349.htm.
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A zona, reclamada por Portugal, havia sido incluída no famoso “Mapa cor-de-rosa”, reclamando, a partir
da Conferência de Berlim, a faixa de território que ia de Angola à contracosta.
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Veja-se Nuno Severiano Teixeira, O Ultimatum inglês: política externa e política interna, Lisboa, Alfa,
1990.
54
Cf. César Rina (2016), op. cit., p. 17.
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1.2. Iberismo cultural
É um facto provado e reconhecido que as relações peninsulares, principalmente a
partir de meados do século XIX, se encontram marcadas por amplos e complexos
fenómenos de iberismos económicos, políticos e culturais, ao que vulgarmente se designa
por «Questão Ibérica».
Os dois primeiros tipos de iberismo, económico e político, trouxeram ao debate
premissas tanto de cariz unionista (quer pela via monárquico-dinástica, quer por um
federalismo republicano) como de desconfiança e rejeição. Sem dúvida, em virtude de
toda a polémica evidente na opinião pública de então, podemos afirmar que os iberismos
oitocentistas estiveram na ordem do dia na sociedade portuguesa, sobretudo ao nível da
contestação e rejeição dos argumentos que veiculavam propaganda ibérica. É inevitável
que nos questionemos quais foram os motivos para o fracasso da mensagem ibérica e a
sua veemente rejeição (veja-se o caso da «Comissão 1º de Dezembro»55) em Portugal.
Maria da Conceição Meireles Pereira concentra várias das razões apresentadas, quase
todas alheias a questões económicas e políticas internas de Portugal:
Várias respostas têm sido aventadas, nomeadamente de carácter externo:
as oposições francesa e sobretudo inglesa, a fragilidade ou tibieza da propaganda
ibérica, as questões ultramarinas que complicavam e até baralhavam os projectos
iberistas, ou ainda, segundo alguns, o simples receio por parte da elite portuguesa
de não suportar a concorrência espanhola no acesso aos cargos relevantes da
administração.56
Ainda, seguindo a linha de pensamento de Conceição Pereira, podemos identificar
que as razões mais difundidas pelos partidários anti-iberistas são de outra índole. Ao
evocar-se a antiguidade do Estado português, com fronteiras estáveis e definidas há quase
oito séculos, somos remetidos para uma ancestral identificação do Estado com a Nação,
mesmo que essas fronteiras não sejam muito visíveis do ponto de vista geográfico, porém
bastante nítidas do ponto de vista cultural. Estas razões, fundamentalmente políticoculturais, consubstanciam-se num povo culturalmente e etnograficamente diferente dos
restantes peninsulares, possuidor de uma língua própria berço de uma literatura rica e
exclusiva. À boa maneira romântica57, os portugueses possuíam séculos de tradição e uma
história propicia a frutificarem tais argumentos.
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Em 1861, no auge da Questão Ibérica, fundou-se a Comissão Central 1º de Dezembro de 1640 por um
grupo de políticos e intelectuais em que predominavam homens ligados quer ao Partido Histórico quer ao
Partido Regenerador. Cultivando a memória ligada à Restauração, entendida como emblema de resistência
à propaganda ibérica, e uma atitude de enraizamento e de hispanofobia ou de anti-espanholismo, figuravam
entre os principais objectivos da Comissão 1º de Dezembro a comemoração anual do 1o de Dezembro de
1640 e a construção de um monumento em memória dos Restauradores. Cf. Paulo Ferreira (2016), op. cit.,
p. 127).
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Maria da Conceição Meireles Pereira, “Relações entre Portugal e Espanha no 3º Quartel do Século XIX
– Os Aspectos Cultural e Económico”, População e sociedade, nº6, Porto, CEPESE - Centro de Estudos
da População, Economia e Sociedade, 2000, p. 102.
57
Veja-se o interessante sermão do padre Almeida Ribeiro, com referência ao Paraíso Perdido de Milton,
em 1868, no qual relembra que a «lição tremenda» da monarquia dual de 1580-1640, tinha sido para os
povos «de uma·terribilidade salutar! porque, sem impedir que esses povos se amem, como irmãos, se
respeitem como bons visinhos, e se protejam, como obreiros do progresso, cavou, todavia, um abysmo para
sempre, entre as duas nacionalidades! Entre ellas existe o cháos impermeavel de Milton!». Oração
gratulatoria pela feliz restauração de Portugal no anno de 1 640, pronunciado na sé patriarchal de Lisboa,
em o dia 1 de dezembro de 1868, por José Maria de Almeida Ribeiro, conego vigario da Sé de Elvas,
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É neste contexto, de plena noção identitária do povo português como rejeição à
apologia dos princípios iberistas, que nos adentraremos no terceiro tipo de iberismo: o
iberismo cultural.
Parece-nos que o maior obstáculo às relações culturais, e do recíproco
conhecimento das literaturas dos dois povos vizinhos, não era a herança do 1º de
Dezembro de 1640, mas sim a hegemonia dos modelos culturais ingleses e franceses, bem
evidentes desde o século XVIII, que se faziam sentir fortemente tanto em Portugal como
em Espanha. No entanto, a partir da revolução liberal portuguesa (1820-1834) podemos
assistir a uma aproximação que deu frutos, logo em 1820, com a publicação em Madrid
do semanário El Censor, onde se inseriam artigos sobre Portugal58. E, em 1838, a Revista
Literária do Porto chamava a atenção para o desconhecimento literário recíproco e a
inexistência de mercado livreiro entre os dois países. Em Portugal encontrava-se
Corneille, Racine, Milton, Shakeaspere, Schiller e Goethe, porém primavam pela sua
ausência referentes do país vizinho como Garcilaso, Lope de Vega, Calderón e Cervantes,
pelo que se clamava necessário destruir esta «colossal obra das trevas»59.
Três anos mais tarde, em 1841, António Feliciano de Castilho pronuncia-se, no
segundo número da Revista Universal Lisbonense, sobre a total ausência de relações
intelectuais entre os dois povos e a necessidade de fomentar um conhecimento mútuo das
literaturas peninsulares (algo que fará, pouco mais tarde, numa outra publicação, a Revista
Popular). Nas capitais da Península era fácil encontrar livros franceses, ingleses,
americanos, italianos e alemães, no entanto não se encontrava um livro português em
Madrid ou um espanhol em Lisboa. Daí o escritor do romantismo português incitar os
livreiros e responsáveis pelos jornais literários para iniciarem relações recíprocas60.
A voz de Feliciano de Castilho certamente teve alguma influência e começou a
surgir a ideia da publicação de jornais ou revistas comuns às duas literaturas. Com essa
finalidade surgiu, em 1849, El Frontero, revista literária de Espanha e Portugal, de curta
duração, seguida pela Revista del Mediodía que manteve intercâmbio com o jornal
portuense Eco Popular61. Victor de Sá62 salienta o esforço e a iniciativa de uma geração
ainda conotada com a primeira metade do século XIX (a de 1852) no estreitamento dos
laços entre Portugal e Espanha, sendo a revista A Península a consubstanciação desse
ideal.
Manuel Simões refere que, com o objetivo de divulgar a literatura espanhola em
Portugal, A Península mostrou-se incipiente na sua intenção, uma vez que durante 1852
e 1853, período da sua publicação, apenas se encontram vagos estudos sobre temas
espanhóis, com destaque para uma série de artigos de Arnaldo Gama sobre José Zorrilla.63
Porém, em A Península podemos encontrar nas palavras de Ribeiro da Costa64 o
eco de Feliciano Castilho dez anos antes, denunciando mais do mesmo, isto é, um
cavalleiro da ordem de N S Jesus Christo, etc., com uma introducção pelo sr. José da Silva Mendes Leal.
Lisboa, Tip. de Castro Irmão, 1869, p. 24, citado por Mª Conceição Meireles Pereira. Cf. Ibidem.
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Cf. Manuel Simões (2011), op. cit., p.13.
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Revista Literária, Porto, 1838, p. 121-122, citada por Mª Conceição Meireles Pereira (2000), op. cit., p.
103.
60
Revista Universal Lisbonense, Lisboa, nº2, 7/X/1841, p. 24, citada por Mª Conceição Meireles Pereira.
Cf. Ibidem, p. 104.
61
Cf. Manuel Simões (2011), op. cit. p.14.
62
«Depois dessas primeiras tentativas de aproximação cultural, foi à geração de 1852 que especialmente
coube a iniciativa e o esforço para o estreitamento dos laços espirituais entre Portugal e a Espanha. A revista
A Península foi o órgão que consubstanciou esse ideal.» Cf. Victor de Sá (1962), op. cit., p. 208.
63
Manuel Simões (2011), op. cit., p. 14.
64
«Ao passo que estamos em dia com todas as obras que a ciência e a literatura publicam quotidianamente
em França, que temos algum conhecimento da literatura inglesa, e que começamos a estudar os livros
alemães, apenas um ou outro livro espanhol nos chega às mãos vindo de França, onde se imprimiu, sem
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vergonhoso desconhecimento cultural entre países ibéricos, ao ponto de o que nos chega
de Espanha vem afrancesado pela via do mercado editorial francês.
Esta inexistência de mercado livreiro entre Portugal e Espanha assume tons
anedóticos com a denúncia feita por Ribeiro da Costa e, só em 1862, com o que parece
ser já um típico hiato de dez anos, se inaugurou em Lisboa a livraria espanhola de Diego
Campos, bem abastecida em diversas áreas e com subscrições de periódicos espanhóis65.
Torna-se evidente que o conhecimento da cultura espanhola, e,
consequentemente, da sua literatura, encontra resistências inerentes ao desenrolar dos
iberismos oitocentistas. Conceição Pereira assim o justifica:
O conhecimento da cultura espanhola encontrou, necessariamente, as
resistências inerentes ao desenrolar da própria questão ibérica. Fidelino de
Figueiredo falava da passagem de uma «literatura de aproximação» para uma
"literatura de hostilidade" que terá tido o seu cume entre 1868-1871, quando o
país vivia em plena campanha anti-ibérica.66
É na década de 70 do século XIX, após o cume de hostilidade mencionado por
Fidelino de Figueiredo, que mais nos interessa aprofundar os iberismos culturais na
história das relações literárias entre Espanha e Portugal.

1.2.1. A Geração de 70
Ao fazermos menção à chamada Geração de 70, estamos a fazer referência a uma
profunda revolução cultural nascida na reta final do século XIX que, em palavras de
Álvaro Manuel Machado, anunciam já:
Nos seus momentos mais elevados a linguagem modernista de um
Fernando Pessoa ou de um Sá-Carneiro. Sobretudo Fernando Pessoa, criador de
paradoxos enraizados nos paradoxos da história de Portugal – Fernando Pessoa
que está finalmente mais próximo de um Eça de Queirós do que à primeira vista
se poderá supor.67
Como o próprio Machado diz, «mas isso seria matéria para outro livro»68, neste
caso para outro âmbito de investigação. Remetemo-nos sim para a análise do que foi a
atitude ibérica desta geração que, através de uma aparente uniformidade, acabou por se
revelar bastante diversa, sendo diversas as reações que a cultura espanhola tem suscitado
ao longo dos séculos no seio da cultura portuguesa.

que um só volume nos venha directamente de Espanha.» A. Ribeiro da Costa, “Sobre as relações literárias
de Portugal com Espanha”, A Península, Porto, 1852, p. 253, citado por Manuel Simões. Cf. Ibidem.
65
A Política Liberal, Lisboa, nº657, 27/VI/1862, citado por Mª Conceição Meireles Pereira (2000), op. cit.,
p. 104.
66
Ibidem.
67
Álvaro Manuel Machado, A Geração de 70 – uma revolução cultural e literária, Lisboa, ICALPE, 3ªed.,
1986, p. 15.
68
Ibidem.
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Porém, antes de avançarmos para os posicionamentos iberistas dos autores da
chamada Geração de 70, convém contextualizarmos o seu nascimento, sendo impossível
não aludir ao cisma cultural português que ficou para a história como a Questão Coimbrã.
Até à década de 1860, em Portugal, a produção literária remete-nos para uma
estética romântica demasiado limitada aos problemas e também às obsessões nacionais69.
O relativo período de «conforto», trazido pela Regeneração70 do marechal Saldanha não
ajudou a geração sucessora de Garrett e de Herculano a escapar à monótona ordem
burguesa conservadora, dominante na Europa. Predominou o sentimentalismo bucólico,
ou fatalista, a par de um provincianismo culto71 de uma literatura, dita filosófica de
importação e de panfletismo.
Mais uma vez, as palavras de Álvaro Machado parecem-nos pertinentes para
demonstrar a importância que a Geração de 70 teve no panorama cultural português (que
em páginas posteriores ampliaremos ao panorama peninsular), tal como dois dos seus
mais relevantes membros: o já mencionado discípulo de Proudhon, Antero de Quental, e
um contraditório, mas importantíssimo, Eça de Queirós.
A Geração de 70 veio arrancar dessa modorra de degenerescência
romântica não só a literatura portuguesa, mas sobretudo, de uma maneira geral, a
cultura portuguesa.
Está talvez nesta preocupação, propriamente de revolução cultural, a
grande originalidade de um Antero de Quental (para lá mesmo das suas visionárias
preocupações sociais e das suas igualmente visionárias inquietações metafísicas),
bem como a de um Eça de Queirós (para lá mesmo das suas sucessivas e
contraditórias experiências estéticas, que vão do decadentismo, do dandismo e do
pré-simbolismo baudelairianos ao naturalismo de Flaubert e ao realismo «total»
de Zola).72
Antes de avançarmos para os pressupostos desta revolução cultural não podemos
omitir um terceiro nome, sem o qual Antero e Eça figurariam incompletos nesta tese.
Trata-se de Joaquim Pedro de Oliveira Martins, uma das figuras-chave de historiografia
portuguesa e do iberismo, como mais adiante destacaremos com a devida atenção.
O conceito «geração», sempre tão ambíguo, leva-nos a considerar como
pertencentes a este grupo ímpar sobretudo os seus seguidores no plano das ideias e não
os que a ela eventualmente se vincularam, prolongando-a historicamente. Isto leva-nos a
69

Apesar das suas limitações, que são justamente as que se ligam a um certo nacionalismo cultural
excessivo, o primeiro romantismo português, o da Geração de 1830, trouxe com Almeida Garret e
Alexandre Herculano qualquer coisa de novo e de perdurável. Porém, por meados do seculo XIX, pouco
restava desse romantismo, à parte o vulto tutelar de Camilo, que, no entanto, se fica por um balzaquismo
regionalista lusitano. O período que sucede ao primeiro romantismo português, entre 1850 e 1870, não é
fértil em criações verdadeiramente originais, escasseando os contactos com o estrangeiro a nível das
grandes criações de ideias, sendo a ausência de contacto cultural com Espanha um exemplo anteriormente
enunciado neste trabalho, com o exemplo de Feliciano de Castilho, curiosamente, uma das figuras centrais
da polémica coimbrã.
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A Regeneração em Portugal é a designação atribuída ao período da Monarquia Constitucional portuguesa
seguido à insurreição militar de 1 de Maio de 1851. Apesar de associar-se ao marechal Saldanha, a principal
figura política da época foi Fontes Pereira de Melo, com todas as políticas de obras públicas que a ele se
lhe atribuem. Este período caracteriza-se pelo esforço de desenvolvimento económico e de modernização
do país, ao qual também se associam pesadas medidas fiscais.
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Para evocar alguns exemplos, citem-se os dramas históricos ou os chamados «dramas da actualidade» de
um José da Silva Mendes Leal (1818-1886), o lirismo vagamente à la manière de Lamartine de um Bulhão
Pato (1829-1912) ou de um António Augusto Soares de Passos (1826-1860).
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Álvaro Machado (1986), op. cit., pp.13-14.
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afirmar que à Geração de 70 pertencem, antes de mais, esta tríade de figuras
incontornáveis para os iberismos: Antero de Quental, Eça de Queirós e Oliveira Martins73.
De novo, vejamos como Machado esquematizou a revolução cultural da Geração
de 70, esquema este de extrema utilidade para a contextualização dos iberismos culturais
inerentes a este período. Trata-se então de uma revolução cultural no sentido de:
1) a Geração de 70 repensar e pôr em questão toda a cultura portuguesa
desde as suas origens, fixando-se no ponto mais elevado e também mais complexo
da história de Portugal, isto é, o período das Descobertas;
2) a Geração de 70 preparar, pelo menos numa fase inicial, ativamente,
uma profunda transformação na ideologia política e na estrutura social
portuguesas, isto é, a revolução republicana de 1910, com tudo o que ela teve de
culturalmente positivo e negativo, e isto apesar da nítida separação entre
socialismo e republicanismo, verificada sobretudo a partir da polémica entre
Antero e Teófilo Braga a propósito da Teoria da História da Literatura
Portuguesa, publicada por Teófilo em 1872.
Aliás, ao falar de revolução cultural, não nos esqueçamos de que a palavra
cultura é derivada do particípio do verbo latino colere e que, portanto, está pela
sua origem, primeiro: ligada à acção, bem romana, de cultivar a terra (colere
agros); depois, a partir de Cícero, à cultura animi, ou seja, à acção de modificar o
espírito cultivando-o. O que significa que, por mais revolucionária que seja, a
cultura tende sempre para uma estabilidade, que é propriamente a forma sólida,
«telúrica», do saber, tanto individual como colectivo.74
Estamos em sintonia com este ponto de vista esquemático e também reiteramos
que a Geração de 70 não escapa, nem o tenta fazer, a esta regra geral, optando sim pelo
contrário como veremos no seguimento desta citação.
Bem pelo contrário: é uma geração que, para revolucionar culturalmente,
procura uma profunda e congregadora tradição cultural. Daí que, estando sem
dúvida aberta, mais do que a Geração de 1830, a todas as formas da cultura
universal, tende a fazer renascer uma cultura portuguesa, ou antes, uma ideia da
cultura portuguesa.75
Antes de enveredarmos pelo estudo de como esta revolução cultural foi importante
para a promoção de um ideário iberista de cariz cultural, devemos referir, mesmo que
pecando por um extremo espírito de síntese, a Questão Coimbrã. Parece-nos deveras
importante fazê-lo, pois a ela estão relacionados dois nomes importantíssimos para os
iberismos culturais por nós anteriormente (e reiteradamente) mencionados. Tratam-se de
Feliciano do Castilho e Antero de Quental.
É interessante constatar que Castilho (já em 1841 demonstrara a seu peso cultural
ao denunciar o desconhecimento do universo literário espanhol em Portugal) é a
personalidade que mais condiciona a segunda geração romântica, sendo mesmo uma
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Nesta perspectiva, só secundariamente a ela pertencerão Ramalho Ortigão e, ainda mais secundariamente,
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espécie de patriarca literário de formação rigorosamente neoclássica progressivamente
adaptada ao Ultrarromantismo português, ao qual se associam temáticas de feição
melancólica e soturna, morte, saudade e amor infeliz, num estilo melodramático,
rebuscado, ideologicamente conservador, pessimista e alienado da realidade.
Com vocação para apadrinhar os jovens poetas que solicitavam o seu património
junto de editores e leitores, Feliciano de Castilho fê-lo com Tomás Ribeiro, em 1862,
aquando a publicação do poema D. Jaime da autoria do mesmo. Castilho ultrapassa os
limites do apadrinhamento quando em «Conversação Preambular», escrita em 11 de Julho
do mesmo ano, confronta o poema D. Jaime com Os Lusíadas, considerando-a uma
epopeia superior à epopeia camoniana.
Mas o peso do autor de Amor e Melancholia é tal que, três anos volvidos, a 27 de
Setembro de 1865, em carta ao editor António Maria Pereira, que serve de posfácio ao
Poema da Mocidade de Pinheiro de Chagas, aproveita a oportunidade para fazer o elogio
deste escritor, atacando a chamada escola de Coimbra e recomendando-o ao rei D. Pedro
V para a cadeira, então vaga, de Literatura no Curso Superior de Letras76.
Não é de estranhar, com todos os antecedentes aqui expostos, que, nesta mesma
época, a segunda geração romântica seja contestada por um grupo de jovens intelectuais
no qual pontificava e se destacava Antero de Quental. Negando o magistério de Castilho,
o autor de Odes Modernas77 (publicadas em 1895, afirmando no prefácio da primeira
edição que «A poesia é a voz da Revolução») batia-se pela abertura a influências culturais
europeias, com destaque óbvio para as francesas e alemãs, mas sem esquecer Espanha78.
Ainda em resposta às opiniões de Castilho, tidas como ridículas, tristes e
mesquinhas, os jovens intelectuais de Coimbra denunciam a escandalosa imiscuição do
patriarca ultrarromântico. Antero de Quental fê-lo, em Novembro de 1865, publicando,
em forma de carta aberta, o folhetim Bom senso e bom gosto. O título deste texto, o mais
conhecido da Questão Coimbrã, é comumente utilizado em denominação à polémica
literária. Este manifesto passou a mencionar diretamente António Feliciano de Castilho,
apontando para sua obra literária e o que este representaria para a atual situação da
literatura portuguesa79.
A Questão Coimbrã, mais do que um conflito entre dois movimentos literários,
foi sobretudo o antagonismo entre duas conceções de romantismo: o praticado pelos
ultrarromânticos, alienado e puramente decorativo, e a outro, defendido sobretudo por
Antero, que reconhecia uma conceção empenhada da criação literária, à luz da qual, os
problemas sociais, deviam ocupar, como é exemplo as suas Odes Modernas, a atenção do
escritor. É ponto assente na história da literatura portuguesa que, apesar de ainda não estar
explicitamente em confronto as estéticas românticas e realistas, a partir do despoletar da
Questão Coimbrã estão lançadas ao solo literário português as sementes do Realismo80.
A cidade de Coimbra, segundo Eduardo Lourenço81, até à primeira metade do
século XX, era a única cidade de Portugal com uma mitologia propriamente cultural,
oriunda do tempo do romantismo, e mesmo de Camões, renovada com a famosa geração
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da Presença. Esta afirmação do filósofo português confirma a continuação do espírito
conimbricense na realidade cultural oitocentista da qual a Geração de 70 é o mais alto
expoente. Porém, o centralismo do país na sua capital, Lisboa, acaba por receber o
apostolado intelectual e cultural iniciado em Coimbra, dado que os jovens estudantes que
participaram, direta ou indiretamente, na Questão Coimbrã acabam por estabelecer-se lá,
o único local onde poderiam exercer com alguma eficácia a sua profissão.
Da deslocação laboral dos intelectuais de Coimbra para Lisboa nasceu o grupo do
Cenáculo82. Antero de Quental, após ter viajado ao estrangeiro, regressa repleto de ideia
novas e decidido a levá-las à prática, assume a liderança do grupo surgido da boémia
estudantil coimbrã agora a amadurecer na capital de Portugal.
Não nos parece pertinente dedicar mais atenção a este coletivo, dado que nos
afasta do âmbito central desta tese, no entanto, há que referir que foi no seio do grupo do
Cenáculo que o entusiasmo de Antero, e dos seus pares, levou à organização das
Conferências Democráticas do Casino83 na Primavera de 1871.
Não hesitamos em afirmar que este é o ponto mais alto da Geração de 70. Visavam
abrir um debate sobre o que de mais moderno, a nível de pensamento, se vinha fazendo
fora do país. Aproximar Portugal do resto da Europa era o objetivo máximo, anunciado,
aliás, no respetivo programa84, sendo que, para o nosso âmbito de estudo, devemos prestar
particular atenção aos títulos das conferências programadas85, em especial à segunda,
proferida por Antero de Quental, intitulada Causas da Decadência dos Povos
Peninsulares, à qual daremos mais relevâncias em capítulos posteriores.
A conferência que mais nos interessa para esta reflexão sobre iberismos culturais
foi a segunda a ser proferida, o que a faz estar no lote das cinco primeiras, as únicas
apresentadas em público, uma vez que, quando se esperava a sexta conferência, Os
Historiadores Críticos de Jesus, por Salomão Sáragga, o governo proibiu-as, levando ao
encerramento do casino86. Alegando que as conferências sustentavam doutrinas e
proposições que atacavam a religião e as instituições políticas do Estado Português, as
mesmas foram interrompidas por portaria ministerial. Os conferencistas reagiram contra
a censura governamental com um protesto público, ao qual se solidarizaram vários
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intelectuais e um dos grandes nomes da Geração de 1830, Alexandre Herculano, que
acudiu para auxiliar a nova geração em prol da defesa da liberdade de expressão87.
Toda a controvérsia gerada em torno das Conferências do Casino não impediu
que daí adviessem preleções que assumiram características de manifesto, sendo a
conferência de Eça de Queirós um claro exemplo em relação ao realismo em Portugal.
Contudo, o mais relevante para a presente tese é o discurso doutrinário pronunciado por
Antero de Quental, na noite de 27 de Maio de 1871, na sala do Casino Lisbonense. Causas
da Decadência dos Povos Peninsulares nos Últimos Três Séculos88 é uma referência
fundamental para que possamos traçar o perfil da atitude ibérica da Geração de 70.

1.2.2. Uma tríade iberista: Antero, Eça e Oliveira Martins
Antero de Quental, Eça de Queirós e Oliveira Martins, são os três nomes de
referência da Geração de 70 que nos acompanham para demonstrar a atitude como esta
encarou o iberismo finissecular. Não desprezamos estudos mais aprofundados, a
evidenciarem a existência de outros nomes associados à geração coimbrã bastante
involucrados no ideário iberista, no entanto, não sentimos necessidade de dar-lhe mais
destaque que a possível referência, pois, para aludir aos iberismos culturais que estão na
base de relações literárias no presente oitocentista de então ou no futuro inicio do século
XX, são estes três autores os que consideramos de mais importância.
Considerada por alguns académicos como a terceira geração romântica, a Geração
de 70, diversa como a representação destes três homens de letras, apresenta uma atitude
em relação a Espanha também diversa. De forma a elucidar o exposto, devemos centrarnos na atitude de cada um em relação ao sentimento ibérico que, segundo algumas
perspectivas, constitui para Antero de Quental, para Eça de Queirós e para Oliveira
Martins, algo mais conotado com uma tradição do que propriamente com uma inovação.
O passado oitocentista, desde a primeira metade do século até à década de sessenta
do século XIX, com mais ou menos fervor, esteve sempre acompanhado pela
problemática ibérica e, neste sentido, é mais do que evidente que intelectuais do gabarito
de Antero, Eça e Oliveira Martins não tivessem crescido alheios a esta questão, sendo
mesmo herdeiros dessa tradição intelectual, numa linha de continuidade e não de rutura,
como acontecera com a segunda geração romântica encabeçada por Feliciano Castilho.
Na seguinte citação de Magalhães, encontramos um exemplo de continuidade dessa
tradição intelectual iberista na obra de Antero de Quental:
Assim, quando em 1868 publica o seu brilhante ensaio intitulado Portugal
perante a Revolução de Espanha – ensaio este em que se defende a união ibérica
–, Antero está na realidade a ser fiel a uma tradição intelectual que o precede:
deste modo, neste texto, o autor das Odes modernas não desenha uma ruptura com
nada, antes sim dá continuidade a muita coisa. No século XIX peninsular, o
iberismo foi um hábito português e uma tentação espanhola. E contudo, em
Portugal perante a Revolução de Espanha, Antero parece muito inovador. Como
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sabemos, ele gostava de concluir as suas conferências ou estudos com uma
girândola final de brilhantes paradoxos argumentativos que deixavam o seu leitor,
ou o seu ouvinte, num confuso deslumbramento maravilhado – em tudo
semelhante ao que em nós deixam os últimos acordes impressionantes de uma
majestosa sinfonia do século XIX.89
Esta atitude paradoxal, já foi referida aquando da citação de Quental em que
propunha renegar a nacionalidade em prol do verdadeiro patriotismo, encontrá-la-emos
igualmente em Causas da Decadência dos Povos Peninsulares na forma como remata a
sua célebre intervenção: «Pois bem, meus senhores: o Cristianismo foi a Revolução do
mundo antigo: a Revolução não é mais do que o Cristianismo do mundo moderno»90.
Sem dúvida, estamos perante o génio de Antero pois relembremos que a segunda
conferência apontou como uma das principais causas da decadência peninsular o
obscurantismo do catolicismo pós-tridentino, aniquilador das liberdades locais e
individuais.
A esta causa, somemos-lhe a contrarreforma dirigida pelos jesuítas, a
centralização política realizada pela monarquia absoluta e o sistema económico
promovido pelos descobrimentos, com destaque para a política expansionista ultramarina,
impossibilitando o desenvolvimento da pequena burguesia. Segundo o autor da preleção,
estas são as principais causas para o atraso português e do atraso espanhol a partir do
século XVII e a sua consequente decadência91.
Apesar de justificar com veemência a decadência dos povos peninsulares, Antero,
por outro lado, não renegará o que ficará conhecido como «génio peninsular» e que
ajudará a entender a sua formulação de iberismo, mais do que cultural, de cariz intelectual
como justificaremos mais adiante.
Em 1868, em Portugal Perante a Revolução de Espanha, Antero apresenta-nos o
seu compromisso com um iberismo político, inerente ao federalismo democrático, o qual
podemos ver como a sua primeira fase iberista. Remetemos para Sáez Delgado e Pérez
Isasi a justificação como Antero via o contexto revolucionário espanhol benéfico para a
realidade portuguesa:
El panfleto Portugal Perante a Revolução de Espanha tiene su origen,
como anuncia su propio título, en la revolución española de 1868, “La Gloriosa”,
que Antero observa con cierta envidia, por los efectos benéficos que una
revolución semejante podría traer para Portugal. La solución política propuesta
por Antero pasa por un concepto clave: el de “Federación democrática”,
“Conciliação para todos os interesses, garantia para todas as liberdades, campo
aberto para todas as actividades, equilíbrio para todas as forças, templo para todos
os cultos, a federação é a única forma de governo digna de homens
verdadeiramente iguaes”.92
Porém, volvidos três anos, em 1871, na conferência Causas da Decadência dos
Povos Peninsulares, comprovamos que o pensamento de Antero de Quental adota uma
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forma mais depurada quando comparado com o panfleto sobre a posição portuguesa face
à revolução espanhola. Em vez de oferecer soluções de possível federação-republicanademocrática, ou advogar política de iberismo, o autor açoriano envereda por um certo
iberismo racial ou civilizacional para suportar as suas argumentações, justificando que as
causas de decadência de Portugal também se aplicam a Espanha. Veja-se, novamente, o
estudo de 2018, publicado em De Espaldas Abiertas, quando os seus autores referem:
Las causas alegadas para la decadencia de Portugal se aplican también a
España; los pueblos peninsulares los “caracteres essenciais da raça peninsular”,
un mismo “génio” o “espírito”, expresiones que a lo largo del siglo XIX traducen
indistintamente el concepto de Volksgeist herderiano. Se comprende, así, que para
Antero la decadencia de España y Portugal corresponda a una decadencia de su
nacionalidad, y que su polémica propuesta, avanzada en Portugal perante a
revolução de Espanha, sea “renegar a nacionalidade”.93
Este renegar da nacionalidade, intrínseco a um espírito do povo peninsular sob a
égide de Herder, é uma característica anteriana e uma marca paradoxal de um dos
iberismos nascido da Geração de 70.
É interessante ver como o protegido de Feliciano Castilho, o seu «Supra-Camões»,
Tomás Ribeiro contribuiu para os iberismos tão peculiares que advieram da Questão
Coimbrã. A sua obra, D. Jaime, não se resume a um nome próprio no título, sendo
geralmente ignorado o subtítulo que a completa em D. Jaime ou a dominação de Castela:
poema. Para além do nome do poema, Tomás Ribeiro, numa segunda edição do seu texto,
reforça e esclarece a sua obsessão anti-iberista num prólogo da sua autoria.
Para além de D. Jaime filiar-se voluntariamente na genealogia das obras que, em
Portugal, se convertem em cenário bibliográfico do debate ibérico, os versos de Tomás
Ribeiro incendeiam a jovem consciência e impulsos iberistas de um Antero de vinte e um
anos, de um Eça e de um Oliveira Martins a rondarem os dezoito anos.
Neste ponto sentimos a necessidade de voltar aos anos de 1862 e 1863 para
recordar que parte fundamental dos iberismos culturais da Geração de 70 são fruto de
percursos mentais, de ideias, de alguém que empiricamente desconhece a realidade do
país vizinho. O melhor exemplo deste iberismo intelectual é o autor de Odes Modernas
apesar de escrever sobre Espanha, poderia perfeitamente escrever sobre a realidade de
outra qualquer nação europeia.
Podemos encontrar a ausência de relações diretas com Espanha nas próprias
palavras de Antero de Quental em 1868, ano da publicação de Portugal Perante a
Revolução de Espanha. As mesmas podem ser encontradas numa relação epistolar
mantida com Alberto Sampaio, como podemos comprovar:
Há quatro ou cinco dias que estão abertas negociações com democratas de
Madrid (Partido Castellar) para me receberem como escritor português no jornal
democrático e ibérico que vão fundar. Este jornal, tendo a Ibéria no seu programa,
quer que de preferência se trate o assunto em português, porque (além de ir
acostumando os espanhóis à língua) é de muito peso em Portugal. Estão abertas
negociações: nada mais, porém, posso dizer, porque eu directamente não conheço
os homens: é o João de Deus que anda com isso.94
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A afirmação de Antero que «diretamente» não conhece os homens é a prova
evidente das relações do poeta açoriano com Espanha serem indiretas e que o seu iberismo
se baseia em pressupostos intelectuais, se desenvolve numa teoria. A este argumento
podemos juntar que, na opinião de Antero, a mediação de outros países europeus, França
ou Alemanha, poderiam servir de pontes culturais entre as duas culturas ibéricas. Isto é,
Antero entende que, para chegar a um melhor conhecimento mútuo da produção
intelectual dos dois países, a eventual mediação de uma tradução francesa ou alemã
poderá ter alguma importância, algo que justificou em carta ao seu congénere Oliveira
Martins, referindo-se ao desejo de reconhecimento europeu de História da Civilização
Ibérica.
A relação epistolar, já estudada por diversos autores e académicos, de Antero com
os seus contemporâneos, com destaque para Oliveira Martins, é a prova de um iberismo
mental, de cariz de sobremaneira teórico, predestinado a naufragar com o tempo numa
espécie de desilusão ideológica. A justificá-lo citaremos uma célebre carta de Quental a
Wilhelm Storck95, datada de 1887:
Durante o ano de 1867 e parte de 68 viajei em Franca e Espanha e visitei
os Estados Unidos da América. No fim desse ano de 68 publiquei o folheto:
Portugal perante a Revolução de Espanha. Advogava aí a União Ibérica por meio
da República Federal, então representada em Espanha por Castelar, Pi y Margall
e a maioria das Cortes Constituintes. Era uma grande ilusão, da qual porém só
desisti (como de muitas outras desse tempo) à força de golpes brutais e repetidos
da experiência. Tanto custa a corrigir um certo falso idealismo nas coisas da
sociedade!96
Ainda em relação a este tema, nos anos oitenta do século passado, Óscar Lopes97,
num capítulo dedicado ao patriotismo e iberismo anteriano, enunciou que o ideal iberista
do poeta apenas se manteve até 1874, ano da restauração da monarquia em Espanha, isto
é, durou apenas três escassos anos após as Conferências Democráticas de 1871, em que
deu a conhecer as célebres Causas da Decadência dos Povos Peninsulares nos Últimos
Três Séculos.
Ficar-nos-emos por este culminar sintagmático de «grande ilusão» ou «falso
idealismo» iberista de Antero de Quental, algo que extrapolava a outros universos
intelectuais do autor açoriano e nos remete para o grupo informal denominado, por
sugestão de Oliveira Martins, Vencidos da Vida98.
Antero de Quental não está fisicamente vinculado ao grupo que se reuniu
semanalmente para jantar e conversar, quer em espaços públicos, quer em residências
privadas (como acontecera com o grupo do Cenáculo), entre 1887 e 1889. Porém, partilha
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com estes membros um passado comum e um presente de clara renúncia às aspirações da
juventude, sendo, se assim o quisermos ver, o próprio poeta açoriano a confirmação
simbólica da desilusão e desistência desta geração aquando do seu suicídio em 189199.
Neste ponto, e aproveitando que os Vencidos da Vida (dos quais fez parte
tardiamente) foram por ele definidos «como um grupo jantante»100, centrar-nos-emos em
Eça de Queirós, indiscutivelmente a figura menos iberista desta tríade oriunda da Geração
de 70. Afirmamos menos iberista porque nos remetemos para a juventude do escritor, em
1866, quando escreve, na Gazeta de Portugal, o seguinte texto com referências
peninsulares:
Ainda ontem eu pensava que nós outros os peninsulares nem sempre
tínhamos sido uma nação estreita, de pequenas tendências, sonolenta, chata, fria,
burguesa, cheia de espantos e de servilidades: e que este velho canto de terra,
cheio de árvores e de sol, tinha sido pátria forte, sã, viva, fecunda, formosa,
aventureira, épica!101
Estes laivos juvenis do ideário iberista em Eça de Queirós impediram Gabriel
Magalhães (2007) de afirmar um carácter anti-ibérico do autor de Os Maias. Note-se que,
no quadro do terceiro romantismo, Eça manifesta a posição mais reticente relativa às
intimidades ibéricas que entusiasmaram os seus companheiros, isto é, em essência, «Eça
é anti-ibérico. É verdade que [...] o vimos a desenvolver-se dentro da fraseologia
peninsular do seu tempo e da sua geração [...]: pertencia a um Eça jovem e muito
influenciável»102.
A juventude de Antero, Eça e Oliveira Martins em plena Questão Coimbrã já aqui
foi mencionada e, apesar de vermos os jovens como alvos fáceis de influenciar, apenas
um ano depois da publicação na Gazeta de Portugal, o mesmíssimo Eça escreve a
seguinte reflexão, publicada agora no Distrito de Évora:
Sobre a Espanha sabem o meu pensamento, eu não sei ainda se lho disse,
mas devem prevê-lo: detesto os encontros e abraços da panela de ferro com a
panela de barro: detesto mais que se vá pedir esmola a um pobre e auxílio a um
paralítico. Detesto também o sistema militar de Espanha e aquela sinistra
colaboração de generais e de fidalgos. De resto amo tudo na Espanha. Somente
gostava mais dela, se ela estivesse na Rússia103.
A reiteração do verbo «detestar» (três vezes) neste parágrafo não são abonatórios
para a inclusão de Eça de Queirós nesta tríade iberista, porém, estas palavras no periódico
de Évora, muito circunscritas à época (ou não, se pensarmos em contextos históricos
espanhóis posteriores), acabam por não ser o único sinal de repúdio iberista queirosiano.
Tendo por base a biografia de Eça de Queirós elaborada por Maria Filomena
Mónica104, acreditamos que a atribulada carreira diplomática do autor como cônsul de
Portugal em Havana (apesar da curta estadia compreendida entre Dezembro de 1872 e
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Março de 1874) não angariou novas simpatias para com o centralismo de Madrid, pois,
como é sabido, na época, Cuba ainda se encontrava sob o domínio da coroa espanhola.
Encontramos mais sinais de uma suposta antipatia iberista na obra queirosiana
principalmente ao nível dos estereótipos, como podemos comprovar na sua mais
emblemática obra, e leitura obrigatória no ensino em Portugal, Os Maias:
Apenas ficaram sós, Palma voltou-se para o Eusébio, e deu-lhe conselhos
muito sérios sobre o sistema de tratar espanholas. Era necessário levá-las por bons
modos; por isso é que elas se pelavam por portugueses, porque lá em Espanha era
à bordoada... Enfim, ele não dizia que em certos casos, duas boas bolachas, mesmo
um bom par de bengaladas, não fossem úteis... Sabiam, por exemplo, os amigos,
quando se devia bater? Quando elas não gostavam da gente, e se faziam ariscas.
Então sim. Então, zás, tapona, que elas ficavam logo pelo beiço... Mas depois bons
modos, delicadeza, tal qual como com as francesas...105
O estereótipo é uma constante para denegrir o outro e bastante recorrente para o
outro peninsular. Para além da caricatura fica um olhar pobre da vida do país vizinho. Ao
conhecermos este olhar irónico sobre Espanha por parte de Eça de Queirós é fácil concluir
a existência de um certo mal-estar em relação ao país vizinho. A seguinte citação reforça
a conclusão enunciada:
Estamos sempre perante caricaturas – perante uma visão empobrecida, e
em certo sentido meramente «folclórica», da vida espanhola. É essa mesma
caricatura, esse mesmo olhar «folclorista» que está na base do comentário que Eça
faz ao assassínio de Cánovas del Castillo: «Esta tragédia foi grandemente
espanhola. Canovas gritando ‘Viva España!’, e a mulher quebrando o leque na
cara do assassino, são coisas só daquela terra ultra-sublime». Em Eça, há sempre
estes laivos irónicos quando se trata de Espanha – a sua obra transmite uma
estranha sensação de mal-estar hispânico.106
Eça não se fica pelo estereotipar do espanhol ou das espanholas como n’ Os Maias
e avança, como podemos ver na correspondência de Fradique Mendes, pelo campo da
literatura espanhola nesta recomendação de um bom professor de espanhol:
Minha cara amiga. O espanhol chama-se Don Ramon Covarubia, mora na
Passage Saulnier, 12, e como é aragonês, e portanto sóbrio, creio que com dez
francos por lição se contentará amplamente. Mas se seu filho já sabe o castelhano
necessário para entender os «Romanceros», o «D. Quixote», alguns dos
Picarescos, vinte páginas de Quevedo, duas comédias de Lope de Vega, um ou
outro romance de Galdós, que é tudo quanto basta ler na literatura de Espanha, –
para que deseja a minha sensata amiga que ele pronuncie esse castelhano que sabe
com o acento, o sabor, e o sal de um madrileno nascido nas veras pedras da Calle
Mayor?107
É frequente relacionar-se a Geração de 70 com a Generación del 98 espanhola,
devido às preocupações em torno ao futuro da nação, o espirito regeneracionista e à sua
implicação direta na política nacional que ambas partilhavam. No entanto, pode ser mais
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frutífero para esta monografia relacionar a geração coimbrã com um conjunto de
escritores espanhóis que lhes são cronologicamente mais próximos. Mencionamos Juan
Valera, Leopoldo Alas «Clarín», Emilia Pardo Bazán, os irmãos Giner de Los Ríos e
Menéndez Pelayo, todos destacados lusófilos, ainda que caracterizá-los como iberistas
seja mais discutível.
Todos os anteriormente mencionados são importantíssimos para a historiografia
dos iberismos oitocentistas, sendo o caso de Juan Valera108 paradigmático, uma vez que
residiu em Lisboa em várias épocas da sua vida e a quem, como vermos em páginas
posteriores, está dedicada a obra de Oliveira Martins, História da Civilização Ibérica.
Contudo, dedicaremos mais atenção a Leopoldo Alas, também apelidado de «Clarín», e
a Emília Pardo Bazán. Centrar-nos-emos nestes dois nomes pois, mesmo que de forma
quase intangível, podemos relacioná-los com Eça de Queirós.
António Apolinário Lourenço refere a existência de um razoável consenso no que
diz respeito à internacionalização da corrente naturalista se ter verificado em torno à
década de oitenta do século XIX, fruto do sucesso de vendas de L’assommoir, tal como
da polémica gerada por esse romance de Zola. Porém, esta sincronia europeia encaixa
mal, na sua opinião, com o caso português, devido sobretudo à rápida assimilação da
estética e dos postulados naturalistas por parte do autor de O Crime do Padre Amaro,
sendo esta obra considerada, em 1875, a primeira obra naturalista da narrativa portuguesa
e traduzida para espanhol, nesse mesmo ano, por um tradutor não identificado.
A tradução, quase simultânea, da obra de Eça de Queirós para espanhol prova que
existia conhecimento e algum reconhecimento por parte de escritores e críticos espanhóis
e que isso configurou um papel importante do desenvolvimento do Naturalismo
peninsular. Sáez Delgado e Pérez Isasi afirmam que é inegável que Eça de Queirós,
rapidamente traduzido e conhecido entre os críticos e escritores espanhóis, pode ser
considerado efetivamente como o núcleo central de uma série de relacionamentos
pessoais, intelectuais e textuais, que configuram o desenvolvimento do Naturalismo na
Península Ibérica.
Entre os mais destacados admiradores de Eça contava-se que Leopoldo Alas
«Clarín», o grande crítico espanhol a quem se deve, junto com Emilia Pardo Bazán, a
introdução e a reflexão sobre o Naturalismo em Espanha, por exemplo na sua conferência
«Naturalismo en el arte» (pronunciada no Ateneo de Madrid em 1882), na série de artigos
«Del Naturalismo» (publicados na revista La Diana entre 1 de Fevereiro e 16 de Junho
do mesmo ano), ou no prólogo de La cuestión palpitante de Emilia Pardo Bazán, portanto
convém recordar, igualmente, que Clarín foi o principal promotor de uma malograda Liga
Literária Hispano-Portuguesa, para a qual contava com a cumplicidade do poeta
português Joaquim de Araújo e com a promessa de adscrição de nomes como
Campoamor, Pérez Galdós, Giner de de los Ríos, Núñez de Arce ou Palácio Valdés, entre
muitos outros109.
O mesmo estudo recorda-nos que, apesar da tentativa frustrada de Leopoldo Alas
na criação da liga literária, este autor desempenhou um papel importantíssimo na
divulgação da literatura portuguesa no país vizinho, contudo, a figura central na sua
relação com a literatura portuguesa foi Eça de Queirós. O autor de La Regenta, em várias
ocasiões, em cartas, em artigos e ensaios, referiu-se à obra do escritor português e ao seu
Naturalismo.
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Neste âmbito, não nos estenderemos com mais conjeturas comparatistas,
rematando com uma possível presença direta de O Primo Basílio de Eça em La Regenta
de Clarín. Igualmente mencionamos a possibilidade de o escritor espanhol haver sido o
autor da misteriosa tradução, em 1884, da mesma obra de Eça de Queirós, seguindo a
mesma perspectiva de António Apolinário Lourenço.
Antes de prosseguirmos, não podemos deixar de fazer menção a uma intervenção
do Professor Carlos Reis, um dos mais prestigiosos nomes dos estudos queirosianos,
citada em 2007, aquando do primeiro congresso do RELIPES110 em Évora no ano
anterior.
Numa recente conferência, pronunciada precisamente no âmbito do
primeiro congresso do RELIPES que teve lugar em Évora, o Professor Carlos Reis
referia que Eça nunca terá chegado a reconhecer publicamente o valor de Clarín
– como vemos, também Fradique esquece outros nomes, não do presente, mas sim
do passado maior da literatura espanhola. E é que o esquecimento – mais até do
que o esquecimento: a vontade de esquecer – caracteriza muito as relações do
romancista de A relíquia com o país vizinho.111
Terminemos este triângulo naturalista ibérico, dentro desta peculiar tríade de
iberismos, cientes de que existem outros vértices112, os quais não abordaremos para nos
concentrarmos na escritora e crítica Emilia Pardo Bazán. Note-se que a lusofilia da
escritora galega é referenciada por especialistas como Pilar Vázquez Cuesta113, ainda na
segunda metade do século XX, e, na atualidade, por António Apolinário Lourenço114, mas
também posta em questão, em 2007, por Araceli Herrero de Figueroa115. Seja como for,
os testemunhos do seu interesse por Portugal e a sua cultura parecem estar fora de dúvida,
o que nos confirma várias viagens ao país vizinho e encontros com nomes relevantes da
intelectualidade de então como Teófilo Braga, Guiomar de Torrezão ou Oliveira Martins.
Existe ainda constância de frequentes intercâmbios epistolares e textos de Bazán sobre
Portugal, a sua literatura, particularmente sobre a relação entre Portugal e a Galiza.
Ficou bem patente o lamento de Pardo Bazán sobre o desconhecimento mútuo
destas duas realidades literárias e culturais, algo que podemos ver expresso, pela própria,
no artigo «Vecinos que no se tratan»:
En Portugal no saben Vdes. palabra de lo que en España se escribe y
piensa. Es más: experimentan Vdes., y al decir ustedes claro que aludo al público
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en general, instintiva antipatía por la cultura hispana y cierta voluntaria pereza que
les impide leer libros españoles”.
[reconhecendo, em simultâneo que] nosotros [...] vivimos sepultados en la
más crasa ignorancia respecto a Portugal, y no solo manifestamos indiferencia,
sino a veces ridículo desprecio.116
Estas palavras poderiam ser perfeitamente endereçadas ao autor d’Os Maias,
como temos vindo a evidenciar até ao momento. No entanto, o relacionamento de ambos
autores é tangível, ao contrário do que se sabe de Clarín, pois houve um encontro na
capital francesa, enquanto Eça de Queirós exercia funções diplomáticas em Paris, como
a escritora galega relatou em Um novelista ibérico (Eça de Queirós). Neste escrito, Pardo
Bazán faz um breve apanhado da obra queirosiana, a par de um lamento reiterado sobre
a distância intelectual que distancia Portugal de Espanha, onde aproveita para esboçar
uma crítica extensiva à grande maioria dos escritores do seu tempo:
Este gran artista portugués sería mucho más grande, casi perfecto, si
hubiera brotado de la misma entraña de su nación; si fuese castizo, neto, lusitano
o peninsular hasta las cachas, hijo continuador de la tradición literaria de su país
[...] Así el flaco de la coraza, el talón de Aquiles de Queiroz es el
afrancesamiento.117
Em relação ao afrancesamento de Queirós, Pardo Bazán vai mais fundo no seu
ensaio La cuestión palpitante (prologado, curiosamente, por Leopoldo Alas, «Clarín»)
quando menciona que o escritor português no seu O Primo Basílio «imita a Zola hasta
beberle el alma». Ressalve-se que esta crítica se enlaça com a consideração geral de Pardo
Bazán relativamente ao Naturalismo francês, ao qual opõe uma versão espanhola
matizada e, na sua opinião, mais possível de assumir desde um ponto de vista ideológico
ou artístico118.
A figura da escritora galega é importantíssima igualmente para a consolidação do
regionalismo político e no Rexurdimento literário galegos, com os quais Pardo Bazán
manteve uma relação ambivalente e que merece mais atenção fora do âmbito da nossa
tese119.
Terminada a nossa abordagem ao triângulo naturalista ibérico, cujos vértices
encontramos em Eça, Clarín e Pardo Bazán, retomemos o fio argumental em outro nome
da Geração de 70 e inumerosas vezes já mencionado: Oliveira Martins.
Se em Antero de Quental encontramos um iberismo de génese política,
posteriormente cultural, e altamente intelectualizado, culminando num desenlace de
desilusão ideológica, em Eça de Queirós temos unicamente um ligeiro iberismo púbere,
por outras palavras, um iberismo iniciático que não passou da epiderme, sendo renegado,
possivelmente, devido à experiência consular do autor em Cuba.
Comparado com os seus congéneres de Coimbra, a relação de Oliveira Martins
com Espanha faz com que estejamos perante o caso mais complexo de todos e, desde o
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nosso ponto de vista, o mais rico para o estudo dos iberismos culturais, sendo o seu legado
em autores vindouros um claro exemplo disso.
A partir deste momento omitimos Eça de Queirós da nossa linha de argumentação,
pois é mais do que evidente o seu ceticismo ibérico, algo que afirmamos cientes de nos
poderem acusar de eufemismo. O mesmo não é possível fazer com Antero, dada a relação
mantida com Oliveira Martins que os leva a ter características comuns nos seus iberismos.
Esses pontos em comum não impediram que cada um dos autores manifestassem um
iberismo sui generis e serem de efetiva importância para a compreensão das relações
culturais e literárias finisseculares entre Portugal e Espanha.
Antes de avançarmos mais nesta dissertação, agora a centrar-se no iberismo de
Oliveira Martins, não podemos deixar de referir a visão de Óscar Lopes sobre a íntima
relação deste com o poeta dos Açores. Atestada não só por uma correspondência120, de
tom altamente confessional, e pela publicação, em 1886, dos Sonetos Completos de
Antero, coligidos e prefaciados por Oliveira Martins, Óscar Lopes vê nesta forte
cumplicidade um forte reflexo do carácter de Quental:
A intimidade com Oliveira Martins é, insistamos, a de como se se revisse
num alter ego com cuja trajectória ideológica se identifica e através da qual, sob
certo aspecto (a meu ver, de muito discutível exemplaridade) se deseja sentir
politicamente realizado.121
Sabemos que o autor de Odes Modernas preconizou um iberismo intelectualizado,
claramente teórico que desaguou na desilusão ideológica, porém, Oliveira Martins, fruto
da sua experiência vital, enveredou por um iberismo mais concreto e pragmático. Ao
contrário dos seus congéneres desta tríade iberista, o autor de História de Portugal é o
único a quem podemos efectivamente atribuir um perfil plenamente ibérico. Tal
atribuição deve-se ao facto de Oliveira Martins ter residido em território espanhol durante
quatro anos, mais especificamente entre os anos de 1870 e 1874, sendo uma vivência cuja
importância deve ser ressaltada.
Ao viver em Espanha, Oliveira Martins obteve um conhecimento in loco e
vivenciou uma experiência privilegiada, na primeira pessoa e de cariz empírico, ao invés
de Eça que se assomou desde uma distância irónica, ao contrário igualmente de Antero
de Quental, que, de facto, não abandonou o campo da abstracção filosófica.
O iberismo de Oliveira Martins deve-se, particularmente, às circunstâncias deste
haver residido em Espanha, mais concretamente na Andaluzia, e ter viajado bastante neste
país (algumas dessas viagens deram origem a livros), como, mais adiante, poderemos
comprovar.
Eloy Fernández Clemente resume a estância e a conjuntura pessoal de Oliveira
Martins da seguinte maneira:
Em 1870, com apenas 25 anos, Joaquim Pedro de Oliveira Martins é um
escritor afirmado e bem relacionado no ambiente literário português. Contudo,
com a falência da empresa em cuja administração trabalhava, a Ellicott Abreu &
C.a, vê-se obrigado a procurar novo modo de vida. Aceita exercer funções de
administrador de uma mina da portuguesa Companhia de Minas Fundição de
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Chumbo de Santa Eufémia, localizada em Córdova, na Andaluzia espanhola, onde
permanece entre 1870 e 1874.122
Atualmente, e privilegiando fontes empresariais mineiras e a correspondência da
época, já é possível reconstituir a estadia em Espanha de Oliveira Martins (da qual Antero
de Quental não ficou alheio, visitando-o em Outubro de 1870123), e ver como esta
experiência vital marcou as relações e obra futura de Oliveira Martins. No entanto, feita
esta menção, centrar-nos-emos na sua História da Civilização Ibérica onde explicita e
desenvolve historicamente conceitos como «raça» ou «civilização» em linha de
convergência com o pensamento de Antero.
Neste ponto, podemos afirmar que Oliveira Martins foi dos primeiros portugueses
a deslocarem a problemática das relações com a Espanha para uma dimensão cultural,
sendo a História da Civilização Ibérica o exemplo da primeira visão integrada da história
de Portugal e Espanha desde um ponto de vista civilizacional124. Distante duma ideia
federalista, legada por La Iberia de Sinibaldo de Mas, Oliveira Martins vai ao âmago do
conceito de civilização ibérica, abrangendo o conceito de Espanha (Hespanha, no texto
original de 1879) aos habitantes dos dois países, distinguindo-os, assim, do resto da
Europa.
Se existe algum fragmento que condensa a essência de História da Civilização
Ibérica, não nos cabe dúvida de que seria este, contido na introdução dedicada ao
território da Península:
Se a geografia é a nosso ver uma causa das graves diferenças que, segundo
as regiões, distinguiram os espanhóis na história e os distinguem ainda hoje,
mantendo visíveis caracteres etnológicos nem sempre fáceis de determinar nas
suas afinidades, essa causa não basta para que, acima de tais diferenças, a história
nos não mostre a existência de um pensamento ou génio peninsular, carácter
fundamental da raça, fisionomia moral comum a todas as populações de Espanha;
pensamento ou génio principalmente afirmado, de um lado no entusiasmo
religioso que pomos nas coisas da vida, do outro no heroísmo pessoal com que as
realizamos. Daqui provém o facto de uma civilização particular, original e
nobre125.
Esta postura civilizacional, adotada pelo autor de Os Filhos de D. João I, reforça
a defesa da origem dos povos ibéricos, nascida da combinação dos berberes do Norte de
África (líbio-fenícios) com a influência dos romanos, da qual Oliveira Martins realça a
ideia de génio ou alma peninsular126. Por outras palavras, o génio peninsular é o somatório
das diversas raças, tradições e instituições inerentes à história secular da Península.
Estamos perante uma ideia que associa um principio biológico a um carácter
nacional que Oliveira Martins explicita no primeiro capítulo da quarta parte da obra, o
qual intitula «O Génio Peninsular»:
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As nações são, com efeito, seres colectivos, e o seu desenvolvimento é em
tudo análogo ao dos seres individuais. A biologia, ou ciência da vida, abraça
também a história dos povos. Os órgãos do corpo social apresentam-se, primeiro,
como esboços rudimentares: e o conjunto possui apenas o carácter de agregação.
À medida que a acção e reacção dos diversos elementos obriga cada um deles a
definir-se e a especializar-se, vai aparecendo o princípio de coordenação comum,
espécie de princípio vital social: assim também da primitiva agregação celular sai
o organismo. [...]
A história de uma civilização consiste, pois, em três grandes épocas; e o
historiador tem de, com elas, mudar de campo de observação. Na primeira, a
agregação dos elementos reduz a história à narrativa dos factos e à descrição das
condições do meio; na segunda, a organização obriga-a a estudar a concatenação
sistemática das instituições, dos costumes, dos movimentos de classes; na terceira,
finalmente, a íntima corrente da história só se encontra nas deduções das ideias e
na natureza dos sentimentos colectivos. É evidente, pois, que os processos têm de
variar com a natureza das observações.
Quando as nações, depois de uma lenta e longa elaboração, atingem esse
momento culminante em que todas as forças do organismo colectivo se acham
equilibradas e todos os homens compenetrados por um pensamento, a que se pode
e deve chamar alma nacional - porque o mesmo carácter tem nos indivíduos aquilo
a que chamamos alma - é então que se dá um fenómeno a que também
chamaremos síntese da energia colectiva. A nação aparece como um ser não
apenas mecânico, quais são as primeiras agregações; não somente biológico,
como nas épocas de mais complexa e adiantada organização; mas sim humano isto é, além de vivo, animado por uma ideia. Nestes momentos sublimes em que
a árvore nacional rebenta em frutos, o génio colectivo já definido nas
consciências, realiza esse mistério que as religiões simbolizaram na encarnação
dos deuses. Encarna, desce ao seio dos indivíduos privilegiados: e dessa forma,
adquirindo o que quer que é de forte que só no coração dos homens existe, actua
de um modo decisivo e heróico127.
Cremos ser fundamental a transcrição deste excerto, no qual Oliveira Martins
abriu novos horizontes para o ideário iberista, projetando assim a sua História da
Civilização Ibérica para um estatuto cuja intelectualidade peninsular oitocentista elevou
a referência, tal como as gerações vindouras, que na sua figura encontrarão o grande
referente do iberismo cultural.
Na senda de Alexandre Herculano, Martins retomou a narrativa do seu mentor, na
qual destacava a artificialidade da nacionalidade portuguesa na época de D. Afonso
Henriques, porém há que destacar, como fez César Rina, que fragmentos de ambos
autores foram citados com profusão e descontextualizados em ambientes iberistas como
argumento de autoridade peninsular, apesar de, nem Herculano, nem Martins,
manifestarem posturas unionistas ou anexionistas128.
História da Civilização Ibérica é uma façanha intelectual que ajudou a superar
uma mundivisão exclusivamente política predominante no ideário iberista do século XX,
uma «espécie de digno quixotismo do pensamento» como podemos aprofundar na
seguinte referência:
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Não deixa de ser uma aventura intelectual, uma espécie de digno
quixotismo do pensamento, este projecto de unificar a diversidade ibérica, de
conglomerar a variedade peninsular. É como se Oliveira Martins pretendesse colar
os cacos da Ibéria – e, assim, proceder à sua restauração. A História da civilização
ibérica é precisamente isso: um restauro da integridade peninsular. E esse
restaurar da consistência una da Península só poderia ser feito por alguém que
bem conhecesse, que conhecesse na prática os seus fragmentos. [...] Tanto mais
que Oliveira Martins une, une e unifica, mas não uniformiza. Quer dizer: o seu
projecto de encontrar aquilo a que ele chama o «génio peninsular» (expressão que
partilhava com Antero, como vimos) não significava o apagamento, a rasura das
diversas modulações desse génio nas múltiplas regiões da Península. O
pensamento do autor de Os filhos de D. João I move-se sempre com uma elegância
complexa por entre as antíteses peninsulares.129
No excerto anteriormente citado, existe ainda uma chamada de atenção para como
estes paradoxos da união e da separação peninsulares serem questões profundamente
atuais, cenários onde decorre ainda hoje o drama da hispanidade, com cismas entre
independentistas e unionistas, o recente caso catalão é um desses exemplos.
Sem dúvida, em Oliveira Martins encontramos a união e não a unificação
peninsular. Superado o iberismo político (monárquico ou republicano) e económico,
inspirado por o Zollverein alemão, a História da Civilização Ibérica envereda por uma
nova forma de entender as identidades peninsulares como rebentos de um mesmo
substrato, dotados de um espírito comum, mas suscetíveis de serem estados
independentes. O caso português, segundo Oliveira Martins, é paradigmático. A chave da
autonomia lusa reside na sua vontade política de independência130 e não em supostas
diferenças raciais com os restantes povos peninsulares.
Desta forma, assentadas as bases do seu iberismo numa identidade histórica e
étnica diferenciada no contexto europeu, esta obra granjeou ao seu autor um
reconhecimento por toda a Península, algo já por nós mencionado, mas que, nesta citação,
podemos encontrar com nomes e apelidos:
La obra fue el referente cultural de la historia peninsular hasta el primer
tercio del siglo XX, fundamental para autores como Menéndez Pelayo, Juan
Valera –al que dedicó la tercera edición–, Joan Maragall o Miguel de Unamuno.
Este iberismo unía los destinos de los pueblos peninsulares desde planteamientos
espirituales, a la vez que aparcaba la unión política de sus proclamas. Supuso la
concreción de un proyecto de regeneracionismo historicista y una alternativa
teórica a las narrativas nacionales desde una óptica ibérica. En sus páginas se
abordaron conceptos como el de civilización ibérica o el de genio peninsular, lo
que la convirtió en la primera historia de dimensión peninsular.131
Todos os nomes, aludidos por César Rina, têm particular importância nos
iberismos culturais oitocentistas, porém, dado que o nosso objetivo é traçar um panorama
geral deste contexto fundamental para as relações literárias e culturais ibéricas e não um
estudo exaustivo do mesmo, centrar-nos-emos em Menéndez Pelayo e Juan Valera,
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autores facilmente vinculados com o pensamento de Oliveira Martins como veremos em
seguida, num excerto de uma epístola entre os intelectuais espanhóis na qual se aponta a
obra de Martins: «Debe Vd. llamar la atención sobre el libro de Oliveira Martins, que,
además de estar muy bien escrito y de traer puntos de vista nuevos [...] es hasta ahora lo
más ibérico que ha salido de pluma alguna española ni de allá ni de acá»132.
Esta carta de Menéndez Pelayo a Juan Valera, curiosamente datada de 5 de
Outubro de 1886 (uma data, num futuro próximo, com claras conotações para o
republicanismo peninsular, graças à implantação da república em Portugal), chama à
atenção de Juan Valera para o olhar inovador de Martins, segundo ele o mais ibérico desse
coletivo supranacional de Hespanha.
Os princípios da decadência dos povos peninsulares detetados por o autor de
História da Civilização Ibérica não distam dos do seu congénere Antero de Quental,
remetendo-os para o absolutismo, a expansão ultramarina e a intransigência religiosa,
sendo que a solução passaria por princípios democráticos aplicados no seio das
sociedades peninsulares. Note-se, uma vez mais, que Oliveira Martins jamais preconizou
futuras uniões políticas ibéricas, o que não invalidou que questionasse uma das principais
barreiras para que uma união ibérica fosse viável, isto é, que questionasse a visão
tradicionalista do nacionalismo português como superação do espírito anexionista de
Castela. Podemos encontrar esta reflexão nas próprias palavras de Oliveira Martins,
citadas por Montserrat Huguet:
Cuando se observa, señores, el contorno de la Península hispana
delineando un cuadrado casi perfecto, y en ese cuadrado la zona portuguesa que
bordea, aunque incompletamente, la faz occidental, desde luego se comprende
cómo los pueblos de la España, separados en varios reinos, que al fin vinieron a
fijarse en dos, representan en el mundo uno solo e igual pensamiento, una sola
soberanía de acción.133
É evidente que esta intervenção do autor de Os Filhos de D. João I nos remete
para anos posteriores à publicação da sua obra central para o âmbito do iberismo, no
entanto é emblemática da sua mundivisão e remete-nos para uma importante
contextualização política mundial oitocentista.
Não nos esqueçamos que Oliveira Martins escreveu História da Civilização
Ibérica numa época marcada pelo avanço do imperialismo britânico e alemão, a par da
emergência dos Estados Unidos, o que evidenciou uma consciência, recorrendo a
terminologia do presente, da perda de peso geopolítico peninsular a nível mundial.
Aliado a isto, ainda encontramos no imaginário europeu uma «lenda negra»
herdada do iluminismo e que podemos encontrar na obra inacabada de Thomas Buckle,
History os Civilization in England, de 1861, na qual dedica um capítulo a Espanha
centrado na noção dicotómica de norte/progresso e sul/atraso (argumento simplista que
perdura até aos nossos dias), incidindo na espiritualidade como fundamentalismo, na sua
incapacidade para o comércio ou para liderar revoluções e que condenava os povos do
sul ao servilismo, ao contrário do horizonte germânico ou anglo-saxão que representava
o individualismo e as liberdades. Aos latinos, associados a coletivismos, restava a
submissão à figura de um César.
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Teófilo Braga, nome incontornável do iberismo político, como mencionámos, foi
bastante crítico com esta interpretação dicotómica entre povos e civilizações do Norte
versus Sul e, a par de outras teses possivelmente controversas, na sua obra As Modernas
Ideias na Literatura Portuguesa, questionou esta subordinação cultural que Buckle
preconizava, sendo um documento imprescindível para a compreensão do século XIX
peninsular134.
Não duvidamos que História da Civilização Ibérica tenha surgido com esse título
como uma resposta portuguesa consciente da mundivisão buckliana, levando a um
interesse circunstancial em aprofundar relações culturais com Espanha em detrimento da
sua mais velha aliada, Inglaterra, algo que ainda mais se acentuará em 1890 com o famoso
Ultimatum britânico a Portugal.
No próximo excerto, ilustramos o contexto europeu oitocentista e como Oliveira
Martins questiona os estigmas impostos pela historiografia europeia do Norte,
insurgindo-se contra a tentativa de subordinação civilizacional imposta pela civilização
inglesa:
Más allá del debate historicista, encontramos el interés por desarrollar en
la cultura portuguesa una hispanofilia que actuara a la vez como anglofobia. Con
estos fines Oliveira Martins cuestionó la leyenda negra del atraso peninsular que
perpetuaba la historiografía europea. Esta leyenda negra, fraguada durante siglos
por viajeros europeos y románticos, proyectó una imagen de la Península como
espacio de atraso, salvajismo, cuasi africano, una tierra de superstición que
afirmara Voltaire. Para William Prescott, entre otros tantos hispanistas
decimonónicos, el problema no estaba en la raza peninsular si no en la perniciosa
influencia del catolicismo y la monarquía. Buckle, por su parte, dentro del
paradigma del progreso y de la filosofía positiva, esbozaba una historia de la
civilización universal liderada por Inglaterra, que debía conducir a los demás
pueblos por el camino de las libertades individuales y de la civilización. En este
esquema evolutivo, la península ibérica se encontraba alejada del progreso por sus
vinculaciones con la religión, las conquistas y el absolutismo. Para Oliveira
Martins la teoría de Buckle pretendía “subordinar todos los genios al genio
británico, y el curso del desarrollo de todas las civilizaciones a la civilización
inglesa.135
Ao enunciar o «génio peninsular» na sua obra de referência, Oliveira Martins
encontra no substrato ibérico, na história secular dos povos da Península, uma aliança
espiritual que supera a dependência britânica por parte de Portugal e uma das causas da
decadência lusitana. Ainda mais, anos mais tarde, em plena crise do Ultimatum britânico
em que Martins acentua a sua anglofobia, propondo um pacto peninsular iberoamericano, especialmente, em 1892, a propósito das comemorações do descobrimento da
América por Colombo.
Ao ligar a Península Ibérica às Américas, começa-se igualmente a falar de raça
hispânica, conceito étnico-cultural usado para nomear a comunidade hispano-americana.
Oliveira Martins é bastante consciente da importância transatlântica do iberismo e como
o «génio peninsular» havia acompanhado a expansão dos séculos XV e XVI de Portugal
e Espanha. Vejamos as suas palavras a este propósito:
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Portugal, con el Brasil, que es su hijo, ocupa más de cuatro millones de
kilómetros cuadrados de tierra, sobre los que viven treinta y dos millones de
hombres hablando la lengua de Camões. España, con sus colonias, y el manojo de
naciones americanas [...] ocupan casi nueve millones de millas cuadradas, sobre
las que viven más de sesenta millones de hombres hablando la lengua de Calderón.
Nuestro impero ibérico, o hispánico, hoy desmembrado, ocupa casi la cuarta parte
de la superficie terrestre del globo y cuenta con cerca de cien millones de
hombres.136
Esta expansionismo cultural iberista de Oliveira Martins que, como é possível ver
nas referências bibliográficas e nas citações, está muito bem estudado, leva-nos à sua
relação com Juan Valera137, diplomata espanhol a quem dedicou a terceira edição da
História da Civilização Ibérica e que passou a sustentar ideias iberistas cujos contornos
e base teórica encontram suporte no autor português.
A correspondência entre ambos é um excelente exemplo de diálogo peninsular,
onde prevalecem conceitos de unidade na diversidade, tradição e modernidade no âmbito
tão complexo das várias atitudes ibéricas que poderiam confluir num só pensamento.
Porém, não vamos aprofundar a sua relação e limitar-nos-emos a fazer referência a uma
carta de Oliveira Martins a Valera, onde é evidente a necessidade da expulsão da
influência anglo-saxónica da Península de forma a garantir a unidade espiritual dos povos
ibéricos:
Expulse o inglês de Gibraltar, consolide o seu domínio africano obtendo
assim um lugar nas águas mediterrâneas, estreitem-se as relações com Portugal ao
ponto de, a não fazermos um só povo, sermos dois num só corpo, conforme dizem
as letras sagradas138.
Com tudo o que até aqui foi exposto sobre o iberismo de Oliveira Martins (e
sabendo que muito mais há que explorar fora do âmbito desta monografia), resta-nos
responder à mesma questão que tentámos responder em relação aos seus congéneres Eça
e Antero. Em que águas desagua o iberismo de Martins?
Para além da hidrografia ibérica, o autor de a Vida de Nun’Álvares navegou pelo
Atlântico para reconhecer o génio ibérico no continente americano, algo que o
intelectualismo de Antero não concebera e a desconfiança irónica de Eça ignorara.
Vejamos como as palavras do próprio, num artigo intitulado «Iberismos», nos ajudam a
responder à derradeira pergunta:
[...] é óbvio, pois, que o interesse recíproco da Espanha e de Portugal está
em que nenhum de nós pense, nem de longe, em aventuras perigosas para o futuro
de ambos. União de pensamento e acção, independência de governo: eis, a nosso
ver, a fórmula actual, sensata e prática do Iberismo. [...]
Qual é, portanto, em resultado de todas estas considerações várias, o
programa que o juízo aconselha às duas monarquias da Península? É o regresso à
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tradição de Avis, a política de cooperação, despida, porém, das esperanças
recíprocas de absorção pelo processo anacrónico dos enlaces dinásticos139.
Não podemos dissociar uma possível resposta de publicações inerentes ao fim da
vida de Oliveira Martins, e de igual importância para o seu legado intelectual, como Os
Filhos de D. João I e Vida de Nun’Álvares. Desta forma, o percurso ibérico de Oliveira
Martins conflui num iberismo protetório, pragamático e criterioso, culminando numa
dinastia ímpar para a insubmissão portuguesa perante Castela. É possível que, na última
década do século XIX, o sentimento peninsular de Oliveira Martins não fosse mesmo de
finais dos anos 70, aquando da publicação de História da Civilização Ibérica, apesar de
não se denotar uma renúncia da vivência ibérica, parece-nos ser possível encontrarmos,
no último autor da nossa tríade iberista, uma certa prudência quanto ao seu entusiasmo
inicial. Neste sentido, deparamo-nos com um percurso fundido com o de Eça e o de
Antero, o que sugere uma visão de deceção quanto aos ideais ibéricos no fim dos
percursos biográficos e intelectuais destes três representantes emblemáticos da Geração
de 70.
Desde a nossa perspectiva, Antero é o único sobre quem podemos afirmar tal
deceção e a qual podemos encontrar cabalmente documentada. Quanto a Eça, já o
referimos antes, acreditamos ser tão fácil refutar o seu iberismo em anti-iberismo que
mencionar uma deceção é especular algo que, possivelmente, jamais passou pela mente
do escritor. Porém, o caso de Oliveira Martins, no que nos concerne, sem dúvida o mais
rico a nível vivencial e, até mesmo, intelectual, não nos permite afirmar uma possível
desilusão iberista. Para rematar esta ideia, recorremos à obra póstuma de Martins, Cartas
Peninsulares, na qual entendemos vislumbrar como o autor não só via o país vizinho, mas
como também o vivia:
Saí de Lisboa com o propósito de visitar algumas povoações castelhanas
da fronteira de leste, nessa zona chamada terra de Campos, e que tão intimamente
está ligada à história nacional portuguesa desde os seus primórdios até às guerras
do princípio do século. Saí também com a ideia de que essa excursão, agora, em
junho, quando o sol começa a queimar nas planícies de Castilla-la-vieja, me
tonificaria as forças deprimidas por uma enfermidade passada140.
Este sentimento telúrico, revigorante, que Oliveira Martins associa ao país
vizinho, secundado pelos quatro anos em que residiu em Espanha para gerir as minas de
Santa Eufémia, não se pode entender exclusivamente como uma ideia paradoxal de
entender o outro para entender-se a si próprio. E, por que não, o sentimento próprio de
nacionalidade de Martins não necessitar (como preconizava Antero) ser renegado e, à
semelhança do seu génio peninsular transatlântico, extrapolar o conceito de nação,
chegando ao substrato peninsular, tal qual como a sua História da Civilização Ibérica?
Enquanto esta dúvida pairar sobre na nossa perspectiva, parece-nos excessivo
consubstanciar os ideais iberistas da Geração de 70 num fracasso total e remetemo-nos,
principalmente, para o legado de Oliveira Martins no pensamento de futuros intelectuais
peninsulares do calibre de Teixeira de Pascoaes ou de Miguel de Unamuno, por exemplo.
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1.2.3. Outros ângulos da Península: Catalunha, Galiza e País Basco
Existe a tendência ao abordar-se o tema do iberismo, ou iberismos, no plural,
como nos estamos a referir ao longo desta introdução, para que o assunto se centre em
Espanha (com destaque para a entidade de Castela) e em Portugal. É indiferente se nos
centramos nos seus aspetos económicos, políticos ou, como é o nosso caso, nas relações
culturais e literárias da Península. Essa é a propensão, porém, há que fazer-se a devida
menção, ainda que de maneira sucinta, aos renascimentos literários catalão, galego e
basco.
No último terço do século XIX, os movimentos de «ressurgimento» ou
«renascimento» que brotam na Europa procuram acordar os povos adormecidos do seu
sono secular e assim conduzi-los à independência (o crescente nacionalismo irlandês na
década de oitenta do século XIX é o melhor exemplo) ou, por outro lado, à unificação
que recuperaria o esplendor passado, da qual salientamos como paradigma o carismático
líder italiano, Giuseppe Garibaldi, figura notável da unificação de Itália.
Neste âmbito, torna-se essencial abordar o pensamento do sociólogo Anthony D.
141
Smith , considerado um dos fundadores do estudo interdisciplinar do nacionalismo, cuja
premissa de sucesso para a existência de uma nação (ou nacionalismo), grosso modo, se
baseia na prévia existência de uma comunidade étnica.
A Península Ibérica também encontrou no nacionalismo oitocentista uma forma
de regeneração à decadência evidenciada por tantos políticos e intelectuais de dentro, e
fora, do espaço peninsular. O nosso objetivo é aludir aos movimentos literários e culturais
surgidos na Catalunha (Ranaixença catalana), na Galiza (Rexurdimento gallego) e, em
menor medida, no País Basco (Euskal Pizcundea), algo impossível de se fazer sem ter em
conta um carácter nacionalista inerente a estas identidades nacionais ibéricas.
Apesar da brevidade da nossa abordagem, chamamos à atenção para a necessidade
de se ter em conta o duplo carácter retroativo e proactivo do nacionalismo, isto é, ao
diagnosticar-se a decadência nacional e literária, faz-se com o objetivo de subverter esta
situação, apelando a um espírito de regeneração, uma vez mais nacional e literária. A
seguinte citação ilustra esta chamada de atenção, contextualizando-a no âmbito
especificamente literário:
En el ámbito específicamente literario también se observa este doble
carácter de nacionalismo, desde los inicios mismos del siglo XIX: el elemento
retroactivo impulsa la recuperación de textos y documentos medievales y áureos
(sobre todo) y la propia labor historiográfica, mientras que el carácter proactivo
se manifiesta en la utilización de materiales como “buenos modelos” para los
futuros escritores nacionales, así como en la promoción activa de la propia labor
de creación literaria en la lengua nacional. En cualquier caso, cabe hacer notar que
esta tentativa de replicación de las glorias literarias pasadas en el presente y en el
futuro se realiza no solo como fin en sí misma, sino sobre todo – esto se aprecia
muy claramente en los textos de Teixeira de Pascoaes – como herramienta para
141
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un resurgimiento nacional en otros ámbitos sociales, culturales e incluso
políticos.142
O ressurgimento das literaturas nacionais, interrompidas nos casos galego e
catalão ou sem desenvolvimento expressivo como o caso do basco, está muito associado
aos certames literários anuais que dão pelo nome de «Jogos Florais»143, uma tradição de
origem latina144, associada ao tempo primaveril, na qual se premiava as melhores
composições criadas geralmente a partir de um tema previamente proposto.
Por influência francesa, encontramos os primeiros certames organizados a partir
da segunda metade do século XIX, primeiro na Catalunha, depois na Galiza e, por último,
no País Basco. Efetivamente, descobrimos a organização dos primeiros Jogos Florais,
conotados com as literaturas ibéricas, fora do espaço peninsular em 1853. Os mesmos
foram organizados no País Basco francês (em eusquera Iparralde), sendo certames
claramente influenciados pelos Jeux Floraux franceses. Por sua vez, a realização em solo
peninsular ocorre, duas décadas depois, em 1879, no País Basco espanhol (Hegoalde),
sendo precedidos desde 1859 pelos Jocs Florals catalães (onde se atribuíam prémios à
melhor poesia amorosa, religiosa e patriótica) e pelos Jogos Florais da Galiza, convocados
desde 1861.
Diga-se de passagem, que a tradição dos Jogos Florais, principalmente a partir do
século XX e em outras partes do território espanhol, primou por abrir estes certames
literários a autores portugueses e americanos. Um exemplo de participação portuguesa
nos Jogos Florais é o do alentejano António Sardinha que, com o pseudónimo António
de Monforte, obteve em 1909, nos Jogos Florais Hispano-Portugueses de Salamanca, o
prémio que o tornou reconhecido no universo das letras peninsulares. Anos mais tarde,
em Outubro de 1924, proferiu um discurso nos Jogos Florais realizados em Badajoz em
que mencionava uma festa do génio peninsular na sua unidade espiritual de um dualismo
que «na vida da Hispânia-Madre Portugal e Castela rigorosamente vinculam e
perpetuam»145.
De novo focados no ressurgimento literário oitocentista, salientemos que, à parte
de algumas iniciativas isoladas, fruto do entusiasmo de alguns indivíduos, estamos
perante movimentos amplos e heterogéneos, compostos por escritores e intelectuais que
partilham a intenção de recuperar e regenerar a literatura nacional, apesar da dificuldade
em balizar inícios ou fins que não estejam conotados com eventos simbólicos, de âmbito
literário ou não.
É o caso da Renaixença catalana, cuja data de origem se situa em alguns casos
em 1833, data correspondente à criação do jornal El vapor, e, em outros, em 1877, ano
da publicação do poema «L’Atlantida» de Jacint Verdaguer, onde pontificam outros
nomes como Aribau, Ángel Guimerá ou Narcís Oller146. Quanto ao Rexurdimento
gallego, balizado pela publicação de Cantares gallegos de Rosalía de Castro (ainda que
com alguns antecedentes de menor destaque), alcança a sua maturidade em 1880 com a
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Sáez Delgado e Pérez Isasi (2018), op. cit., p. 37.
Do latim Ludi Floreales, os «Jogos Florais» são originários da antiga Roma e celebravam-se anualmente
de 28 de Abril a 3 de Maio. Dedicados à deusa Flora, estes jogos, como outros eventos associados à tradição
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trovadores medievales, se premia al vencedor con una flor natural».
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Para aprofundar o tema da origem dos Jogos Florais, recomenda-se a leitura de Howard Hayes Scullard,
Festivals and Ceremonies of the Roman Republic, Cornell University Press, 1981, p. 110.
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Cf. Paulo Ferreira (2016), op. cit., pp. 105-106.
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Follas Novas, também da autoria de Rosalía de Castro, Aires da miña terra de Curros
Enríquez, e Espiñas, follas e frores de Valentín Lamas Carvajal, destacando-se ainda
nomes como Eduardo Pondal ou Manuel Murguía. Restando o caso basco, para o qual
não é possível determinar em que momento se começou a aplicar a terminologia de
«renascimento» através da sua tradução para o eusquera, Pizkundea.
Tal como em alguns estudos aos quais tivemos acesso, não nos parece pertinente,
de momento, evidenciar o caso da Renascença Portuguesa, dado o seu carácter posterior
(inerente à publicação da revista A Águia, entre 1910 e 1932) e não apresentar as mesmas
características dos seus movimentos congéneres peninsulares, sendo mesmo a este
movimento português associadas várias polémicas e dissensões internas.
Porém, com mais interesse para a linha de investigação da presente tese, devemos
mencionar a relação mais estreita que se estabeleceu entre o catalanismo (e a Renaixença
literária), o nacionalismo galego e o iberismo português do final do século XIX e
princípio do XX.
Sem aprofundarmos estas interessantíssimas relações culturais147, chamamos à
atenção para os exemplos bem conhecidos, já no século XX, em 1907, de Iberisme de
Ignasi Ribera i Rovira, a obra portuguesa de Augusto Casimiro, publicada em 1914, À
Catalunha, e a visita de Teixeira de Pascoaes a Barcelona, a convite de Eugenio d’Ors,
então diretor do Instituto de Estudos Catalães, onde foi preletor de várias conferências
que estão na origem, em 1919, da obra Os Poetas Lusíadas148.
Destacamos, desde já, a presença de Eugenio d’Ors, nas relações culturais entre
Portugal e Espanha, ser de efetiva importância para o nosso estudo, pois, como veremos
em páginas posteriores desta tese, o escritor catalão manteve um relacionamento
privilegiado com António Ferro149 (e sua esposa, Fernanda de Castro), principalmente,
após o período em que centraremos o nosso estudo, isto é, posterior a 1933.
Voltemos ainda ao Rexurdimento galego, do qual destacaremos o já mencionado
envolvimento ambíguo de Emilia Pardo Bazán, com o texto La poesia regional gallega
e o texto El regionalismo gallego, de 1889, redigido por Manuel Murguía, sendo este
último lavrado como resposta a um agressivo e depreciativo discurso de Antonio Sánchez
Moguel na Real Academia de História. Nesta obra, Murguía realiza uma defesa enfática
do território galego, do seu nacionalismo histórico, insistindo na sua origem céltica,
fazendo uma clara advertência a Espanha de, caso as circuntâncias assim o exigirem, a
Galiza poder-se-ia unir a Portugal.
A relação cultural, e o vinculo entre Galiza e Portugal, é secular e poderemos
encontrá-la em períodos posteriores, com ainda mais relevância inclusivamente, até ao
presente. Note-se que Ramón Villares150, em 2003, refere contactos importantes entre o
Grupo Nós com Portugal, aparecendo, uma vez mais, a importantíssima figura de Teixeira
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Veja-se Víctor Martínez-Gil, “Portugal y Cataluña ante la modernidad: intercambios artísticos y
literários”, publicado em Suroeste, Relaciones literárias y artísticas entre Portugal e Espanha (1890-1936),
editado por Antonio Sáez Delgado e Luís Manuel Gaspar, SECC-Ministerio de
Cultura/MEIAC/Assírio&Alvim, I, 2010, pp.189-203.
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Remetemos, mais uma vez, para os estudos de Víctor Martínez-Gil, “‘A saudade portuguesa e a
enyorança catalã’: um exemplo de aproximação entre nacionalismos na área ibérica”, A PENÍNSULA
IBÉRICA Nações e transnacionalidade entre dois séculos (XIX e XX) (Coordenação: Sérgio Campos Matos
e Luís Bigotte Chorão), Vila Nova de Famalicão, Edições Húmus, 2017, pp. 251-273.
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Tenha-se em conta a perspectiva de Antonio Rivero Machina sobre a aproximação de António Ferro ao
«mito ibérico». Veja-se Antonio Rivero Machina, “Amores, interpretaciones y miradas. La intelectualidade
franquista ante lo ibérico en los años cuarenta”, Tonos digital: Revista electrónica de estudios filológicos,
Murcia, Ediciones de la Universidad de Murcia, 2015, pp. 9-10.
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Cf. Ramón Villares, “Portugal, Galiza e o Iberismo”, Galiza e Portugal: Identidades e Fronteiras: Actas
do IV Simposio Internacional Luso-Galaico de Filosofia, editado por María Xosé Agra Romero e Nel
Rodríguez Rial, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2003, pp. 21-26.
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de Pascoaes, desta vez junto a Vicente Risco, um dos nomes mais importantes da
literatura e do nacionalismo galego.
Como conclusão deste apartado, de perspectiva ibérica mais focada nos casos
específicos da Catalunha, Galiza e País Basco, vemos como o iberismo cultural ajudou a
uma cumplicidade entre os sistemas literários peninsulares de forma assimétrica e nem
sempre pacífica, evidente entre Madrid, Lisboa, Barcelona, Santiago de Compostela e
Bilbao, todos eles centros e, paradoxalmente, periferias culturais, em maior ou menor
medida151.
Portugal, para estes movimentos políticos e literários do último terço do século
XIX (com destaque para a Galiza e a Catalunha), apresenta-se claramente como um
interlocutor real e um referente simbólico de contrapoder ao centralismo castelhano. A
exceção é o País Basco que manteve escassas relações efetivas e discursivas com a cultura
portuguesa. Este perpectiva, secundada pelos estudos de Ribera Llopis152, remete-nos
para a necessidade de compreender, desde o século XIX, a constituição e evolução de um
complexo sistema cultural e literário ibérico que se configura, em muitas ocasiões, em
resistência centrífuga à tendência centrípeta cultural castelhana, sendo que, em Portugal,
se pode fazer a analogia, com o domínio político e cultural lisboeta, porém, consideramos
ser arriscado falarmos de literaturas regionais no contexto português.
Encerramos este capítulo com a ideia de que os renascimentos literários catalão,
galego ou basco não devem ser vistos como fenómenos locais isolados, mas sim
interligados à reconfiguração do espaço cultural ibérico oitocentista (com todo seu
espólio decadentista e regeracionista), assumindo-se como uma situação «de “diglosia
literaria” con raíces culturales, históricas y políticas»153.

1.2.4. 1890: Um ano simbólico e de Simbolismo
Tudo o que temos enunciado ao longo destes capítulos, evidencia que o século
XIX agudizou a consciência de que Portugal e Espanha se haviam tornado periferias
subsidiárias da influência económica, política e cultural mundial. Evidência disso
encontramos no território ibero-americano (historicamente unido a estes dois países) e
oportunamente denominado latino-americano, pelos interesses franceses (personificados
na figura do imperador francês Napoleão III154), como forma de legitimar a presença
colonial de França numa área tradicionalmente colonizada por povos ibéricos. Por outras
palavras, França era consciente que, ao «latinizar o território» americano, justificava a
sua influência e pretensões colonialistas neste continente e rejeitava qualquer influência
anglo-saxónica cada vez mais hegemónica.

151

Esta ideia de centros e periferias culturais é explorada em Juan Miguel Ribera Llopis y Antonio Arroyo
Almaraz (eds.), Literaturas Peninsulares en contacto: castellana, catalana, gallega y vasca, Madrid,
Universidad Complutense, 2008.
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Cf. Juan Miguel Ribera Llopis, “Las letras catalanas y el entramado peninsular contemporáneo: modos
y tópicos interliterariamente conectores”, 1616: Anuario de Literatura Comparada 4, (número
monográfico sobre “Relaciones culturales ibéricas”, 2014, pp. 59-76.
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Cf. Sáez Delgado e Pérez Isasi (2018), op. cit., p. 45.
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Napoleão III (Charles-Louis Napoléon Bonaparte, 1808–1873) foi o 1º Presidente da Segunda República
Francesa, sendo o primeiro presidente eleito por voto direto. Ao ser impedido de concorrer a um segundo
mandato pela constituição e parlamento, assume o trono como imperador em 1852, após a organização de
um golpe de estado no ano anterior.
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Esta crise finissecular fomentou, em ambos países, como é sabido, um clima
ideológico e político de regeneração. O ambiente regeneracionista advindo, intimamente
ligado às discussões das elites intelectuais ibero-americanas em torno de uma ideia de
superioridade anglo-saxónica sobre os seus países, é fundamental para o entendimento
das relações políticas, sociais e literárias que se trasladaram desde o final do século XIX
até às primeiras décadas do século XX e que temos vindo a identificar nesta reflexão
sobre os iberismos.
A última década do século XIX, presenciou a perda de influência ibérica em
questões de política exterior com o Ultimatum inglês de 1890, em Portugal, e, em
Espanha, com o «Desastre de 98»155 fez com que muitos sectores da sociedade de ambos
países, especialmente os jovens de fim de século, essa geração de transição secular,
retomassem criticamente o debate sobre o lugar que ocupavam as nações peninsulares
dentro do contexto internacional.
Como sabemos, a resposta da intelectualidade peninsular (e, num sentido mais
lato, também ibero-americana) foi renegar esta tendência, em voga na Europa, de que o
génio fundamental da sociedade ocidental se encontra encarnado na cultura angloamericana, ou na alemã, contrastando evidentemente com o atraso atávico de espanhóis
e portugueses. Neste âmbito, basta que nos remitamos para a réplica dada por Oliveira
Martins a esta tendência nas páginas da sua História da Civilização Ibérica.
Existe uma certa ironia paradoxal no facto dos intelectuais ibero-americanos
procurarem em Paris a sua promoção literária e económica. Curiosamente, é, muitas
vezes, no estrangeiro que se reivindica com uma identidade independente e sente o
estigma de cultura periférica nesse centro sociocultural dominante156. Perante esta
situação, a intelectualidade regeneracionista ibero-americana reconhece o seu estado de
prostração e dependência, reclamando uma modernização urgente de forma a erguer-se
como contrapoder da hegemonia e imperialismo anglo-saxónico.
Não deixa de ser interessante ver, num breve apontamento, como uma visão
romântica e idealizada ao redor das idiossincrasias latinas se contrabalança, no fervor
republicano de Teófilo Braga, à hegemonia mundial dominante. Maria da Conceição
Meireles recorda que o ex-presidente da República Portuguesa, reforçado pela doutrina
positivista, que valorizava a cooperação entre os povos, defendia ora os Estados Unidos
da Europa ora, pelo menos, a grande federação latina, que contrabalançaria outras
federações de raça como o pangermanismo e o pan-eslavismo157.
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De forma sucinta, o «Desastre de 98» é a designação dada à perda, por parte de Espanha, dos seus
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de América. Cf. José Miguel Sardica (2013), op. cit., p. 39.
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hacemos cuanto es posible para justificar el desprecio y la codicia de las grandes nacionalidades.». Santiago
Ramón y Cajal, Recuerdos de mi vida, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 583-584.
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Cf. Maria da Conceição Meireles, “Do iberismo ao ibero-americanismo, da federação latina à
confederação luso-brasileira – percursos e reflexões de alguns intelectuais portugueses entre os séculos
XIX e XX”, Intellèctus, ano XVI, nº 2, 2017, p. 29
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No âmbito dos iberismos culturais, centremo-nos no, anteriormente mencionado,
Ultimatum inglês e vejamos como foi divulgado e compreendido pela imprensa
espanhola. António Apolinário Lourenço158 salienta que a opinião dos intelectuais
espanhóis oscilou entre a empatia, fruto dum afeto fraternal, e uma espécie de
paternalismo histórico desde que Portugal se declarou independente do reino de Espanha
em 1640:
O Ultimatum inglês de 1890 foi apenas um episódio, ainda que carregado
de simbolismo, de um processo de periferização iniciado muitos anos antes. A
partir do Ultimatum, a imagem dos portugueses vaidosos e arrogantes quase
desaparece, substituída por uma nova imagem, condensada na expressão “Pobres
Portugueses!”, que foi usada, por exemplo, pelo correspondente do diário El
Imparcial de Madrid na capital portuguesa, no contexto do conflito político angloportuguês. Aliás, o Ultimatum foi bem aproveitado pela imprensa espanhola e pela
sua opinião intelectual para revelar, em primeiro lugar, o seu afecto a um povo
irmão que sofria um terrível vexame às mãos de um país pérfido e
tradicionalmente inimigo de Espanha, a Inglaterra, e, em segundo lugar, para
demonstrar que a independência de Portugal era a principal razão da sua
fraqueza.159
Encontrar uma perspectiva unionista nos periódicos espanhóis finisseculares,
retomava, ainda que levemente, ideias de iberismos político e económicos, mais
disseminados em décadas anteriores, como eco de pragmatismo para fazer face a um
orgulho peninsular ferido pelas conjunturas políticas impostas pelo norte da Europa:
Integrado em Espanha, nunca os Ingleses - que a imprensa espanhola
fustigava furiosamente - se atreveriam a impor condições tão vexatórias como
aquelas que o Ultimatum preconizava. Curiosamente, podemos verificar que as
notícias de Portugal na primeira página do Imparcial de 17 de Janeiro de 1890
eram encabeçadas por um título com significados muito distantes nos tão
semelhantes idiomas de Cervantes e de Camões: “Los sucesos de Portugal”.160
Anos mais tarde, algo análogo se passará em Portugal, quando a imprensa lusa se
refere aos «pobres espanhóis», devido à debilidade política, militar e económica durante
a crise de 1898.
César Rina resume os projetos iberistas a mecanismos de regeneração e de
superação da noção de decadência, desde uma perspectiva unionista de engrandecimento
ou desde o âmbito de los pactos federais161 e, neste período de transição secular, em
Espanha, deixou de haver uma «Questão Portuguesa». O Estado espanhol enfrentará
problemas bem mais sérios do que uma hipotética reunificação peninsular, sendo as suas
próprias dissensões ideológicas e territoriais uma ameaça à fratura do Estado-Nação. Por
este motivo, parece-nos que, na viragem século XIX, o ideário ibérico, remete-se quase
exclusivamente para o âmbito cultural, afastando-se cada vez mais desse pragmatismo
político ou económico típico dos primeiros iberismos.
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Por sua vez, em Portugal, o receio anexionista, o «perigo espanhol», continuará
como tópico e argumento nacionalista. Inclusivamente, ver-se-á institucionalizado na
Comissão 1º de Dezembro, por exemplo. Não aprofundaremos esta vertente, no entanto
fazemos referência, uma vez mais, à interessante investigação de Paulo Ferreira, de 2016,
neste âmbito, na sua tese Iberismo, hispanismo e os seus contrários: Portugal e Espanha
(1908-1931)162, precedida, em 2012, pelo artigo de César Rina Simón «La respuesta
historiográfica lusa a los nacionalismos ibéricos, 1848-1900»163.
Se tomarmos o ano de 1890 como uma baliza simbólica, graças ao Ultimatum
inglês e ao facto de marcar o início da década do Desastre de 98, também o devemos
fazer como marco do Simbolismo em Portugal.
Tão somente dois anos depois da publicação de Azul... de Rubén Dario, publicase, em 1890, o livro Oaristos de Eugénio de Castro, sendo que estamos formalmente
perante a chegada do Simbolismo a Portugal e à totalidade da Península Ibérica. Oriundo
de França, resumidamente, o Simbolismo opõe-se às propostas do Realismo, do
Naturalismo e do Positivismo, marcando uma transposição de estética no final do século
XIX, desencadeando uma época de acesos debates e tensões, como poderemos comprovar
no seguinte parágrafo:
[...] las literaturas peninsulares viven un momento álgido en lo que se
refiere tanto a su vocación internacional como en la profusión de diálogos
cruzados y entrecruzados de naturaleza ibérica. Se trata de un tiempo en el que se
libra un intenso debate entre dos visiones a veces antagónicas sobre cómo dar un
paso más allá del Realismo y sus principios positivistas: por un lado, estaban
aquellos autores fascinados por la posibilidad de dirigir el nuevo rumbo de las
literaturas ibéricas siguiendo los designios de las literaturas extranjeras
hegemónicas en el momento, con un papel destacado para la francesa y las
hispanoamericanas; por el otro, encontramos a aquellos más escépticos sobre las
bondades de estas importaciones, y que concedían más importancia a la
vertebración de un discurso ideológico y estético basado en elementos
fundacionales y vertebrales de cada cultura nacional.164
Encontramos, nesta dupla realidade, tensões estéticas entre os partidários
convictos da internacionalização e os defensores afins à procura do castiço de cada
cultura. Tais circunstâncias estão na base de profundas reflexões feitas por importantes
movimentos literários peninsulares, como o Simbolismo e o Saudosismo, em Portugal,
ou como o Modernismo e a Generación del 98, em Espanha, tradicionalmente separados
por uma parte da crítica literária, apesar da sua inquestionável natureza complexa e
correlativa, especialmente no que concerne ao caso espanhol.
Chegados a este ponto, encontramos a necessidade de esclarecer conceitos que
poderão induzir a erros de periodização e contextualização. Note-se que o termo
«Modernismo», apesar de igual, apresenta significados diferentes nas histórias literárias
espanholas e portuguesa.
O Modernismo espanhol, indiscutivelmente, está associado à Geração de 98,
sendo que estes dois movimentos finisseculares espanhóis ainda hoje suscitam debate
entre historiadores e filólogos, sem unanimidade, se se trata de dois grupos ou um único
coletivo. Existem muitos recursos e bibliografia sobre esta relação, e não sentimos
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necessidade de aprofundar esta cumplicidade (ou antagonismo), partindo de uma evidente
consolidação do conceito historiográfico de Geração de 98, em relação ao Modernismo
espanhol, afiançado pela crítica jornalística e ensaística espanhola, numa primeira fase,
e, posteriormente, na academia espanhola. Note-se que, esta consolidação terminológica,
inerente à primeira metade do século passado, não invalida uma visão integradora desta
geração no grande movimento modernista do virar do século XIX165.
Por sua vez, o conceito de Modernismo português (que encontramos dividido em
duas gerações) está associado a um período posterior, já na segunda década do século
XX, poucos anos após a proclamação da República e em plena Primeira Guerra Mundial,
no qual Portugal se encontrava em processo de compreensão e assimilação de uma nova
realidade. Neste contexto, encontramos a primeira geração, o Orfismo, a mais importante
para a nossa tese, intimamente relacionada com a publicação da revista Orpheu, na qual
militaram Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros e a figura central
portuguesa da nossa investigação, António Ferro. Mais adiante, aprofundaremos as
heranças e o caráter desta «geração de ouro» da literatura portuguesa, no entanto, neste
ponto, ficará apenas a sua referência como nota explicativa, de modo a evitar equívocos
de conceitos de história literária.
Resta-nos então mencionar o segundo Modernismo português: o Presencismo.
Também ele inseparável de uma revista literária, Presença, deu continuidade ao ideário
da primeira geração modernista. Ao programa da Presença associam-se nomes como
José Régio, João Gaspar Simões, Branquinho da Fonseca e, apenas numa primeira etapa,
Miguel Torga.
Esclarecidas as terminologias, voltemos ao Simbolismo português e à presença
de Eugénio de Castro no Modernismo hispânico, dado que a obra do poeta coimbrão é
fundamental para a compreensão da aceitação dos postulados simbolistas no espaço
peninsular.
Foi precoce a relação de Eugénio de Castro com a estética do Simbolismo (como
bem viu Eloísa Álvarez no estudo Eugénio de Castro y España166), publicando o volume
de poesia Oaristos em 1890, a sua primeira obra de relevo e livro inaugural da introdução
da estética simbolista, de cunho francês, em Portugal, o que desencadearia igualmente o
debate sobre a modernidade que se desenvolveria a posteriori no seu país167.
Igual precocidade pode ser afirmada para a relação de Eugénio de Castro com
Espanha, cuja passagem em 1889 por terras salmantinas, em busca do cânone francês,
despertara o interesse e as primeiras impressões sobre o país vizinho:
La carta que aquel día les escribe a sus padres [desde Salamanca] con
informaciones sobre comidas, precios y cafés charros y sus primeras impresiones
sobre la Plaza Mayor y otros edificios emblemáticos de esta ciudad, sería la base
de su opúsculo Viagem a Salamanca, publicado en 1969. […]
Pero el viaje significaría también un despertar progresivo hacia la realidad
cultural española con la que mantuvo una relación intensa que le acompañaría
hasta su muerte, ocurrida en Coimbra, en agosto de 1944, cuando contaba 75
años.168
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Curiosamente, Eugénio de Castro não é um nome do Simbolismo português com
legado e influência reconhecida nas gerações literárias portuguesas vindouras. Neste caso
há que mencionar dois nomes: Camilo Pessanha e António Nobre.
Pessanha, com parte da sua vida no Oriente, em Macau, é considerado o melhor
poeta do simbolismo português, autor de Clepsidra, obra de referência deste movimento
e com magistério reconhecido por «órficos» como Pessoa e Sá-Carneiro.
O outro nome de destaque no panorama simbolista português, António Nobre, está
associado ao livro de poesia Só, a única obra publicada na sua curta vida, o que não
impediu que fosse um marco da lírica portuguesa do século XIX. Só diferencia-se dentro
dos preceitos dominantes do Simbolismo, revelando já um culto profetista e laivos de um
nacionalismo saudosista decisivos para a posteridade.
Apesar de se reconhecer como dado adquirido que Oaristos de Eugénio de Castro
marca a entrada da corrente simbolista em Portugal, a sua influência adquire mais
expressividade no âmbito ibérico do que no próprio panorama literário português, onde,
como já vimos, outros nomes assumiram o protagonismo.
Note-se que o poeta de Coimbra acaba por alcançar um importante estatuto como
vínculo entre o Simbolismo português e o Modernismo espanhol, sendo um claro exemplo
de porosidade entre ambos movimentos literários ibéricos.
Igualmente assume um paradigma do continuum da modernidade, uma vez que a
obra do autor de Oaristos foi seguida e admirada por escritores de vários movimentos e
gerações literárias espanholas: do Modernismo e da Generación del 98, tal como da
Vanguardia ultraísta e da Generación del 27.
Este interesse singular, por uma parte significativa da intelectualidade do país
vizinho, abre a possibilidade de se realizar uma leitura das literaturas ibéricas que auxilie
a matizar o cânone das literaturas nacionais, pois a marca pessoal que Eugénio de Castro
deixou no sistema ibérico revela-se efetivamente bastante mais relevante do que a herança
deixada através da sua própria literatura. Efectivamente, a figura de Eugénio de Castro é
um precedente literário, cuja dimensão só será alcançada, no país vizinho, anos mais
tarde, por Fernando Pessoa ou, mais recentemente, por José Saramago. No entanto, este
protagonismo em Espanha não foi proporcional em reconhecimento no seu solo materno.
Se o autor de Oaristos foi o poeta português mais divulgado, conhecido e
admirado na Península Ibérica, sendo visto como a figura central da lírica lusa em
Espanha, podemos afirmar que Eça de Queirós ostenta um protagonismo equiparável ao
do poeta no âmbito da narrativa. Tanto um como outro, Castro e Eça, são as figuras que
conseguem uma maior divulgação no seio editorial espanhol, contando o poeta português
com o privilégio de ser considerado um dos maiores referentes internacionais na formação
do Modernismo espanhol, preconizado pelo próprio Rubén Darío.
A este facto somemos-lhe a circunstância de Eugénio de Castro ser um
interlocutor de primeira fila mediante as suas relações diretas com autores de expressão
castelhana, tanto espanhóis como hispano-americanos, de expressão galega e catalã,
como demonstram os seus espistolarios hispânico e galego, adquirindo um lugar de
destaque inédito no âmbito ibérico, algo muito distante, indubitavelmente, do lugar que a
sua obra ocupa na atualidade no cânone da literatura portuguesa, sendo o seu legado
ofuscado pela obra dos autores de Clepsidra e Só.
O nome de Eça de Queirós, como pudemos abordar em páginas anteriores, figura
em importância ao lado de Eugénio de Castro, graças ao peso da sua obra e não devido a
uma cumplicidade estética ou vital com o país vizinho. Porém, ao contrário do autor de
Os Maias, o poeta de Coimbra revela uma vontade de abertura ao mundo hispânico,
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através de uma ampla rede epistolar, que se tem vindo a estudar e a publicar nas últimas
décadas169.
Igualmente, ainda que de forma sucinta, não podemos deixar de mencionar a
atenção que a obra de Eugénio de Castro também despertou do outro lado do Atlântico,
sintonizando a poesia portuguesa com o que de novo vinha da Hispano-América. O
melhor exemplo é o de Rubén Dario, apenas dois anos mais velho do que Castro, que
dedica ao poeta de Oaristos uma conferência em Buenos Aires, reproduzida nas páginas
de Los raros170, sendo este um texto fundamental para compreender o espaço privilegiado
que o nicaraguense concedeu a Castro na sua plêiade de nomes do momento, com a sua
consequente repercursão na totalidade do âmbito ibero-americano.
Muito mais está escrito sobre a admiração de Darío pelo poeta português, e é
merecedor de uma leitura atenta. Contudo, de maneira a não fugir do âmbito introdutório
desta reflexão, sobre as relações literárias e culturais da viragem do século XIX para o
século XX, apenas salientamos que o poeta nicaraguense situa Eugénio de Castro junto a
Gabriele d’Annunzio (personalidade ímpar para António Ferro, como veremos) como os
primeiros músicos, no sentido pictórico e no sentido wagneriano, da arte e da palavra de
então. Esta perspectiva de Darío, sobre o poeta português, encontra-se, claramente, na
linha de pensamento nietzschiano, bem patente na sua obra de 1872, A Origem da
Tragédia (na qual encontramos uma profunda reflexão sobre génese da criatividade
artística e do pensamento filosófico), tão afim ao movimento simbolista, conforme se
pode apreciar na apologia do onírico como forma de catarse face à existência consciente,
ao empirismo dos sentidos171.
Após este pequeno desvio, feito menção, note-se que a difusão internacional da
obra de Eugénio de Castro teve profundos alicerces confirmados com o crescente
prestigio do autor, que viu a sua obra ser conhecida, traduzida e divulgada do outro lado
do Atlântico. O mesmo tão-pouco tardou em acontecer na Península e os poemas de
Castro proliferaram em muitas das publicações mais relevantes do Modernismo espanhol.
Tenhamos em conta que os poemas de Castro foram aparecendo em muitas das
publicações deste movimento literário do país vizinho, como Renacimiento Latino, La
vida literária, Vida intelectual, Revista Latina ou Prometeo, inclusivamente naquelas
onde se gestou o trânsito para a Vanguardia ultraísta, como Los Quijotes, Cervantes ou
Grecia, sendo igualmente possível encontrar resenhas ou comentários das suas obras em
revistas e jornais da hispanidade como Helios, El Liberal, La Vanguardia, El Adelanto,
ABC, El Sol, Raza Española, España, Residencia ou La Nación de Buenos Aires.
Paralelamente, podemos encontrar a sua lírica nas principais antologias ou colectâneas de
poesia portuguesa publicadas no âmbito linguístico castelhano e catalão, como é o caso
de Del cercano ajeno (1907) e Pequeña antologia de poetas portugueses (1926) de
Enrique Díez-Canedo, Atlàntiques (1913) de Ribera i Rovira (quem também traduziu
alguns poemas de Eugénio de Castro para catalão em Solitaris, em 1918) ou Las cien
mejores poesias líricas de la lengua portuguesa (1918) de Fernando Maristany172.
Antes de avançarmos, devemos mencionar, como nota de interesse, a participação
de Eugénio de Castro na revista Prometeo. Esta revista madrilena, fundada em 1908 e
ativa até 1912, demonstrou ser uma revista de clara vocação vanguardista e, nas suas
páginas, por exemplo, publicou-se o Manifesto Futurista do italiano Filippo Marinetti, a
par de outras inúmeras traduções. Porém, o mais relevante para a nossa tese, é, sem
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dúvida, o seu fundador, Francisco Javier Gómez de la Serna y Laguna173, pai do
mesmíssimo Ramón Gómez de la Serna, autor basilar para a presente tese, que participa
de forma notável nesta publicação ao longo dos seus quatro anos de existência.
No entanto, de volta à figura de Eugénio de Castro, foi através da tradução dos
seus livros para espanhol que o poeta de Coimbra cimentou esses profundos alicerces que
o converteram num dos pilares da historiografia das relações culturais ibéricas.
Note-se que a obra Constanza (1913) foi traduzida por Francisco Maldonado e
prologada por Miguel de Unamuno; El Rey Galaor (1913) em versão de Juan González
Olmedilla; Salomé y otros poemas (1914) cuja tradução encontramos feita por Francisco
Villaespesa; El hijo pródigo (1914) de novo pela mão de González Olmedilla,
encarregado, igualmente, de traduzir, em 1916, La sombra del cuadrante e o primeiro
volume de umas Obras de Eugénio de Castro, em 1922.
Avançamos, desde já, que o magistério de Eugénio de Castro adquire uma
particular importância para a nossa investigação ao encontrarmos o seu nome vinculado,
em 1922, ao de António Ferro nas páginas de Ilustração Portuguesa, na época dirigida
por Ferro. Veja-se como, em entrevista a João Ameal174, o poeta de Oaristos é inquirido
sobre os «novos» da literatura portuguesa, sendo parte da sua resposta de interesse para a
nossa futura linha argumental, daí a sua curta reprodução nestas páginas iniciais:
O Poeta tem condenado os novos. E eu digo-lhe que isso é doloroso para
nós, que isso é injusto.
- Ah! Mas eu aprecio imenso os novos. Nem eu teria o direito moral de os
atacar! O meu desejo, seria estimulá-los, levantá-los. Eu não digo mal dos novos.
Só discordo muitas vezes da direcção que eles levam... [...]
Mas Eugenio de Castro cita-me dois outros nomes de novos:
- Ha uma poetiza, Fernanda de Castro, que me mandou as suas Danças de
roda. Tem uma grande sensibilidade e, por vezes, uma linda forma. Alguns
sonetos da segunda parte do livro são perfeitos...
E veem mais dois ou tres nomes: Antonio Ferro, João Cabral do
Nascimento, Maria de Carvalho...175
Ao estudarmos a figura de Eugénio de Castro (e ao vermos o seu nome conotado
com diretamente com um dos nossos autores em estudo), não nos parece descabida a
menção à ideia de rede social aplicada ao estudo das relações culturais e literárias entre
dois países, como forma de identificar relações complexas entre vários elementos de um
sistema literário nas suas diferentes dimensões. Esta metodologia176, oriunda da
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sociologia moderna, tem vindo a adquirir importância em diversas áreas de estudo e a
literatura comparada não é exceção.
Para além de parâmetros de originalidade e qualidade, negar a importância do
relacionamento social na divulgação do fenómeno artístico parece-nos a negação de algo
óbvio. Esta técnica de análise poder-se-ia aplicar a todas as relações expostas até ao
momento para justificar os iberismos, contudo, propositalmente, aproveitamos o caso
peculiar de Castro, tão reconhecido no contexto ibero-americano e relativamente
esquecido no seu país de origem, como paradigmático de forma a explorar a importância
das redes de contactos na divulgação da obra literária.
Note-se que, a maior parte das vezes, sem negar talento, originalidade e iniciativa
pessoal, é o contacto pessoal que abre portas em revistas da especialidade, promove
resenhas, fomenta traduções, culminando em conferências e publicações. Isto parece-nos
tão óbvio que, esta menção mais técnica, é algo possível de comprovar só com a atenção
ao papel de Rubén Darío na divulgação da obra de Castro ou, para reforçar esta ideia, na
leitura desta carta de Francisco Villaespesa177 (poeta modernista espanhol, tradutor de El
hijo prodigo), dirigida ao poeta coimbrão:
Querido poeta: Hace dos días que su carta vino a proporcionarme una de
las alegrías más grandes de mi vida. Hace ya mucho tiempo que deseaba
conocerle, por considerarlo como el primero de todos los poetas peninsulares.
Me sé de Vd. de memoria y tengo traducidos casi todos los poemas de
Salomé, y algunas poesías sueltas de sus primeros libros. Desearía que Vd. me
autorizase para publicarlos en un volumen.
Su personalidad me es sumamente simpática por coincidir con ella mi
temperamento. Vd. hizo en Portugal hace diez años lo que Rubén Darío y yo
estamos ahora operando en las letras castellanas. Gracias a su genio, la poesía
portuguesa tiene hoy cierto perfume de delicadez, de suavidad, de algo alado y
sutil, que nosotros intentamos darle hoy al idioma de Cervantes.178
Villaespesa, recordado por Juan Ramón Jiménez como «el paladín, el cruzado, el
púgil del modernismo»179, com o seu mentor Rubén Darío foram os modernistas que
abriram caminho à obra de Castro de um lado e outro do Atlântico. Contudo, após um
desdém inicial provocado por Belkiss, a leitura de Constança fez mudar radicalmente a
opinião, sobre Eugénio de Castro, daquele que podemos designar como o grande referente
ibérico: Miguel de Unamuno.
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1.2.5. Miguel de Unamuno e Teixeira de Pascoaes: Teseus do Labirinto Ibérico
A escolha do título para este capítulo advém da figura mitológica de Teseu, através
da qual reivindicamos a importância dos autores recorrendo à etimologia do nome do
grande herói ateniense, cujo significado nos remete para «o homem forte por
excelência»180, pois, se olharmos para a Península Ibérica como Creta e para os iberismos
como um labirinto, vemos como Miguel de Unamuno e Teixeira de Pascoaes se
adentraram, sem medo, e lutaram contra qualquer Minotauro de animosidade cultural.
E é a partir desta comparação com a mitologia grega que seguiremos
aprofundando as relações literárias e culturais ibéricas. Centrar-nos-emos, então, num
nome de estatuto (que não tememos igualar) mítico para os iberismos culturais: Miguel
de Unamuno.
Chegados a estas páginas, cremos ser evidente que, no final do século XIX,
encontramos generalizada uma ideia de iberismo cultural, de separação política, contudo
unificada espiritualmente. Oliveira Martins contribuiu essencialmente para este facto e
encontrou continuidade em vários autores, em especial, o escritor bilbaíno.
Veja-se como César Rina evidencia a figura de Unamuno, verdadeiramente
respeitada e admirada em ambos lados da fronteira durante as primeiras décadas do século
XX, da seguinte forma:
Pero si hay un autor que marcará el lusitanismo a finales del XIX y
principios del XX fue Miguel de Unamuno, cuyo iberismo intrahistórico
desarrolló en sus viajes fronterizos, su trabajo en la Compañía de Ferrocarriles de
Salamanca-Oporto entre 1908 y 1924 y desde el rectorado de la Universidad de
Salamanca. Sus viajes a Portugal le permitieron entablar amistad con Leite de
Vasconcellos, Guerra Junqueiro y los círculos intelectuales de Coimbra. Unamuno
era deudor del peninsularismo de Oliveira Martins, Leopoldo Alas Clarín y Joan
Maragall.181
A relação com Eugénio de Castro, de quem, como já se viu, se converteu em
fervoroso defensor e admirador após a leitura de Constança, é exemplo dos seus contactos
com os círculos intelectuais da cidade universitária, por excelência, de Portugal.
Apesar da sua contemporaneidade, e de diversos estudos confluentes de ambos
movimentos, parece-nos existirem diferenças entre o Modernismo espanhol e a
Generación del 98, principalmente, pelo seu desenvolvimento em Espanha e na HispanoAmérica, pelas temáticas, pelos tons e pelas preferências de género dos seus
interlocutores.
Enquanto o Modernismo espanhol parece ter apostado por temáticas diversas,
desde os clássicos ao exótico, e se evadia num tom sensual, vitalista ou decadente pela
lírica ou por uma prosa poética, a Geração de 98, da qual Unamuno é tutelar, encarrilou
por outros itinerários182. A esta geração associa-se-lhe especialmente a reflexão,
sobretudo sobre o seu país, Espanha. É sensível à temática do tempo, primando por uma
interpretação histórica ou filosófica do mesmo, sem nunca esquecer a denúncia da
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decadência moral e social, num profundo tom meditativo, que encontra no romance e no
ensaio os melhores meios de expressão183.
A individualidade de Miguel de Unamuno sintetiza em si todos os postulados da
geração que representa e as suas opiniões, das quais nunca abdicou, quer sobre a realidade
espanhola, quer sobre assuntos portugueses, assumiam uma autoridade colossal
reconhecida de um lado e outro da fronteira.
Este reconhecimento foi para além das gerações modernistas espanholas ou
simbolistas portuguesas, sendo apanágio, igualmente, de escritores de gerações seguintes,
como alguns poetas ultraístas ou modernistas portugueses (dos quais destacamos
Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro, mas onde também encontramos António Ferro)
que viam em Unamuno a máxima referência peninsular em matéria de norma estética.
Um pouco mais adiante, retomaremos o relacionamento do reitor de Salamanca
com as gerações literárias seguintes, que, entre os autores da Geração de 98, constitui um
precedente imediato do interesse pelo outro país, algo que encontraremos particularmente
vincado nos autores centrais da presente monografia.
Porém, antes de nos centrarmos em Ramón Gómez de la Serna e em António
Ferro, no presente ponto, remeter-nos-emos para a importância prévia de Miguel de
Unamuno no diálogo peninsular e um «lusitanismo» fundamentado da seguinte maneira
por César Rina:
El lusitanismo de Unamuno, muy influido por la Historia de la
Civilización Ibérica de Oliveira Martins y el pensamiento de la Geração de 70,
destacó por el existencialismo a la hora de buscar la intrahistoria peninsular una
tradición compartida que conectara a los hombres con el territorio y proyectara un
genio artístico y literario determinado. Esta noción intrahistórica quedó patente en
el libro de viajes Por tierras de España y Portugal, donde perfiló dos países que
comparten un horizonte doliente y triste. Uno, sebastianista, con la esperanza y el
anhelo del rescate. El otro, quijotesco, idealista y derrotado. Ambos, en definitiva,
partícipes de un sentimiento trágico de la vida.184
O autor de Por Terras de Espanha e Portugal faz confluir o Sebastianismo e o
Quixotismo no mar identitário da Península, o que revela um conhecimento profundo e
contacto direto com nomes essenciais da cultura portuguesa do seu tempo. Estas relações
com a intelectualidade portuguesa foram analisadas com rigor e temos ao nosso dispor
inúmeros artigos e epistolas dedicadas a Portugal por parte do filósofo.
O facto de ter obtido a cátedra, em 1898, na Universidade de Salamanca
aproximou-o, ainda mais, física e intelectualmente da cultura portuguesa, realizando
frequentes viagens profissionais e estivais a Portugal. Estas viagens adquiriram uma visão
antropológica, legado para a posteridade, em várias páginas da sua obra.
Este contacto privilegiado de Miguel de Unamuno com algumas das figuras
fundamentais da intelectualidade portuguesa de então, com especial destaque para a lírica,
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foi alvo de estudos por parte de Julio García Morejón185, nos anos 70 do século passado,
e de Ángel Marcos de Dios186, cuja pesquisa nos trouxe, alguns anos mais tarde,
informação importantíssima ao nível do epistolário português do reitor de Salamanca.
Destas investigações ressaltam, especialmente, três nomes: Guerra Junqueiro, Eugénio de
Castro e Teixeira de Pascoaes.
É bem evidente que Unamuno se converteu num dos espectadores mais
privilegiados da realidade cultural e literária peninsular, assumindo um papel de
prestigiado mediador da aproximação entre vários dos sistemas literários ibéricos. Como
prova disso, temos o facto provado de nenhum outro escritor espanhol possuir, na sua
biblioteca pessoal, tantos livros de autores portugueses, como também, o facto de mais
nenhum ter mantido uma correspondência tão vasta, como profunda, com alguns dos mais
reconhecidos representantes da literatura portuguesa.
Estas evidências, provavelmente, fazem com que Unamuno tenha sido o
intelectual espanhol que melhor conheceu as letras e a sociedade portuguesa da sua época,
sendo mesmo o eixo central de uma panóplia de contactos que se estabeleceram entre
escritores de vários pontos da Península, graças não só ao seu peso cultural como árbitro
de correntes e tendências estéticas, mas também pelo seu reconhecido (e controverso)
papel como filósofo, artista e crítico.
Aproveitamos este ponto para fazer uma analogia com o presente, e com a teoria
das redes que mencionámos anteriormente. O simples facto de ter um interlocutor cultural
com o prestigio de Miguel de Unamuno é, por si só, uma garantia. Vimo-lo com Eugénio
de Castro e, com a devida distância à analogia feita com a atualidade, foi o que aconteceu
com Guerra Junqueiro, por quem o bilbaíno declarou admiração e amizade, ainda no
século XIX, antes, inclusivamente, da leitura de Constança de Castro.
Portanto, podemos estabelecer o relacionamento de Unamuno com Junqueiro,
ainda no século XIX, como um primeiro eixo de afinidades com Portugal e os seus
escritores, dado que Guerra Junqueiro partilhou com o bilbaíno uma das suas
preocupações mais profundas, baseada no conceito de «pátria» (sendo de 1896 o livro
homónimo de Junqueiro) e a sua permanente procura dos elementos autóctones de cada
país.
Em 1900, no artigo «Turrieburnismo», Miguel de Unamuno já se referira com
admiração pelo autor da A Velhice de Padre Eterno que, no final da primeira década do
século, seria profusamente traduzido em Espanha, especialmente graças ao trabalho
desempenhado para a editorial Atlante pelo poeta modernista Eduardo Marquina, com o
qual Guerra Junqueiro manteve contacto frequente e que lhe granjeou respeito e
reconhecimento no país vizinho. De forma paralela, o nome de Junqueiro ingressou na
prestigiosa coleção Las mejores poesías (líricas) de los mejores poetas da editorial
Cervantes, para a qual Eugenio Carballo e Fernando Maristany (em quem nos
centraremos mais adiante) traduziram uma seleção da sua poesia.
O espólio de ambos, quer no Porto, quer em Salamanca, demonstra que o
relacionamento pessoal de Junqueiro e Unamuno foi bastante frutífero. O autor de Niebla
nunca ocultou a profunda admiração sentida por o português. Ángel Marcos de Dios187,
já no presente século, assim relembra a importância desta cumplicidade ibérica:
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Y también en el caso de Portugal admiró a sus escritores patriotas, a los
escritores comprometidos con su pueblo, como Guerra Junqueiro, su amigo en
Salamanca y Barca de Alva (ambos se visitaban en sus respectivas residencias),
al que dedicó tres artículos con ocasión de su muerte (además de otras citas en
varios artículos) y al que llegó a considerar uno de los grandes poetas universales
del momento. Guerra Junqueiro […], subyugó a Unamuno por su facilidad poética
y porque también supo traducir el alma de su pueblo: «Conoceréis muchos su
Morte de D. João, su Velhice do Padre Eterno, y, sobre todo, Os simples y Pátria.
En estos dos poemas se encierra el alma de Portugal campesino, resignado y
sencillo en el primero, y del Portugal heroico y noble en el segundo, que es una
obra dantesca.»188.
Esta citação, para além do enorme reconhecimento da obra de Guerra Junqueiro
por parte do reitor de Salamanca, demonstra ainda como a ideia de casticismo, e
genuinidade nacional de cada cultura, era cara a Unamuno e a pôde encontrar na obra de
outros portugueses, como exploraremos mais adiante.
Para termos mais ideia do que acabamos de mencionar, recorramos a Carlos
Carranca, que, na sua tese Casticismo em Unamuno e Torga, resume o casticismo
português, desde as suas origens até à contemporaneidade, da seguinte forma:
Em Portugal, o casticismo entronca na ideia de uma nação anterior aos
Descobrimentos, mais próxima da visão histórica de Herculano, ou literária de um
Camilo Castelo Branco do que de uma visão francesista – tão criticada como
praticada por Eça de Queirós. Mais na procura do que somos, do que daquilo que
somos.
Está, assim, o casticismo ligado à ideia de ruralidade em atitude crítica
face à modernidade. O mito da ruralidade é herdeiro da cultura clássica. Essa
ruralidade consubstancia-se na afirmação individual em oposição aos outros,
como algo misantropo, protagonizado por um Sá de Miranda retirado na Quinta
da Tapada; um Alexandre Herculano no seu vale de Lobos; um Pascoaes no seu
Solar de Gatão; um Raúl Brandão na Casa do Alto; ou um Torga que, apesar de
valorizar as suas origens, abre uma tenda de “curandeiro” num primeiro andar de
um prédio do Largo da Portagem, em Coimbra e, daí, numa atitude semelhante à
dos outros autores, se isola, distanciando-se face à capital.
Há, na atitude dos que apelam ao casticismo, uma vontade que visa a
recuperação de uma liberdade moral, de uma aurea mediocritas, de uma
simplicidade original, antiga, nossa, identitária.189
Como já foi abordado, esta ideia de casticismo é um dos pontos diferenciadores
entre os modernistas espanhóis e a Geração de 98. Também se sabe que foi um dos temas
que mais cativou Miguel de Unamuno, desde a época em que publicou cinco ensaios na
revista La España Moderna. Publicados no primeiro semestre de 1895, intitulados «La
tradición eterna», «La casta histórica Castilla», «El espíritu castellano», «De mística y
humanismo» e «Sobre el marasmo actual de España», estes cinco trabalhos ensaísticos
são recopilados sete anos mais tarde, em 1902, sob o título En torno al casticismo190.
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Propositadamente, aproveitamos a menção ao casticismo português e ao de
Unamuno para recordar outro nome fundamental do iberismo cultural, merecedor de mais
destaque do que o possível nesta introdução. Trata-se do granadino Ángel Ganivet191, que
tal como o de Bilbao, é considerado um dos referentes da sua geração e de pensamento
afim ao de Oliveira Martins.
Merece a pena salientar como Ganivet, percursor do termo hispanidade, é visto
por Paulo Ferreira, num dos mais recentes olhares académicos sobre o seu iberismo e ao
qual recorremos para enriquecer a nossa tese.
[...] uma das primeiras vezes em que se fez referência à expressão
hispanidade foi em Idearium Español (1898), de Ángel Ganivet [...]. No seu livro
expressava a necessidade de construir a nação em torno do conceito romântico de
espírito do povo. Embora não ignorasse a relevância do “espírito territorial”, do
“espírito guerreiro” e do “espírito jurídico” para a definição do carácter nacional
espanhol, Ganivet batia-se pela ideia de que o “espírito artístico” era uma rede
nervosa que tudo enlaçava, unificava e movia. Não era por acaso que concedia
importância à arte: a Espanha, enfraquecida pela derrota de 1898, já não tinha do
seu lado o Direito ou a força militar. Restava-lhe o legado cultural e espiritual.
Desta maneira, afirmava Ganivet que a síntese espiritual de um país era a sua arte,
e que os elementos que compunham o espírito artístico espanhol eram a religião,
o misticismo e o cavalheirismo. O misticismo correspondia a uma exaltação
poética sempre presente na vida espanhola, e o espírito religioso, que era uma
espécie de exaltação da acção, fazia parte do código genético espanhol depois de
séculos de contacto com os árabes. Quanto ao cavalheirismo, dizia que não existia
nada na arte espanhola que se sobrepusesse ao Quixote, o “maior” dos
conquistadores. Ganivet tinha consciência de que, tendo de fazer esquecer um
passado colonizador, manchado de sangue, o espírito espanhol nascido do
Desastre só poderia assumir uma natureza intelectual, cultural e literária.192
Segundo esta perspectiva, Cervantes e a loucura sonhadora do seu «Cavaleiro da
Triste Figura», representavam um idealismo, uma vontade expansionista de conquistar
sem invadir, «sem ferir o outro, de ser grande utilizando só a língua e o pensamento». O
autor de Idearium Español assumia assim uma «posição cosmopolita, defendendo uma
aliança intelectual e sentimental entre espanhóis, portugueses, brasileiros e os habitantes
das antigas colónias espanholas», e afirmando, em simultâneo, que Espanha «deveria
olhar para o mundo de forma moral e cristã, não pondo de parte as heranças árabe, judaica
e castelhana». A sua visão era, portanto, «liberal» em propostas, porém sem esquecer
«pressupostos enraizados numa moral composta por várias heranças», algo que
supostamente faria parte do que considerava ser a «constituição ideal de Espanha»193.
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Desta forma, Ángel Ganivet não rejeitava completamente uma noção de iberismo,
ao entender que Espanha e Portugal deveriam ser um só país e que «só por antipatia dos
portugueses não havia uma união ibérica». Para o espanhol, a junção de «duas
nacionalidades distintas numa só nação não poderia ter fim mais útil e humano que o
aproximar de diversas civilizações», de forma a daí resultar uma regeneração espiritual
no presente194.
No entanto, este acercamento ao iberismo cultural por parte de Ganivet punha de
lado a união política com Portugal de forma a evitar disputas entre as elites de ambos
países. Isto é, «aceitava a separação entre Portugal e Espanha enquanto fosse essa a
vontade dos portugueses». A aliança ibérica idealizada pelo granadino não justificava
disputas porque, segundo a sua ótica, o motivo da separação ibérica tinha por base uma
animosidade histórica entre Portugal e Castela, eis o porquê de Ganivet insistir na ideia
de que «urgia enterrar para sempre o espectro da unidade política» e aceitar, sem qualquer
tipo de manobras maquiavélicas, a separação dos dois países, sendo esta divisão política
uma das melhores formas de evitar que Portugal procurasse apoios fora da Península
Ibérica, principalmente junto do seu mais antigo aliado, a Inglaterra195.
Como refere Ferreira, não pensemos que Ganivet era um simples iberista
acomodado à ideia da impossibilidade de tornar Portugal parte de Espanha. A marca
profunda deixada pela derrota espanhola em Cuba, fê-lo repensar o seu país de forma a
adaptá-lo a uma nova realidade, «de forma a tornar cada vez mais real a ideia da
fraternidade entre “povos irmãos”», unidos racialmente, culturalmente e
linguisticamente, como também por interesses económicos comuns num espaço onde
imperava o catolicismo. Por que razão não se poderiam, afinal, coligar a Espanha e as
suas ex-colónias com Portugal e o Brasil a partir desta episteme, originando assim «uma
força que ombreasse com algumas das principais potências europeias da época?»196.
Sem dúvida, a figura intelectual de Ángel Ganivet, que marcou gerações
vindouras e o início de uma forma diferente de pensar o lugar de Espanha no mundo,
merece mais destaque do que o que esta introdução lhe pode dedicar. Porém, de novo na
importância que o casticismo tem para o filósofo bilbaíno, o mesmo reconhece que a sua
obra En torno al casticismo muito deve ao Idearium Español do granadino. Note-se que
Unamuno, no prólogo à primeira edição da sua obra dedicada ao casticismo, reconhece
que a obra de Ganivet fora a que «más ideas me ha sugerido en torno al casticismo
castellano»197.
Somos conscientes que, a partir do casticismo de Unamuno, aproveitámos para
fazer uma reivindicação paralela, mas pertinente, de um dos iberismos mais importantes
da historiografia peninsular. Portanto, feito isto, voltemos à que podemos referir como
uma segunda fase dos relacionamentos culturais do reitor de Salamanca com o país
vizinho.
Neste período, voltamos a uma figura já bem conhecida deste estudo, Eugénio de
Castro. Como é sabido, após um primeiro contacto frustrado com Belkiss, foi a leitura de
Constança que granjeou a admiração de Unamuno pelo poeta de Coimbra, à qual não
ficou alheia um contacto pessoal.
É interessante constatar como Unamuno, ao refletir sobre a poesia de Castro (e de
outros autores portugueses), não deixa de ter uma perspectiva ibérica, aproveitando para
estabelecer comparações transfronteiriças, como bem podemos constatar nas primeiras
páginas do seu célebre Por Tierras de Portugal y de España. Vários autores e estudiosos,
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recordam-nos que este texto, provavelmente inoculado pela estima que unia o de
Salamanca ao de Coimbra, é um reflexo do sentir unamuniano ideológico e estético, fiel
às suas premissas publicadas pouco tempo antes em En torno al casticismo. Vejamos,
então, a citação de Unamuno na qual podemos identificar o que acabamos de referir:
En su primera época apareció Castro a muchos de sus compatriotas,
enamorados ciegamente de lo que llaman vernacular, como un poeta exótico,
imitador de la poesía francesa novísima […]. Pero no supieron ver eso sus
compatriotas, que le encontraron poco castizo, cómo por debajo de las galas de la
literatura que llamaré internacional, palpitaba el espíritu más arraigadamente
portugués.
Le ha sucedido lo mismo que a su paisano Eça de Queirós. Mientras su
nombre y sus obras van cobrando prestigio y fama fuera de Portugal, su patria, es
frecuente encontrar portugueses ilustrados y cultos que lo rechazan y reniegan de
él, reputándolo un afrancesado y un desdeñador de su patria […].
Para los portugueses casticistas, atenidos a una tradición literaria más
raquítica y más estrecha aún que puede ser la de nuestros casticistas españoles,
Eugénio de Castro era un nefelibata – uno que anda por las nubes -, mote con que
en Portugal se conoce a los que aquí llaman “modernistas”, a falta de otro nombre,
o “decadentes”, o cualquier otro término que no quiera decir nada. En el interior
de España, adonde llegan pocos extranjeros, todo el que hable una lengua que
ellos no entiendan es “gabacho” – como aquí es “gringo”-, y lo mismo les suena
el francés que el noruego o el ruso. Hace treinta o cuarenta años, y aún menos, a
todo el que profesaba ideas filosóficas, no comprendidas por el nuestro vulgo
doctorado, se le llamaba aquí krausista, lo cual era algo así como el “gabacho”
que os decía. Y así en Portugal nefelibata, mote que no sé quién introdujera,
aunque sospecho que fuera el latoso pedante Teófilo Braga198.
As últimas linhas denotam alguma antipatia por parte do autor de San Manuel
Bueno, mártir pela figura incontornável da Geração de 70, Teófilo Braga, no entanto
dedica uma especial atenção, em nada longe de uma homenagem intelectual, à obra do
outro grande vulto geracional da Questão Coimbrã, o «profundamente português» para
Unamuno, mas afrancesado para os compatriotas, Eça de Queirós.
Não foi hiperbólico, no inicio deste capítulo, comparar Unamuno a um colosso
das relações culturais ibéricas. O facto, das várias amizades pessoais e relações epistolares
que Miguel de Unamuno manteve ao longo da vida com escritores e intelectuais do país
vizinho, é mais do que evidente e assevera a nossa afirmação.
Porém, antes de nos adentrarmos naquela a que poderíamos incluir numa terceira
fase de relacionamentos pessoais com Portugal, na qual exploraremos o relacionamento
entre Unamuno e Teixeira de Pascoes, sentimos necessidade de mencionar uma breve
relação, mas de confessionalidade considerável (como Unamuno parece ter sempre
procurado com os seus interlocutores portugueses), mantida com o médico e escritor
Manuel Laranjeira199.
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Na obra Sobre el iberismo y otros escritos de literatura da autoria de César
Antonio Molina, esta curta, mas profunda relação, é evidenciada como mais confessional
e transcendente do que a que poderemos encontrar, posteriormente, com Teixeira de
Pascoaes:
Mayor confesionalidad la tendrá en la correspondencia mantenida con
Laranjeira. Ambos “agonistas” se encontraron el nueve de agosto de 1908, cuando
el español estaba veraneando con su familia en el pueblo costero de Espinho, a
pocos kilómetros de Oporto, en donde Laranjeira ejercía su carrera médica. Tras
varios días de intensas conversaciones (así quedan reflejadas en el Diario íntimo
del portugués), Unamuno tuvo que partir precipitadamente hacia Bilbao para
asistir al entierro de su madre. La relación epistolar se inició casi de manera
inmediata. En una carta firmada el 30/9/1908, enviada a Teixeira de Pascoaes, le
comenta su encuentro: “En Espinho conocí a un hombre interesante, muy
simpático y culto: el Dr. Laranjeira. Salí prendado de él y me enseñó muchas
cosas. No les faltan a ustedes hombres, lo que les falta es cohesión, espíritu de
solidaridad, fe en sí mismos y en su pueblo y pueblo mismo.”.200
Apesar da diferença de treze anos entre o reitor da universidade de Salamanca e o
jovem médico de Espinho, a relação epistolar entre ambos durou desde 19 de Agosto de
1908 até 15 de Fevereiro de 1912, onde o português deixa em evidencia a asfixia em que
vivia o seu país.
Molina recorda, e bem, a importância do jovem Dr. Laranjeira na biografia de
Unamuno. Fá-lo não pelo seu legado de obras magistrais na história da literatura
portuguesa, ou no pensamento filosófico, mas sim graças a um género fragmentário
(género esse, como veremos, essencial para o presente trabalho de investigação),
relativamente pouco considerado entre os nossos criadores, como é o caso da
epistolografia. Note-se que a carta de despedida que Laranjeira enviou ao reitor
salmantino só tem comparação à que Mário de Sá-Carneiro enviou ao seu amigo e
companheiro de aventuras de Orpheu, Fernando Pessoa201.
Fruto de uma intensa relação epistolar e pessoal com o jovem médico português,
Miguel de Unamuno ideou a sua peculiar perspectiva sobre a alma trágica portuguesa.
Manuel Laranjeira encontrara um confessor, quiçás um psicanalista que nada pôde fazer
para impedir o seu anunciado fim, tantas vezes meditado. Segundo o autor de Sobre el
iberismo y otros escritos de literatura portuguesa, estamos perante duas almas gémeas,
possivelmente uma muito mais forte do que a outra, uma com maior esperança e fé, no
entanto, ambas em busca de um absoluto impossível de encontrar202.
Em resumo, no imaginário unamuniano, o nome de Manuel Laranjeira sempre se
associará a uma espécie, como nos mostram outras perspectivas, de representação
é aliás um dos primeiros a reconhecer, através dos desenhos que o amigo lhe enviava, a qualidade artística
de Amadeu referindo-se a ele, enquanto ainda estudante em Paris, como “um artista no significado absoluto
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João de Barros, António Patrício, Afonso Lopes Vieira, Teixeira de Pascoaes, Teófilo Braga, Ramalho
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corpórea do espírito trágico e suicida de Portugal. Se em Guerra Junqueiro encontramos
a primeira relação de cumplicidade de Unamuno com Portugal, em Eugénio de Castro
encontramos uma segunda. Porém, o fio argumentativo desta tese introduziu o médico de
Espinho entre a enumeração normal que se costuma atribuir às amizades portuguesas
unamunianas.
Tradicionalmente, o terceiro grande amigo do reitor de Salamanca é Teixeira de
Pascoaes que, cronologicamente em simultâneo à breve relação com Laranjeira, lhe
proporcionou contacto com uma nova visão sobre a dimensão espiritual de Portugal e do
que é ser português. É muito provável que o relacionamento de Miguel de Unamuno com
o autor de A Saudade e o Saudosismo, tenha surgido por intermédio de Eugénio de Castro
e que, graças a tão afortunado encontro, se tenha gerado uma forte relação pessoal
alimentada por uma constante correspondência. César A. Molina complementa a
brevidade do relacionamento de Laranjeira com a considerável duração do
relacionamento com o poeta de Amarante, nas seguintes palavras:
De entre las varias amistades personales y epistolares que Don Miguel de
Unamuno mantuvo a lo largo de su vida con escritores e intelectuales del país
vecino, quizás dos de ellas se complementan por lo prolongado de una y la
brevedad e intensidad de otra. Me refiero a las mantenidas con Teixeira de
Pascoaes y con Manuel de Laranjeira. Con el primero de los dos llegó a
encontrarse hasta cuatro veces y mantuvo una intensa correspondencia. Unamuno
conoció a Pascoaes en Salamanca, en el mes de junio de 1905. Él mismo lo cuenta
en el artículo titulado Las sombras de España. El presentador había sido el
también poeta portugués Eugénio de Castro.203
Outros encontros se seguiram e Molina refere-os na cidade do Porto (1906) e os
dois últimos na quinta de Amarante, propriedade da família Teixeira de Pascoaes (1907),
com gratíssimas recordações para o escritor espanhol, e na viagem que Unamuno
realizou, já jubilado, em 1935, a convite do organismo da propaganda nacional
portuguesa. Este último encontro teve lugar no Hotel Avenida Palace de Lisboa e foi malafamado pela maioria dos intelectuais progressistas lusos que viam nesta visita um apoio
explícito do reitor de Salamanca ao recém-instaurado regime, tido como opressor das
liberdades204.
Tenha-se em conta que este último encontro com Pascoaes em território português
une profundamente a figura magistral de Miguel de Unamuno ao tema central da nossa
tese. Por outras palavras, em 1935, o autor de Por Tierras de Portugal y de España realiza
a sua última viagem a Portugal, a Lisboa, com passagem pelo Estoril onde também se
encontra com o general Sanjurjo205, exilado em Portugal.
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no Estoril.
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Sem dúvida, todos os passos e reflexões do autor de Niebla, no último ano da sua
vida, são importantes, porém, para nós, o mais importante a reter da derradeira viagem ao
país vizinho que tanto estimou, prende-se pelo facto de a mesma ter-se realizado a convite
de António Ferro, já então à frente do Secretariado de Propaganda Nacional (SPN), esse
organismo polémico do qual assumira a direção dois anos antes, em 1933, ano da
constituição do Estado Novo de Salazar.
Feita a referência à última viagem unamuniana por terras de Portugal, voltemos
ao contacto intenso, prévio, forjado num riquíssimo diálogo epistolar, com Teixeira de
Pascoaes durante mais de duas décadas, até pouco antes da morte de Miguel de Unamuno,
em 1936.
Não se pode falar de relações culturais ibéricas sem aludir ao Epistolário
Ibérico206 entre estes dois autores. Unamuno escreveu dezanove cartas e Pascoaes trinta
e uma, sendo, indubitavelmente, uma fonte riquíssima para a interpretação das relações
culturais e literárias entre Espanha e Portugal na viragem do século XIX para o século
XX, com maior ênfase nos anos vinte e princípios da década de trinta.
Este epistolário cruzado, entre o de Salamanca e o de Amarante, é um manancial
riquíssimo de dados, fundamental para analisar a relação entre ambos e extrapolar para
outras questões relevantes para o âmbito dos estudos ibéricos. Deste total de 50 cartas,
endereçadas de um lado e outro da fronteira, entre 1905 e 1934, encontramos um período
importantíssimo que comporta viagens marcantes de Unamuno e Pascoaes, publicações
e traduções incontornáveis da obra de ambos e de muitos dos seus pares, como também
acontecimentos fundamentais da história peninsular que vão desde golpes de estado,
regicídios, proclamação da república, greves, etc., e culminam numa crescente
consciência de «ismos» que tão bem caracterizou o século XX. Contudo, identificamos
algumas lacunas significativas, entre os anos de 1920 e 1934, das que não se conservam
documentos.
Tal como acontecera com Manuel Laranjeira, quando se inicia esta relação, o
catedrático contava com quarenta anos e Pascoaes com tão somente vinte e sete anos. É
interessante ver como a juventude portuguesa de então despertou curiosidade intelectual
ao reitor de Salamanca, algo que, anos mais tarde, não se passou ou ficou em
compartimentos incógnitos da história da literatura, com o caso de dois ilustres de
Orpheu, como Mário de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa.
A diferença de idades não foi um entrave à admiração mútua, porém, a admiração
do de Amarante pelo autor de San Manuel Bueno, mártir, sempre o remeteu para fórmulas
de tratamento que vão para além de um formalismo típico associado pelos espanhóis aos
portugueses, o que denota um profundo respeito e consideração por D. Miguel de
Unamuno. Pascoaes não hesitou em remeter-se como discípulo do intelectual, por
excelência, ibérico.
A sua admiração por Unamuno ficou bem patente nos vocativos utilizados em
várias das suas epístolas, que vão desde «Meu querido Mestre» da sua segunda carta até
ao «Querídíssimo Mestre» da última, isto sem esquecer de mencionar a passagem por
tratamentos como «venerado Mestre» ou «inolvidável Mestre» de missivas
intermédias207.
Por sua vez, Miguel de Unamuno encontra em Pascoaes um encontro com a poesia
que não encontrava nos seus contemporâneos espanhóis, vendo no autor de A Saudade e
o Saudosismo um rumo semelhante ao da sua poesia, bastante mais tardia, quando
comparado com a de Pascoaes. Note-se que o de Amarante já havia publicado vários
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Veja-se Miguel de Unamuno e Teixeira de Pascoes, Epistolário Ibérico, Lisboa, Assírio&Alvim, 1986.
Cf. Sáez Delgado e Pérez Isasi (2018), op. cit., p. 67.
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poemários desde 1898, enquanto que Poesías de Unamuno só vislumbrou publico em
1907.
José Bento, autor do prólogo de Epistolário Ibérico, é citado por Molina, de forma
a sublinhar esta ideia de afinidade poética entre Unamuno e Pascoaes, em detrimento do
rumo da poesia dominante em Espanha e Portugal:
Este afastamento de Unamuno da poesia que na Espanha era escrita por
uma minoria que ansiava ser renovadora quando ele pública Poesías irmana-o
com Pascoaes: também se afastou do simbolismo, cujo tom era personificado em
Portugal em Eugénio de Castro, duma poesia eminentemente preocupada com as
suas virtualidades formais (afim do modernismo hispânico, de que Eugénio de
Castro foi um dos mestres) para se aproximar sobretudo de João de Deus, Antero,
Guerra Junqueiro, Gomes Leal, António Nobre, poetas em que, mais que uma
maneira de dizer, se afirma um sentimento, um pensamento (o que Unamuno
chamaria espírito), embora nos três últimos seja visível a lição do simbolismo.
Nisto Unamuno e Pascoaes estão próximos, ambos admiradores confessos de
Junqueiro; ao longo deste epistolário, à medida que a obra poética de cada um
deles vai ganhando o seu grande corpo, essa proximidade mais se definirá.208
O próprio Unamuno fá-lo no artigo Las Sombras, de Teixeira de Pascoaes, um
dos doze textos dedicados à temática portuguesa compilado no seu Por tierras de
Portugal y de España209, a propósito do quinto livro de poemas do português, primeiro
estabelecendo uma interessante correspondência e, depois, uma interessante
dissemelhança entre a lírica de Pascoaes e a sua própria forma de conceber a criação
poética:
La filosofía poética de Teixeira de Pascoaes es una filosofía sombrosa –
no sombría. Las realidades se diluyen y disuelven en sombra en ellas, y las
sombras se cuajan y consolidan en realidades. El sueño y la vela pierden sus
linderos, derritiéndose uno en otro: la vida se convierte en sueño y el sueño en
vida. Y así resulta una filosofía infantil y antigua, de la infancia de hombre y de
la infancia de la Humanidad, de cuando el poeta era algo sagrado y espontaneo.
Para Teixeira de Pascoaes, la obra del hombre tiene más realidad que el
hombre mismo. Juan Valjean sobrevive a Victor Hugo, y Ofelia a Shakespeare.
Doctrina esta expuesta varias veces – yo mismo la he desarrollado en mi Vida de
don Quijote y Sancho -, pero que aquí el poeta la convierte en sustancia poética.
Y esto da a la poesía de Teixeira de Pascoaes la vaguedad que tanto la
caracteriza, y con ella cierta difusión que es su defecto capital. Defecto sin el cual
no sería lo que es no valdría lo que vale. No hallaréis en sus composiciones esas
estrofas densas, compactas, de espesísimo cristal, esculpidas, diamantinas, tales
como se encuentran en Carducci y como yo me he esforzado por hacer en mis
propias poesías; las de Teixeira de Pascoaes se alargan y desvanecen como
sombras de crepúsculo. Pero ¡qué hermosamente!210
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José Bento citado por César Molina (1990), op. cit., pp. 45-46.
Note-se que também Por tierras de Portugal y de España é, como En torno al casticismo, um conjunto
de artigos. Neste caso publicados no jornal argentino La Nación, contando com doze temas de tema
português e catorze relacionados com Espanha. Com artigos publicado entre 1906 e 1909, Por tierras de
Portugal y de España é de 1911.
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Miguel de Unamuno [1911] (2006), op.cit., pp. 26-27.
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No período compreendido entre a publicação deste artigo na imprensa, em 1908,
e a sua compilação em livro, Teixeira de Pascoaes convida o autor de Del sentimento
trágico de la vida a colaborar na revista A Águia, órgão da Renascença Portuguesa. Como
prova o epistolário entre ambos, Unamuno declara um profundo interesse por Portugal e
sublinha o seu sentimento ibérico: «En una carta “desde hace algún tiempo las cosas de
Portugal son las que más me interesan” y poco tiempo después, en enero de 1910, subraya
radicalmente que “Cada día me siento menos europeo y más ibérico”»211.
Estamos numa das épocas mais conturbadas e, ao mesmo tempo, mais fértil da
história de Portugal, com uma república emergente e uma sociedade em transformação
entre dois séculos e dois regimes, realidade esta à qual o bilbaíno nunca se mostrou alheio
e emitiu interessantíssimos juízos.
A colaboração em A Águia consubstanciou-se, em Dezembro de 1910 (dois meses
após a implantação da república portuguesa) com o envio de dois sonetos pertencentes ao
conjunto de Rosário de sonetos líricos212 de 1911. Podemos encontrar, em epígrafe, a
presença de Antero de Quental em um deles, datado de 17 de Setembro de 1910 (e
publicado na revista A Águia a 1 de Janeiro de 1911), que se inicia com uma referência
ao soneto do poeta açoriano «Na mão de Deus», no qual podemos aferir uma profunda
relação entre poesia e filosofia, palavra e ideia, como também o espaço religioso como
local privilegiado para um filosofar lírico e libertador que é apanágio da obra de ambos
autores213.
Miguel de Unamuno nunca escondeu a profunda admiração pela obra de Antero
de Quental e por vários dos seus contemporâneos, como João de Deus e Oliveira Martins.
Sabemo-lo pelo seu punho e letra numa (permita-se-nos a liberdade de assim a
denominar) quinta relação epistolar, a mais tardia de todas, com o escritor português
Vitorino Nemésio.
Após a leitura de três epistolas214 enviadas por Miguel de Unamuno a Nemésio,
entre 1929 e 1932, parece-nos importantíssimo mencionar o nome do autor de Mau
Tempo no Canal, tal como Antero, oriundo dos Açores, como um relevante elo de ligação
de amizade a Portugal215. Fá-lo-emos de forma breve e com a sensação de que a figura de
Nemésio não está ainda profundamente estudada no âmbito dos iberismos culturais do
século XX, quer pela cumplicidade que encontramos neste ponto com um Unamuno, já
em fim de vida, quer, como poderemos comprovar mais adiante, com uma possível
amizade com Ramón Gómez de la Serna (com quem parece ter privado nos círculos
intelectuais lisboetas dos anos 20 do século passado), quer com autores e intelectuais
espanhóis, como Jorge Guillén e Ortega y Gasset, algo que podemos corroborar em
Fátima Freitas Morna (2010)216.
Como é habitual em Unamuno, o tom confessional emana das suas epístolas e
assim o podemos comprovar nesta missiva a Nemésio, a propósito do envio de um
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Cf. Sáez Delgado e Pérez Isasi (2018), op. cit., p. 69.
Miguel de Unamuno, Rosário de sonetos líricos, Madrid, Fernando Fe/Victoriano Suarez, 1911.
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Neste âmbito, recomenda-se a leitura do capítulo IX, da segunda parte da obra Unamuno y Portugal, de
Julio García Morejón, intitulado Unamuno y el sentimiento tragico de Antero de Quental, onde podemos
ver com mais pormenor como a leitura da obra de Antero foi importante para Miguel de Unamuno. Cf.
García Morejón (1971), op. cit., pp. 208-252.
214
Cf. Miguel de Unamuno, Epistolario Inédito II (1915-1936) (ed. Laureano Robles), Madrid, EspasaCalpe, 1991.
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Ángel Marcos de Dios identificou 13 cartas de Vitorino Nemésio dirigidas a Miguel de Unamuno no
seu espólio de Salamanca, que se encontram publicadas em Ángel Marcos de Dios, Epistolario portugués
de Unamuno, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1978, pp. 237-259.
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pp. 357-370.
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exemplar de Sob os signos de agora, datada de 14 de Setembro de 1932, em que alude a
Antero de Quental e a outros autores portugueses que nele vivem:
Sólo al llegar a acá, a esta mi casa de Salamanca, hace tres días, después
de una ausencia de cerca de dos meses me encontré, mi querido amigo y
compañero, con su Sob os signos de agora y con su carta del 31.VIII. Me he
puesto, enseguida, a leer el libro y me he encontrado conmigo mismo – con mi yo
de usted, que es uno de los muchos yos que me hacen – y con algunos de los que
para siempre viven en mí: Antero, Joao de Deus, Oliveira Martins, Nobre…217
De regresso à colaboração em A Águia, centremo-nos no segundo soneto de
Unamuno, publicado no número cinco da revista, no mesmo ano de 1911. A sua
publicação contou com a ilustração de António Carneiro e intitula-se, significativamente,
Portugal. Estamos então, num dos cumes da lírica espanhola dedicada ao país vizinhos,
como poderemos comprovar com a seguinte transcrição:
Portugal
Del Atlántico mar de las orillas
desgreñada y descalza una matrona
se sienta al pie de la sierra que corona
triste pinar. Apoya en las rodillas
los codos y en las manos las mejillas
y clava ansiosos ojos de leona
en la puesta del sol. El mar entona
su trágico cantar de maravillas.
Dice de luengas tierras y azares
mientras ella a sus pies en las espumas
bañando sueña en el fatal imperio
que se hundió en los tenebrosos mares,
y mira cómo entre agoreras brumas
se alza Don Sebastián rey del misterio218.
Vários estudos salientam a importância deste soneto como corolário de um
prestigio único de Miguel de Unamuno em Portugal, convertendo-o, como já foi
mencionado nesta introdução, numa autêntica autoridade espanhola para escritores como
Pascoaes e outros de futuras gerações.
Em páginas anteriores, os nomes de Mário de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa já
haviam sido mencionados, no entanto, este é o momento para fazê-lo com mais atenção
e pormenor, pois, estes dois nomes incontornáveis do Modernismo português, ainda que
de forma breve ou infrutífera, estão relacionados com a figura de Unamuno e como o
basco viu a arte e viveu o seu tempo.
Desde um ponto de vista académico, somos conscientes de que atribuir a estes
contactos com Unamuno o estatuto de uma fase do relacionamento do bilbaíno com
Portugal é de um enorme atrevimento. Ao contrário das amizades com Guerra Junqueiro,
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Miguel de Unamuno (1991), op.cit., p. 293.
Miguel de Unamuno (1911), op. cit., pp. 100-101.
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Eugénio de Castro, Manuel Laranjeira, Teixeira de Pascoaes (e, até mesmo, Vitorino
Nemésio), o relacionamento do reitor salmantino com a dupla do Orpheu não passou
disto: um empreendimento em busca da atenção de um (se não o maior) referente
intelectual da Espanha contemporânea.
Cronologicamente, remeter esta tentativa de aproximação entre a Geração de
Orpheu e Unamuno para uma quarta fase de contactos não é necessariamente descabida
(considerando, possivelmente, Nemésio para uma quinta), e pode auxiliar a contextualizar
um período riquíssimo das relações culturais e literárias entre Portugal e Espanha.
Comecemos, então, por Sá-Carneiro. Unido por forte amizade, e cumplicidade
estética, com Pessoa (e, de certa forma, também com António Ferro, como veremos
posteriormente), o poeta entrou em contacto com Miguel de Unamuno com o objetivo de
pedir ao reitor de Salamanca opinião sobre os seus livros A Confissão de Lúcio e
Dispersão, entre os anos de 1913 e 1914, numa época em que se dividia entre Lisboa e
Paris, passando largas temporadas na capital francesa219. Esta tentativa de aproximação
ao prestigioso Unamuno ficou por uma nota de cortesia do autor de Niebla remetida ao
jovem modernista como agradecimento pelo envio dos seus livros.
A eventual falta de interesse de Unamuno pela obra de Sá-Carneiro, algo que não
foi exclusivo do jovem modernista português, pois o reitor da universidade de Salamanca
tão-pouco demonstrou demasiado interesse pela Vanguardia espanhola, não nos é
possível afirmar com total certeza. Como o próprio autor de «Caranguejola» escreve a
Unamuno, a 6 de Fevereiro de 1914220, a correspondência poder-se-á ter perdido entre os
serviços de correio e a greve dos ferroviários portugueses. A isto, juntemos-lhe o facto de
dois anos depois, em 1916, no dia 26 de Abril, Sá-Carneiro decidir pôr fim à sua breve
vida. Um suicídio que, como no seu célebre poema citado, aconteceu «Em Paris, é
preferível, por causa da legenda...», legenda essa fundamental para compreendermos o
Modernismo português que, como Sá-Carneiro vaticinara, «De aqui a vinte anos a minha
literatura talvez se entenda»221.
Porém, mais indícios de melindre encontramos em Fernando Pessoa. É sabido que
o autor dos heterónimos enviou a Unamuno, «con entusiasmo vanguardista»222, uma
carta, datada de 26 de Março de 1915, na qual assinava por Orpheu e lhe enviava o
primeiro número da revista homónima.
O conteúdo da carta enviada para Salamanca é importantíssimo para retirarmos as
ilações possíveis sobre esta relação gorada entre um Miguel de Unamuno, com 51 anos,
e um Fernando Pessoa de 27 anos. Contudo, também merece destaque de forma a
evidenciar toda convicção da geração de Orpheu naquilo que foram os seus pressupostos
estéticos, hoje escola do denominado primeiro Modernismo Português:
Lisboa, 26 de Março de 1915
Exmo. Senhor D. Miguel de Unamuno
Por este correio enviamos a V. Exª o primeiro número da nossa revista
Orpheu. Como depreenderá de uma, ainda que rápida, leitura, esta revista
representa a conjugação dos esforços da nova geração portuguesa para a formação
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Cf. Mário de Sá-Carneiro, Obra Poética de Mário de Sá-Carneiro (introdução, organização e notas de
António Quadros), Mem Martins, Europa-América, s.d., p. 32.
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Cf. Carta de Mário de Sá-Carneiro a Miguel de Unamuno, Lisboa, 06/II/1914, espólio da Casa Museo
Unamuno.
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Cf. Antonio Sáez Delgado, Pessoa y España, Valencia, Pre-Textos, 2015, p. 31.
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de uma corrente literária definida, contendo e transcendendo as correntes que têm
prevalecido nos grandes meios cultos da Europa. Tomamos a liberdade de chamar
para isto a sua atenção, e de lhe pedir que examine de perto a atitude essencial da
nossa arte literária; estamos certos que n’ella terá a surpresa de encontrar qualquer
coisa que não lhe ser lhe terá deparado no seu percurso através de literaturas
conhecidas. Como temos a consciência absoluta da nossa originalidade e da nossa
elevação, não temos escrúpulo algum em dizer isto.
Baseados n’isto, e como será nosso intuito estender quanto seja possível a
nossa influência, e conseguir, através da nossa corrente – a mais cosmopolita de
quantas teem surgido em Portugal – uma approximação de espíritos, tão pouco
tintada ainda, com a Hespanha, pedíamos a V. Exª nos desse a sua opinião sobre
a nossa revista e a literatura que contém – opinião essa que, se pudesse ser da
atravéz da imprensa, como julgamos que a nossa iniciativa merece, duplamente
nos seria grata. Nada nos é tão sympático como a agitação de ideias, e é por isso
que sobremaneira agradeceríamos que tornasse pública a sua opinião – seja ela
qual for – sobre nós.
Fica feito o nosso pedido.
Com os protestos do nosso respeito, rogamos a V. Exª acredite na
admiração de
Por Orpheu
Fernando Pessoa223
O tom, repleto de irreverente convicção, usado por Pessoa pode não ter sido do
agrado do autor de Por tierras de Portugal y de España ou, simplesmente, nem ter
merecido a atenção de um Unamuno já numa etapa vital pouco dada a devaneios de
juventude. O silêncio, na volta do correio desde Espanha, pode estar na origem da pouca
simpatia de Pessoa para com o bilbaíno. Vejam-se agora as palavras em português de
Sáez Delgado224:
Desse mesmo ano data a conhecida carta que Pessoa envia a Miguel de
Unamuno, em nome de Orpheu, acompanhando o primeiro número da revista, e
cuja ausência de resposta pôde estar na raiz das poucas simpatias que
manifestaram mais de uma vez tanto Pessoa como Sá-Carneiro (que também
enviou ao escritor espanhol um ou outro dos seus livros, sem grande sucesso, e
comentou com Pessoa a destituição do mesmo do cargo de Reitor da Universidade
de Salamanca.) Esta carta inscreve-se no contexto de outras do mesmo tom e
género surgidas com o propósito de divulgar a revista, e mostra uma atitude que
não deve ter resultado muito do gosto do bilbaíno.225
O silêncio sobre Orpheu por parte do reitor salmantino poderá ter produzido um
certo desdém de Pessoa por Unamuno, o que não invalida ser conhecedor da obra do
espanhol226 e de com ele ter partilhado algumas das suas mais profundas obsessões,
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Cf. Carta de Fernando Pessoa (por Orpheu) a Miguel de Unamuno, Lisboa, 26/III/1915, espólio da Casa
Museo Unamuno.
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Ibidem, p. 26.
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Note-se que Fernando Pessoa se refere a Unamuno em várias passagens da sua obra, reconhecendo-o
como um dos grandes intelectuais do seu tempo, sendo mesmo um exemplar de Por tierras de Portugal y
de España um dos poucos livros em espanhol da biblioteca particular do poeta do Orpheu.
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centradas no seu pensamento nacionalista, com as suas implicações identitárias,
referindo-o, mesmo, em vários dos seus textos.
É interessante constatar que o autor de Mensagem escreveu, quinze anos após do
envio do exemplar de Orpheu, sobre o iberismo peculiar unamuniano, a propósito de uma
entrevista do escritor basco a António Ferro e publicada do Diário de Notícias em 1931.
Nesta célebre entrevista227, Unamuno recorria ao argumento da utilização de uma
língua veicular, de fácil acesso aos diferentes povos, ser mais útil para a cultura iberoamericana. Grosso modo, segundo o autor de Niebla, mais valia escrever numa só língua
do que ficar encerrado num idioma pouco acessível, pouco divulgado e restrito a uns
quantos. Este argumento propunha a adoção do castelhano como língua de difusão da
expressão regional basca, galega ou catalã.
Não se descura que as opiniões de Unamuno, que tendiam quase todas para a
apologia do federalismo ibérico, tivessem sofrido a manipulação de António Ferro, com
o objetivo de despertar nos leitores portugueses um sentimento patriótico indissociável
de um receio de certas ideias iberistas que, com o evoluir da situação política no país
vizinho, poderiam passar da teoria à prática228, algo pouco provável e que a história
atestou como errado. Estamos perante uma prática jornalística, se é que assim a podemos
denominar, comprometida com os ideais/objetivos do entrevistador, não isenta (ao invés
do que prima o código deontológico da atividade periodística), da qual Ferro não foi,
claramente, um exemplo comprometido com a verdade. No entanto, veremos mais
adiante inúmeros exemplos do que aqui acabamos de afirmar.
Por sua vez, Carlos Carranca na aproximação que faz à obra de Unamuno relembra
o trabalho prévio de investigação desenvolvido por Ángel Marcos Dios, quando este faz
referência à entrevista ao Diário de Notícias de Ferro como um importante documento
do iberismo unamuniano:
Nesta, o poeta basco afirma, referindo-se a si próprio: “E espero que o
mútuo conhecimento, que é a mais íntima fraternidade, nos leve, um dia, a alguma
coisa que seja maior do que nós próprios”. Ángel Marcos de Dios conclui que
Unamuno foi o único espanhol de todos os tempos que se preocupou em entender
a cultura portuguesa.229
Chegados a este ponto, cientes do perigo de se descontextualizarem as palavras
de Marcos de Dios, aproveitamos investigações prévias para ver como o poeta dos
heterónimos reagiu às palavras de Unamuno, filtradas na imprensa portuguesa, dos anos
30, pela pluma comprometida do futuro homem forte da cultura salazarista.
Note-se que Fernando Pessoa redigiu um texto, em torno de 1931, no qual
respondia à postura de Unamuno e às suas polémicas opiniões nessa entrevista concedida,
exatamente um ano antes, em 1930, a António Ferro e publicada no Diário de Notícias.
Unamuno debateu-se com um tema de arreigado nacionalismo, tão do interesse
do reitor de Salamanca como do autor de Mensagem, isto é, o tema da língua como
veículo a utilizar pelos escritores da Península Ibérica e uma eventual divisão do
território.
Ferro, ciente do carácter polemista das declarações do de Bilbau, centradas na
defesa e incentivo aos escritores peninsulares para o uso primordial do castelhano como
o idioma mais importante do Estado espanhol, devido a um maior número de leitores,
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conseguiu levantar as suspicácias de vários intelectuais portugueses, de entre os quais se
destaca Fernando Pessoa.
Pessoa replica, recorrendo, propositadamente, ao seu perfil anglófono como
lógica oposição às palavras do ilustre bilbaíno. Vejamos o seguinte texto que ilustra
claramente o que afirmamos e não esconde um certo desdém pessoano:
The problem of language does not matter, for if a Catalan likes to write
Castilian, he will do so then as he does now, in the same manner as Catalan can
write in French and get a wider public still. Unamuno put the case: why not write
in Castilian? If it comes to that, I prefer to write in English, which give me a wider
public than Castilian; and I am as much Castilian as I am English in blood and
much more English than Castilian since my education in English.
Unamuno’s argument is really an argument for writing in English, since
that is the most widespread language in the world. If I am to abstain from writing
in Portuguese, because my public is limited thereby, I may just as well write in
the most widespread language of all. Why should I write in Castilian? That U.
may understand me? It is asking too much for too little230.
Apesar da polémica despoletada pela entrevista publicado no Diário de Notícas,
o certo é que a relação de Miguel de Unamuno com Portugal, com os seus ilustres
interlocutores, e o seu iberismo herdeiro da História da Civilização Ibérica de Oliveira
Martins (irmanado com o de Ángel Ganivet), não é pedir muito para tão pouco.
Quis a ironia da história que o colossal Unamuno não tivesse deixado constância
de haver prestado atenção a um irreverente Fernando Pessoa, cuja passagem do tempo
fez questão de agigantar ao estatuto de titã da literatura mundial.

1.2.6. Teixeira de Pascoaes: Saudades da Ibéria
O facto de termos recorrido à imagem mitológica de Teseu, para evidenciarmos a
importância de Miguel de Unamuno e de Teixeira de Pascoaes no âmbito do iberismo e
das relações culturais e literárias entre Espanha e Portugal, continua a parecer-nos uma
excelente analogia, cujo mérito, como se sabe, não é nosso, e totalmente digna destes dois
escritores.
Se antes nos dedicámos a um colossal Unamuno, a partir deste capítulo231,
dedicar-nos-emos a um, não menos importante, Pascoaes.
A reiterada presença do autor de Amarante até à presente página, demonstra já
uma relevância significativa, porém, é a partir dos anos 20 do século passado que a figura
de Teixeira de Pascoaes adquire uma dimensão realmente notável na Península, ao ponto
de, sem o autor de A Saudade e o Saudosismo, ser impossível conceber-se uma dimensão
ibérica do saudosismo. Pinharanda Gomes bem o sintetiza na nota proemial à obra
magistral de Pascoaes antes mencionada:

230

Fernando Pessoa (2012), op. cit., pp. 104-105.
Note-se que “A Ibéria é a Grécia do Feio, a anti-Grécia, a Bruxa esquálida fedendo os ares.” é um
peculiar aforismo de Pascoaes que nos remete para um iberismo sui generis do autor. Cf. Teixeira de
Pascoaes, Aforismos (selecção e organização de Mário Cesariny), Lisboa, Assírio&Alvim, 1998, p.30.
231

87

A Saudade é, antes de Pascoaes, um recurso sentimental da poesia lírica;
é, depois do poeta, a essência da “alma portuguesa”, a revelação total desta alma.
O rigor lógico pode aduzir que o saudosismo constitui mais um conjunto de
inferências intuitivas do pensamento de Pascoaes do que um sistema de aduções
e de deduções, em que um possível metafísico se evidencie qual princípio
irrecusável. Todavia, Saudade e saudosismo acham-se como elaboradas
construções no pensamento escrito de Pascoaes, que deu ao corpo saudoso uma
linguagem, uma natureza, uma forma, uma essência, uma existência, uma carga
ideológica, uma fundamentação etnológica e, sem dúvida, uma razão de
finalidade, pois que a Saudade é também, no saudosismo, causa final, garante de
um finalismo lusitano.232
Continuando a socorrer-nos das palavras de Pinharanda Gomes, estamos perante
o obreiro sacerdotal da Renascença Portuguesa, cuja deusa foi (é) a Saudade233, contudo
como é que esse labor e essa devoção adquiriu uma dimensão peninsular? Esta é a questão
fulcral que faz com que o caso de Teixeira de Pascoaes seja de particular interesse e
significativo para o iberismo cultural do princípio do século XX e ao qual, atualmente,
vários investigadores avançam dados importantíssimos para o estudo das relações
literárias e culturais ibéricas.
Se, como pudemos constatar anteriormente, Eugénio de Castro foi paradigmático
como o poeta português mais presente nos contextos castelhano, catalão e galego, o caso
do poeta do Marão fê-lo em paralelo e, em boa medida, numa perspectiva de alguma
confrontação estética. Com as suas evidentes diferenças, as obras de Castro e de Pascoaes
depuram-se no caudal das literaturas ibéricas graças ao seu parentesco genealógico com
as duas correntes estéticas predominantes no panorama literário internacional. Por um
lado, com a hispano-americana, de inspiração francesa, postulada por Rubén Darío, no
caso do de Coimbra. Por outro lado, com a de alento vernáculo e de orientação
transcendentalista, no caso do saudosista.
As páginas que dedicámos a Miguel de Unamuno, com as suas respetivas fases de
contacto com Portugal e amizades portuguesas, demonstram-nos que o autor de Por
Tierras de Portugal y de España foi o mais importante mediador de Teixeira de Pascoaes
com o país vizinho, evidente num forte vínculo de amizade e admiração mútua que só
findou aquando do falecimento, em 1936, do poeta basco.
Sabemos que Pascoaes se dirige a Unamuno com a reverência de um discípulo a
um mestre nas 31 cartas por si enviadas ao reitor salmantino, porém, como já antes
fizéramos uma breve menção, Unamuno, nas suas 19 cartas dirigidas ao de Amarante,
sempre procurou uma certa confessionalidade, uma transcendência para além do
quotidiano.
Muitos poderão ser os motivos para este tom mais confessional e interessado por
parte de Unamuno, porém, César Antonio Molina acusa Teixeira de Pascoaes de pecar
por excesso de elogios ao de Salamanca e não manifestar interesse pela realidade cultural
espanhola.
A exceção aparece conotada com o escritor, crítico literário e tradutor Enrique
Díez-Canedo, dado que, em uma das missivas, Unamuno incentiva Pascoaes a enviar
alguns dos seus livros, facilitando ao português a direção de Canedo e transmitindo-lhe a
segurança de que os mesmos seriam bem-recebidos por ele. Inclusivamente, Unamuno
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chega a sugerir ao português a possibilidade de alguma tradução ou publicação na
imprensa234.
Neste contexto, César A. Molina menciona sentir-se defraudado com uma falta de
generosidade, desinteresse por a realidade cultural espanhola e por um certo egoísmo de
Pascoaes unicamente interessado em divulgar a sua obra235.
Efetivamente, defrauda não ser possível aceder a uma visão mais profunda de
Teixeira de Pascoaes através de um meio tão propício a isso como é o Epistolário Ibérico,
porém, reconhecendo o perfil mais interessado, por tudo o que concerne a Portugal, de
Miguel de Unamuno, não subscrevemos as palavras de Molina, talvez porque as vemos
demasiado emocionais para um estudo académico e não identificamos esse total
desinteresse cultural de Pascoaes por o país vizinho. Basta que façamos uma mera
referência ao facto de, em 1920, o poeta de Amarante ter dedicado a segunda edição do
seu livro Marânus à Galiza, região de Espanha, pela qual, como exploraremos mais
adiante, Pascoaes sentiu uma profunda irmandade, ou transcrevamos as seguintes
palavras do artigo «Pascoaes Ibérico»236:
A profundidade da reflexão de Pascoaes sobre as ligações físicas e
culturais dos povos peninsulares, a largueza do seu entendimento sobre as
afinidades contrastivas desses povos, a teimosa e corpórea idealização dum futuro
comum para todos eles, a colossal dimensão da recepção da sua obra junto do
público espanhol fazem de Teixeira de Pascoaes (1877-1952) um escritor ibérico,
talvez mesmo o mais ibérico dos escritores portugueses, e não apenas
português.237
Apesar de não comungarmos com a visão demasiado emocional de César Antonio
Molina, enunciada nos anos 90, e a contrastarmos com a mais atualizada e feita por um
reconhecido estudioso da obra do poeta português, a mesma também evidencia que a obra
de Pascoaes alcança uma importante divulgação peninsular a partir dos anos 20, graças
ao interlocutor fundamental que foi Miguel de Unamuno. Esta divulgação assume
contornos especiais e significativos em três espaços linguísticos e culturais da Península:
Espanha (no espaço inerente à literatura em castelhano), Catalunha e Galiza.
Eugénio de Castro, por sua vez, já contactara com estes três âmbitos, contudo, o
caso de Teixeira de Pascoaes é, da seguinte forma, mencionado como paradigmático
segundo perspetivas mais recentes:
Aunque Eugénio de Castro ya había contado con contactos en estos tres
ámbitos, el caso de Pascoaes es especialmente significativo, pues en cada uno de
ellos sumó un encendido grupo de mediadores y admiradores, pertenecientes, a su
vez, a grupos o tendencias autóctonos de esos contextos culturales. Esta situación
propicia que la recepción de Pascoaes en Cataluña, Galicia y el resto del estado
español – aunque, como es lógico, no se produzca de una forma hermética en cada
uno de estos territorios – ofrezca interesantes particularidades, de acuerdo con las
perspectivas nacionales o ibéricas de los autores que sirvieron como mediadores
de Pascoaes ante sus respectivos sistemas literarios.
Gracias a esta recepción múltiple, el poeta portugués dialogó con cada uno
de estos ámbitos literarios, que conoció personalmente a través de viajes y de una
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relación estrecha con muchos de los escritores más importantes de cada uno de
ellos, como queda en manifiesto en sus epistolarios gallegos y español. Pascoaes
obtuvo una visión plural de la realidad peninsular, que llegó a formar parte de su
pensamiento y a manifestarse en su propia obra, pues escribió varios textos de
aproximación iberista, que vinculan su nombre a esta genealogía. Es decir, el
diálogo de Pascoaes con una Península plural es activo y reflejo de una visión
múltiple, pues la recepción de su obra y a su huella indeleble en muchos de los
autores catalanes, castellanos y gallegos del momento, Pascoaes respondió con
una visión propia, amparada en el Saudosismo, que fue ganando una dimensión
ibérica con el paso de los años.238
Antes de avançarmos mais nesta múltipla receção da obra de Pascoaes no
território espanhol, e nos seus respetivos sistemas literários, devemos aprofundar um
pouco mais o iberismo cultural de Teixeira de Pascoaes. Esta paragem ajudar-nos-á a
entender a visão plural do poeta português e como a mesma se alicerçou no pensamento
peninsular.
Uma leitura atenta à sua «A Alma Ibérica»239, segundo Cândido Franco, ao que
se sabe escrita para introduzir metaforicamente o epistolário com Unamuno, é uma
«daquelas puras ideias que brilham no céu alto e intangível de Platão, mas ideia encarnada
num corpo humano, com osso, carne, sangue e músculo, quer dizer, pedras, terra, águas
e montes, essa microterra que vai dos Pirenéus ao Atlântico»240.
Por outras palavras, o iberismo de Pascoaes exprime-se através da síntese nas
almas e espíritos peninsulares, contraditórios, porém, compatíveis. Este texto, tido como
inédito até 1971, mostrava uma Ibéria dual, entre o idealismo e o pessimismo, entre a
beleza clássica instituída pela história e uma fealdade, como o poeta relembra em palavras
da sua irmã, assumida como beleza incompreendida.
Esta dualidade irrompe do texto através de toda a paisagem peninsular, desde os
Pirenéus ao Atlântico, como salienta Cândido Franco, chegando, a partir da geografia, ao
mais íntimo da alma ibérica, à sua forma de pensar e atuar quase de maneira bipolar, pois,
se, por um lado, o espírito ibérico impulsiona atos de nobreza imensa, também conhece a
fúria inquisitorial de Torquemada para com os hereges e o deleite com a morte do touro
na arena.
É interessante ver o binómio divino/humano mencionado por Pascoaes, numa
clara referência matriarcal, e a sua posterior analogia com figuras peninsulares icónicas
como Dom Quixote ou Sancho Pança:
Se a paixão divina é Santa Teresa, a paixão humana é Soror Mariana, Ávila
e Beja, Teresa e Mariana – a Santa e a Soror -, toda a Ibéria. Há Santa Teresa em
Dom Quixote e Sancho em Soror Mariana -, um Sancho sem Pança, é claro, que
a pança de Sancho existiu apenas como faceta satírica da fantasia de Cervantes.
[...]
Não será o Dom Quixote uma caricatura masculina de Santa Teresa? E
Sancho a de Soror Mariana, embora ambas exageradas até à última das
hibérboles? E eis a razão por que Miguel de Cervantes é o génio supremo da
Ibéria. E o seu livro é uma Bíblia comentada e acrescentada por Miguel de
Unamuno, o autor do Novo Testamento quixotesco241.
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O autor de A Saudade e o Saudosismo reconhece a maternidade do seu iberismo
em duas mães enclausuradas nas suas condições de sagrado e profano. Por um lado, Santa
Teresa de Ávila, a ascese do espírito ibérico, e, por outro, a monja de Beja, apaixonada
por um oficial francês, Soror Mariana de Alcoforado, cuja alma ansiava o lado mais
corpóreo da existência. Independentemente do tipo de maternidade, ambas mulheres
representam o amor humano.
Esta dualidade foi completada com uma questão retórica, na qual Pascoaes
encontra o espírito da obra de Cervantes, elevando o autor de El Quijote a patriarca do
génio supremo, ímpar em toda a história ibérica. Isto sem esquecer o seu mestre
Unamuno, a quem compara com verdadeiro apóstolo de Cervantes e divulgador dos
evangelhos do iberismo.
O iberismo de Pascoaes advém do paradoxo. A sua alma ibérica, marcada pela
contradição, evoca a alma (ou génio) peninsular da História da Civilização Ibérica de
Oliveira Martins, aprofundando-a numa conceção da vida que não renuncia o sonho,
portanto não rejeita o contrassenso de encontrar um «Filipe de pedra negra [...] num
mendigo castelhano» ou um «fantasma do rei Sebastião num mendigo de Coimbra».
Muito mais há para estudar e investigar sobre a alma ibérica do poeta do Marão,
porém, como já aconteceu em outros assuntos de elevado interesse literário, o âmbito da
nossa tese não nos permite adentrarmo-nos por tão fascinantes caminhos. No entanto,
aproveitamos a seguinte citação de Teixeira de Pascoaes para ilustrar um ideário iberista
tão paradoxal, como autêntico:
A alma ibérica é Bruxa e tem pacto com o Demónio; é Santa e abraça o
corpo de Jesus. Como se hão-de entender a Santa e a Bruxa? Cada ibero é uma
guerra civil permanente, um choque de contrastes rácicos, em que se destacam o
mourisco e o celta, a floresta druídica e o deserto maomético, tudo num fundo
remoto, palpitante de sombras misteriosas. Daí, o carácter do ibero, violento e vão,
senhor dum mundo, que lhe fugiu das mãos abertas, e na posse imaginária de um
céu inatingível, num delírio de grandezas -, lume só fumo, ou água só espuma...
É realista e individualista, e um ébrio a seco, e triste de figura, todo elmo de
Mambrino na cabeça -, a estátua do desespero, erigida no Vácuo e toda píncaro
lunar. É um asfixiado por excesso de altitude, e talvez um louco por excesso de
razão, e um faminto a vomitar iguarias242.
Terminada esta breve aproximação ao ideário iberista de Teixeira de Pascoaes,
sem a qual sentíamos não ser conveniente avançar, continuemos na senda da receção da
sua obra no país vizinho, mais concretamente nos sistemas literários castelhano, catalão
e galego.
Retornemos, de novo, à figura do autor de Por tierras de Portugal y de España
que, como mais do que uma vez salientámos, foi o grande mediador da obra de Pascoaes
em Espanha. Vimo-lo nas palavras de César A. Molina, em 1990, sendo reiterado em
estudos mais recentes.
António Cândido Franco demonstra a privilegiada atenção que Miguel de
Unamuno concedeu a Pascoes243, revendo-se, inclusivamente, na obra do poeta
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português244. Porém, avança com a sua opinião de que o primeiro tradutor hispânico do
autor de Arte de Ser Português havia sido o catalão Ignasi Ribera i Rovira. É possível que
o tenha feito devido ao facto de Rovira, desde muito cedo, ter tido uma relação
privilegiada com Portugal, como assegura um estudo de Oscar Diaz Fouces245, datado do
ano 2000:
Ribera i Rovira estudou Direito em Barcelona. Viajou a Portugal pela
primeira vez ainda jovem, por ter de ocupar o seu pai uma vaga de Director na
Real Fábrica de Fiação e Tecidos de Tomar. Contactou assim com a língua e a
cultura do país antes de ser proclamada a República, em 1910, e, embora passasse
depois a morar na Catalunha, manteve uma ligação permanente com Portugal nas
suas já sucessivas viagens. [...]
Já em 1901, Ribera i Rovira começou a desenvolver uma intensa
actividade como jornalista, a colaborar em diversas publicações periódicas catalãs
e portuguesas. Salientando-se, entre as primeiras, A Águia, no Porto; O Século e
Diário de Notícias, em Lisboa; a Verdade, em Tomar. Na Catalunha, o seu
desempenho profissional levá-lo-á para a direção de El Poble Català, bem como
da Asociación de la Prensa Diaria de Barcelona, e para a presidência da
Federación de la Prensa Catalano-Balear.
Para além da sua actividade jornalística, Ribera i Rovida foi também poeta
e narrador. Importa-nos aqui atentar, aliás, na sua actividade obstinada de “cônsul
cultural” da Catalunha, e de Portugal na Catalunha, embora se tratasse apenas de
um consulado não oficial.246
Sem dúvida, a atividade de divulgação cultural é prolífica em Rovira. A
colaboração em A Águia une-o a Teixeira de Pascoaes, a quem o catalão chegou a enviar
doze cartas e um postal, entre os anos de 1913 e 1925247. O seu caso é impar, sendo um
dos intelectuais catalães que demonstra uma paixão profunda por Portugal, como
demonstra a referência ao seu consulado português (não oficial) na Catalunha. Atente-se,
também, o facto de Ribera i Rovira ter publicado um conjunto significativo de livros
subordinados ao tema português, entre os quais destacam Portugal artístic (1905),
Iberisme (1907), Portugal y Galicia: Nación (1911) ou Portugal literari, datado de 1912,
que resume umas conferências dedicadas à literatura lusa no Ateneo da cidade condal,
Barcelona.
Desta forma, Ribera i Rovira traça as linhas fundamentais que vinculam a saudade
do poeta de Amarante com o Anhorantismo catalão. Estamos perante um facto
fundamental para explicar a receção da obra de Pascoas na Catalunha e outro argumento
para a tese de que Rovira havia sido o primeiro tradutor da obra pascoalina em território
espanhol.
La saudade lusitana sols en l’anyorament català té digna i expressiva
semblança psíquica. L’ànima de la raça portuguesa es la saudade: així com
l’ànima de la raça catalana es el l’anyorament, l’anyorança. La saudade, o
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l’anyorament, en la seva ultima i fonda anàlisi, es l’amor carnal espiritualitzat pel
dolor o l’amor espiritual materialitzat pel desig; es les noces del bès amb la
llàgrima; es Venus i la Verge Maria en una sola dóna. Es la síntesi del cel i la
terra; el punt on s’encreuen totes les forces còsmiques; el centre de l’univers:
l’ànima de la naturalesa dintre l’ànima umana. La saudade, l’anyorament, es la
personalitat eterna de la raça; la fisonomia característica, el còs original amb el
qual ella ha d’apareixer en les altres pobles.248
No entanto, o autor de «Pascoaes Ibérico» deixa em evidência, uma vez mais, que
tal suposição é uma impressão pessoal ao mencionar, a posteriori, outro devoto admirador
da literatura portuguesa que foi o poeta e tradutor (catalão como Rovira), Fernando
Maristany:
Mas Fernando (ou Ferran) Maristany, além de primeiro tradutor de
Teixeira de Pascoaes para língua castelhana, foi também incansável promotor do
poeta português junto de críticos, publicistas e homens de letras e até seu
discípulo, materializando dessa forma as anteriores intuições poéticas de Ribera i
Rovira em torno da aproximação da saudade portuguesa tal como Pascoaes a
entendia e a anhorança catalã. Maristany, que traduziu e deu à estampa pela
primeira vez poemas de Pascoaes no ano de 1918, numa antologia intitulada Las
Cien Mejores Poesías Líricas de la Lengua Portuguesa, com prólogo de Ribera i
Rovira, chamou a atenção de autores como Díez-Canedo e Valentín de Pedro para
a obra de Pascoaes, resultando daí uma nova e mais larga atenção crítica.249
Neste ponto, Cândido Franco remete-nos, e bem, para a atenção que Las Cien
Mejores Poesías Líricas de la Lengua Portuguesa (1918) despertara em autores como e
críticos, como Enrique Díez-Canedo, levando, possivelmente, este a incluir três poemas
de Pascoaes na sua Pequeña antología de poetas portugueses, publicada em Paris, em
1926250.
A esta referência à Pequeña antología de Canedo, juntemos a já anteriormente
citada, de César A. Molina, do seu Sobre el iberismo y otros escritos de literatura
portuguesa quando menciona o extremeño como a única referência feita por Pascoaes,
sobre um autor espanhol vivo, ao seu mestre Unamuno. Lembremos ainda que Molina
refere que o reitor salmantino envia a Pascoaes a direção de Díez-Canedo, incentivando
o poeta de Amarante a enviar alguns dos seus livros, com a convicção de que o autor
recebê-los-ia com agrado, sugerindo mesmo a possibilidade de tradução e publicação na
imprensa251. A presença de Enrique Díez-Canedo na promoção da obra de Pascoaes em
Espanha, pouco explorada por Cândido Franco no seu artigo «Pascoaes Ibérico», de 2010,
não invalida a forte presença da poesia do autor de A Saudade e o Saudosismo no contexto
cultural catalão.
Recordemos que o entusiasmo com que o poeta de Amarante é recebido na
Catalunha está bem documentado252, levando Pascoaes (pela mão de Eugenio d’Ors,
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então diretor da Instrução Pública da Mancomunitat de Catalunya) em Junho do ano de
1918 a pronunciar uma série de seis conferências sobre a história da poesia portuguesa
em Barcelona, recolhidas posteriormente, já em território português, no livro intitulado
Os poetas lusíadas (1919).
No prefácio de Os poetas lusíadas, Teixeira de Pascoaes recorda gratamente os
dias vividos na Catalunha, deixando patente o nome dos artistas e dos escritores «que lhe
ensinaram a conhecer e a amar a alma do povo que aí vive», de entre os quais destacamos
Fernando Maristany que, em 1920, apresentou aos leitores espanhóis a antologia
Pascoaes e três anos mais tarde a tradução de Regresso ao Paraíso (1912) prologada por
Leonardo Coimbra253.
Efetivamente, Maristany, já em 1918, na antologia Las cien mejores poesias
(líricas) de la lengua portuguesa254, demonstra o entusiasmo que a obra de Teixeira de
Pascoes lhe produz num índice, que abarca desde D. Dinis a Alfredo Brochado, no qual
a presença do poeta de Amarante supera a do próprio poeta português por excelência,
Luís Vaz de Camões.
A par da divulgação da literatura portuguesa, e da obra de Pascoaes em particular,
esta antologia une fraternalmente o Saudosismo português com o Anhorantismo catalão
num importantíssimo prólogo, no qual Ribera i Rovira expressa a sua teoria sobre a
irmandade saudosista e anhorantista, cujo reflexo mostra o movimento português
aplicado à realidade cultural catalã. Tendo em conta esta perspectiva, a coletânea
funcionou como um livro que almejava mais do que apresentar uma ampla panorâmica
da lírica portuguesa de todos os tempos, anelava mostrar ao público as novas correntes
literárias praticadas em Portugal, com um papel hegemónico para o Saudosismo.
Deduz-se através destas circunstâncias que Fernando Maristany e Ignasi Rivera i
Rovira encontraram no Saudosismo de Teixeira de Pascoaes um companheiro perfeito de
caminho. O prólogo de Rovira à antologia de Maristany, no qual afirma claramente que
«La saudade portuguesa es la añoranza catalana, que el alma española se ha incorporado
bellamente»255, não hesita em aprofundar a necessidade de uma literatura se adentre no
mais genuino de cada cultura, escapando assim ao excesso de exotismos que
representavam os epígonos modernistas do «cisne moribundo».
No entanto, antes de passarmos para o terceiro sistema em que a poesia de
Pascoaes alcança uma dimensão considerável, devemos ainda mencionar Eugenio d’Ors
como outra das figuras fundamentais para a presença do poeta do Marão na Cidade
Condal, e também um dos responsáveis por esta aproximação entre Portugal e a
Catalunha.
A lusofilia d’Ors é importantíssima não só para Teixeira de Pascoaes, como
veremos na seguinte citação, mas também (como aludimos brevemente no subcapítulo
«Outros ângulos da Península: Catalunha, Galiza e País Basco») para futuras relações
ibéricas entre os regimes ditatoriais de Salazar e Franco, dado que o autor catalão, durante
os anos quarenta do século passado, desenvolveu uma ampla e generosa tarefa de difusão
cultural e de representação do Franquismo dentro e fora do território espanhol, sendo uma
espécie de figura congénere de António Ferro para o regime salazarista, figura esta com
quem manteve um privilegiado contacto, como podemos comprovar no espólio epistolar
da Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento e em publicações como Suroeste
(2010). Contudo, veja-se esta citação como complemento a menções prévias:
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Sin duda alguna, la figura de Pascoaes es fundamental para entender la
lusofilia de d’Ors, que hasta entonces había creído en la dualidad (mediterránea y
atlántica) de los dos países, el catalán y el portugués. Sin embargo, la presencia
del poeta de Amarante, y muy especialmente su ideario sobre un eje vertebrador
de la Península basado en la relación entre saudade y quijotismo, ejerce sobre
d’Ors una influencia importante, palpable también en sus textos sobre literatura
portuguesa y sobre la historia del arte portugués; en ellos, las conferencias de
Pascoaes recogidas en Os poetas lusíadas se revelan como una fuente inagotable
de información, en conjunto con la estela de Leonardo Coimbra, a quien conoció
en Lisboa en 1919, cuando fue allí a pronunciar unas conferencias a la Academia
das Ciências.256
Estamos perante mais um nome, Leonardo Coimbra257, que vinculou d’Ors ao
movimento da Renascença Portuguesa, cujo principal mentor, como sabemos, foi
Teixeira de Pascoaes. Porém, após uma primeira fase saudosista de Pascoaes, a
Renascença Portuguesa viu Leonardo Coimbra assumir protagonismo e magistério, o que
não evitou tensões e desacordos, tal como não impediu dissidências insatisfeitas que se
projetaram na modernista Orpheu ou na postura mais realista de António Sérgio e Raúl
Proença que conduziu à Seara Nova. Não exploraremos mais estas cisões, mas estas
referências ajudam a ficar bem patente que um dos futuros homens fortes da «cultura do
espírito franquista» (fazendo uma analogia à realidade portuguesa) não se
incompatibilizou com o idealismo poético, o tradicionalismo, e mesmo ruralismo, que
encontramos no Saudosismo pascoalino.
De volta ao iberismo cultural de Teixeira de Pascoaes, terminamos esta
abordagem em terras galegas, numa região pela qual o poeta do Solar de Gatão sentiu
uma irmandade deveras profunda e mais do que evidente na sua obra. Em especial, como
já fora anteriormente mencionado, na segunda edição de Marânus, dedicada à Galiza:
Galiza, terra irmã de Portugal,
Que a divina saudade transfigura,
A tua alma é rosa matinal,
Onde uma lágrima de Deus fulgura.
Terra da nossa infância virginal,
Altar de Rosalia e da Ternura,
Dedico-te estes versos, que, uma vez,
Compus, em alto cerro montanhês258.
Esta dedicatória do poemário de Pascoaes à Galiza data de 1920 e não deixa de
ser interessante que Torres Feijó259 aponta o principio do século XX, mais precisamente
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a segunda década do mesmo, como o período do declínio do relacionamento galeguista
impulso do regionalista.
Somos conscientes da importância dos Jogos Florais no relacionamento literário
galego-português, em especial os de 1891, celebrados junto à fronteira com Portugal, e
que serviram de legitimação galeguista e foram um claro exemplo do Rexurdimento
galego que explorámos em capítulos anteriores.
Nos primórdios do século passado, Teixeira de Pascoaes é um bom exemplo da
afirmação de Teófilo Braga e um dos escritores portugueses que mais se deixou influir
por essa região «desmembrada» de Portugal que, como o próprio mestre do Saudosismo
enuncia, «divina saudade transfigura».
Enquanto que a Renascença Portuguesa, primeiro com Pascoaes à cabeça e,
posteriormente, com Leonardo Coimbra, tiveram o seu espaço institucional reconhecido
e propagado pela revista A Águia, o mesmo foi inexistente na Galiza, originando o
declínio do relacionamento cujo ponto de partida encontrámos nos Jogos Florais do final
do século XIX.
[...] não existe na Galiza revista ou espaço institucional que possa acolher
(dada a classe de repertórios utilizados) esta linha. O importante enclave
bonaerense, de actividade em parte dependente da mais débil na altura acção
galeguista na Galiza, segue igual caminho: Almanaque Gallego e El Eco de
Galicia quase nada publicam do mundo luso, numa languidescência que espelha
o do próprio galeguismo do interior, e reflecte o facto de El Eco abrir o seu nº 625
com «Gallegos lucenses y Bracarenses» de Rodríguez Carracido, publicado na
Galicia, em Julho de 1892, dezassete anos antes.260
Somos conscientes de como este terceiro sistema literário em que a poesia de
Pascoaes alcança uma dimensão considerável, tal como uma atenção recíproca por parte
do autor de A Saudade e o Saudosismo, necessita esta contextualização histórica sobre a
realidade cultural de então que, mesmo escassa de recursos institucionais efetivos, não
impediu que a Galiza entrasse no ideal saudosista pascoalino.
Pode ser que as esporádicas publicações sobre ambas literaturas nos respetivos
espaços geográficos impedissem a visibilidade institucional antes aludida, porém,
encontramos verdadeiras irmandades estéticas e ideológicas, sob a égide da presença já
assimilado, por razões já bastante abordadas nesta introdução, de Eugénio de Castro e
que Feijó recorda, e bem, com as seguintes palavras:
Preferiam-se outros, como Eugénio de Castro (um dos poetas lusos mais
celebrados na Galiza da década de dez e vinte), já assimilado e objecto de devoção,
como o manifesta o poema que em 1913 dedica Eduardo Martín Losada em Vida
Gallega «para el divino Eugénio de Castro, Príncipe de los poetas,
devotamente».261
Porém, o iberismo cultural do autor de Arte de Ser Português viu a sua obra ser
entendida como algo próprio de entender a poesia no grupo reunido em torno da revista
Nós, como brevemente mencionámos, que integrou nomes tão destacados da cultura
galega como Vicente Risco, Alfonso Castelao ou Álvaro Cebreiro, com os quais
encontramos uma importantíssima afinidade de pensamento poético.
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Podemos afirmar que a primeira década do século passado trouxeram a Galiza
para o espaço saudosista de Pascoaes graças à argucia intelectual do lusófilo catalão, bem
conhecido desta tese, Ribera i Rovira. Teorizador das três nações peninsulares, Rovira
publicou em A Águia alguns dos mais interessantes artigos para o estudo do iberismo
cultural:
Do polígrafo catalão, cujo Portugal e Galicia nación a «Renascença»
publicara um ano antes, insere n’A Águia o seu extenso artigo «A educação dos
povos peninsulares», aludindo a «Portugal e Galiza, formando a pátria ocidental,
com a sua missão atlântica e colonial, que constitui a suprema e única razão da
sua existência independente», de que «uma rama nobilíssima os azares da política
ibérica tem desgajado; a Galiza»,
essa região irmã, laboriosa e docíssima, que pelo carácter da sua
população, pela sua história, pelas suas tradições, pela sua mesologia e
etnogenia, integra a nacionalidade portuguesa, como parte constitutiva do
núcleo nacional do ocidente hispânico, a nação galaico-portuguesa.262
Interessantíssimo é encontrarmos a aceitação do espaço galego na exclusividade
lusa do sentimento saudosista defendido por Pascoaes. Esta aprovação por parte da figura
incontornável do Saudosismo é, desde o nosso ponto de vista, o maior reconhecimento
que o poeta do Marão poderia ter pela Galiza.
De novo, encontramos no estudo de Elias Torres Feijó uma excelente síntese, e
contextualização cronológica/bibliográfica, do que acabamos de afirmar. Tenha-se em
conta que, já no ano de 1912, o médico e filólogo de Coimbra A.A. Cortesão firma o
artigo «Saudade: Breves considerações filológicas», recorrendo a A Virxe d’o Cristal, de
Curros, para indicar o uso da forma soedade em galego, patenteando o lugar central deste
na pouca atenção lusa à literatura galega. Ano e meio depois, o caso galego debater-se-á
nas páginas de A Águia na polémica entre António Sérgio e Teixeira de Pascoaes,
controvérsia depuradora do programa saudosista. A mesma fora iniciada por Sérgio em
resposta, na sua «Epístola aos saudosistas», às afirmações do Pascoaes, no sentido de a
saudade ser «uma palavra intraduzível nos outros idiomas, a qual encerra todo o sentido
da sua alma colectiva». «O único povo que sente a Saudade é o povo português»,
prosseguia, «incluindo talvez o galego, porque a Galiza é um bocado de Portugal sob as
patas do leão de Castela...». Por sua vez, Sérgio replica com exemplos de várias línguas
e realidades culturais, dando primazia à Galiza e sustentando as suas irónicas críticas com
fragmentos de Cantares gallegos da «Santa Rosalía da Saudade» para Pascoaes263.
A relação de Teixeira de Pascoaes com o restante espaço peninsular (com exceção
compreensível do País Basco), e neste ponto, com a Galiza concretamente, é fascinante e
riquíssima, o que nos leva a reconhecer as lacunas que esta introdução apresenta e remeter
os interessados para estudos e autores cujo âmbito de investigação lhes permita indagar
mais profundamente.
No entanto, apesar da carência institucional para a promoção das relações
culturais e literárias evidenciadas por Feijó a partir dos anos 20 do século passado, a obra
de Teixeira de Pascoaes foi alvo de uma magnífica receção galega, o que, possivelmente,
fez com que o poeta olhasse para a Galiza, quase contemplável desde o seu Marão, como
parte de si próprio.
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Justamente em 1920, no primeiro número da revista Nós, Teixeira de Pascoaes
figura ao lado de Rosalía de Castro264 e Eduardo Pondal265 na cúspide das aspirações
poéticas e literárias dos seus impulsionadores. Esta receção de excelência propiciou que
o seu nome figurasse em muitas das revistas galegas fundamentais daquele período, como
Ronsel, A Nosa Terra ou Alfar (revista, como comprovaremos, com relevância para a
nossa investigação), e que o poeta português sentisse a Galiza também como parte
inseparável do seu ser e como outro componente mais do mosaico ibérico. Pascoaes
chegou mesmo a declarar em Os poetas lusíadas a existência de «uma divina constelação:
Rosalía, Galán e Maragall», criando um triângulo que se corresponde, em certa medida,
com os eixos da sua visão do iberismo tripartido.
Indubitavelmente, o poeta saudosista é um dos máximos expoentes de um eixo
cultural do iberismo, o que nos leva, de novo, ao seu texto «Alma Ibérica», esse possível
prólogo para o seu Epistolário Ibérico com Miguel de Unamuno, que vinculou El Quijote
e a saudade. Neste escrito, Teixeira de Pascoaes aproveita para dilatar a sua visão plural
da realidade ibérica, unindo universos espirituais e culturais de dimensão continental,
como o sul da velha Europa e o continente negro, desde o seu Norte, bem conhecido da
Península, a um sul africano de superação mitológica:
A Ibéria é um fantasma feito de todas as sombras que divagam na margem
do Estígio, à espera do barqueiro. Algumas adoram esperar, isso a que se chama
vida, outras gritam desesperadas: Ó da barca! Ó da barca! E as lívidas margens
repercutem aqueles gritos, que entoam fantasticamente no Outro mundo. A Eco,
essa ninfa cantada por Ovídio, também divaga naqueles outeiros, onde a terra
parece perder o peso e a densidade e alongar-se em ondas extáticas de fumo.
A Ibéria é um espectro, mas encarnado num verdadeiro corpo humano.
Castela é o osso; o núcleo galaico-minhoto, a carne; e o músculo é o núcleo
catalão-asturiano. O Sul é já Moirama. Já ou ainda? Será o norte de África a
continuação da Ibéria, que mergulha nas trevas até deitar a cabeça de fora, no
Cabo das Tormentas? Essa cabeça é a mesma do Adamastor, o titã lusíada266.
Acabamos esta abordagem introdutória aos iberismos, cientes da mesma ser
apenas um resumo das suas facetas, no entanto, tentando dar especial ênfase aos iberismos
culturais (demonstrados com várias relações de cumplicidade literária e cultural na
Península) com a referência titânica de Adamastor pela mão de Teixeira de Pascoaes, sem
dúvida, também ele, como o seu mestre Unamuno, um titã que leva aos ombros o
universo, a essência, do carácter ibérico.
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1.3. Ramón Gómez de la Serna e António Ferro: Estado da Questão
Continuamos num horizonte de interesse mútuo entre Espanha por Portugal, numa
perspectiva na qual encontramos verdadeiro fascínio, quer pelas semelhanças iniciais,
quer pelas diferenças posteriores, mas, sobretudo, pela sua autenticidade, que nos leva a
debruçar sobre duas figuras incontornáveis do século XX, contudo nascidas na reta final
oitocentista. Referimo-nos ao espanhol Ramón Gómez de la Serna (1888-1963) e ao
português António Ferro (1895-1956), dois intelectuais cujas cumplicidades estéticas e
contextos ideológicos, como temos vindo a afirmar ao longo deste preâmbulo, esta tese
pretende aprofundar.
Tal como é indissociável a herança do final do século XIX do princípio do século
XX, a mesma analogia podemos aplicar ao perfil literário de António Ferro, impossível
de analisar sem mencionar as possíveis influências de Ramón Gómez de la Serna267,
apesar da carência de estudos aprofundados sobre a relação entre ambos escritores.
Esta tese pretende analisar, não só, pormenorizadamente a presença do género
ramoniano da greguería em António Ferro (principalmente nas suas obras de cariz
aforístico), como também aprofundar a relação entre ambos através do estudo e
divulgação de um epistolário inédito de Ramón dirigido ao seu congénere português, no
qual podemos esclarecer questões de relacionamento, e postulados estéticos, entre os
autores, como também entender, com novos dados, como foi importante Portugal na vida
de Ramón e da sua companheira de então, a escritora Carmen de Burgos268.
De forma autêntica, e bastante peculiar, sabemos que ambos autores estão
profundamente vinculados aos movimentos da Vanguarda espanhola e ao Modernismo
português. Por o lado espanhol, Ramón Gómez de la Serna, anunciador e divulgador das
novidades literárias em Espanha (desde as páginas da revista Prometeo, dirigida pelo seu
pai, Javier Gómez de la Serna, e com a tradução dos primeiros textos sobre o Futurismo
de Marinetti). Porém, Ramón, enquanto artista, teve a estranha habilidade de saber
conjugar as novidades literárias no seu universo estético ainda com aportações
oitocentistas, conseguindo uma original fusão de elementos simbolistas, modernistas e
vanguardistas269, como podemos ver na seguinte citação de Rafael Cansinos Assens:
Las nuevas modalidades estéticas nos han llegado por la intersección de
Prometeo [...] Con la máscara de Tristán, Gómez de la Serna glosó
apasionadamente los manifiestos futuristas que Matinetti lanzaba desde su
encharcada Venecia. Y el mismo Marinetti, instigado por Tristán, envió a
Prometeo su encíclica futurista a los españoles, habitantes de ciudades muertas,
de infecundas lagunas de polvo. No obstante su devoción a los últimos maestros
del siglo XIX, manifiesta en traducciones de Wilde, de Remy de Gourmount y de
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Rachilde, Prometeo fue entre nosotros un manifiesto de arte nuevo, que ensanchó
el horizonte de los espejos, de los últimos cenáculos novecentistas.270
António Ferro, em Portugal, por sua vez, não se revelou tão permeável a
movimentos, escolas e tendências literárias como Ramón. No entanto, este escritor,
jornalista e homem de cultura, é uma figura incontornável do século XX português,
estando vinculado (com bastante polémica, como poderemos constatar) à edição dos dois
primeiros números da revista Orpheu e, fundamentalmente, anos mais tarde, como o
grande responsável e ideólogo da Política do Espírito do regime salazarista, legitimado
com a Constituição do Estado Novo português, em 1933. Ferro promoveu a imagem do
regime como máximo responsável da propaganda e da política cultural do Estado Novo,
entre 1933 e 1949, à frente do Secretariado da Propaganda Nacional (SPN).
É evidente que o seu compromisso com o Salazarismo o levou a ser mais
reconhecido (e estudado) pela sua ação política do que pela sua carreira literária (dividida
entre a poesia, a crónica, o conto, a novela e a dramaturgia) inerente ao primeiro
Modernismo português. José Barreto aponta a brevidade da atividade literária de António
Ferro, e o desinteresse académico pela mesma, da seguinte forma:
A actividade literária de Ferro [...] foi de relativamente curta duração:
iniciada nos anos finais da Grande Guerra, encerrou-se por volta de 1925, se
excluirmos dela a incipiente produção poética da menoridade, os trabalhos de
reportagem e a oratória institucional. A poesia editada postumamente [Saudades
de Mim, 1957] não suscitou interesse. O conjunto da obra literária de 1917-1925
não mereceu até hoje particular atenção dos estudiosos, quando comparada com
as obras dos modernistas contemporâneos. A mais importante revista literária
portuguesa, Colóquio/Letras, não lhe dedicou, desde que foi criada em 1971, um
único ensaio ou artigo, exceptuada uma curta recensão. Os livros sobre Ferro
publicados nas últimas três décadas focam essencialmente a sua acção no SPN ou
a sua formação e actuação política. Foi ainda publicada uma fotobiografia familiar
e uma reedição das entrevistas com Salazar, mas de uma planeada edição da obra
completa de Ferro só saiu o primeiro volume.271
Em 2011, José Barreto faz uma acertada análise sobre o interesse que a figura de
António Ferro suscita na academia lusa e na intelectualidade portuguesa, fá-lo indagando
o que poderá estar por detrás desta lacuna: falta de interesse ou negligência? Preconceito
ou antipatia pelo escritor, tendo em conta a relevância do cargo que ocupou durante o
auge da ditadura salazarista?
Volvida quase uma década, e com a publicação de mais estudos relacionados com
o homem forte da propaganda salazarista (como veremos mais ao pormenor no capítulo
relacionado com o estado da questão), o possível preconceito e antipatia ideológica que
não deve afetar o rigor académico, parece estar a ser superado. O mesmo se passa com a
reivindicação do legado de Ferro, cujos descendentes disponibilizam no espólio da
Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento, que não maquilha as luzes e
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sombras de um nome incontornável da cultura, e para a promoção da cultura, do século
XX.
Reiteramos ser neste contexto que a presente tese se insere na expectativa de não
pecar por tardia. Nela tentaremos esclarecer muitas das questões que se têm formulado
sobre a relação destes dois homens de génio e ação ao longo dos anos. Somos conscientes
do seu peso literário e cultural e não poderíamos, portanto, deixar de explorar esta
cumplicidade estética e ideológica que consideramos ímpar.
Atentos ao facto de a literatura comparada não ser propriamente uma ciência, mas
sim uma metodologia de carácter transversal de vários campos do saber, na presente tese
sentimos, desde um primeiro momento, o peso da transdisciplinaridade, que nos remete
para campos da História da Literatura, para a Teoria da Literatura, para a Crítica Literária,
para a Sociologia Política, como para a Filologia, por exemplo, e não estivéssemos
perante um cultor da língua e criador dum género, como foi Ramón e a sua greguería. A
produção literária de Ferro foi mais discreta, porém, apesar da dissociação futura a
qualquer eco de influência do género greguerístico, acreditamos não haver passado
desapercebida ao seu congénere espanhol.
Recordamos estar cientes da envergadura desta empresa e não ocultamos a
ambição no rigor com que a enfrentamos. Esta motivação não nos cega à realidade da
evolução constante dos estudos literários comparados, daí que nos assumimos deferentes,
mas esperançosos de vermos este trabalho académico responder a algumas questões que
se têm vindo a colocar sobre a relação estética e pessoal entre estes dois autores, e, quem
sabe, em simultâneo, lograr ser um documento onde se assevere (à semelhança de vários
expostos nesta abordagem preliminar agora a findar) mais um admirável exemplo de
diálogo cultural ibérico.

1.3.1. Ramón Gómez de la Serna
Apesar do destaque introdutório dado aos iberismos (um realce necessário e uma
mais-valia para a contextualização da presente tese), neste apartado, relativo ao estado da
questão prévio ao nosso estudo, centrar-nos-emos na atenção que a cumplicidade estética
e ideológica entre Ramón Gómez de la Serna e António Ferro tem despertado a nível
académico e intelectual ao longo das últimas décadas. Eis o porquê da nossa opção em
nos centrarmos, primeiro, nos textos passíveis de relacionar os nossos autores e,
posteriormente, abordarmos publicações de carácter mais amplo e transversal a outros
aspectos gerais, porém de igual importância para o nosso estudo.
Como tal, e quebrando uma possível linha cronológica entre os vários estudos,
começaremos com o artigo, publicado na Revista de Estudos Ibéricos Península, «Ramón
Gómez de la Serna, António Ferro y la greguería»272, estudo de António Sáez Delgado,
que assumimos ser o ponto de partida para a presente dissertação, uma vez que é dos
primeiros a centrar-se numa possível influência ramoniana na obra literária de António
Ferro, com particular destaque para Teoria da Indiferença (1920) e Leviana (1921).
Este mesmo artigo recorda ainda a relação pessoal entre ambos, principalmente
durante o período em que Ramón residiu no Estoril, evidente em bibliografia ativa
ramoniana – com destaque para Pombo273, La sagrada cripta de Pombo274 e
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Automoribundia275 (1948) –, em prólogos mútuos, entrevistas e participação em eventos
culturais prévios à instauração do Estado Novo em 1933, terminando com a pertinente
questão de porquê (após uma evidente aproximação pessoal e uma possível cumplicidade
estética entre Ramón e Ferro) o autor de Greguerías, na sua edição definitiva de 1960,
omitir o nome do português entre os seguidores internacionais do género associado a
Gómez de la Serna.
A par desta pertinente interrogação, propõem-se futuros estudos de análise
pormenorizada da presença da greguería em Ferro e um estudo sistemático do epistolário
espanhol deste, inerente a esse período, ainda por investigar.
É nosso objetivo, partindo das questões lançadas em «Ramón Gómez de la Serna,
António Ferro y la greguería», e, uma década mais tarde, aprofundadas por Jorge
Campos276 em «Teoria da Indiferença e Leviana: Paradoxo ou Greguería», sendo
abordada igualmente em «Ramón Gómez de la Serna y la Tierra Portuguesa: Una intensa
actividad creativa y la recíproca influencia con Antonio Ferro»277, tentar avançar com
novas perspectivas e algumas possíveis respostas nas páginas vindouras da presente
monografia.
Contudo, desde o primeiro momento em que empreendemos este projeto, somos
conscientes das portas, para aceder a novos dados sobre a cumplicidade dos nossos
autores, já se encontrarem semiabertas através de várias investigações prévias, das quais
destacaremos aquelas que consideramos mais relevantes para o nosso campo de ação.
Identificado o ponto de partida desta monografia, note-se que, à parte da obra dos
autores em estudo e da documentação da época (importantíssima para a nossa pesquisa,
muita dela disponibilizada pela Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento),
reconhecemos, como estudo pioneiro centrado nos nossos autores, o artigo «Los amigos
portugueses de Ramón Gómez de la Serna»278 (1984). Publicado nos anos 80 do século
passado, este estudo da autoria de Mário Matos e Lemos, publicado em Arbor: Ciencia,
Pensamiento y Cultura, é por nós assumido como o precursor dos estudos literários entre
Ramón e Ferro. A nossa convicção encontra-se amparada pelo conteúdo do artigo, mas
também pelo facto de encontrarmos relacionado com esta publicação António Quadros,
filho de António Ferro, cujo apoio e auxílio ao investigador (ao qual disponibilizou o
acesso a documentação inédita) esteve na base da redação do mesmo.
Para asseverar a nossa afirmação, temos uma carta enviada desde Madrid, em
papel timbrado da Embaixada de Portugal, datada de 8 de Março de 1984, na qual Matos
e Lemos agradece o auxílio de Quadros, reconhecendo sem o qual a redação seria
impossível. Antes de subscrever-se amavelmente, menciona o envio do exemplar do
artigo na mesma missiva. Tanto a epístola de Matos e Lemos, como o exemplar de Arbor
CXVIII, nº457, estão disponíveis para consulta pública na fundação dedicada à
preservação do espólio da família Quadros/Ferro, em Rio Maior. Como veremos mais
adiante, este documento permitirá estabelecer paralelos com dados biobibliográficos de
ambos autores e avançar com algumas conclusões até agora tidas como incertas.
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Também devemos de ter em conta a edição, dois anos antes do estudo de Matos e
Lemos, de Carolyn Richmond da obra de Ramón, La Quinta de Palmyra, com um estudo
crítico da sua autoria intitulado «Una Sinfonía Portuguesa Ramoniana»279.
O seu prólogo à reedição da obra de Ramón revelou-se importantíssimo para
estudos vindouros, uma vez que explora o denominado «período português» (ao que nos
atrevemos a chamar: «a época de El Ventanal») da obra de Gómez de la Serna, evidente
na publicação de Cinelandia, La Quinta de Palmyra, La Roja280, El novelista (1923) e
Seis falsas novelas (1927)281.
Um bom exemplo do caminho aberto por Carolyn Richmond, encontramo-lo nas
publicações de José Antonio Llardent282, «Noticias portuguesas sobre Ramón Gómez de
la Serna», e Ângela Fernandes283, «Imágenes literarias de Portugal y de España en el siglo
XX» e «Retratos de Portugal na narrativa de Ramón Gómez de la Serna». Nestes últimos
dois artigos citados, sendo que o de 2014 aprofunda o anterior, Fernandes analisa a
imagem de Portugal que o escritor espanhol apresenta em três narrativas: o romance La
Quinta de Palmyra e os contos «El inencontrable» (1925)284 e «El cólera azul» (1932,
1937). Mostra também como a escolha de Lisboa, para ambientar as histórias e a
descrição do carácter português (e da sua «portugalidade»), nos revela um retrato
específico do país e da sua identidade nacional, combinando elementos bucólicos e
arcadianos com uma realidade colonial, revelada numa espécie de promessa de horizonte
no Ultramar.
Muito importante, inclusivamente para contrastar com «O monólogo de Ramón
Gómez de la Serna sobre Portugal» de José Osório de Oliveira285, em que este afirma que
as relações de Ramón com a literatura portuguesa não passaram da superficialidade,
Ângela Fernandes enfatiza como as descrições do espanhol evidenciam uma posição
crítica, justificada pela ironia (e alguma paródia) contida nas mesmas, tal como nos
retratos literários saídos da pena de Gómez de la Serna.
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Na revista Castilla. Estudios de Literatura, Raúl Fernández Sánchez-Alarcos286
remete-nos para como Portugal e as respetivas colónias do extinto Império Português
inspiram em Ramón um exotismo orientalista, contudo, o seu estudo «Ramón Gómez de
la Serna y Américo Castro: Dos contrapuntos periféricos frente a la modernidad», parecenos revelar-se mais útil para o estudo dos iberismos culturais do que, propriamente, para
a relação entre Ramón e Portugal.
Ainda neste âmbito, na esteira do estudo de Carolyn Richmond, referimos, de
passagem, o artigo «La Quinta de Palmyra, de Ramón Gómez de la Serna: la vanguardia
desde el ventanal» de Raquel Macciuci287, onde a autora aborda o legado finissecular em
Ramón e como isso influi na sua consciência de modernidade estética. Porém, não
podemos deixar de apontar uma imprecisão por parte da autora, ao enunciar que, entre
«los años 1916 y 1917 Gómez de la Serna adquirió una finca cercana a Estoril a la que
llamó “El Ventanal”, donde residió en un más proclamado que real aislamiento»288.
Desconhecemos a origem desta lacuna cronológica por parte de Macciuci, no
entanto há provas documentais de que a aventura ramoniana (permita-se-nos este termo),
com a aquisição do terreno, construção, residência e posterior venda de El Ventanal, nos
remete para um período compreendido entre finais de 1922 e 1926, quanto muito
admitamos 1928, se tivermos em conta referências a uma tentativa de reaquisição do
imóvel por parte de Ramón nesse ano.
Feito este esclarecimento, devemos ainda mencionar «El cine vampirizado por la
literatura: apuntes sobre Cinelandia»289 de Donatella Pini, no qual a autora revela (ou
denuncia), talvez mais num tom ensaístico do que de investigação académica, a ausência
de preocupações e consciência social em Ramón, tal como cita algumas passagens da
obra que denotariam um possível racismo e tendências colonialistas por parte do autor
espanhol, das quais figuram, por exemplo El novelista (1924) ou El cólera azul
(1932,1937), tal como Cinelandia (1923), ambas relacionadas com a época em que
Ramón residiu em Portugal.
Abandonando as publicações mais centradas no «período português» de Ramón,
há um nome de referência nos estudos ramonianos desde a década de 90 do século
passado. Referimo-nos à académica romena Ioana Zlotesco que, para além do dedicado
estudo à obra de Gómez de la Serna (e também Carmen de Burgos), tem ajudado a mesma
a não cair no esquecimento e a conhecer novas reedições em editoriais de prestigio como
Círculo de Lectores/Galaxia Gutemberg ou Visor.
Mais concretamente, há que referir um interessante artigo de Ioana Zloteco,
«Ciudades para una época»290, publicado no nº80 da Revista de Occidente (uma edição
especial, dedicada ao centenário do nascimento de Ramón Gómez de la Serna), no qual
encontramos várias metrópoles importantes na obra ramoniana, como a óbvia cidade de
Madrid, para sempre associada à obra do espanhol, mas também Nápoles, Buenos Aires
e, a capital de Portugal, Lisboa, sendo que a esta última se lhe vincula uma certa
perspectiva nostálgica na obra de Ramón.
Uma vez que associámos a figura paralela de Colombine ao estudo de Zlotesco,
e, obviamente a Ramón Gómez de la Serna, é devida a referência a Eloy Navarro
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Domínguez291, no seu texto «Portugal en la obra de Carmen de Burgos», publicado no nº
8 da revista Limite. Para além de considerações interessantíssimas sobre Portugal, o que
nos leva a supor que Carmen de Burgos tenha aprofundado mais a sua relação com
Portugal, quando comparada com o seu companheiro sentimental, a dissertação de
Navarro Domínguez apresenta-nos uma excelsa cronologia do período inerente ao Estoril,
mostrando-nos como El Ventanal se converte num espaço utópico, dentro de uma utopia
literária vivida pelo peculiar casal Ramón e Colombine.
Neste estudo de 2014, para além da importância do espaço físico e simbólico do
«hotelito» do Estoril, há ainda a referência de que Carmen de Burgos escreveu sobre
António Ferro nas suas «Crónicas literárias de Portugal e Literatura portuguesa»292, algo
ao que também aludiram Sáez Delgado293 e Concepción Núñez Rey294.
Aproveitamos, desde já, para destacar que as publicações de Núñez Rey, das quais
destacamos os recentes dois volumes de Colombine. Periodista Universal295, são de uma
riqueza documental e cronológica dignas de destaque para a nossa investigação e que nos
possibilitaram comprovar alguns dos mais importantes vínculos de cumplicidade entre
Ramón e Ferro, a par das respetivas companheiras sentimentais, Carmen de Burgos e
Fernanda de Castro.
Prévio a este estudo, destaque para outro, também da autoria do já mencionado
Eloy Navarro Domíguez, publicado no catálogo da exposição Suroeste, Relaciones
literárias y artísticas entre Portugal e Espanha (1890-1936) de 2010. Trata-se de
«Ramón Gómez de la Serna, Carmen de Burgos y el “descubrimiento” de Portugal»296,
onde encontramos as bases para o seu artigo de 2014, a par de um índice de figuras com
algumas capas de livros de Ramón e de Colombine, das quais destacamos as da autoria
de Almada Negreiros.
Note-se que, no final desta publicação no catálogo de Suroeste, encontramos
importantíssimos anexos, como artigos na imprensa portuguesa dedicados tanto a Ramón
como a Colombine, pela mão de Ferreira de Castro e Tomaz de Noronha, livros dedicados
a Ana de Castro Osório (Amadis de Gaula por Carmen de Burgos), ao seu filho João de
Castro Osório e a José Pacheco (Cinelandia e La sagrada cripta de Pombo, ambos
dedicados por Gómez de la Serna, respetivamente), como também outros artigos
ilustrados por Almada e cartas de Ramón endereçadas a António Ferro, que, segundo a
nossa pesquisa, foram as primeiras a serem publicadas fora do seu acervo documental na
Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento. É importante referirmos que se trata
de três epistolas com o timbre de Ramón e com as moradas de Velásquez, 4 e El Ventanal,
Estoril. Apesar da ausência de data, como é apanágio das missivas ramonianas, avançamse as datas de Julho de 1923, Agosto de 1924 e, na última, apenas o ano de 1926.
O catálogo da exposição de 2010 disponibiliza também uma carta de Carmen de
Burgos à esposa de António Ferro, Fernanda de Castro, também com papel timbrado de
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El Ventanal, sendo esta a única de cuja existência temos constância no espólio da
fundação em Rio Maior. Note-se que, nesta epístola paralela ao cerne da nossa
investigação, Carmen de Burgos tão-pouco datou a sua missiva, figurando a mesma sem
data no referido catálogo, porém, atendendo ao seu conteúdo, tudo indica que será
posterior a 1923 e anterior a 1925.
Ainda no que diz respeito a esta biobibliografia paralela centrada em Carmen de
Burgos devemos referir um livro de carácter não académico: Memorias de Colombine de
Federico Utrera297. Salientamos que esta obra nos serviu de complemento,
principalmente, na baliza cronológica inerente ao período compreendido entre 1907 e
1932, sempre com a presença de outra documentação, o que nos permitiu contrastar
informação de forma a aproximarmo-nos daquilo que consideramos ser uma datação mais
exata possível. Porém, à parte da cronologia, e de outros aspetos fundamentados
cabalmente, expressamos o nosso receio de estarmos perante algumas páginas de escrita
apócrifa, daí o carácter complementar da sua consulta, com constantes confirmações e
contrastes académicos e documentais (dos quais assumimos como referência os já citados
estudos de Concepción Núñez Rey).
A constante busca de informação e documentação fidedigna, levou-nos a um
artigo importantíssimo para o estudo conjunto dos nossos autores. Trata-se de «La
traducción como promoción. Las traducciones de Ramón Gómez de la Serna en Francia:
La cara oculta de una obsesión»298. Neste artigo de Olga Elwes Aguilar, vemos como a
tradução é fundamental para a promoção de um escritor em geral, e de Gómez de la Serna
em particular, através de elementos biobibliográficos da obra de Ramón, com especial
destaque para os anos 20, numa tentativa de vingar em França, tendo como trampolim a
experiência e o reconhecimento obtido em território português.
Recorrendo à investigação paleográfica de várias cartas inéditas de Ramón,
sempre escritas em tons avermelhados (com a presença do papel timbrado de El Ventanal,
Estoril – Portugal), Olga Elwes demonstra como Ramón tentou promover a sua obra junto
de Jean Cassou e de Valéry Larbaud, sendo este último, como comprovaremos, uma
figura comum tanto ao autor de Greguerías como a António Ferro. Desta publicação
destacam-se, efetivamente, os excertos epistolares que nos remetem para o principio dos
anos 20, escritos desde Portugal, nos quais Gómez de la Serna manifesta o seu desejo de
meter-se no El Ventanal e produzir romances para Paris.
Também não podemos ignorar a questão da tradução como promoção literária, tão
evidente, no nosso caso, na publicação de A Ruiva (1923) e da tentativa de Ferro para que
as suas obras sejam publicadas em espanhol, como justificaremos nas páginas devidas
com provas documentais advindas do nosso estudo.
É vasta a bibliografia a atestar Ramón Gómez de la Serna como prolífico
interlocutor epistolar. Talvez o melhor exemplo do que afirmamos se encontre no volume,
da autoria de Carlos García e Martín Greco, Escribidores y Náufragos, Ramón Gómez de
la Serna correspondência Guillermo de Torre 1916-1963299. Nesta publicação
encontramos 47 anos de diálogo epistolar inerente a Ramón e Torre, sem excluir as suas
esposas Luisa Sofovich e Norah Borges, irmã de Jorge Luis Borges.

297

Federico Utrera, Memorias de Colombine, la primera periodista, Majadahonda, Hijos de Muley-Rubio,
1998.
298
Cf. Olga Elwes Aguilar, “La traducción como promoción. Las traducciones de Ramón Gómez de la
Serna en Francia: la cara oculta de una obsesión”, Actas del XVII Simposio de la Sociedad Española de
Literatura General y Comparada, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Madrid, Sociedad Española de
Literatura General y Comparada, 2010
299
Veja-se Carlos García e Martín Greco (2007), op. cit.

106

Há que salientar várias transcrições de cartas do período inerente à estância de
Gómez de la Serna em Portugal, principalmente as que versavam sobre Ortega y Gasset,
Borges e Ferro. Note-se que nesta compilação podemos encontrar uma missiva, remitida
de Madrid e com data de 25 de Maio de 1924, em que Ramón escreve para Lisboa para
agradecer a Guillermo de Torre, a Jorge Luis Borges e a António Ferro o envio de um
carinhoso postal300. Como é devido, dedicaremos especial atenção às cartas contidas neste
volume, num capítulo adequado à sua análise e respetiva transcrição.
Ao trabalharmos com material inédito, muito dele manuscrito e por datar, um
profundo conhecimento biográfico e cronológico revela-se de efetiva importância para
este tipo de investigação. No nosso caso particular, e no que concerne à riquíssima
biografia de Ramón, três volumes merecem destaque. O primeiro, Diccionario de las
vanguardias em España301, da autoria de Juan Manuel Bonet; o segundo, com prólogo de
Gonzalo Torrente Ballester, mais ensaístico, porém, pioneiro em reconhecimento estético
e literário, Ramón y las vanguardias de Francisco Umbral302, e, por último, a biografia
Ramón Gómez de la Serna, vida y gloria303, escrita por Mariano Tudela, aquando do
centenário do nascimento do escritor304.
Em La poética de la generación del 27 y las revistas literarias: de la vanguardia
al compromiso305, de Anthony Leo Geist, não sendo uma obra que nos remeta exatamente
para o estudo em questão, encontrámos um apoio documental extra de forma a
contextualizar a vastíssima produção literária de Ramón publicada no âmbito das revistas
literárias hispano-americanas, tal como identificar as publicações que tiveram mais
expressão junto dos intelectuais e escritores portugueses.
Neste âmbito, cientes de estarmos perante uma obra fora do âmbito académico,
encontrámos informação relevante na obra de Andrés Trapiello306, Las armas y las letras
– Literatura y Guerra Civil, principalmente no que concerne à figura de Giménez
Caballero (vértice de efetivo relevo para a biografia e obra de ambos autores em estudo)
e à sua La Gaceta Literaria, a par de um útil índice de autores, intitulado «Las personas
del drama»307.
O título já citado, Sobre el iberismo y otros escritos de literatura portuguesa308
de César Antonio Molina, remete-nos mais para o âmbito introdutório dos iberismos
culturais, no entanto, também apresenta informação pertinente sobre o período no qual se
centra esta tese, principalmente no capítulo «Del Pombo al Martinho das Arcadas»309.
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Saliente-se que César A. Molina, neste volume (com prólogo e epílogo
interessantíssimos, da autoria de José Saramago e de Ángel Crespo, respetivamente), é
igualmente dos primeiros estudiosos a indagar a relação entre Ramón e Ferro e a citar a
entrevista do autor de Leviana ao congénere espanhol no seu El Ventanal para a edição
do Diário de Notícias de 19 de Agosto de 1924. Fá-lo através do já referido artigo «Los
amigos portugueses de Ramón Gómez de la Serna» de Matos e Lemos310.
Tal facto, suportado por todas as demais publicações às quais tivemos acesso ao
longo desta investigação, leva-nos a deduzir que tudo o que se tem escrito sobre esta
entrevista de Ferro a Ramón, se baseia no acesso que Mário Matos e Lemos teve, através
de António Quadros, às quartilhas originais redigidas por Gómez de la Serna com o
conteúdo do que viria a ser a publicação jornalística do Diário de Notícias. Também, no
seu devido momento, exploraremos esta nossa suposição, ficando apenas, neste estado da
questão, a nossa perspectiva de que nenhum estudo académico, até à presente tese, teve
acesso à publicação original de 19 de Agosto de 1924 do Diário de Notícias.
No entanto, note-se que a foto «Ramón Gómez de la Serna e António Ferro, na
antiga casa do primeiro, no Estoril», publicada recentemente311, pode originar alguns
lapsos cronológicos. A mesma, apesar de ambientada no passado ramoniano de El
Ventanal, remete-nos para um artigo do Diário de Notícias de 24 de Maio de 1929312, «A
edição definitiva da Leviana” de António Ferro com um prefácio de Ramón Gómez de la
Serna»313. Porém, a instantânea advém de um recorte do artigo de 1929, disponível na
Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento, que a nossa investigação confirmou
não haver sido publicada na entrevista de 1924, como teremos oportunidade de explorar
mais ao pormenor em páginas vindouras.
Sem desprimor para o artigo de Matos e Lemos (1984), é, sem dúvida, na transição
para o nosso século que vemos ressurgir o interesse em Portugal pela figura de Ramón
Gómez de la Serna. Um bom exemplo é a publicação do Boletín Ramón nº 8314, centrado
nas relações de Ramón Gómez de la Serna em Portugal (com especial destaque para
Almada Negreiros) que, fruto da colaboração editorial de João Paulo Cotrim e Luís
Manuel Gaspar, recuperou documentação importante sobre o espanhol e trouxe novas
bases para vários estudos académicos, tal como dinamizou o mercado editorial português.
Este boletim, publicado bianualmente desde Madrid, dedica-se à divulgação da
obra de Ramón Gómez de la Serna e, no seu oitavo número, disponível online, de forma
sintética, podemos encontrar as colaborações de Ramón em Contemporânea, o «À
Maneira de Prefácio» de António Ferro para a tradução de A Ruiva (1923), o excerto
sobre Ramón de O Fulgor das Cidades (1923) de Joaquim Manso, o texto «Ramón
Gómez de la Serna» (1925) de Augusto D’Esaguy e «El Alma de Almada» de La Gaceta
Literaria, do próprio Gómez de la Serna, dedicado ao multifacetado português, entre
vários outros textos de elevado interesse.
É interessante constatarmos no Boletín Ramón nº8 a existência da transcrição da
resenha de José Parreira, para o jornal Sempre Fixe, sobre a obra El doctor inverosímil

310

Ibidem, p. 63.
Veja-se Ramón Gómez de la Serna, Saudades de Portugal (ed. Antonio Sáez Delgado e Pablo Javier
Pérez; int. Antonio Sáez Delgado; trad. Pablo Javier Pérez López e Miguel Mochila), Lisboa, Abysmo,
2019, p. 19.
312
Temos dúvidas que esta data, presente em Saudades de Portugal (2019), seja a exata. Por publicações
paralelas, como o artigo “Novidades literárias do livro: ‘Leviana’ do jornalista António Ferro que entrou
no 6º milhar transcreve-se parte do novo prefácio” do Diário de Lisboa de 26 de Junho de 1929, deduzimos
que a data manuscrita (quase ilegível) no recorte da FAQ seja a de 24 de Junho de 1929.
313
Remetemos para a imagem reproduzida nos anexos como Figura 82.
314
Veja-se Boletín Ramón (2004), ed. cit.
311

108

(1914) com o título «O Doutor Inverosímil ou Caricaturistas, Aparai o Lápis!»315 e assim
recordar o interesse que a obra de Ramón despertaria, de novo, no mercado editorial
português após um hiato de quase sete décadas. Isto é, mais precisamente 69 anos, ao
considerarmos a recente incorporação do exemplar Novela Para Todos (datado de 1 de
Abril de 1929) à biblioteca pessoal de Fernando Pessoa.
Estamos perante um exemplar agora de regresso à biblioteca original do poeta dos
heterónimos, após anos de extravio, deveras importante para o nosso estudo, como
também para os estudos pessoanos de carácter iberista em geral.
Retomaremos esta temática mais adiante, sobre a qual teceremos algumas
considerações, no entanto, apesar de não termos referências a qualquer tipo de contacto
pessoal entre Ramón Gómez de la Serna e Fernando Pessoa, atualmente podemos afirmar
que o autor português contava com um exemplar onde, para além das três páginas do
conto O Conde Biancamano316 de Ramón, contava igualmente com publicações
traduzidas ao português317 de outros ilustres escritores espanhóis como Arturo Capdevila,
Rafael Cansinos Assens e Concha Espina, como também uma colaboração do hispanista
Fidelino de Figueiredo.
Volvidas quase sete décadas, neste ponto de interesse sobre a obra de Ramón em
português, devemos referir a publicação da editora portuguesa Antígona de O Médico
Inverosímil318, com tradução de Júlio Henriques e com posfácio traduzido do ensaio
biográfico de José Camón Aznar319, Ramón Gómez de la Serna en sus obras. A mesma
editora publica também Seios320 e 6 Falsas Novelas321, ambas edições traduzidas para o
leitor português por José Colaço Barreiros. Fora do selo editorial da Antígona,
encontramos na Assírio&Alvim a edição, fac-símile, de Marginálias322 de Ramón Gómez
de la Serna, a par dos desenhos de Almada Negreiros, onde se reúne, pela primeira vez
em Portugal, o diálogo cultural que durante alguns anos Serna e Almada mantiveram na
imprensa.
Note-se que Marginálias, para além de ser fruto da exposição El Alma de Almada,
el Impar: Obra Gráfica 1926-31323, organizada no Palácio Galveias pela Bedeteca de
Lisboa em Maio de 2004 (e comissariada por Luís Manuel Gaspar e João Paulo Cotrim),
nos remete para o «período português» de Ramón e para a relação deste com Almada, e,
consequentemente do português com Espanha, que posteriormente encontramos
analisada em Almada Negreiros en Madrid324, um conjunto de vários estudos dedicados
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ao périplo espanhol de Almada, publicado sob a égide de várias instituições de
reconhecido prestígio.
Contudo, devemos retroceder de novo ao ano de 1998 e à publicação de
Greguerías, Uma Selecção325, também por parte da Assírio&Alvim. Estamos perante um
exemplar da coleção «Gato Maltês», indubitavelmente uma das coleções célebres no
imaginário dos leitores portugueses, quer pelo seu formato de bolso, quer pela publicação
de nomes como S. João da Cruz, Jorge Luis Borges, Teixeira de Pascoaes, Santa Teresa
de Ávila, entre outros, fora do espectro literário ibero-americano, como Blake, Pound,
Céline ou Eliot. O trabalho de seleção e tradução de Jorge Silva Melo é notável e este
esgotadíssimo exemplar (a merecer reedições) teve eco na literatura portuguesa do inicio
do século XXI326, principalmente no género aforístico e na escrita humorística para os
meios de comunicação portugueses. Atentemos às palavras do tradutor contidas no
prefácio da referida edição:
Não é possível traduzir todas as Greguerías. Muitas jogam com dados
fonéticos ou semânticos que não passam para outras línguas. Escolhi algumas, na
leitura preguiçosa de uma antologia que ia lendo e traduzindo. Porque talvez não
faça sentido um livro de greguerías. Talvez tivesse sido a página do jornal (e
muitas foram publicadas no ABC) o seu habitat natural. Mas um livro também é
para folhear, para levar no bolso, os livros também são para ser lidos aos bocados,
só em parte. [...]
Esta tradução nasce de um desejo irresistível. E agora que a dou por
concluída é que percebo: eram saudades da literatura.327
Não negamos um certo lirismo ao afirmarmos que Portugal tinha «saudades de
Ramón» e que, finalmente, volvidos tantos anos, o revisitou e lhe atribuiu a merecida
atenção, tanto a nível académico como ao nível do mercado editorial. Encontramos esse
reconhecimento no recém-publicado Saudades de Portugal (2019), ao qual já aludimos,
e cuja edição reúne pela primeira vez os principais textos que Ramón Gómez de la Serna
dedicou a Portugal, o seu pensamento sobre as paisagens e a cultura desta terra, vivido na
primeira pessoa durante os anos 20 do século passado.
A presente tese também ratifica o peso literário do criador das Greguerías no
universo cultural português, aprofundando uma cumplicidade pessoal e estética com outra
figura incontornável, e polémica, da cultura portuguesa da primeira metade do século XX:
António Ferro. Formalmente, excetuando os artigos académicos citados de 2007 e 2017,
a influência do género ramoniano em António Ferro continua a merecer ser alvo de um
estudo sistemático e de índole comparativa mais aprofundado.
Atendendo a esta necessidade, complementada por recentes estudos sobre géneros
de escrita fragmentária e aforística, teremos por base o prólogo de Gómez de la Serna às
suas Greguerías, Selección 1910-1960 (no qual, como é sabido, não se encontra o nome
de António Ferro) e aludiremos ao trabalho de três prefaciadores de diferentes edições
desta seleção definitiva de greguerías de Ramón, sendo o primeiro, em 1977, Santiago
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Prieto Delgado328. Pouco depois, em 1980, apresentando uma análise do género mais
completa (e revista à posteriori em novas edições), encontramos Rodolfo Cardona329, o
segundo prefaciador. Por sua vez, dez anos mais tarde, encontramos a edição de César
Nicolás330, que, desde a nossa perspectiva, se apresenta mais completa e mais afim à nossa
linha de investigação.
Evidenciamos o nome de César Nicolás como referente para uma análise
sistemática e morfológica do género greguerístico, tendo por base a sua publicação
Ramón y la Greguería, Morfologia de um género nuevo331, editada pela Universidad de
Extremadura, na qual encontramos fórmulas de análise extrapoláveis a outros autores que
denotem influências ramonianas. Tivemo-lo em conta particularmente nos capítulos que
clausuram o nosso estudo, nos quais indagamos possíveis influências de Ramón em
António Ferro, nessa sua vertente mais desconhecida, a de escritor vanguardista, com
apetência para a literatura fragmentária e aforística.
Antes de nos centrarmos no estado da arte relativo ao congénere português de
Ramón, concluímos com a referência a um pequeno, contudo bastante relevante, artigo
de Laurie-Anne Laget332, em que a investigadora atribui à figura do escritor espanhol a
trajetória de um projecto estético (perdoe-se-nos o coloquilismo, uma espécie de selfmade artist) em que Gómez de la Serna criou, por antonomásia, Ramón. António Ferro,
vê-lo-emos já de seguida, não foi alheio a esta característica do espanhol, e,
possivelmente, noutros âmbitos, fora do contexto da literatura, possamos afirmar que
concebeu mais do que um projeto estético ou qualquer ismo de Vanguarda. Ferro foi o
artífice de uma ideologia imiscuida no próprio ADN cultural do século XX português.

1.3.2. António Ferro
Cientes de algum desconhecimento da faceta de literato vanguardista de António
Ferro nos anos 20, centrar-nos-emos agora, à semelhança do que fizemos com Gómez de
la Serna, em algumas publicações relativas a esse aspecto do congénere português de
Ramón, indubitavelmente, mais notório pelo seu envolvimento na propaganda do regime
do Estado Novo do que pelo seu contributo para a literatura portuguesa. O que acabamos
de afirmar, como poderemos comprovar neste subcapítulo, é evidente na maior parte da
bibliografia disponível sobre António Ferro ou sobre a sua obra literária.
Tenhamos em conta que, poucos anos após o seu falecimento, em 1956,
encontramos as primeiras publicações sobre o seu legado, algumas mesmo ainda sob a
chancela do SNI (órgão do Estado Novo que o mesmo tutelou), ou do seu círculo de
influência, como António Ferro e a Política do Atlântico, Saudade... dos Estados Unidos

328

Ramón Gómez de la Serna [1960], Greguerías (prólogo de Santiago Prieto Delgado), Madrid, EspasaCalpe, 1977.
329
Ramón Gómez de la Serna [1960], Greguerías (edición e introducción de Rudolfo Cardona), Madrid,
Catedra, 1980.
330
Ramón Gómez de la Serna [1960], Greguerías – Selección 1910-1960 (edición de César Nicolás),
Madrid, Espasa-Calpe, 1990.
331
Veja-se César Nicolás, Ramón y la Greguería: Morfología de un género nuevo, Cáceres, Publicaciones
Universidad de Extremadura, 1988.
332
Laurie-Anne Laget, “Cómo Gómez de la Serna se hizo Ramón. Trayectoria de un proyecto estético”,
Les Ateliers du SAL, nº 13, 2018, pp. 109-127.

111

da Saudade...333 ou António Ferro334, estando esta última obra homónima a cargo do seu
filho António Quadros, autor da seleção, do prefácio e dos comentários.
Ainda hoje, passadas quatro décadas da revolução que pôs fim ao antigo regime,
encontramos evidências de como o peso ideológico influencia parte das análises feitas à
obra de António Ferro335. No entanto, se tivermos em conta meados dos anos 80 do século
passado, o nome de Ferro afigurou-se-nos quase como um nome tabu para alguns
estudiosos, algo que evidentemente advinha da sua conotação com o Salazarismo e nos
encontrarmos com material contextualizado nos anos recentes à pós-revolução de Abril.
Este contexto histórico-social, parece-nos justificar que, após a publicação
organizada pelo seu filho em 1963, o nome de António Ferro só tenha vindo a conhecer
destaque vinte e quatro anos depois, com Obras de António Ferro – Intervenção
Modernista 1336, igualmente com organização de António Quadros e prefaciada por
António Rodrigues.
Paralelamente a esta publicação de Quadros, encontramos José-Augusto França,
numa resenha à obra em questão, na revista Colóquio/Letras, resumindo o Modernismo
de Ferro de forma pouco abonatória, isto é, a «uma dimensão em certa medida mundana,
algo superficial e banalizadora»337.
Após estas duas publicações em que podemos encontrar algumas visões sobre
passado literato do português, no início dos anos 90, e bastante vinculados com o perfil
político de Ferro, encontramos António Ferro. Estudo e Antologia338, de Raquel Pereira
Henriques e António Ferro. Espaço Político e Imaginário Social (1918-1932) da autoria
de Ernesto Castro Leal, em 1994.
Neste último, iniciático para a nossa investigação, encontrámos já, no capítulo
«Fragmentos de identidade»339, um acercamento à figura de um jovem Ferro, com
ambições literárias (disponibilizando ao leitor anexos de grande interesse), porém, a tese
envereda pelos caminhos do fascínio político, pela carreira de repórter internacional e
pelo discurso salazarista que António Ferro promoveu e justificou com a sua ação
propagandística.
Logo no ano seguinte, afastando-se já da mera visão de Ferro como encenador do
Salazarismo, publica-se António Ferro na Idade do Jazz-Band340. Este ensaio de António
Rodrigues, desde a nossa perspectiva, talvez seja a primeira publicação sobre Ferro a
focar-se verdadeiramente na figura dum homem de cultura, de ação, centrando-se na
música e no cinema, cujo contexto sociocultural dos anos 20 em Portugal (e no resto do
mundo) determinaram as suas escolhas políticas e a sua intervenção nas décadas
vindouras.
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Cf. José-Augusto França, “António Ferro: Obras I: Intervenção Modernista. Teoria do Gosto”,
Colóquio/Letras 100, 1987, p. 164.
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Remetemos para Raquel Pereira Henriques, António Ferro. Estudo e antologia, Lisboa, Publicações
Alfa, 1990.
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Ernesto Castro Leal, António Ferro: Imaginário Político e Imaginário Social, Lisboa, Edições Cosmos,
1994, pp. 23-44.
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António Rodrigues, António Ferro na Idade do Jazz-Band, Lisboa, Livros Horizonte, 1995.
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Note-se que o «Jazzbandismo» é um dos ismos por excelência dos «loucos anos
vinte» do século passado, sendo um elemento comum entre António Ferro e Ramón
Gómez de la Serna, que versou sobre o assunto num capítulo da sua coletânea de ensaios
Ismos (1931).
Rodrigues, autor de alguns artigos sobre o legado de Ferro publicados no Jornal
de Letras, ainda nos anos 80, demonstra um conhecimento profundo e documentado
(apresentando uma bibliografia riquíssima) de um Ferro homem de letras e não somente
homem de propaganda, avançando que, no legado de António Ferro, tudo é datado, desde
a sua apaixonada Idade do Jazz-Band até às suas fortes convicções políticas341. António
Rodrigues, para além de nos ajudar em várias datações e acesso a bibliografia paralela,
teve o mérito de seguir as pistas do artigo de Matos e Lemos (1984) e não esquecer a
presença determinante de Ramón Gómez de la Serna na obra e biografia de António
Ferro, demostrando conhecer em profundidade o manifesto «proscrito» Nós (1921),
Teoria da Indiferença (1920), Leviana (1921), tal como o prólogo de Ramón à edição
definitiva desta última publicação em 1929342.
As seguintes publicações retomam a figura do homem-forte da ideologia do
Estado Novo, sendo exemplos a ter em conta: António Ferro e a sua Política do Espírito,
de Fernando Guedes343; Os Anos de Ferro. O Dispositivo Cultural durante a “Política
do Espírito” 1933-1949344, de Jorge Ramos do Ó; e Salazarismo e Cultura Popular
(1933-1958) de Daniel Melo345.
Não descuramos o mérito das mencionadas obras, inclusivamente de outras que
não mencionamos ao considerarmos irrelevantes para o estado da questão, dado que se
afastam do cerne da nossa investigação, a remeter-nos, principalmente, para o período
compreendido entre os anos de 1915 e 1933 e num perfil de António Ferro mais conotado
com os estudos literários ao invés da historiografia do Estado Novo.
Contudo, merece referência a publicação de António Pedro Mesquita346, Salazar
na História Política do Seu Tempo, onde, em vários capítulos, se pode identificar a figura
fundamental de Ferro no perfil doutrinário do regime salazarista, a par de referências
cronológicas inerentes ao seu passado de pretensões literárias, no início dos anos 20 do
século passado.
Também no século passado, no entanto já na viragem para o nosso século, é
possível encontrar Retrato de Uma Família: Fernanda de Castro, António Ferro, António
Quadros – Fotobiografia347, da autoria de Mafalda Ferro e Rita Ferro, obra repleta de
imagens do arquivo familiar, de extrema utilidade para qualquer estudo a versar sobre
qualquer destes três membros da família Quadros/Ferro.
Igualmente iniciática para o nosso estudo, a par de Ernesto Castro Leal, foi a obra
de Margarida Acciaiuoli348, António Ferro. A Vertigem da Palavra. Retórica, Política e
Propaganda do Estado Novo. Como o título anuncia, este volume centrar-se-á, uma vez
mais no perfil político do nosso autor, porém, a dissertação de Acciaiuoli parte de uma
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Cf. Ibidem, p. 6.
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Fernando Guedes, António Ferro e a sua Política do Espírito, Lisboa, Academia Portuguesa de História,
1997.
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preparadíssima primeira parte, «A arte de falar entre as linhas»349, na qual se detém no
perfil de homem de cultura de Ferro, para avançar, posteriormente para vários aspetos
relacionados com a Política do Espírito do regime salazarista.
Ressaltamos esta publicação, de fundo académico, mas disponível aos leitores em
geral, como a primeira que enuncia e explora, com mais atenção, a relação de António
Ferro com Espanha350, com os seus políticos e com os seus intelectuais (conotando-o
inclusivamente com questões de iberismo cultural inerente aos anos 30), entre os quais
encontramos a forte presença de Ramón Gómez de la Serna.
Note-se o devido o reconhecimento a Margarida Acciaiuoli pelo avanço que faz
de como o Brasil recordava António Ferro, ipsis verbis, como «o Gómez de la Serna
Português»351, através da indicação bibliográfica do depoimento de Menotti del Picchia,
aquando do falecimento do autor em 1956. No que concerne a informações
biobibliográficas, este António Ferro. A Vertigem da Palavra (2013), afigurou-se-nos
como uma das fontes mais atualizadas, ricas e cabais das quais dispusemos.
À semelhança do que fizemos para Ramón Gómez de la Serna no capítulo anterior,
atrevemo-nos a afirmar que a segunda década do nosso século viu como o mercado
editorial português retomou o interesse pela figura de António Ferro352. Este interesse
editorial, mais ou menos coincidente com o 120 aniversário do nascimento de António
Ferro, traduz-se na publicação de obras como António Ferro: O Inventor do
Salazarismo353 e António Ferro – Um Homem por Amar354, ambas sob a chancela da D.
Quixote.
O primeiro volume, da autoria de Orlando Raimundo (e claramente na senda da
publicação de 2013 de Margarida Acciaiuoli), reivindica a impossibilidade de
compreender o Salazarismo, e a cultura portuguesa contemporânea, sem conhecer um
extremamente culto e criativo António Ferro. A publicação, note-se, fora do âmbito
académico (no entanto, segundo a nossa perspectiva, cabalmente documentada), tem
como objetivo editorial traçar um retrato fiel de António Ferro. Devido às considerações
pessoais de Raimundo ao longo de toda a obra, parece-nos que esse objetivo fica por
cumprir, pois comete exatamente o mesmo pecado que acusa a Ferro vezes sem conta: de
fazer um jornalismo comprometido com uma ideologia. No caso de Orlando Raimundo,
não encontramos a sua investigação comprometida com uma ideologia, mas sim com a
sua própria mundivisão, enunciando que António Ferro «foi o homem certo no lado
errado da história».
Mesmo volvidos tantos anos, verificamos ainda a dificuldade que supõe abordar
uma figura como a de António Ferro, necessitada de isenção e distanciamento devidos
para qualquer estudo de índole cientifica, de forma a não cair nem na demonização, nem
na reivindicação do autor, com a que encontramos em António Ferro – Um Homem por
349

Cf. Ibidem, pp. 13-78.
Aproveitamos para paralelamente recordar que, há escassos anos, a relação de Ferro com Espanha foi
relembrada num interessante artigo de imprensa por Juan Manuel de Prada, recordando-o como “portugués,
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Figura 110.
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Cf. Margarida Acciaiuoli (2013), op. cit., p. 326.
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354
Rita Ferro, António Ferro – Um Homem por Amar, Alfragide, Dom Quixote, 2016.
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Amar (2016), da autoria da sua neta (e escritora portuguesa) Rita Ferro. Tenha-se em
conta de que se trata de uma obra de ficção repleta de excertos originais transcritos (e
cujas fontes estão devidamente identificadas355), na sua imensa maioria disponíveis na
Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento. A neta de António Ferro não
escamoteia o passado político do avô, fortemente conotado com o Estado Novo, porém,
não esconde uma clara reivindicação de um reconhecimento intelectual e cultural
negligenciado pela história recente de Portugal.
Ambas obras, apesar de não se circunscreverem ao contexto académico, contém
riquíssimas, e comprovadas, fontes documentais, portanto parece-nos devida a sua
menção neste apartado do estado da arte relativo à cumplicidade estética e ideológica de
Ramón e Ferro. No entanto, unicamente, Orlando Raimundo (tendo por base o artigo, de
2007, «Ramón Gómez de la Serna, António Ferro y la greguería») menciona Gómez de
la Serna, recorrendo a um desnecessário tom acusatório de que o estilo ramoniano
abunda, sem disfarces, «escandalosamente evidente»356, na escrita de António Ferro.
É evidente que um crivo académico não abunda nas últimas publicações
mencionadas, porém, o interesse que António Ferro revela no seio da academia é
indiscutível e extrapola o âmbito da história política, chegando a vastos campos que vão
desde a musicologia, a museologia, o jornalismo, a recuperação do património, promoção
do turismo, entre outros, até chegar ao nosso âmbito da literatura comparada e dos estudos
ibéricos.
A publicação de António Ferro: 120 anos. Actas357, coordenada e organizada por
Mafalda Ferro (também neta do autor e presidente da Fundação António Quadros) é um
volume exemplar do carácter multifacetado de Ferro. Nesta compilação, é possível
encontrar intervenções de académicos e investigadores de prestigio reconhecido como
Teresa Rita Lopes, Guilherme d’Oliveira Martins, Ernesto Castro Leal, Margarida
Acciaiuoli, entre outros, onde se abordam várias temáticas e assuntos relevantes para o
nosso estudo como a ideia de mito para Ferro, o seu fascínio pela literatura francesa (e a
respetiva influência na sua literatura), a sua relação com o Futurismo, com Marinetti, e
com o Modernismo português e brasileiro. Nesta mesma compilação, é ainda possível
aceder a um número considerável de imagens inéditas do percurso vital de António Ferro
de grande valia para qualquer estudo inerente ao seu estatuto de homem político ou
intelectual.
No entanto, devemos destacar, entre tão variadas, interessantes e documentadas
perspectivas, um total silêncio em relação a Ramón Gómez de la Serna em particular e a
Espanha em geral, sendo a única referência, feita por Mafalda Ferro e Paulo Batista, o
repúdio de Ferro ao fuzilamento de intelectuais republicanos espanhóis durante a Guerra
Civil, na comunicação transcrita no capítulo «António Ferro e as Saudades de uma Eterna
Juventude»358.
Estranha-nos esta ausência de referências a Ramón e a Espanha, principalmente,
porque, desde meados da década anterior, a figura de António Ferro se reencontra
conotada com os estudos ramonianos, a par da colaboração da Fundação António
Quadros – Cultura e Pensamento na, já mencionada, exposição Suroeste, Relaciones
literárias y artísticas entre Portugal e Espanha (1890-1936) e da publicação do seu
respetivo catálogo.
355

Remetemos para os anexos «Correspondência inédita e publicada», «Vida e Obra» e «Testemunhos».
Cf. Ibidem, pp. 305-519.
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Orlando Raimundo (2015), op. cit., p. 44.
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António Ferro 120 Anos - Actas (coordenação e organização geral de Mafalda Ferro), Lisboa, Fundação
António Quadros/Texto Editores, 2016.
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Ibidem, pp. 200-201.
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Veja-se, a título de exemplo, a publicação no catálogo Suroeste (2010) de
«António Ferro: Um Cometa a Sudoeste»359, da autoria dos principais colaboradores do
quarto boletim dedicado a Ramón seis anos antes360, João Paulo Cotrim e Luís Manuel
Gaspar. Munidos de originais da coleção privada de Gaspar, da FAQ, da Biblioteca
Nacional de España e do espólio de Almada Negreiros, avançam com um artigo que
apresenta António Ferro como um dos protagonistas fundamentais para a divulgação e
afirmação da arte moderna na Península Ibérica. Portanto, estamos perante um estudo
centrado numa época, e temática, de elevado interesse para a nossa tese – 1912 a 1935 -,
provido de material extra que vincula o nosso autor a Espanha e aos seus intelectuais e
artistas, com destaque para Giménez Caballero, Eugenio d’Ors, Vázquez Díaz e
Guillermo de Torre, para além do congénere espanhol, em estudo nesta tese, Ramón
Gómez de la Serna.
Recordemos que não é nosso objetivo analisar o porquê das relevâncias temáticas
inerentes aos nossos autores em estudo, de um lado ou de outro da fronteira. Somos
conscientes da facilidade de cairmos em meras especulações, pois sejam quais forem as
investigações académicas ou projetos editoriais, sempre estarão condicionadas a vários
interesses e externalidades do momento.
No contexto académico português encontramos algumas dissertações de mestrado
e teses de doutoramento, quase todas, mais centradas no perfil de homem forte da
propaganda do Estado Novo, publicadas durante este período. Uma leitura dos próprios
títulos atesta o que afirmamos. Dos vários estudos para a obtenção do grau de mestre em
Portugal destacamos O “Alquimista de Sínteses”: António Ferro e o Cinema Português
(2010) de Carla Ribeiro361; António Ferro Vanguardista: Nós, a experiência do teatromanifesto (2013) de Helena Borges Baptista362, e, por último, na mesma linha de
afinidade com o nosso âmbito de estudo, António Ferro: Modernismo e Nacionalismo
(2014), de Isabel Lino Ferreira363.
Por sua vez, as teses de doutoramento (algumas de âmbito internacional)
aprofundam a maior parte das temáticas das dissertações de mestrado, principalmente no
âmbito da arte popular e da projeção da imagem de Portugal, dentro e fora do país, a partir
da elaboração identitária de Ferro. Este facto leva-nos, igualmente, a enunciar (sem
qualquer desprimor para outros estudos) apenas as monografias, com o fim de obtenção
do título académico de doutor, que considerámos mais relevantes no contexto das nossas
leituras prévias e em contrastes bibliográficos aquando da nossa investigação.
Remetemos, portanto, para Um Instrumento de Consenso: Panorama – Revista
Portuguesa de Arte e Turismo (1941-1950)364 da autoria de José Guilherme Victorino e,
note-se, uma das poucas apresentadas fora de Portugal, na Universidad Complutense de
Madrid.
359
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la Información, Departamento de Periodismo III da Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2007.
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De novo, reconhecemos os estudos de Carla Patrícia Ribeiro em Imagens e
Representações de Portugal: António Ferro e a Elaboração Identitária da Nação365, a
quem, para além da já citada tese de mestrado apresentada em 2010, se atribui o artigo
«Um intelectual orgânico no Estado Novo de Salazar: as ideias e os projetos de lusobrasilidade de António Ferro»366, artigo este bastante relevante para a nossa pesquisa.
Note-se que, a partir deste estudo, publicado na revista Intellèctus, a sua autora recorda
como o Brasil viu António Ferro como o verdadeiro representante do Modernismo
português.
Esta ideia, falsa à luz da história da literatura portuguesa, já havia sido explorada
anos antes por José Barreto, no artigo «António Ferro: Modernismo e Política»367. Tratase da versão original portuguesa, publicada em Portuguese Modernisms: multiple
Perspectives on Literature and the Visual Arts (2011), editada por Steffen Dix e Jerónimo
Pizarro, em que Barreto, na senda de José-Augusto França, aborda um Ferro «editor
irresponsável» de Orpheu, com pretensões de literato e devedor «do estilo de Gómez de
la Serna», e que, graças a um contacto privilegiado com o Brasil, lhe granjeou fama de
modernista legítimo desde o outro lado do Atlântico, contudo, cuja ausência prima nas
revistas literárias mais importantes vinculadas ao Segundo Modernismo publicadas nos
anos 20, do século passado, em Portugal.
O «modernista» António Ferro, visto pela ótica de Barreto, apresenta-se-nos como
uma das mais completas perspectivas académicas dedicadas a traçar o perfil literário do
português, perfil no qual a cumplicidade estética e pessoal com Ramón não foi esquecida,
sendo devidamente mencionada. À semelhança da publicação de Orlando Raimundo, este
estudo de José Barreto não elude a evolução estética, bastante conveniente de Ferro, com
o regime de Salazar (fá-lo com rigor documentado), contudo, ao contrário do primeiro,
abdica duma perspectiva pessoal, algo que só beneficia academicamente o estudo em
questão.
Encontrámos ainda, em «António Ferro: Modernismo e Política», entre outros
apontamentos, a importante referência de que António Ferro renegara o Modernismo
preterindo-o por Vanguardismo. Esta afirmação, algo tardia e contextualizada em 1943,
apesar do seu cariz claramente nacionalista, remete-nos para ecos de uma Vanguardia
espanhola que o português bem conheceu e com a qual conviveu na primeira pessoa.
Já a aproximarmo-nos da conclusão deste capítulo, aproveitando a referência à
primeira pessoa, devemos mencionar as memórias publicadas, nos anos 80 do final do
século passado, da esposa de António Ferro, Fernanda de Castro. Sobrevivendo ao autor
trinta e oito anos, Fernanda de Castro publicou no mesmo ano os dois volumes de Ao Fim
da Memória, Memórias 1906-1939 e Ao Fim da Memória, Memórias II 1939-1987368,
onde a poetisa, já em idade avançada, compila as reminiscências de uma longa vida e
aborda várias vezes a figura do marido, tal como várias das amizades, conhecimentos e
iniciativas inerentes à sua vida em comum, desde o seu casamento em 1922 até à data de
falecimento de Ferro em 1956.
Os dois volumes de Ao Fim da Memória, ao contrário da obra autobiográfica de
369
Ramón
(onde recorda Portugal e o Estoril), não avança demasiadas informações
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368
Fernanda de Castro, Ao Fim da Memória – Memórias, vol. I e II, Lisboa, Verbo, 1988.
369
Como veremos, a produção de cariz autobiográfico de Ramón é fértil, sendo Automoribundia (1948),
Nuevas páginas de mi vida (1957) e Diário póstumo (1974) obras paralelas de constante consulta.

117

relevantes sobre o período vivido em comum entre Ramón e Ferro. Porém, apresenta-senos como um documento paralelo interessante para conhecer a perspectiva de uma mulher
culta, e com características sui generis para a época, que partilhou parte da sua vida com
um dos autores do nosso estudo.
Diga-se de passagem, e com as devidas distâncias, o perfil de Fernanda de Castro
não dista do de Carmen de Burgos. Ambas foram mulheres com um vasto legado próprio,
que, atendendo às circunstâncias da época, rivaliza em interesse com o dos companheiros
sentimentais. Mencionado anteriormente, Carmen de Burgos e Fernanda de Castro
tiveram trato pessoal próximo, simultâneo ao de Ramón e Ferro, o que nos leva a lamentar
o facto da inexistência de referências, quer a Colombine, quer a Gómez de la Serna, em
Cartas Para Além do Tempo370 por parte da autora.
A esposa de Ferro, como exploraremos devidamente, encontra-se referenciada
constante e reiteradamente em várias das missivas enviadas por Ramón ao seu congénere
português e encontra-se igualmente presente nas publicações da La Gaceta Literaria de
Giménez Caballero, logo, omitir Fernanda de Castro de qualquer estudo relacionado com
o perfil de literato do seu marido, parece-nos empobrecer o mesmo, não lhe possibilitando
uma visão mais íntima, presente nas memórias e na biografia de uma mulher
paradoxalmente de espírito livre que viveu com o ideólogo da Política do Espírito
salazarista, claramente conservadora e cujo papel da mulher na sociedade portuguesa a
própria tantas vezes personificou.
Em síntese, para o atual estado da questão, as memórias de Fernanda de Castro
são publicações paralelas úteis para datar acontecimentos (principalmente durante os anos
20 do século passado) e traçar um perfil psicológico do casal português, numa época préEstado Novo, em que conviveu com esse outro casal invulgar que foi Colombine e
Ramón.
Parece-nos relevante mencionar os recursos online disponibilizados pela
Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento, principalmente o envio frequente
da sua newsletter. No site desta instituição, é possível acedermos ao inventário do espólio
da mesma, tal como receber informação atualizada sobre documentação e publicações
recentes, através de um boletim de novidades elaborado pela sua presidente Mafalda
Ferro. Note-se que novos documentos, fruto de aquisições ou doações, chegam
constantemente a este acervo, sendo posteriormente disponibilizados ao público pela
FAQ.
Estar a par deste tipo de novidades auxilia qualquer trabalho de investigação,
prova disso encontra-se no facto de, durante a elaboração desta tese, termos comprovado
como a FAQ adquiriu um original desaparecido do espólio de António Ferro. Trata-se de
um exemplar de A Ruiva (1923) de Ramón Gómez de la Serna que, como bem sabemos,
foi prefaciado por António Ferro. A fundação, por intermédio de Luís Manuel Gaspar,
voltou a ter nas suas estantes mais um exemplo da cumplicidade estética entre Ramón e
Ferro.
Concluímos este apartado cientes de que partir para qualquer tipo de investigação
académica sem noção do que tem sido estudado é partir de um «grau absolutamente zero
da experiência»371. Eis o motivo pelo qual é fundamental reconhecermos o caminho
trilhado por outros e que hoje nos permite avançar com novas perspectivas sobre os
nossos autores.
Neste «Estado da Questão», a presença do universo digital é imensa e por nós
devidamente reconhecida pela facilidade de acesso à informação. Porém, acreditamos que
370
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Referimo-nos a Fernanda de Castro, Cartas Para Além Do Tempo, Odivelas, Europress, 1990.
Cf. Byung-Chul Han, A Expulsão do Outro, Lisboa, Relógio D’Água, 2018, p. 90.
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o nosso possível contributo poderá advir, principalmente, do mundo analógico,
corporalizado em jornadas de investigação na respetiva fonte.
As vantagens de uma atualidade de proeminência digital não impede «uma [certa]
descorporalização crescente do mundo»372, bastante evidente na necessidade de menos
investigação documental in loco, daí que, desde um primeiro momento, se tenha tido em
conta a importância de entender a cumplicidade inerente a Ramón e a Ferro através de
um corpus documental físico, materializado em vários tipos de documentação inédita,
como exemplares de imprensa arquivados em hemeroteca ou cartas carentes de estudos
paleográficos, ainda por transcrever e reproduzir.
Pensamos que essa necessidade foi suprimida com um acesso privilegiado, quer
físico, quer digitalizado, às várias epístolas que aqui se publicarão, com a esperança de
se «corporizar», ainda mais, para o futuro este relacionamento, tão interessante quanto
prolífico, entre dois homens ímpares do seu tempo, da sua cultura e da história literária
ibérica.
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2. OS ANOS DA CUMPLICIDADE ENTRE RAMÓN E FERRO
Recentemente, na imprensa especializada espanhola, Ramón Gómez de la Serna
surge, para o grande público, como uma figura inseparável das suas greguerías, essas
frases vivas, cheias de humor e surrealismo, bem ao estilo de «El agua se suelta el pelo
en las cascadas»373. Neste artigo de Francisco Martínez Hoyos (2018) faz-se a pergunta
do porquê se recordar tão pouco o brilhante Gómez de la Serna, tão genial como
controverso, e como foi precário o seu equilíbrio entre «las dos Españas»374.
Uma questão análoga poder-se-ia aplicar ao seu congénere português, António
Ferro, cuja figura, para a opinião pública, e até mesmo para alguma comunidade
académica, se encontra exclusivamente conotada com o Salazarismo, sendo o seu
percurso como intelectual do Modernismo deixado para um plano secundário. No entanto,
ao contrário de Ramón, menos conotado com afinidades ideológicas, acreditamos que
esta secundarização de uma importante faceta do homem forte da Política do Espírito
salazarista se deve tanto a falta de interesse (pois a atividade literária de Ferro foi
relativamente de curta duração), como a negligência, fruto, quiçá, de alguma antipatia ou
preconceito para com o escritor375.
O presente capítulo tem como objetivo demonstrar, através de todos os meios
disponíveis, como Ramón Gómez de la Serna, sem dúvida o escritor da Vanguarda
espanhola mais vinculado a Portugal, se tornou cúmplice de um modernista António
Ferro, no qual a presença ramoniana ecoa em obras como Teoria da Indiferença (1920),
o manifesto Nós (1921) e Leviana (1921).
Centrar-nos-emos naquele que consideramos o período fundamental para a
elaboração desta tese, isto é, os anos compreendidos entre 1915 e 1933. Note-se que 1915
é, quer para Ramón, quer para Ferro, uma espécie de ano basilar. Neste ano, Ramón
refere-se, pela primeira vez, a Portugal, manifestando o desejo de viajar ao país vizinho,
e vê a tertúlia do Café Pombo, na Calle Carretas, por si idealizada, estabelecida
definitivamente como tal. Por sua vez, para António Ferro, é o ano da publicação da
revista Orpheu, à qual o seu nome aparece vinculado (ao lado de Sá Carneiro e Fernando
Pessoa) nos dois primeiros (e únicos) números publicados, figurando como editor.
Como se os anteriores motivos não fossem suficientes para reconhecer 1915 como
o ano inicial para a cumplicidade estética entre Ramón e Ferro, a presença de Carmen de
Burgos em Portugal, acolhida por Ana de Castro Osório, Teófilo Braga e Lucinda Simões,
entre outros intelectuais e artistas portugueses376, abriu as portas da capital portuguesa
para o seu companheiro sentimental, que veria a sua figura ser homenageada no
Restaurante Montanha (supostamente em já 1916), num evento no qual todos os dados
nos indiciam que António Ferro terá conhecido o autor das greguerías pessoalmente,
sendo o contacto entre ambos mais frequente, e incentivado, em anos posteriores.
Esta abordagem, de cariz mais cronológico, está balizada em 1933, não tanto
devido à biografia de Ramón Gómez de la Serna, mas sim graças à preponderância de
António Ferro na política cultural daquele que será conhecido, e legitimado nesse ano,
como Estado Novo.
Encontramos neste intervalo de tempo, entre meados da segunda década e o início
dos anos 30 do século passado, vários elementos que vão desde uma intensa relação
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epistolar (consultada no espólio da Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento,
em Rio Maior), colaborações recíprocas em prólogos, entrevistas e artigos de imprensa
em ambos lados da fronteira (inclusive do outro lado do Atlântico), e alguns eventos
culturais perfeitamente identificados e datados. Tudo isto a par de uma relação pessoal
que, pelo tom confessional que encontramos em algumas missivas enviadas por Ramón
a António Ferro, tal como algumas declarações do escritor português, não nos coibimos
de tildar como amizade.
Todos estes aspetos são efetivamente fundamentais para a elaboração desta
dissertação, levando-nos a acreditar estarmos perante os «anos-chave» de uma relação
ímpar, cuja repercussão merece ser estudada e aprofundada no âmbito dos Estudos
Ibéricos.

2.1. 1915: Carmen de Burgos apresenta Portugal a Ramón e Ferro apresenta-se
como o «editor irresponsável» da Orpheu
Ao longo de toda a investigação para a redação da presente tese, houve um nome
imprescindível para entender e estudar a figura de Ramón Gómez de la Serna. Estamos a
referir-nos a Carmen de Burgos, de pseudónimo Colombine, que, quando nos referimos
à vinculação com Portugal, podemos antever ainda mais profunda do que a do próprio
Ramón, daí que Eloy Navarro Domínguez (2014) afirme que:
Uno de los aspectos que más destaca dentro de ese mismo perfil
multifacético y singular de Colombine es, sin duda, la especial vinculación que la
autora mantuvo a lo largo de toda su vida con Portugal. Esa vinculación, que llegó
a ser tanto o más estrecha que la que tuvo el propio Ramón, se debió a la
combinación de factores muy diversos, desde ensueños de niña provinciana a
necesidades de amante adulta, pasando por innegables simpatías políticas y, sobre
todo, por la proyección sobre el país vecino del culto que la autora profesó siempre
por el romanticismo, al que consideraba, en sus diferentes manifestaciones, como
un elemento clave de la identidad nacional portuguesa.377
Encontramos Colombine associada a Gómez de la Serna desde 1908, ano em que
trava conhecimento com Ramón e este está a iniciar a sua carreira literária. Um ano
depois, em 1909, ambos iniciam uma relação sentimental bastante peculiar e polémica
para a época. Note-se que Carmen era vinte anos mais velha do que Ramón, separada e
com uma filha, algo inconcebível para o conservadorismo de então. Porém, como
veremos mais adiante, durante duas décadas o autor das Greguerías e Carmen de Burgos
partilham vida, viagens e o universo da escrita graças a uma frutífera companhia que
termina, bruscamente, em 1929, devido a uma alegada relação fugaz de Ramón com a
filha de Colombine, Maria de Burgos378.
Assumimos, como dado adquirido, que é através de Carmen de Burgos que
Ramón chega a Portugal. O primeiro acercamento é feito de maneira indireta,
possivelmente ainda em 1914, através das palavras de Carmen a propósito de uma viagem
pela Europa, onde passou por vários países do velho continente, como a Alemanha, onde
377

Eloy Navarro Domínguez (2014), op. cit., p. 20.
Cf. Antonio Ubach Medina, “Carmen de Burgos y Ramón Gómez de la Serna”, Arbor: Ciencia,
Pensamiento y Cultura, CLXXXVI, 2010, pp. 31-36.
378

124

viveu alguns incidentes ainda nos primórdios do primeiro conflito à escala mundial,
entrando em Portugal pela Galiza, na última etapa do seu périplo europeu379.
Contudo, de forma extramemente sucinta, a obra de Colombine sobre Portugal
não se esgota na narrativa típica do género de viagens ou de articulismo afim para a
imprensa espanhola380. Carmen de Burgos assumiu uma postura de divulgação das artes
e das letras lusas e, tal como anos antes Emília Pardo Bazán, encontrou em Eça de Queirós
um referente de prestígio da literatura portuguesa381, denunciando a sua escassa
divulgação e estudo em Espanha.
La literatura portuguesa, tan interesante y tan unida a la nuestra, es menos
estudiada de lo que se merece en España, a pesar de haber tenido con la literatura
española un tronco común.
En los primeros tiempos, ambas literaturas se confunden de tal modo que
es difícil juzgarlas separadas.382
Carmen de Burgos associa Eça de Queirós, «parte del interessante cenáculo Los
Vencidos de la Vida»383, com o decadentismo finissecular que se expressou de forma
gregária e original, e que, na segunda década do século XX, se voltara a institucionalizar
em iniciativas semelhantes por essa Europa fora, como as de Ramón no Café Pombo, em
Madrid, ou em alguns cafés lisboetas, com destaque para o «círculo vanguardista» do
Martinho da Arcada, onde professava Leal da Câmara384. Atentemos ao seguinte
fragmento de Peregrinaciones (1916):
Hay en Eça algo de Larra. Es el mismo espíritu satírico, demoledor,
apasionado, enamorado de todos los adelantos y de todos los refinamientos. Eça
es más dichoso por el ambiente en que vive y por los afectos que hayan
correspondencia. Sin embargo, él sufre el dolor de la vulgaridad que lo rodea, y
en pleno triunfo crea el “Club de los Vencidos de la Vida”, en el que se agrupan
todos los artistas portugueses que se encuentran un poco solitarios y aislados. Uno
de estos vencidos, quizás el único que los sobrevive ya, es Guerra Junqueiro.
En esta Sociedad, que por su nombre parece sombría y triste, reina la
mayor alegría; se reúnen constantemente en comidas y fiestas; allí lucen su
ingenio, se leen las primicias de sus trabajos; es algo que los alienta en la lucha y
que los desquita de las ingratitudes; que les proporciona más exaltación de su
espíritu. Uno de esos cenáculos de artistas en los cuales las ironías son formidables
y poderosas. Algo así como una reunión de los fantasistas que se agrupan al lado
del gran dibujante Leal da Cámara, y que han exaltado las botas de charol frente
a las botas de elástico para dividir a los hombres por sus botas. Esos cenáculos
que son comunes en todas las ciudades y que en España no pasaron de camarillas
o vulgares reuniones, hasta que Ramón Gómez de la Serna, el original e integro
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iniciador, ha reunido a los artistas más libres y notables en el antiguo Café y
botillería de Pombo.385
Aproveitemos a menção de Colombine a Leal da Câmara386, para sublinhar a
passagem do desenhador português por o café da Calle Carretas, ficando a mesma
imortalizada por Ramón primeiro em Pombo (1918) e depois em La sagrada Cripta de
Pombo (1924), ficando para a posteridade o seu nome no segundo volume dedicado à
tertúlia sabatina da seguinte maneira: «Leal da Cámara permaneció entre nosotros
algunos días y se quedó para siempre entre nosotros»387.
Tal como outros intelectuais espanhóis, a proclamação da República em 1910 não
passou despercebida a Colombine que demonstrou interesse sobre a realidade política e
jornalística de um Portugal republicano, que, em Espanha, estava a abandonar a imagem
de país atrasado e se ia impondo como modelo de modernidade a seguir. Para além do
interesse, Carmen de Burgos, bem assessorada por Ana de Castro Osório388 e por Teófilo
Braga, revelou ser conhecedora privilegiada da realidade do momento, deixando-o bem
documentado nas páginas do Heraldo de Madrid389.
É evidente que Ramón foi privilegiado pela experiência e contactos que Carmen
de Burgos mantinha, desde há anos, em Portugal e esse privilégio estendeu-se à primeira
viagem que ambos fizeram juntos ao país de António Ferro, supostamente no ano de 1916.
Neste aspecto cronológico, estamos em sintonia com a perpectiva de Concepción Núñez
Rey (2018) ao recordar o facto de Ramón aludir às suas «excursiones» a Portugal no ano
de 1915, porém, não existirem evidências da sua presença até ao ano de 1916, em que,
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efetivamente, se desloca a território português acompanhando a sua companheira
sentimental. Note-se que, durante a Primavera deste ano, Gómez de la Serna enviará aos
seus companheiros de tertúlia da Calle de Carretas as célebres «Cartas desde Portugal»
publicadas em Pombo (1918). Por outro lado, Ramón quando escreve o epílogo de
Peregrinaciones de Colombine (cuja publicação se atribui a finais de 1916) já conhecia
o país, apesar de fingir literariamente que se propunha a visitá-lo390, como
comprovaremos em parágrafos vindouros.
As publicações na imprensa portuguesa de 1915391 atestam como a sociedade
portuguesa, mais precisamente a da capital, Lisboa, recebeu Carmen de Burgos e como o
nome de Ramón Gómez de la Serna ainda era omisso em território português, o que
corrobora a tese de Núñez Rey, porém, não invalida para um certo fascínio embrionário
do autor para tudo o que era português.
De forma a explanar ainda mais o que acabamos de afirmar, recorreremos à
publicação de Peregrinaciones (1916) de Colombine, livro no qual narra as suas viagens
pela Suíça, Dinamarca, Suécia, Noruega, Alemanha, Inglaterra e Portugal, e ao epílogo
da autoria do próprio Ramón.
Portugal es el verdadero descubrimiento de este viaje de Carmen y más
que del viaje, de sus confidencias íntimas. Después de las palabras de Carmen
sobre Portugal tenemos que visitarle urgentemente. […]
Iremos a Portugal. Llamaremos a todos excelencias y nos lo dejaremos
llamar, aunque en medio de esa cortesía entrañable más que etiquetera, seamos
totalmente democráticos. Iremos a Lisboa porque, entre otras cosas, nos ha
encantado eso que nos ha contado Carmen de que está llena de jardines con
grandes árboles, con aquellos grandes árboles, cosa muy importante y que hace
que las grandes capitales que extirparon sus jardines hayan abolido algo importan
te, necesario, mejorador, que influye tanto en la ternura y en el espíritu de todos.
¡Qué cafés debe tener Lisboa! ¡Qué “Pombos" con un aire transatlántico.
con un olor a buen café, con cierta presencia de marinos modestos, de habla afable,
de ojos grandes y mulatos varoniles y serenos! ¡Qué "Pombos" en los que habrá
colgado un cuadrito con un barco y con un mar de cola de pescado! Tanto insiste
en nosotros esta idea de un “Pombo" acrecentado, que nos parece Lisboa como
una ciudad creada salida de un "Pombo" cordial, ubérrimo, sensato, incubado de
todo con proporción, bondad y cariño392.
Arriscamo-nos a afirmar, com base nos dados e na cronologia conhecida, que estas
foram as primeiras palavras que Ramón Gómez de la Serna publicou sobre o país vizinho
e nas quais mencionava Lisboa, o ambiente político e cultural da época, tal como
descrevia algumas das imagens portuguesas nas quais o seu estilo é claramente
reconhecível.
Igualmente nos parece que, em plena Primeira Guerra Mundial, exatamente no
ano em que Portugal entrou no conflito, isto é, em 1916, o casal rumou ao país, iniciando
assim uma etapa portuguesa na biografia de Ramón Gómez de la Serna, fruto de todo o
prestigio que Carmen de Burgos havia granjeado no país vizinho, tal como dos meios
económicos da mesma, ao serviço de El Heraldo de Madrid.
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Note-se que pouco tempo depois da publicação do livro de viagens de Carmen de
Burgos, em 1918, é a vez de Gómez de la Serna publicar Pombo. A publicação deste
volume dedicado à tertúlia do café homónimo na Calle Carretas reveste-se de particular
importância para o nosso estudo pois aí encontramos a primeira referência a António
Ferro, tal como a muitos dos jovens intelectuais do movimento modernista inerente à
geração de Orpheu e não só. Nos capítulos «Cartas desde Portugal» e «Segundo viaje a
Portugal», podemos identificar os primeiros escritos ramonianos sobre Portugal, sendo
evidente uma enorme curiosidade do autor por toda a vida literária portuguesa, como
também apresenta já um conhecimento significativo sobre a realidade cultural do país nos
primórdios do século XX.
Numa dessas cartas publicadas em Pombo, e supostamente enviadas desde
Portugal para o Café de Carretas, encontramos, em palavras de Ramón, um estímulo à
aproximação entre os dois países, referindo mesmo Lisboa como outra grande capital
espanhola. Põe enfâse nessa aproximação desde o lado espanhol, aludindo a um temor
anti-castelhanista, que só pode ser contrariado por Espanha educando os seus através das
viagens, da livre circulação de pessoas, bens e ideias, como França sempre fizera com as
suas vizinhas Bélgica e Suíça.
Ramón nesta carta constata que ambos países estão de costas voltadas, numa
reciprocidade de ignorar o outro ridícula, recorrendo mesmo o autor de Pombo a
exemplos de como essa postura poderia ser duplamente adjetivada de «ridícula» e
«infantil». Porém, os jovens intelectuais portugueses merecem uma nota de admiração,
apesar de Gómez de la Serna identificar claramente a escassez de mercado editorial em
Portugal e aludir a um binómio cultural, entre a capital Lisboa e o Porto, evidente nas
revistas literárias Atlântida, publicada em Lisboa e dirigida por João de Barros, e o
veículo editorial da Renascença Portuguesa, no Porto, como bem sabemos, a revista A
Águia, sob a direção de Teixeira de Pascoaes. Por entre essa juventude admirável, Ramón
reconhece, entre outros nomes, Mário de Sá Carneiro, António Ferro, reconhecido como
poeta e amigo do modernista suicida, e de «[sic]Fernando de Pessoa».
Neste ponto, é interessante mencionar a reflexão dos autores de De Espaldas
Abiertas, quando observam como Ramón se foi introduzindo nos cenáculos literários
lisboetas e como, possivelmente, chegou a cruzar-se com o autor dos heterónimos, ao
qual, infelizmente, nunca mais voltou a mencionar nos seus textos, apesar de ter
frequentado, nos primeiros anos vinte, grupos próximos a Pessoa, como é o caso do
círculo da revista Contemporânea, da qual ambos foram colaboradores, e terem
partilhado um «amigo» comum, António Ferro393.
Este vértice de amizade em António Ferro, não deixa de ser polémico, uma vez
que há muitos estudos que evidenciam, principalmente a partir do final dos anos vinte,
um afastamento de Fernando Pessoa de um António Ferro cada vez mais politizado,
acusado mesmo de carreirismo394. Contudo, tal relacionamento, seja ele de estima real ou
de oportunismo mútuo, parece-nos, passe a expressão, um terreno pantanoso, repleto de
movimentações tácitas que não estão alheias à hipocrisia por vezes associada aos meios
intelectuais e literários395. Ao longo das páginas deste estudo, deparar-nos-emos com
vários casos inerentes ao que acabamos de afirmar, no entanto, de momento, basta que
façamos menção, por um lado, à vinda polémica de Filippo Marinetti a Lisboa em 1932,
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organizada por Ferro e apresentada por o mesmíssimo Júlio Dantas396, e, por outro, à
persuasão de António Ferro para que Pessoa se apresentasse ao Prémio Antero de
Quental, do SPN, com Mensagem, em 1934397.
Ainda na referida carta, onde Ramón menciona vários destes jovens intelectuais
portugueses, «perdidos, pero frenéticos de inspiración», o magistério de António Nobre
e de Eugénio de Castro é mencionado, a par de um jovem, e, tal como indicámos,
«grande», Leal da Câmara, que Gómez de la Serna considera um dos integrantes de
Pombo.
E é mesmo com uma ideia de introduzir esta jovem intelectualidade portuguesa
em Espanha que Ramón termina esta carta. O autor de La Quinta de Palmyra (1923)
gostaria de trazer esta nova realidade literária portuguesa, com a qual teve o privilégio de
contactar, para o ambiente pombiano da capital madrilena. Culmina mesmo exclamando
a pena de não poder contar com a presença, nos sábados de tertúlia, de um tal «Alfonso
Rodríguez Pereira398», dotado do mais alto espírito do Café Pombo.
Uma vez que Ramón menciona Alfonso Rodríguez Pereira, possivelmente Afonso
Rodrigues Pereira, permita-se-nos fazer referência a uma carta de Mário de Sá-Carneiro
a Fernando Pessoa, datada de 5 de Novembro de 1915 e enviada desde a capital parisina
ao autor de Mensagem. Nesta missiva encontramos um Rodrigues Pereira, de quem SáCarneiro recebe correspondência, e «que estuda para sargento em Coimbra». O conteúdo
do fragmento citado faz-nos pensar que poderá ser o mesmo Pereira a quem Ramón
reconhece o mais alto espírito pombiano. Vejamos:
Sobre influências sensacionistas: bastantes numa carta literária que recebi
muito recentemente do Rodrigues Pereira que estuda para sargento em Coimbra.
Lembra-me textualmente esta (mais «Sá-Carneiro» talvez, do que sensacionista):
Vá a tal bar de Montmartre «compre cocaína e quebre os espelhos do tecto». Não
pareço eu dos últimos versos que lhe enviei?...399
Chegados a este ponto, é da maior pertinência a transcrição, na íntegra, desta
missiva presente no capítulo «Segundo viaje a Portugal» de Pombo para constatarmos,
através das palavras de Gómez de la Serna, as interpretações que ultimamos:
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Queridos amigos: Tenemos que pensar nosotros en una aproximación.
Sólo por nosotros puede comenzar. Aquí vienen españoles ordinarios y
contraproducentes, de un orgullo ofensivo cuando esta gente tiene tan hermoso
orgullo, aunque sea orgullo defensivo nada más, como debe ser el orgullo
depurado y supremo. Nosotros como ellos al llegar a Madrid deben decir:
«¡Tenemos otra capital!», debemos decir al llegar a Lisboa: «¡Oh! ¡Tenemos otra
gran capital!»
La labor de aproximación no es para hecha aquí, sino allí, educando y
previniendo a todo el que venga. Necesitamos viajar por aquí, así como Francia
viajaba por Bélgica y Suiza constantemente, dejando para más tarde siempre los
viajes a Oriente. Así como la moneda francesa corría por Bélgica y Suiza y a la
vez la de Suiza y Bélgica por Francia, debían correr indistintamente por España o
por Portugal las monedas de los dos países.
La sensación aquí es la de que están vueltos de espaldas los dos países.
Todo sucede aquí de espaldas a España, que también tiene vuelta la espalda
a Portugal. Es difícil orientarse de frente a España. ¡Qué ridiculez! Hay en esta
postura mutua algo de ese juego de chiquillos que con un teléfono de dos metros
de largura hacen como que se hablan desde lejos volviéndose de espaldas y no
mirándose ni sintiéndose cerca porque artificiosamente se lo proponen.
La juventud aquí es admirable. Podría compartir nuestras noches de
Pombo. Yo me he sentido su hermano, realmente su hermano en medio de ellos.
Declaman versos como si llorasen. Están en el momento en que es sólo de
iniciados su dignidad espiritual. El público es aquí más desesperante que allí. Aquí
el comerciante domina y llena la ciudad y es un comerciante hecho de especias,
ciego, sordo, retaco, gordinflón, amigo del buen clima, que le embriaga y le
sostiene en un sopor abominable.
Los editores son muy contados, pero el movimiento intelectual es amplio
y podrá con el burgués y su indiferencia. Existe en Oporto una sociedad editora
llamada «Renascença Portuguesa» que edita muchas obras y una bella revista
mensual Aguia, de la que es director el gran poeta Teixeira de Pascoaes, fundador
del movimiento «saudosista», y donde han colaborado algunos de los más
brillantes poetas nuevos, como Jaime Cortesao y Augusto Casemiro, que combate
en las trincheras de Francia.
Otro gran poeta, Joao de Barros, dirige en Lisboa la gran revista Atlántida.
Perdidos, pero frenéticos de inspiración, hay muchos jóvenes de corazón
hijo del sol naciente, como Veiga Simoes, como Joachim Correa da Costa, como
Mario Beirao, Alfonso Duarte, Mario de Sa Carneiro, suicida del que otro poeta
que fue su amigo, Antonio Ferro, ha dicho «que fue el último suicida de su obra»,
Fernando de Pessoa, Augusto de Santa Rita, Luis de Montalvor, Silva Tavares,
Pedro Meneses, Luiz J. Pinto, Augusto Cunha.
(Quiero repetir todos los nombres. Dejénme. Reténgalos y apúntelos en
nuestro Álbum de Pombo tan lleno de firmas.)
Los más inquietos y distinguidos son los que se reúnen no se sabe dónde
y que se intitulan los cavalheiros de la Rocha de Heligoland y los que se reúnen
en el glorioso café Martinho, café para los senadores en el que contrasta más su
juventud y se llenan los ojos desalentados de una luz imperiosa.
A la Rocha de Heliogoland pertenecen Joao de Castro Osorio (hijo del
poeta Francisco Paulino de Oliveira, que ya murió, y de la eminente escritora doña
Ana de Castro Osorio), Antoneo Arental, Carlos Moller Amado y Manuel de
Figueiredo.
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José Osorio de Oliveira (el Cavalheiro de Oliveira), es el que me ha llevado
al cenáculo del Café Martinho y es el que ha reunido a mi alrededor a todos los
«novos» en un banquete íntimo, flor del cual fue el telegrama que habrán recibido
(oh, los ¡Hurras! ¡Hurras! Y los ¡Hips! ¡Hops!) ¿Qué decir de este joven pálido y
amarillento de fiebre literaria? En nuestra mesa de Pombo se sentará pronto y les
dedicará a todos su «Kermese» llena de luces distintas y novas.
Adoradora toda esta juventud de Antonio Nobre y de Eugenio de Castro
como sus padres más directos, cercana a ese otro padre joven que es el gran Leal
da Câmara (¡tan nuestro!), arde en deseos insaciables. Yo la he visto sufrir (porque
sufren día a día) en medio del terrible silencio literario del ambiente en que todos
los grandes hombres que hay en Portugal están muertos, parecen haber
desaparecido, parece que nunca aparecieron de verdad.
«- Vamos todos a España – les diría -, allí no hay sitio para mucha
competencia, pero seremos más en las veladas fúnebres de Pombo, más para
consolamos de haber muerto. Ese «velatorio» literario (velatorio de nuestros
cadáveres vivos) a que asistimos los que hacemos una obra comprometedora y
pura, resultará más soportable. Estaremos en Pombo bajo la invocación de vuestro
Garrett, que es como nuestro Larra, vestido con sobre-casaca (algo así como la
levita entallada de Fígaro) y con su cabeleira romántica.»
¡Qué de penas! ¡Qué gran amigo nuestro, amigo para siempre, para todos
los Sábados de nuestra vida, sería un tal Alfonso Rodríguez Pereira dotado del
más alto espíritu Pombiano!
Queridos cavalheiros de Pombo, abrazos de RAMÓN400.
Apesar do fascínio inicial de Gómez de la Serna por Portugal ter decaído à medida
que ia conhecendo melhor a realidade sociocultural do país, podemos demonstrar uma
boa impressão que o mestre das greguerías teve da juventude intelectual portuguesa da
segunda década do século XX, algo que se manteve durante a maior parte da sua vida e,
possivelmente, até mesmo ao final da mesma.
O que nos leva a esta afirmação é a leitura do primeiro volume de Automoribundia
(1948). Trata-se da autobiografia, com cento e um capítulos, dividida em dois volumes,
de um Ramón já sexagenário e, desde 1936, autoexilado em Buenos Aires.
Como é evidente, Ramón não descurou a sua obra publicada e podemos encontrar
nesta citação de Automoribundia ecos conscientes da carta do capítulo «Segundo viaje a
Portugal» contida no primeiro volume de Pombo de 1918:
Aquí veo a los jóvenes, a los “novos”, y como les veo tan fervorosos en
esta raya entre lo irreal y lo real, les suelo decir:
- «Vamos todos a España, allí no hay sitio para mucha competencia, pero
seremos más en las veladas fúnebres de Pombo, más para consolarnos de haber
muerto. Ese «velatorio» literario (velatorio de nuestros cadáveres vivos) a que
asistimos los que hacemos una obra comprometedora y pura, resultará más
soportable. Estaremos en Pombo bajo la invocación de vuestro Garrett, que es
como nuestro Larra, vestido con sobre-casaca (algo así como la levita entallada
de Fígaro) y con su cabelleira romántica.»
Así era el tenor de aquellas cartas en que a la par que yo descubría Portugal
se lo descubría a los amigos.
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Pero en seguida me volvía de nuevo a mi Madrid lleno de saudades y
dejaba a mi espalda Portugal con su plaza dorada y demasiado descansadora.401
António Ferro, note-se, é reconhecido como um dos «novos» por Ramón Gómez
de la Serna, no entanto, devemos ter em conta que o anterior excerto, datado de 1948, ano
da publicação de Automoribundia, já permite vincular efetivamente Ferro à «Questão dos
Novos» da Sociedade Nacional de Belas Artes, algo que só faremos em capítulos
vindouros, isto é, no capítulo inerente a 1921, ano da polémica em questão.
Feita a devida contextualização deste avanço cronológico, e antes de nos
adentrarmos nessa relação tão cúmplice quanto interessante entre Gómez de la Serna e
António Ferro, devemos reservar ainda algumas páginas deste estudo para aludir à
descoberta que Ramón tivera de Portugal a partir de 1915. Como tal, recorreremos,
principalmente, a «Cartas desde Portugal» presentes em Pombo (1918) e que, como já
mencionámos, após o epílogo de Peregrinaciones (1916) de Carmen de Burgos, se tratam
dos primeiros escritos ramonianos de temática portuguesa.
A primeira carta dirigida aos congéneres pombianos de Ramón versa sobre a
necessidade de viajar do autor numa Europa com as fronteiras barradas pela Primeira
Guerra Mundial e como isso lhe trouxe a necessidade de ir até Portugal.
Numa prosa típica do autor, fantasista e rebuscada, repleta de referências de
literato, Ramón descreve uma viagem de comboio, uma «viagem romântica», por
estações igualmente românticas, até Lisboa. Esta viagem é descrita por carris suaves,
transcorrendo por paisagens simpáticas e evocadoras da Sierra Morena. Contudo é
vigorosa, com exemplos do melhor de Espanha, por isso, ao mesmo tempo, legendária,
passando por Cáceres, essa «região robusta com um sabor silvestre, inteiriço e forte».
Ramón mostra-se surpreendido com a forma como é tratado durante a viagem,
com o pequeno-almoço, recém-preparado no comboio, servido amavelmente no
compartimento. Porém, é a figura do revisor, homem idoso e atento, que desperta ainda
mais a atenção do escritor, sendo ela própria uma figura igualmente romântica, a condizer
com todas as imagens descritas até ao momento.
Hacia Portugal, además, está el viaje romántico. […] No sé por qué este
viaje ha sido más blando que ninguno, como si hubiese ido por carriles más suaves
que los otros. […] He pasado estepas cordiales; he pasado Sierra Morena,
simpática y evocadora, recia como lo más recio que haya en España y, al mismo
tiempo, legendaria; después he pasado Cáceres, región robusta con un sabor
silvestre, enterizo y fuerte.
Mientras hacía ese trayecto ha sucedido en mi tren una cosa maravillosa,
que convierte a este tren como a ninguno en un tren de ambiente casero y muy
íntimo, y es que nos han servido el desayuno en nuestro departamento, un
desayuno de huésped en la casa del provinciano que sabe tratar al forastero y hace
que se lo lleven a la misma cama. […].
El revisor del tren también es un revisor romántico. Es un viejecito muy
atento, un viejecito de patillas – Campoamor – que se cala doctoralmente los lentes
para ver los billetes y los contempla con mucho cuidado y solicitud, viendo a ver
si son falsos. ¡Jamás cedió al halago o la dádiva! Este revisor revisa aún porque
no quiere jubilarse, pues es el revisor más antiguo, y él confiesa que se moriría si
no le dejasen hacer todos los días este viaje que hace, día tras día, hace ya sesenta
años. Lleva la profunda cartera que usaban antes los revisores, y que cuelga
401

Ramón Gómez de la Serna [1948] (1974), op. cit., p. 306.

132

pesadamente de las correas que cruzan su pecho. Vive aún por el maravilloso y
raudo cambio de aires que se disfruta en el tren.402
A passagem da fronteira revela uma atitude positiva, de abertura, mencionada
como grata para o nosso autor. Ao contrário desse sentimento anti-castelhanista, que
mencionámos na nossa introdução dedicada aos iberismos, Gómez de la Serna refere
amabilidade e tratamento fraternal, advogando que tanto o polícia como o guarda
fronteiriço são maçons:
El paso de la frontera ha sido para mí una grata sorpresa, porque yo, que
acabo de pasar ahora distintas fronteras, es en ésta en la única que he encontrado
una gran afabilidad y un gran deseo de facilitar las cosas. Ninguna suspicacia. Este
policía y este aduanero son ya masones, y eso hace que sean tan amables y nos
traten como hermanos.403
Não seria de estranhar que Ramón, no contexto do recente republicanismo de
Portugal, associasse ao povo português características de uma maçonaria progressista,
humanista, regida pelos princípios da liberdade, igualdade, fraternidade, porém, discreta,
quase natural, referindo mesmo que em Portugal a maçonaria tem uma vida fervorosa e
abnegada404 ou que a maçonaria é talvez o que mantém mais viva a rebeldia e o desejo de
justiça que embriaga o povo português405.
Um exemplo do que acabamos de tentar transmitir está num fragmento de texto
que o autor de Pombo dedica à proliferação de bandeiras republicanas pelas varandas
portuguesas e a sua reflexão de como provavelmente seja importante hastear as vitórias
cívicas, recordando como um humilde idoso citadino o faz na sua única janela. Vejamos:
¡Las astas de las banderas que se asoman por estos balcones, avanzando
altivamente sobre el espacio libre…! Quizás esto no está mal, porque el
sentimiento de las victorias cívicas hay que sostenerlo con alardes así, y estas
banderas republicanas que todos sacan al balcón es algo que mantiene en la ciudad
el espíritu del triunfo demócrata… Hasta un viejecito que vive en un cuarto con
una sola ventana a la calle tiene su asta de bandera, su larga asta con un pincho
formidable en la punta, porque él también en los días de festejo republicano saca
su bandera al balcón. Todas estas astas de banderas republicanas y las que revelan
sociedades económicas y las que anuncian a los numerosos consulados que se
congregan en las cuatro calles lineales de Lisboa, dan carácter a la ciudad.406
O hastear das bandeiras faz parte da descrição da paisagem portuguesa observada
por Gómez de la Serna na época. O verde republicano que podemos encontrar como
símbolo de esperança na bandeira de Portugal, consciente ou inconscientemente, é
referido por Ramón da seguinte forma:
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He visto y disfrutado un verde especial, el verde portugués, que existe
como existe el verde veronés; un verde sencillo, optimista, cándido, que
conmueve el alma.407
Nestas primeiras cartas desde Portugal, encontramos como o Tejo, acompanhante
privilegiado e ibérico de Ramón durante a maior parte da viagem até ao país vizinho, é o
segredo da independência de ambos povos, pois é o mesmo tipo de aço espanhol, forjado
ao longo do Tejo, que tanto Portugal como Espanha esgrimiram e protegeram a sua
identidade. Possivelmente, através da imagem do aço «hespanhol» vindo das entranhas
da Península, Ramón relembrasse esse «génio peninsular», preconizado por Oliveira
Martins:
Ver el Tajo durante gran parte del viaje ha sido también encantador, porque
ha sido como ir junto a las aguas de España por tierras de Portugal, que así resultan
regadas, íntimamente, por la más viva sangre española. Por el Tajo caminan
algunas barcas, verdaderas barcas fenicias, que sientan admirablemente al paisaje
portugués. Trae de Toledo el Tajo, siempre la ha traído, la sangre de los que
lucharon al lado del Tajo, allí, en España; además, ese canal de acero que es el
Tajo para forjar armas en Toledo, aquí sirvió para forjarlas también, siendo ese el
secreto por el que los aceros españoles no pudieron vencer en esta tierra ni los
portugueses ser vencidos en la nuestra.408
Em Gómez de la Serna encontramos dos melhores exemplos de iberismo cultural.
Comparando com vários dos exemplos que mencionámos na introdução dedicada aos
iberismos, estamos, sem dúvida, perante um iberismo sui generis, peculiar, e não nos
estivéssemos referindo ao irreverente vanguardista, cujo nome, por si só, funciona por
antonomásia: Ramón.
O seguinte fragmento de Pombo (1918) é um bom indicativo do iberismo
ramoniano, otimista, apaixonado e fiel. Um iberismo constante de luz lisboeta,
transatlântica e colonial, projetada em linha reta até ao coração da Península, esse local
supremo, onde tudo, segundo Ramón, se congrega, isto é, a sua estimada cidade de
Madrid:
No hay entre nosotros y ellos ese puente levadizo, esa separación que crean
los Pirineos, y que es lo que une la Península al continente; no. La separación de
España y Portugal es más bien una unión tan extensa y tan larga como lo es la
Península, en un contacto apasionado y que crea un estrecho parentesco carnal.
Todo es contacto natural.
Portugal es una ventana hacia un sitio con más luz, hacia un más allá más
pletórico, es una larga galería de cristales que afronta una luz más cálida y un aire
más yodado.
[…] Portugal, además, tiene una suficiencia y una importancia que le da
su gran riqueza colonial. Esto tampoco se debe olvidar. Sus colonias son tan
grandes como España entera.
Algo exótico, imaginativo y lleno de horizontes hay en su espíritu y eso
procede de las extrañas y novelescas colonias que tiene.
[…] El espectáculo pintoresco de esas posesiones remotas y misteriosas,
la riqueza que viene de ellas y que hay en poseerlas es lo que mantiene tan animoso
407
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al portugués y lo que le hace mirar al mar, en vez de mirar hacia atrás, hacia
España, hacia el mundo que vive una mayor sombra y en una mayor obcecación.
«Portugal es sólo un pretexto para tener un nombre en Europa» - ha dicho el
presidente Machado.
[…] Así mi emoción de Portugal es optimista y apasionada. Yo iría todos
los sábados para volver todos los lunes. Merece una gran constancia y una gran
fidelidad. Bajo ninguna luz ni en ningún ambiente el espíritu se siente mejor para
meditar, para ver, para recapacitar sobre lo novelesco y lo pintoresco de la vida.
Es el sitio en que encerrarse y escribir sobre todas las cosas con la perspectiva
mejor.
Desde París la perspectiva es fría, desoladora y trágica, y desde Lisboa es
cordial, es amable, se extiende como un simpático panorama de campiñas verdes;
desde Lisboa el reino de la vida se otea mejor.
Madrid, sin embargo, es lo supremo, si no para verlo todo en perspectiva,
para sentir lo cercano, porque, eso sí, en Madrid, todo se congrega alrededor de
uno como en ningún sitio, todo está envuelto en todo, todo es próximo y todo
simpatiza con todo, y sobre todo la ciudad – no las gentes – con el hombre. Madrid
es lo supremo, pero conviene ingertar en él para nuestro interior contentamiento
el recuerdo de sitios como Lisboa.409
Tal como Miguel de Unamuno, Gómez de la Serna não ficou indiferente a uma
idiossincrasia atribuída ao povo português, a de povo suicida. Unamuno fê-lo em 1908,
num pequeno ensaio, onde encontramos a forte presença de Manuel Laranjeira, sobre uma
espécie de fatalidade sentimental que leva os portugueses a porem fim à sua vida410.
Ramón identificou uma melancolia típica de um país periférico, porém visto como
o último reduto da Europa, de grande espírito europeu, incomunicado por uma distância
geográfica debelada com tiro de pistola, com lâmina nos pulsos ou com estricnina:
¿Qué es esta melancolía que es la canela de esta placidez? La he notado en
los amigos, en la peregrinación de las gentes en horas lucias y alegres, en el mirar
de los balcones, en el fondo de los tranvías. Lo he estudiado, lo he reflexionado y
creo haber alcanzado algo más del porqué de eso. Portugal es el último reducto de
Europa, y con su gran espíritu, con sus altas condiciones europeas, con su
curiosidad europea, no puede resistir ese alejamiento plácido, pero remoto, que le
da cierta calidad de colonia, cuando su alma es despierta y europea. De ahí su
melancolía y la constancia de suicidios de intelectuales; por eso se suicidó Camilo
Castelo Branco, el gran romancista, pegándose un tiro; por eso se suicidó el gran
poeta Antero de Quental de otro tiro; por eso se suicidó Julio César Machado,
cuentista y cronista, dándose un corte das veias do pulso; por eso se suicidó
Trindade Coelho, cuentista, pedagogo, sociólogo y jurisconsulto, pegándose un
tiro; por eso se suicidó Mario de Sá Carneiro, romancista, cuentista y poeta
futurista, envenenado con estrignina; por eso se suicidó Soares dos Reis,
pegándose un tiro de revólver. Indudablemente se han suicidado por eso, porque
estaban lejos de París; porque aun viviendo en una patria admirable, está tan
remota a las ciudades inquietantes, está incomunicada con las tierras centrales de
Europa, tan injustamente incomunicada, tan sin ecos, que se vive la melancolía
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del retiro y la distanciación, aun en la confortable luz, bondad e inteligencia de
este país.411
A extrema brevidade deste excerto não se pode comparar a um igualmente breve
ensaio de Miguel de Unamuno, com tão só dezasseis páginas, porém, esta carta de Ramón,
obviamente datada entre finais de 1916 e 1918, pela referência ao suicídio de Mário de
Sá Carneiro, não deixa de nos remeter para uma possível leitura prévia do ensaio do reitor
de Salamanca por parte do jovem escritor madrileno.
Outra idiossincrasia que Ramón identificou remete-nos para o que, desde a época
de Camões, se sente e se canta como «o ilustre peito lusitano». O escritor espanhol
reconheceu-o e inseriu-se no seio da Lusitânia, evidenciando como esse orgulho «luso»
conferia uma grande importância a estes homens, um orgulho de ser português, de
Portugal, e de uma certa «portugalidade» que, anos mais tarde, o seu congénere António
Ferro, ao leme do órgão de propaganda de Salazar, saberia explorar com génio análogo
ao com que Ramón lançava greguerías ao papel.
«Estoy con los lusitanos, entre lusitanos», y eso da una gran importancia a
estos hombres. Al llamarles lusitanos adquieren toda su diferencia con los otros
extranjeros. ¿Han pensado ustedes en lo que eso significa? Repitan conmigo
«lusitanos», «lusitanos», y verán su gran personalidad. No sé por qué
consideramos que los lusitanos no son los portugueses, sino otros extranjeros.412
Por que razão os espanhóis não associam os lusitanos aos portugueses, mas sim a
outros estrangeiros? Esta questão ramoniana só pode ser retórica, pois qualquer tentativa
de resposta nunca sairia do espaço peninsular, logo não lhe poderíamos atribuir um
carácter étnico ou nacional alheio à Ibéria, portanto seria uma incongruência denominar
os lusitanos de estrangeiros. Contudo, feita esta reflexão, não nos interessa aprofundar
esta interrogação de Gómez de la Serna, mas sim centrarmo-nos no seio desses
«lusitanos» que Ramón refere, onde seguramente encontramos um António Ferro ainda
menor de idade, igualmente fascinado, não por Portugal como o espanhol, mas por um
movimento Modernista a emergir na sua cidade e em torno a gente do seu círculo de
amizades, como Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa.
Tenha-se em conta que, em 1915, António Ferro é um jovem de 19 anos, estudante
do curso de Direito da Universidade de Lisboa, que, desde 1913, graças à amizade com o
seu colega de liceu Mário de Sá Carneiro, se aproximara do ambiente intelectual da Baixa
de Lisboa, onde professava Fernando Pessoa e o qual começara a frequentar.
Com algumas publicações na revista Alma Nova, Ferro conta com uma publicação
conjunta com Augusto Cunha413, seu futuro cunhado, intitulada Missal de Trovas (1912),
um livro de quadras ao gosto popular dedicadas a Augusto Gil414 e Fausto Guedes
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Ramón Gómez de la Serna [1918] (1999), op. cit., pp. 357-358.
Ibidem, p. 369.
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Augusto Cunha (1894-1947) foi um escritor, cronista, novelista, humorista, palestrante, dramaturgo (e
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Portugal Colonial, Portugal Cine Revista, Ilustração Portuguesa, A Voz, Gazeta dos Caminhos de Ferro,
Domingo Ilustrado, Notícias Ilustrado, Sempre Fixe, Diário de Notícias, Diário da Manhã, Diário de
Lisboa, Notícias de Lourenço Marques, Primeiro de Janeiro, Comércio do Porto, Atlântico, Panorama,
Acção, entre outros também comuns ao seu amigo e cunhado António Ferro.
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Teixeira415. Este mesmo livro, é alvo de uma reedição, em 1914, sendo acompanhado por
apreciações caroáveis de João de Barros, Afonso Lopes Vieira, o próprio Augusto Gil, a
quem o mesmo fora dedicado, e de Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro416.
António Ferro estava claramente integrado no ambiente cultural da época, não
graças à sua escassa obra, alheia ao Modernismo, mas sim graças aos seus
relacionamentos pessoais que, como nos demonstra a sua biografia, foi apanágio da sua
pessoa.
Esta geração de jovens intelectuais portugueses, na qual António Ferro se quis
integrar, prosadores, poetas, pintores, não se confinava ao Chiado. Deambulavam pela
Baixa e, como pudemos constatar na carta publicada por Ramón no capítulo «Segundo
viaje a Portugal» de Pombo (1918), frequentavam a Brasileira do Rossio, o Leão, na Rua
1º de Dezembro, passando pelo Martinho do Largo D. João da Câmara, o Restaurante
Montanha da Rua da Assunção e terminando junto ao Tejo, no outro Martinho, o das
arcadas do Terreiro do Paço417.
A tendência urbana e gregária desta geração ficou patente em vários grupos
relacionados com vários destes locais. Os orpheistas, como a si próprios se designam os
seguidores do movimento de Orpheu, passam a reunir-se no Restaurante Irmãos Unidos,
ao Rossio, explorado pelo pai de Alfredo Guisado. Porém, o gérmen da revista Orpheu
está conotado com o mesmo espaço no qual se supõe que António Ferro e «os novos»
receberam em 1916 Ramón Gómez de la Serna. Estamos a referir-nos ao Restaurante
Montanha418.
Note-se que, em Fevereiro do mesmo ano, nesse mesmo local, Luís de Montalvor,
poeta cabo-verdiano acabado de chegar do Brasil na posse de composições poéticas de
Ronald de Carvalho, de Eduardo Guimarães e de outros jovens confrades brasileiros,
propõe a publicação da Orpheu a Fernando Pessoa e a Mário de Sá Carneiro. Como a
história provou, a ideia de agitar as águas com uma revista ousada e provocadora
entusiasma os jovens modernistas, levando o pai de Sá Carneiro a suportar as despesas
da publicação. Convidam para o grupo aquele a quem chamam de «poeta galego»,
Alfredo Guisado, o açoriano Cortes-Rodrigues e o multifacetado Almada Negreiros419.
Sabe-se que Ferro, tal como Augusto Cunha, é próximo dos orpheistas, mas não
intervém. Esta proximidade com o grupo, e o passado liceal com Mário de Sá Carneiro,
Universidade de Coimbra, exerceu advocacia em Lisboa, tornando-se mais tarde diretor-geral das BelasArtes. Como poeta, são evidentes influências do Parnasianismo e do Simbolismo. Influenciado por Guerra
Junqueiro, João de Deus e pelo lirismo de António Nobre, a sua poesia insere-se numa perspectiva
neorromântica nacionalista. Cf. “Gil, Augusto César Ferreira”, Breve História da Literatura Portuguesa –
Autores: Vida e Obra, Lisboa, Texto Editores, 1999.
415
Fausto Guedes Teixeira (1871-1940) foi um poeta de um grande idealismo, que se distinguiu pela sua
lírica lúgubre, contemplativa e melancólica, ficando conhecido pelo “Musset português”. Como estudante
de Direito na Universidade de Coimbra, conviveu com a geração dos poetas simbolistas da época.
Republicano, viveu algum tempo no Brasil. Poeta idealista e eclético, com uma produção que apresenta
laivos de neorromantismo e de simbolismo, foi definido por João de Barros nos seguintes termos: “Fausto
Guedes é um poeta de sempre. Forneceu numerosas coplas a Augusto Hilário, um dos grandes cultores do
fado de Coimbra”. Veja-se Fernando Lemos Quintela, Fausto Guedes Teixeira: a sua vida, a sua época, a
sua obra, Lamego, Câmara Municipal de Lamego, 1990.
416
Veja-se a edição de Missal de Trovas (1914) disponível no espólio de Fernando Pessoa, com a seguinte
dedicatória de Cunha e Ferro ao autor de Mensagem: «A Fernando Pessoa á mais forte intelectualidade da
nossa geração literária homenagem dos seus admiradores e amigos». A mesma encontra-se reproduzida nos
anexos como Figura 3.
417
Cf. Orlando Raimundo (2015), op. cit., pp. 26-27.
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É frequente encontrarmos também a menção de “Café”, ou, “Café-Restaurante”, no entanto, utilizaremos
o termo “Restaurante”, tal qual como Ramón e Ferro se referem a este espaço.
419
Veja-se Eugénio Lisboa, Poesia portuguesa: do “Orpheu” ao Neo-Realismo, Lisboa, Instituto de
Cultura e Língua Portuguesa, 1980, pp. 15-48.
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elevam António Ferro ao estatuto de editor da Orpheu. É óbvio que Ferro não exerceu,
como no futuro, nenhum crivo editorial, pois cada um dos orpheistas decidiu o que queria
publicar. A designação de António Ferro resolveu uma importante questão jurídica, pois
seria sempre o editor quem assumiria a responsabilidade legal por tudo o que de litigioso
poderia advir, começando pelos previsíveis ataques e eventuais processos judiciais.
Sá Carneiro avançou com o nome de António Ferro, ciente que este, ainda menor
de idade, nunca poderia ser responsabilizado, nem alvo de processos judiciais, livrando
assim todos os colaboradores da publicação de batalhas nos tribunais. Fê-lo sem sequer
perguntar a Ferro se aceitava ser editor, simplesmente pondo o seu nome na ficha
técnica420 da Orpheu421. É o próprio Ferro quem o reconhece (sabendo capitalizar a sua
simbólica participação) no artigo «Alguns precursores»422, publicado no Notícias
Ilustrado de 24 de Fevereiro de 1929, em que se referiu a si mesmo como o «editor
irresponsável» do Orpheu.
Não é o nosso objetivo investigar se António Ferro tem o mesmo tipo de
associação ao grupo criado em torno à revista Orpheu, porém, não podemos descurar o
facto de, fossem quais fossem as circunstâncias, o seu nome, efetivamente, aparecer
vinculado à mais importante publicação do 1º Modernismo português.
Temos em conta a visão de José Barreto quando enuncia que uma suposta
identidade modernista de António Ferro, nesta época, se baseia numa presumível amizade
adolescente com Mário de Sá-Carneiro e da sua vinculação oportuna, por parte do grupo
de Orpheu, como editor da revista homónima. Este último facto é verdadeiro, contudo
equívoco, insuficiente para provar a inclusão de um Ferro de 19 anos, como membro do
grupo, e, ainda menos, para justificar qualquer alegada identificação com os pressupostos
estéticos e a política cultural da revista. Igualmente, António Ferro, não poderia ser o fiel
depositário, nem o realizador prático do movimento de Orpheu, como preconizara
António Quadros, em 1982. Seguindo ainda o fio argumental deste académico, tão-pouco
nos parece adequado, e bastante arriscado, reconhecer que a Política do Espírito do Estado
Novo possa ter o Orpheu na sua génese423.
Como sabemos, António Quadros, o filho mais velho de Ferro, sempre defendeu
que o seu pai fora «um dos mais ativos e talentosos elementos»424 do movimento criado
em torno da revista de Sá-Carneiro, Pessoa e Montalvor. O prefácio da obra póstuma de
António Ferro, Saudades de Mim (1957), é um dos escritos, como bem salienta Barreto,
onde Quadros tenta sustentar, sem provas, que o seu pai é o realizador do «pensamento
profundo do Orpheu»425.
Os factos apontam que Ferro não contribuiu com qualquer trabalho para a revista,
nem como autor, nem em outra função, e, apesar de António Quadros defender uma
colaboração que «deveria ser publicada nos números seguintes»426, tal afirmação não é
possível de aferir, dado que o terceiro número da revista, planeado e composto, não
incluía nenhum trabalho de António Ferro427.
Há sim uma única nota de Fernando Pessoa que conota Ferro com Orpheu como
algo mais que o «editor irresponsável» ou o «amigo do liceu de Mário de Sá-Carneiro».
420

Veja-se a ficha técnica do primeiro número da revista Orpheu reproduzida nos anexos como Figura 4.
Cf. François Castex, “Um inédito de Pessoa”, Colóquio, 48, 1968, pp. 59-69.
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Cf. António Ferro, “Alguns precursores”, Notícias Ilustrado, Série II, nº37, 24/III/1929, pp. 11-12.
Reproduzido nos anexos como Figura 79.
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Cf. José Barreto (2011), op. cit., s/n.
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Trata-se de um apontamento manuscrito do autor dos heterónimos que menciona Ferro
como angariador de assinantes da Orpheu428.
Vincular, em 1915, António Ferro como um esteta do 1º Modernismo português
não tem qualquer fundamento ao analisarmos a sua obra publicada entre 1913 e 1917,
pois esta reflete perfeitamente a distância que o separava da originalidade e
cosmopolitismo dos orpheistas429.
Por último, há que mencionar a carta satírica enviada por Pessoa, assinando com
o heterónimo Álvaro de Campos, ao diário A Capital, a 6 de Julho de 1915. Num excerto
da mesma Pessoa/Campos regozija-se pelo grave acidente dias antes ocorrido com o chefe
republicano Afonso Costa. Tal foi considerado um escândalo no seio dos republicanos,
fazendo mesmo que vários dos colaboradores da Orpheu se distanciassem e não se
solidarizassem com o poeta graças a essas posições manifestadas na imprensa lisboeta.
Os casos de António Ferro e Alfredo Guisado são emblemáticos, porém, aqui
merece especial atenção a posição tomada pelo nosso autor numa carta ao jornal Mundo.
Ferro, na sua qualidade de «editor» da Orpheu, fez questão de se demarcar «daqueles
senhores», manifestando a «maior admiração» por Afonso Costa430.
José Barreto conclui, relativamente a um António Ferro supostamente orpheista,
que este o seu republicanismo, a sua vocação política, mesmo tendo ainda só 19 anos, já
se sobrepunha a qualquer estética literária ou movimento artístico:
A única coisa certa e documentada que Ferro fez em relação com o
Orpheu, além de ter permitido o uso do seu nome como editor dos dois primeiros
números (o frustrado nº 3 já teria outro editor), foi ter contribuído para a sua
desintegração após o escândalo da carta de Álvaro de Campos à Capital,
demarcando-se publicamente de Pessoa, reclamando o seu republicanismo “de
sempre” e desligando-se da revista e do grupo. Por comparação, Sá Carneiro,
Almada Negreiros e Armando Côrtes-Rodrigues também se dessolidarizaram
publicamente da carta de Pessoa, mas não se desligaram nem dele nem do projeto
Orpheu.431
Depois da polémica deste episódio, afirma-se que António Ferro parece não ter
mantido mais a proximidade anterior com os membros do grupo modernista,
possivelmente nem com Mário de Sá-Carneiro, por quem sempre professou palavras de
grande amizade até ao final da sua vida, o que reveste de grande interesse o seguinte o
excerto de uma carta do autor de A Confissão de Lúcio, datada de 15 de Setembro de
1915, e enviada desde Paris a Fernando Pessoa, onde o suposto amigo de liceu se refere
a Ferro como «menino insuportável»:
O assunto Ferro-Fernandes de Carvalho é puramente deplorável. Esses
meninos são insuportáveis. Ter o aplauso de lepidópteros e democráticos como
esses é o pior que nos pode suceder. Veja o que sucedeu às bicicletas: artigo de
luxo que, começando a ser empregado pelos democráticos, desapareceu da via
pública como sport elegante. A pior recomendação dum produto de luxo é o seu
428
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consumo popular. E francamente, para a nossa arte, onde encontrar amadores mais
populares que Ferro e Fernandes de Carvalho – para mais na Trafaria, Capital dos
Pires! Raios os partam – é pois unicamente o meu comentário, afirmando-lhe que,
ao invés de vocês, nenhum escrúpulo tenho em escrever tudo isto e os mandar
para... a Estefânia, a namorar ao lusco-fusco...432
Mário de Sá-Carneiro põe termo à sua vida no ano seguinte, em 1916, o que nos
impede constatar como poderia ser uma relação futura com aquele que seria o homem
forte da Política do Espírito da ditadura mais longeva da história da Europa. Apesar de
esta ser uma suposição, sem a mais mínima base de realismo, faz-nos pensar que afirmar
afastamentos e ruturas tão rotundamente, como alguns têm afirmado, entre Ferro e alguns
intelectuais da época, poderá ser igualmente inverosímil.
Não se pode cair na tendência de moralizar o passado à luz do presente, fazendo
com que ideologias primem por cima dos factos. Contudo, um facto inegável remete-nos
para um António Ferro repleto de protagonismo (e poder), primeiro na imprensa dos anos
20 e, posteriormente, como responsável máximo do SPN, algo que esteve ao alcance de
poucos no Portugal de então.
Obviamente, o que acabamos de mencionar não se adequa às circunstâncias
vividas por Ferro em 1915, porém, muitos dos que se afastaram do «editor irresponsável»
de 19 anos, anos mais tarde regressaram ao círculo social e à esfera de influências de
António Ferro. Fernando Pessoa e Almada Negreiros, como veremos, não são exceção.

2.2. Dos anos suicidas à entrega de Nós (1916-1921)
Como pudemos explorar no capítulo anterior, 1915 foi um ano riquíssimo na
biografia de Ramón Gómez de la Serna, com a forte presença da sua companheira
sentimental em Portugal, e para António Ferro que, ainda menor de idade, se viu
involucrado no movimento de Orpheu. Os anos vindouros são anos prolíficos em
iniciativas e em produção cultural quer para Ramón, quer para Ferro. Porém, no que
concerne à cumplicidade entre ambos, estamos perante anos relativamente fáceis de
sintetizar, como poderemos constatar adiante.
A instabilidade política reina na Península Ibérica. Espanha vive uma enorme
escassez e carestia de alimentos, originando uma Greve Geral no final do ano de 1916.
Neste mesmo ano, Portugal, entre várias governações precárias, entra na Primeira Guerra
Mundial.
António Ferro continua a assistir às polémicas repercussões de Orpheu e à entrada
de Portugal na guerra. De França, para além dos ventos bélicos de então, chega a notícia
do suicídio de Mário de Sá-Carneiro em Paris433. Em Espanha, o ano de 1916 marca
também o fim da vida de Rubén Darío, bastante sentido por Carmen de Burgos434, e de
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Felipe Trigo435, cuja obra era bem conhecida por Colombine436. Por sua vez, Gómez de
la Serna, muito ativo na tertúlia do Café Pombo, lavra o epílogo do livro Peregrinaciones
de Colombine, como já tivemos oportunidade de explorar no capítulo anterior.
O ano que se segue, 1917, é para Ramón sinónimo de uma época dedicada
exclusivamente a Pombo, e à vida madrilena, sendo já a tertúlia um sucesso cujos ecos
chegam à capital da cultura europeia, Paris. É também um período prolífico para a sua
literatura, publicando El Circo, La viuda blanca y negra, Senos e compilando as suas
famosas Greguerías. Igualmente importante, principalmente para um estudo como este,
em que se trabalha com material inédito, ainda por datar, é constatarmos que este ano
Ramón Gómez de la Serna estabelece a sua residência na Calle María de Molina, nº43 da
capital espanhola, numa época em que a situação política do país vizinho obriga a declarar
o estado de guerra.
Em Portugal, António Ferro assiste à partida do contingente do Corpo
Expedicionário Português para França, à polémica das supostas aparições da Virgem
Maria em Fátima e entusiasma-se com a revolução triunfante de Sidónio Pais, a
«República Nova». Ao contrário de Ramón, como o deixou bem patente no capítulo
«Segundo viaje a Portugal» de Pombo («Yo no me ocupo de política, y siento una intensa
repugnancia a escribir el nombre y apellido de un político. Siento como si cometiese una
grave bajeza»437), António Ferro nunca escondeu as suas simpatias sidonistas, e fá-lo-á,
de forma panegirica no futuro. Porém, em 1917, prestes a atingir a maioridade, António
Ferro dedica atenção à emergente sétima arte e profere no Salão Olímpia a conferência
As grandes trágicas do silêncio, dedicada às três maiores artistas do cinema mudo
italiano, Francesca Bertini, Pina Menichelli e Lyda Borelli. Foi a primeira conferência
sobre cinema pronunciada em Portugal de que se tem registo, sendo a mesma editada
nesse mesmo ano.
No entanto, Orlando Raimundo refere-se ao evento recordando que não é a
primeira vez que no Olympia se faziam conferências, mas foi a primeira vez que o tema
é o cinema. O pioneiro da crítica cinematográfica em Portugal era Reinaldo Ferreira
(também conhecido como Repórter X), que nos últimos anos mantinha uma secção diária
no jornal A Capital e Ferro quis «claramente passar-lhe a perna e fazer história como
primeiro conferencista»438.
Como já anteriormente mencionámos, parece-nos imprudente fazer este tipo de
declarações e não nos parece o adequado para o registo de um trabalho de investigação,
porém, à parte desta citação e destes dados cronológicos, não dispomos de mais
informação sobre referida conferência de António Ferro.
Feitas estas alusões, já nos encontramos no ano de uma das nossas obras de
referência, Pombo, publicada em 1918 e que nos ajudou a contextualizar os anos
compreendidos entre 1915 e a sua publicação. É ainda neste ano que encontramos alguns
435
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embates intelectuais com Rafael Cansinos Assens. Em sintonia com Ferro em Portugal,
demonstra um grande interesse pela sétima arte, em especial a influência de Charles
Chaplin através do cinema mudo, dissertando sobre Charlotismo, que anos mais tarde
encontraremos compilado em Ismos (1931) e sobre a qual nos debruçaremos em páginas
vindouras.
Por sua vez, em Portugal, o regime sidonista acolhe os aplausos de António Ferro
que parte para Angola como oficial miliciano, onde é nomeado ajudante do governadorgeral, o comandante Filomeno da Câmara, militar com quem manterá uma estreita relação
durante muitos anos. Uma prova disso é que, pouco depois, Filomeno da Câmara o
nomeia, com apenas aos 23 anos, secretário-geral da Província.
É durante este período que as suas primeiras crónicas são publicadas no jornal O
Século, com o nome de «Cartas do Martinho». Nas mesmas abre espaço aos jovens
autores e artistas e diz que o Martinho da Arcada, da Praça do Comércio, é uma feira de
vaidades onde pseudointelectuais ridículos se pavoneiam e montam escritório,
escrevendo mesmo que «quem tem duas frases feitas, um maço de cigarros chic e um
pataco para gorjeta, vai despejar tudo isso no Martinho». Porém, não se fica por aqui e
escreve: «O Martinho está apinhado de poetas, à porta, às mesas, encostados às colunas.
É tal a abundância de poetas que às vezes até nos caem no café como moscas
inoportunas...»439.
Não deixa de ser interessante que estas palavras datam exatamente do mesmo ano
da publicação de Pombo (1918) em que, como já vimos anteriormente, Ramón descreve
o ambiente dos cafés lisboetas, e a admirável juventude intelectual que os frequenta,
referindo-se ao Café Martinho assim, concretamente:
José Osorio de Oliveira (el Cavalheiro de Oliveira), es el que me ha llevado
al cenáculo del Café Martinho y es el que ha reunido a mi alrededor a todos los
«novos» en un banquete íntimo, flor del cual fue el telegrama que habrán recibido
(oh, los ¡Hurras! ¡Hurras! Y los ¡Hips! ¡Hops!)440.
É claro o objetivo provocador de Ferro. O desdém evidente por um ambiente que
o próprio frequenta, no qual compara os seus congéneres a «moscas», é um dos muitos
exemplos (alguns bastante incongruentes) que poderíamos citar destas primeiras crónicas
na imprensa (recordamos a afirmação de que «andam todos mascarados, com receio de
que lhes dêem pela falta de talento») sobre esse carácter contraditório que desde muito
cedo encontramos associado à figura de António Ferro. Porém, este ano de 1918 ficaria
ainda marcado por outro importante acontecimento, o assassinato de Sidónio Pais441.
O mundo continuava submerso num conflito à escala mundial, com uma
mortalidade sem precedentes na história, e, como se não bastassem os que caíam nas
trincheiras de França, assiste-se à proliferação de uma grave epidemia de gripe, cujo foco
supostamente foi encontrado em Espanha e teve expansão planetária, daí ser denominada
por «gripe espanhola».
É neste contexto peninsular e internacional que chegamos a 1919. No entanto, a
atividade cultural e intelectual de Ramón é cada vez é mais reconhecida. O poema
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António Ferro (1987), op. cit., pp. 9-10.
Ramón Gómez de la Serna [1918] (1999), op. cit., p. 418.
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Sidónio Pais (1872-1918) é das figuras mais controversas da política portuguesa do século XX. Foi
assassinado a 14 de Dezembro de 1918, gerando uma grande comoção popular, da qual é um bom exemplo
o poema de elogio fúnebre em que o próprio Fernando Pessoa lhe atribuiu o epíteto de Presidente-Rei.
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«Alegría» de Alonso Quesada442, dedicado a Gómez de la Serna, neste período, ilustra
bem o reconhecimento ao cultor de Pombo, porém, os aplausos de Quesada foram
eclipsados pela morte do escultor catalão Julio Antonio443, uma morte muito sentida por
Gómez de la Serna e por parte de alguma intelectualidade espanhola, principalmente
madrilena.
Contudo, à semelhança do que acontecera em 1915, é Carmen de Burgos quem
mais se vincula a Portugal neste ano de 1919. Tal deve-se a um convite feito a Colombine
para ministrar um curso de literatura espanhola na Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa444 e, posteriormente, com a atribuição da Comenda da Ordem de Santiago da
Espada, graças à sua tenacidade para o acercamento cultural entre Portugal e Espanha.
Como anteriormente afirmáramos, a relação de Carmen de Burgos com Portugal
é riquíssima e a sua figura feminina do universo peninsular do principio do século XX
ainda mais. Apesar de haver sido a introdutora de Ramón na sociedade portuguesa em
1916, desta vez, devido a um possível afastamento sentimental entre ambos, o autor das
greguerías, não acompanhou Colombine na sua visita a Portugal. Em vez disso, Gómez
de la Serna encontra em Madrid uma intensa atividade periodística e literária nos jornais
El Liberal e em La Tribuna, vendo como a tertúlia do Café Pombo obtém cada vez mais
reconhecimento.
Para além do reconhecimento de Pombo, Ramón vê o género da greguería cada
vez mais conotado com a sua figura, sendo este o ano da publicação de Greguerías
selectas (1919). Também, na linha de colaborações anteriores, Ramón Gómez de la Serna
prologa Fígaro de Carmen de Burgos.
Neste ano de 1919 encontrámos um importante artigo de Carmen de Burgos
dedicado à publicação da conferência de António Ferro, As Grandes Trágicas do Silêncio,
então publicada em formado de livro. Nas páginas de El Liberal, Colombine menciona
que o jovem Ferro pertence a «a esa juventud entusiasta y artista que renueva la literatura
portuguesa, según los adelantos de la estética moderna, sin perder por eso las notas
características del espíritu lusitano». Apesar da brevidade dos três parágrafos da resenha
de Carmen de Burgos, estamos perante um documento de extremo interesse para a
abertura de novas linhas de investigação e, sem dúvida, um importante escaparate
internacional para a obra de um jovem autor com alguns avanços de estética moderna,
num igualmente livro moderno, mas cuja «concepción de poeta» ainda não denota o
vanguardismo da futura Teoria da Indiferença ou desse romance em fragmentos que
conheceremos como Leviana.
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se iniciou no jornalismo, atividade que compaginará com a de empregado do Banco de Espanha. Passou
brevemente por Madrid em 1918, sendo que a sua vida transcorreu na sua cidade natal, daí encontrarmos
na sua literatura uma universalidade claramente enjaulada na sua condição insular. O seu primeiro livro El
lino de los sueños (1915), foi muito elogiado por Miguel de Unamuno, que escreveu o seu prólogo.
Podemos consultar toda a sua obra na página web “Memoria digital de Canarias” da Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria: https://mdc.ulpgc.es/.
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Apesar do seu prematuro falecimento, com trinta anos, a sua obra produz uma verdadeira transformação
nas formas, conceitos e valores da escultura em Espanha. O seu trabalho é apreciado por importantes
intelectuais da época, devido ao seu espírito regeneracionista, que propunha uma modernização da arte.
Muito valorizado por Ortega e Gasset, os escritores Juan Ramón Jiménez, Pérez de Ayala, Valle-Inclán e
Ramón Gómez de la Serna mostraram-se entusiastas em relação à sua obra. Veja-se Antonio Salcedo
Miliani, Julio Antonio. Escultor 1889-1919, Barcelona, SA. Àmbit Serveis Editorials, 1997.
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Cf. Concepción Núñez Rey em Carmen de Burgos (2018), ed. cit., pp. 863-871.
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«As Grandes Tragicas do Silencio», por Antonio Ferro
Pertenece el autor a esa juventud entusiasta y artista que renueva la
literatura portuguesa, según los adelantos de la estética moderna, sin perder por
eso las notas características del espíritu lusitano.
En este libro, Ferro siente el influjo de la belleza de la línea y de la
expresión que conmueve y habla sin palabra. Nos da sus sensaciones a través de
tres modelos: Francesca Bertini, Pina Manichelli y Lyda Barelli. «En el cuerpo de
Lyda Barelli – dice – hay más arte que vida, sus líneas escapan completamente a
la monotonía de la belleza humana.» Con esa concepción de poeta con que ve a
las grandes trágicas no como humanas, sino como superiores a lo humano, quizás
por la misma mudez que aumenta su expresión y las eleva como abstracciones en
las que ha encarnado todo dolor del arte.
Todo el libro tiene un lenguaje escogido, fácil, moderno, representativo,
que se presta a la sutiliza de su observación y a los matices que sabe poner en
todas ellas de un modo delicado y pintoresco.445
Aproveitemos a referência de Colombine ao «espírito lusitano» e passemos para
a realidade de Portugal, onde o país vê regressar o seu Corpo Expedicionário de França
após a assinatura do Tratado de Paz com a Alemanha. Por sua vez, Ferro, desmobilizado,
também regressa de Angola a Lisboa, onde deixa de ser um simples cronista com «Cartas
do Martinho» e é nomeado chefe de redação de O Jornal, um órgão do Partido
Republicano Conservador. O cargo foi-lhe oferecido por João Tamagnini, que fora
ministro do Interior, das Colónias e das Finanças de Sidónio Pais e era, então, o diretor
nominal da publicação. É possível que esta contratação se tenha feito não só graças às
simpatias sidonistas públicas de António Ferro, como também por intermédio de
Filomeno da Câmara, o seu antigo comandante em Angola.
É neste período que se começa a observar em António Ferro o gosto por análises
políticas, em artigos cuja prosa começa a evidenciar influências e simpatias por ideologias
nacionalistas e totalitárias. Vejamos como Orlando Raimundo se refere ao ambiente
vivido em 1919 por António Ferro, com o auxílio de várias citações do seu artigo
«Sinfonia heróica», publicado a 5 de Dezembro do mesmo ano:
É neste ambiente que Ferro começa a extremar posições. «Sidónio Pais
não precisava de falar para se impor», lembra, explicando que esse poder de
persuasão se explicava por ele possuir «o império do gesto, o prestígio da atitude».
Confessa mesmo que se sentia fascinado com a sua masculinidade, o seu «charme,
elegância e galhardia», comparando-o a «uma rocha brava, onde a alma batia, a
cachoar, a roê-lo, a destruí-lo, a afiá-lo».446
Tendo em conta que António Ferro se assumirá como escritor nos anos vindouros,
uma vez mais, sentimos a necessidade de contrastar a visão ramoniana de como um
escritor se deve posicionar face à política:
La rebeldía del escritor a la política es rebeldía última a lo que el tirano y
mezquino hay en toda política, sea conservadora o comunista. […]
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Carmen de Burgos “«As Grandes Tragicas do Silencio», por Antonio Ferro”, El Liberal, 4/III/1919
(recorte in espólio da FAQ reproduzido nos anexos como Figura 8).
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Orlando Raimundo (2015), op. cit., p. 51.
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No tengo el defecto español de quererlo ser todo, y me quedo en franco
humorista con deslices dramáticos. Nada de ser el animal apolítico frente al otro
animal, el animal político, sino el animal que se sobrepone algo a su animalidad
estando en franquía para todo, frente a los aventureros con su psicología pobre y
sus apetencias sin tino y sin norma, capaces de todas las traiciones y todos los
mimetismos.447
Neste ponto, não existe a mais mínima cumplicidade ideológica (não nos
remetemos para os louvores franquistas de Ramón no futuro, bastante mais
circunstanciais do que realistas ou doutrinários448) entre ambos autores, contudo é bem
evidente uma certa ética de Gómez de la Serna, de claro compromisso com a sua arte, que
exploraremos com mais atenção em páginas vindouras.
Por sua vez, António Ferro expressa inquietações de quando surgirá um ditador e
fá-lo com esse símbolo da crença nacionalista portuguesa com a chegada do Encoberto.
Recorre ao Sebastianismo para justificar a passagem efémera de Sidónio Pais pela política
portuguesa, mas o messianismo entre a névoa chegará mais tarde, como veremos, na
figura de um lente da Universidade de Coimbra, de nome Oliveira Salazar:
O Sebastianismo é a religião da raça. Os grandes homens são os grandes
momentos que os fazem. Sidónio Pais apareceu porque tinha forçosamente de
aparecer. O destino das raças é que talha os heróis. A manhã de névoa que encobre
a Pátria há-de desvanecer-se, há-de rasgar-se, sempre que for preciso.449
Não há volta atrás, António Ferro envereda, em 1919, pelo mundo do jornalismo
e da política, abandonando os estudos de Direito na Universidade de Lisboa, entrando, no
ano seguinte, para a redação de O Século, o jornal de maior circulação em Portugal. O
país encontra-se em grande turbulência, com a ascensão e queda de quase uma dezena de
governos. A crise social está instalada.
Em representação de O Século (e com a edição de Orpheu no currículo), António
Ferro desloca-se a Itália, onde se encontrava o poeta futurista italiano, o homem de quem
se falava no momento, o Duce de Fiume450, Gabriele D’Annunzio451. Fê-lo em «A Última
Trincheira da Raça Latina», a sua primeira grande reportagem internacional publicada em
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António Ferro, “Sinfonia heróica”, O Jornal, 5/XII/1919.
450
Fiume, cidade portuária no Adriático (atualmente integrada na Croácia com o nome Rijeka), fora
proclamada por D’Annunzio parte integrante da Itália, porém, declarou-a posteriormente independente,
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sendo considerado o mentor ideológico de Mussolini (que concedeu honras de estado ao seu funeral), é o
grande percursor do fascismo italiano. Teórico do corporativismo, e introdutor da saudação romana nas
paradas militares, foi um dos primeiros líderes políticos modernos a proclamarem a existência de uma raça
de homens superiores que deveriam dominar o mundo.
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O Século no mês de Outubro452. Dois anos mais tarde conheceria o formato de livro com
o título Gabriele D’Annunzio e Eu453 (1922).
O seu trabalho como repórter não esconde o seu fascínio pela personagem, como
podemos constatar pelo que redige. Ferro afirma que «Fiume tem responsabilidades que
não pode levar a rir. É a última trincheira da raça latina. Gabriele D’Anunnzio pôs o seu
corpo aqui generosamente atravessado nas portas do mundo ocidental. O Oriente só
passará por cima do seu cadáver»454.
À luz de um código deontológico que deve reger a prática jornalística, o repórter
internacional António Ferro não é isento e isso vê-se na apreciação do seu trabalho na
época, longe de ser consensual, em que por um lado se elevou à condição de «literatojornalista» ou mero vassalo do de Fiume455. De facto, Ferro não abandona as suas
pretensões literárias e publica Árvore de Natal (1920) e Teoria da Indiferença (1920),
esta última com o qual se assume escritor. As palavras de José Barreto demonstram o
porquê de Teoria da Indiferença ser primordial para a presente tese, sendo que, num
capitulo vindouro, lhe dedicaremos especial atenção:
Nesse ano de 1920, Ferro tinha começado por publicar a obra que o lançou
como escritor, Teoria da Indiferença, uma colecção de aforismos e definições
rápidas, paradoxais, ora espirituosas, ora chocantes, pour épater le bourgeois,
obra visivelmente influenciada pelo inventor do género (as greguerías), o escritor
espanhol e seu futuro amigo Ramón Gómez de la Serna, autor em 1917 da obra
Greguerías e do livro de contos eróticos Senos.456
Podemos afirmar que António Ferro se iniciou na carreira jornalística quase em
simultâneo com a literária, pelo menos em termos de impacto e atenção pública. Somos
conscientes do passado Missal de Trovas (1912), e de algumas colaborações em revistas,
como também das primeiras crónicas na imprensa em 1918, no entanto, não se pode
comparar à importância individual que 1920 teve para um Ferro, claramente conotado
com os jovens modernistas.
Outro bom exemplo deste «ano em grande», remete-nos para a tão ousada e
polémica conferência sobre Colette, célebre escritora francesa, e bissexual assumida,
proferida na Societé Amicale Franco-Portugaise. Note-se que Ferro conhecera
pessoalmente a romancista francesa, nesse mesmo ano, chegando mesmo a trocar cartas
e retratos com Colette Willy. No ano seguinte, Ferro publicará o conteúdo da sua
conferência em Colette, Colette Willy, Colette457.
Por sua vez, em Espanha a política tão-pouco prima por estabilidade, com graves
problemas e lutas entres patronais e sindicatos, assistindo-se mesmo a uma sublevação de
um quartel em Madrid, na cidade, por excelência, de Ramón. 1920 foi para o autor de
Automoribundia o marco da publicação de Toda la historia de la calle de Alcalá e Toda
la historia de la Puerta del Sol. Podemos mesmo dizer que foi um ano madrileno que viu
como a tertúlia de Pombo seria imortalizada no quadro de José Solana, La tertulia del
Café de Pombo458, exposto, pela primeira vez, no I Salón de Otoño de Madrid.
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Tenha-se em conta que o madrileno El Sol reproduz a entrevista com D’Annunzio, segundo um recorte
não datado presente no espólio da FAQ, possivelmente publicado em 1921.
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Veja-se António Ferro, Gabriele D’Annunzio e Eu, Lisboa, Portugália Editora, 1922.
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Ibidem, p. 35.
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Cf. Orlando Raimundo (2015), op. cit., pp. 61-62.
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José Barreto (2011), op. cit., s/n.
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António Ferro, Colette, Colette Willy, Colette, Lisboa, H. Antunes, 1921.
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Esta obra pode atualmente ser vista no Museo Español de Arte Contemporáneo (MEAC) de Madrid.
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Chegados a este ponto, devemos afirmar que esta obra de José Solana,
indubitavelmente a sua obra mais emblemática, é um dos grandes reconhecimentos à
reunião de intelectuais no Café Pombo e tem, ela própria, uma história peculiar. O quadro
pintado a óleo, doado ao Estado espanhol por o próprio Ramón Gómez de la Serna em
1947459, tem como protagonistas alguns dos mais destacados intelectuais da época, como:
Manuel Abril, Tomás Borrás, José Bergamín, José Cabrero, Gómez de la Serna – em pé,
no centro da cena -, Mauricio Bacarisse, o próprio Solana autorretratado, Pedro Emilio
Coll e Salvador Bartolozzi.
No ano seguinte, mantendo-se sempre fiel ao estabelecimento da Calle Carretas,
Ramón começa a frequentar outro local, o café de Granja de Henar com Ortega y Gasset,
aquele que, como veremos mais adiante em entrevista a Ferro, foi denominado como «o
nosso espírito mais alto, que é como uma cordilheira que atravessasse toda a Espanha»460.
Entre instabilidade governativa, assassinatos de políticos e graves problemas
sociais, Espanha assiste a manifestações de rua pelo direito ao sufrágio universal e pelos
direitos da mulher nas quais Carmen de Burgos participa como elemento ativo da Liga de
Mujeres Ibéricas, cujo comité em Portugal é liderado por Ana de Castro Osório461.
Enquanto que para Gómez de la Serna 1921 é o ano da publicação de mais três
livros (Disparates, Óscar Wilde e Leopoldo y Teresa), Colombine vê-se cada vez mais
vinculada com Portugal, sendo designada Membro da Academia das Ciências de
Lisboa462 e publica uma das suas novelas mais críticas com a situação legal que tinha de
suportar a mulher a princípios do século XX que intitulou El artículo 438463.
Por seu lado, Portugal apresenta sintomas semelhantes de instabilidade política e
social, igualmente com assassinatos de políticos, e uma Greve Geral dos operários da
imprensa que durou quatro meses. Estas circunstâncias não impediram António Ferro de
publicar, como já mencionáramos, Colette, Colette Willy, Colette (1921) e Leviana
(1921), obra que o conota, definitivamente, com a estética fragmentária da Vanguarda.
Igualmente de extrema importância para a presente monografia é a publicação de
Leviana (1921), a outra obra de António Ferro, onde é possível identificar um intertexto
ramoniano (a par de, oito anos mais tarde, em nova edição, um prefácio do próprio Ramón
Gómez de la Serna), como bem identificou António Sáez Delgado (2007) e é relembrado
por José Barreto (2011) com as seguintes palavras:
Em 1921, Ferro publicou a “novela em fragmentos” Leviana, uma série de
quadros, frases e diálogos retratando uma mulher fútil, ridícula e leviana, pretexto
para algumas pequenas ousadias literárias eróticas. É também uma obra
formalmente devedora do estilo de Gómez de la Serna, mas escrita num tom mais
blagueur, fútil e misógino, que torna difícil decidir quem é mais frívolo, se a
personagem feminina simplesmente denominada “Leviana”, se o seu desdenhoso
autor.464
Publica ainda o panfleto-manifesto Nós (1921), que será divulgado na revista
brasileira Klaxon no ano seguinte. Este panfleto não dista dos manifestos e conferências
futuristas de Almada e Álvaro de Campos, apresentando (apesar do título nos remeter
para a primeira pessoa do plural – «nós») uma proclamação individual à maneira de
459
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Marinetti, que, segundo o próprio António Ferro nas páginas da Ilustração Portuguesa465,
conhecera pessoalmente, de quem recebera livros e com quem dialogara sobre o
movimento futurista português466, no ano anterior, em Roma. Sabe-se que o mesmo foi
editado em papel pardo, distribuído em Lisboa, à porta da Brasileira do Chiado, pela mão
do próprio autor um ano antes da sua publicação no órgão literário da Semana de Arte
Moderna, no Brasil. Porém, antes de nos adentrarmos no manifesto de 1921, devemos
mencionar um texto homónimo, de cariz de intervenção cívico-política, de António Ferro
publicado em 1919.
É interessante constatar que este Nós (1919)467, publicado em O Jornal, a 2 de
Setembro de 1919, apresenta já alguns alicerces do que seria, dois anos mais tarde, o
panfleto-manifesto Nós (1921), que, como é evidente pela história da literatura, não teve
qualquer eco em Portugal. Vejamos algumas citações do texto publicado no pasquim do
republicanismo conservador português:
Derradeiros Lusíadas da minha geração, almas puras como hóstias, que
tendes na medalha do peito a imagem de Deus, vinde comigo!...
Portugal é uma ruína caiada pelo luar... É preciso que essa ruína
desapareça, que se construa a Pátria de novo, com novos alicerces, com novos
homens. [...]
Cépticos, iconoclastas da minha geração, erguei-vos, também pelo
egoísmo.468

465
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me surgiu, um Marinetti corpulento, encarniçado, de bigodes impertinentes, de olhos em liberdade, como
as suas palavras. A presença de Marinetti é normalissima. Marinetti veste do alfaiate de todos, usa o meu
chapeu, usa as botas de quem me lê... Os meus cumprimentos, as minhas frases estudadas não produziram
resultado algum. Marinetti não tem tempo para ser cumprimentado. Perder um comboio, para ele, seria
perder a reputação. Entretanto, apesar da visivel impaciencia, Marinetti foi correcto, atencioso, agradavel,
de uma delicadeza sem pontos, nem virgulas, nem reticencias... Perguntou-me pelo movimento futurista
em Portugal. Falei-lhe de Mario de Sá Carneiro, o turista da morte; de Santa Rita Pintor, o adivinho da
geração; de Amadeu de Sousa Cardoso, esse boemio das tintas. Marinetti interessou-se, prometeu uma
visita a Portugal, lançou-me uma ideia de uma serie de conferencias no nosso país. Os minutos iam correndo
vertiginosos, futuristas. Marinetti tem ainda tempo de me pedir a minha direcção, de me prometer o envio
de todos os seus livros. [...] Ao chegar a Lisboa, esquecido já da promessa do futurista maior, encontrei em
minha casa, á minha espera [...] livros e livros de Marinetti.”. António Ferro, “Marinetti, O Homem Mais
Assobiado do Mundo”, Ilustração Portuguesa, nº 816, 8/X/1921, pp. 237-239. Reproduzido nos anexos
como Figura 17.
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No artigo de António Ferro primam pela sua ausência os nomes de Almada Negreiros e Fernando Pessoa,
aquando do seu pretenso diálogo sobre o movimento futurista português com Marinetti, tal como as suas
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creadores, todos os homens que plagiam Deus.». Ibidem, p. 239.
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Ibidem, p.201.

148

O manifesto de 1921 apresenta-se com uma citação de Jean Cocteau em
epígrafe469 e estabelece um diálogo entre um «EU», com maiúsculas, e uma «A
MULTIDÃO», igualmente em letras capitulares, onde os Lusíadas da sua geração, os
iconoclastas, são «os religiosos da Hora»470, de «alma rápida» de um Portugal que já não
é uma ruína, mas sim um cemitério em que «Cheira a defuntos, cheira a defuntos em
Portugal...».
Por entre uma multidão a clamar que fale mais alto, que se expresse com mais
contundência, o autor do manifesto lança frases lapidares, de tom aforístico, como «A
vida é a digestão da humanidade, deixemos a vida em paz» ou «Proclamemos a valer, os
direitos do Homem e destronemos Deus!».
Helena Baptista, analisa este manifesto de Ferro desde a perspectiva do teatromanifesto471 e avança com a seguinte distinção entre a edição avulso de 1921 e a
publicação do ano seguinte no número 3 da revista Klaxon:
Em relação ao texto Nós que circulou na Klaxon n.º3, verificamos, desde
logo, que deixa, pelo menos, de ser uma publicação independente, pelo que, não
fará sentido falar em edição, mas em versão do texto original, pois, para além de
alterações de conteúdo (a omissão das expressões «Destronemos Deus» e
«Portugal», a troca da expressão «na nossa fronte», por «no nosso rosto»), foram
também efectuadas modificações na pontuação e na grafia (a substituição de
inúmeras reticências por pontos finais).472
É possível que Ferro aligeirasse a forma e algumas frases bombásticas da versão
inicial, porém em ambas versões mantém esse grito de feroz elitismo, sob a forma de um
diálogo convencional entre um ego avançado e arrogante e uma turba obtusa, surda e
hostil ao seu pretenso génio. Nós expressa a obsessão de ser de hoje, salienta Barreto, da
Hora, de ser revolucionário, mais alto e mais rápido, como um avião ou um «Sud-Express
para o futuro», chegando Ferro a chamar à sua cronolatria, ao seu culto apaixonado do
novo, «a religião da Hora»473.
É nesta «religião da Hora» que encontramos o nosso autor das greguerías, imerso
num rol de outros nomes cuja multidão imaginária de Ferro, hostil e inculta, apelidou de
«doidos varridos, doidos varridos...».
O «EU» garrafal de Ferro preconiza «A Grande Guerra, a Grande Guerra na
Arte!» e põe Ramón ombro-a-ombro com «homens livres» como D’Annunzio, Nijinsky,
Marinetti, Colette ou Picasso:
Dum lado estaremos nós, com a alma ao léu e o coração em berloque,
homens livres, homens – livros, homens de hontem, de hoje e de ámanhã,
carregadores do Infinito... Gabriel d’Anunzio – o Souteneur da Gloria – abraçado
a Fiume – cidade virgem num espasmo... Estão os bailes Europeus – russos de
alcunha – bailes em que cada corpo é um ballet, com um braço que é Nijinsky e
uma perna – Karsavina... Está Marinetti – esse boxeur de ideias; Picasso – uma
regua com bocas; Cocteau – o contorcionista do Potomak; Blaise de Cendrars –
469

L’avenir n’appartinet à persone. Il n’y a pas precurseurs, il n’existe que des retardataires – Jean
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Cf. Exemplar em papel pardo de Nós (1921), disponível na Fundação António Quadros – Pensamento
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Torre Eiffel de azas e versos; Picabia – Christo novo, novíssimo, escanhoado;
Stravinsky – maquina de escrever musica; Baskt – em cujos dedos há marionnettes
que pintam; Bernardo Schaw – dramaturgo dos bastidores; Colette – o carmim da
França, e vá lá, estás mesmo tu, Anatole – Homem de todas as idades... Está
Ramón Gómez de la Serna, palhaço, saltimbanco, cujos dedos são acrobatas na
barra da sua pena, está a Tortola de Valencia – cesto de nervos entrelaçados, como
vime, estou EU – afixador de cartazes na parede da Hora – e, finalmente, nos
postos, avançados, de sentinela está o Vigia!...474
Note-se que Ramón não está incluído na multidão475 a quem Ferro exclama
«Morram, morram vocês, ó etceteras da Vida!...», antes de glorificar-se com um «Viva
eu, viva EU, viva a Hora que passa...», pois, para um António Ferro, autoproclamado
modernista de 26 anos, Ramón Gómez de la Serna (esse «palhaço, saltimbanco, cujos
dedos são acrobatas na barra da sua pena») está sincronizado com «a Hora oficial do
Universo», com o «meio dia em ponto com o sol a prumo!».
Antes de nos focarmos no próximo capítulo, no qual exploraremos a primeira
etapa da sua relação epistolar, devemos fazer menção que, para além de haver sido um
ano prolífico em publicações, 1921 é, também, o ano que marca a integração de António
Ferro na equipa inicial da redação do Diário de Lisboa.
A título de curiosidade, a sua neta Rita Ferro476, a partir de considerações de
Joaquim Montezuma de Carvalho, presume que o seu avô possa ter travado conhecimento
com Jorge Luis Borges em Lisboa, numa breve estância do argentino na capital de
Portugal, aquando da sua viagem de regresso de Espanha a Buenos Aires. Não podemos
atestar esta suposição com a nossa tese, no entanto, parece-nos que, como poderemos
comprovar mais adiante, Ferro e Borges efetivamente estiveram juntos em Lisboa, na
companhia de Guillermo de Torre, porém, alguns anos mais tarde.

2.3. Todos são Grandes ou a arte das dedicatórias de Ramón
A melhor forma que encontrámos para indagar as cumplicidades estéticas e os
contextos ideológicos que uniram António Ferro e Ramón Gómez de la Serna foi através
do estudo paleográfico, transcrição e análise de 29 cartas (sendo que a maior parte ainda
se encontra inédita) enviadas por Ramón a Ferro e custodiadas durante vários anos pela
esposa do autor de Leviana, Fernanda de Castro. As mesmas atualmente encontram-se no
espólio da Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento, e foram-nos
amavelmente disponibilizadas para consulta pela sua presidente, e neta de António Ferro,
Mafalda Ferro.
Salientamos que as 29 epistolas manuscritas (compostas por 58 folhas em formato
de quartilha) se encontram por datar, carecem de envelope original e estão perfuradas na
474

António Ferro, Nós (1921), panfleto original consultado na Fundação António Quadros – Cultura e
Pensamento.
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Devido ao desfile de nomes citados em Nós (1921), perguntamo-nos se António Ferro terá tido acesso
a “El concepto de la nueva literatura” preconizado por Ramón nas páginas de Prometeo em 1909, esse
quase manifesto que o põe em sintonia com o contexto futurista. Veja-se Ramón Gómez de la Serna, “El
concepto de la nueva literatura”, Prometeo, nº6, Madrid, 1909.
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Considerações de Joaquim Montezuma de Carvalho, recolhidas por Rita Ferro. Cf. Rita Ferro (2016),
op. cit., pp. 299-301.
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lateral esquerda, uma vez que esta foi a forma como, durante décadas, a poetisa Fernanda
de Castro as conservou e classificou.
Não descartamos que, ao longo dos anos, se tenham perdido outros exemplares,
dado que a residência de António Ferro, na Calçada dos Caetanos, sofreu um incêndio
nos anos 60, após a sua morte, e também, ainda em vida, o nosso autor se estabeleceu ao
serviço do Estado Novo em Berna e em Roma. Há que ter em conta que, da capital italiana
para Portugal, se efetuou a transladação do escritório do recém-falecido Ferro e, segundo
os descendentes, é possível que se tenham perdido documentos de elevado interesse
histórico, quer por negligência, quer por possíveis intervenções de funcionários do Estado
Novo, ou, até mesmo, da Polícia de Intervenção e Defesa do Estado (PIDE-DGS).
O título do presente capítulo, «Todos são “Grandes” ou a arte das dedicatórias de
Ramón», deve-se ao interessante conteúdo do capítulo LXVII de Automoribundia (1948),
que poderíamos sintetizar como um pequeno ensaio sobre a arte ramoniana de escrever
dedicatórias e fazer encabeçamentos de cartas477.
Não poderemos arriscar um número aproximado de cartas que Ramón tenha
escrito ao longo seus 74 anos de vida, porém, estimamos que andará pela casa numeral
dos milhares. Como tal, não é de estranhar que o criador das greguerías lhe tenha
dedicado um capítulo especial478 no segundo volume da sua autobiografia em 1948.
Com a prosa que o caracteriza, Gómez de la Serna inicia uma reflexão sobre o
grande esforço de escrever dedicatórias e encabeçar cartas, esforço este sempre irmanado
com uma enorme quantidade de incertezas e dúvidas. Chega ao ponto de comparar a
tarefa a pôr um pouco de sangue e vida em honra do amigo que merece essa atenção:
Uno de los esfuerzos más dubitantes de mi vida ha sido el de encabezar
cartas o escribir dedicatorias.
Para mí la dedicatoria es poner un poco de sangre y vida en honor del
amigo que cuenta siempre entre los veinticinco o cincuenta excepcionales que
merecen libro y dedicatoria de libro.479
Como temos vindo a observar em várias leituras e consultas, Ramón utiliza tinta
vermelha para a redação das suas cartas. No nosso caso específico, nestas 29 missivas
para António Ferro, enviadas ao longo de exatamente uma década – estimamos que se
tenham enviado desde 1921 até 1931 -, todas se encontram redigidas a vermelho. Não
sabemos se tem alguma simbologia ramoniana, quem sabe de esse «pouco de sangue e
vida em honra do amigo» que merece as palavras do autor das greguerías. Apenas
podemos afirmar que esta prática nos parece ter sido comum, sendo mesmo uma marca
pessoal do próprio autor, como evidencia outro estudo epistolar480 de Ramón com um dos
seus tradutores para francês, Jean Cassou481:
477

No entanto, a título de curiosidade, e como forma de reconhecimento pela disponibilidade e simpatia,
também o poderíamos remeter para uma observação informal da presidente Mafalda Ferro, aquando da
consulta das mencionadas epistolas no acervo da Fundação: «neste período, quando se referiam uns aos
outros, todos eram grandes!». Note-se que A investigação in situ decorreu durante o mês de Dezembro de
2018 e, posteriormente, mantivemos contacto permanente com a Fundação António Quadros – Cultura e
Pensamento, na figura da sua presidente, Mafalda Ferro, que nos auxiliou em várias questões bibliográficas
e cronológicas fundamentais para a nossa investigação.
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Jean Cassou (1897-1986) foi escritor, crítico de arte, hispanista francês e o primeiro diretor do Museu
Nacional de Arte Moderna de França. Vocacionado para a escrita desde cedo, iniciou-se na crítica literária
a princípios dos anos 20, sendo o responsável da crónica das letras espanholas na revista Mercure de
France, colaborando ao mesmo tempo em outras revistas de renome. Conheceu Pedro Salinas e Jorge
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Un legajo de puño y letra del autor —en tinta roja y en la mayoría de los
casos con el membrete de la Sagrada Cripta de Pombo— contiene las cartas
enviadas por Ramón desde Madrid, Nápoles, Estoril y París a Jean Cassou.482
Retomando o texto de Automoribundia (1948), Ramón apresenta um conceito de
escritor desinteressado para quem fomentar a admiração pouco interessa, no entanto
ciente de que neste mundo em que «ninguém dá nada a ninguém» o máximo que se pode
fazer é fomentar a cordialidade:
Que no se diga que el escritor da así su libro para fomentar la admiración,
pues desconfía demasiado de los admiradores y ha recibido ingratitudes
suficientes de muchos a los que dedicó libros.
Al dar un regalo en un mundo en el que nadie regala nada, bien puede
poner ese poco más de cordialidad.483
Ramón continua a sua dissertação sobre dedicatórias e encabeçamentos de cartas,
recordando que, apesar da generosidade do escritor, tanto se pode ser criticado por uma
dedicatória vista como excessiva ou por uma suposta «falta de peso» na mesma e que,
desta falta ténue de equilíbrio, poderão advir muitos desgostos. Relembra que há que ter
especial atenção com os críticos e entrevistadores, não hesitando, como poderemos
comprovar, a fazer uma comparação com serpentes:
Aun con generosidad, las dedicatorias entran en un examen de
comparación delicado, y de una dedicatoria falta de peso provendrán muchos
disgustos en el porvenir.
A veces el dedicado es un crítico o un entrevistador, y como a las
serpientes con un trapo, se les quiere quitar con el secante de esa hoja primera del
libro en que va la dedicatoria, algo del veneno que puedan depositar en su
amenazadora intervención.484
Entre Gómez de la Serna e António Ferro, a relação de crítico e entrevistador
sempre foi suplantada por manifestações públicas de amizade, basta que nos recordemos
da entrevista a Ramón no Diário de Notícias de 1924 ou os prólogos que se obsequiaram
entre si para a tradução de A Ruiva (1923) e a edição de Leviana (1929), respetivamente.
Mesmo já nesta etapa de final de vida, o humorismo de Ramón é evidente neste
capítulo de Automoribundia (1948). Antes de mencionar como Francisco de Quevedo via
as dedicatórias servirem para dois fins; o da esmola e o do amparo da obra pelos
murmuradores, Gómez de la Serna alude aos originais retratos dedicados que fazia um
toureiro de nome Lagartijo:
Muchas veces dan ganas de hacer lo que hacía aquel gran torero que se
llamó Lagartijo, y que cuando regalaba retratos a los periodistas y éstos le pedían

Guillén, de quem seria amigo íntimo, iniciando, mais tarde uma estreita relação com Ramón Gómez de la
Serna e com Miguel de Unamuno. Seguindo o exemplo de ilustres precursores como Gourmont ou Valéry
Larbaud, realizou um trabalho de divulgação notável, com numerosas traduções.
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una dedicatoria, exclamaba: “¡Ah! Eso lo harán mejor ustedes… Pónganse lo que
quieran.”485
Porém, por mais atrativa, e original, que seja a maneira de dedicar retratos de
Lagartijo, não impede que o autor das Greguerías se questione se parecerá pouco ou
muito ao dedicado. É ciente que quando não se pode ter generosidade para o dinheiro,
nem para o obséquio, nem para a ajuda política, por que não o ser numa coisa que tão
pouco custa como é um simples encabeçamento de uma carta ou uma dedicatória?
Ramón não hesita em responder como veremos na seguinte citação e em inúmeras
epistolas redigidas pelo seu punho e letra:
Muchas veces dudamos al hacer el encabezamiento de una carta o de una
dedicatoria. ¿Le parecerá poco al destinatario o al dedicado? ¿Le parecerá mucho?
Cuando no se puede tener generosidad para el dinero, ni para el obsequio, ni para
la ayuda política, ¿por qué no tener generosidad en lo que tan poco cuesta, que es
un encabezamiento de carta o dedicatoria?
Seamos espléndidos, o si no seamos verdaderamente implacables.
Los antiguos eran las dos cosas, unas veces implacables y otras generosos.
Yo creo en la generosidad, y sólo desconfío de los que son desconfiados y
cicatean todo lo que hacen.
En la antigüedad se decía a quién iba dirigida la carta, pero no tenía
dedicado encabezamiento.
Así las de Séneca a Lucilio entran desde luego en materia, o a lo más con
aire de diálogo las encabeza Séneca así: "Sí, querido Lucilio, devolveos a vos
mismo." […]
Yo creo que la carta como la dedicatoria del libro debe tener
encabezamiento adjetival —si no, ni dedicar ni escribir—, y por eso para mí mis
amigos —séanme útiles o no - todos son grandes.
Si a los mejores amigos del Rey se les nombra "Grandes de España", ¿por
qué no han de ser grandes mis amigos? Pocas veces tuve que decir de alguno que
me fué ingrato o alevoso: "Yo sólo le llamé gran, pero sin especificar si era un
gran sinvergüenza o un gran canalla."
Un protector merece la franca revelación de la gratitud; ¿para qué mejor
ocasión reservarla? La lástima es no poder hacer más expresiva la dedicatoria y
no encontrar más sublimes palabras, ya que es tan difícil hallar generosidad en el
mundo.486
Sem o recurso da adjetivação não poderíamos falar de uma das várias
características do universo das greguerías de Ramón. O mesmo podemos dizer para a sua
forma de iniciar cartas para qualquer dos seus amigos, por maior ou menor utilidade que
estes tenham no seu círculo de influência.
«Si a los mejores amigos del Rey se les nombra "Grandes de España", ¿por qué
no han de ser grandes mis amigos?», pergunta um Ramón cuja biografia mostrou ser mais
generoso do que avarento, como também podemos aferir nestas suas palavras:
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Yo a los que elijo —no son muchos y han de ser buena personas—, les
dedico mis libros sin escatimación. ¡Estaría bueno que en lo único que puedo dar,
que son palabras escritas y libros, me mostrase avaro!487
Ramón não poderia esquecer aqueles que até a mais alta dedicatória merece
suspeita e cuja dureza do coração impera para além do esplendido encabeçamento da
carta. Para esses tem o que ele próprio denomina de «dedicatória preventiva». Vejamos:
Claro que los sospechosos merecen sospecha, y para eso tengo una
dedicatoria especial: "A fulano de tal en reciprocidad.” Recuerdo que una vez
hubo un mastuerzo que se preguntaba: "¿En reciprocidad de qué?", y los que se
reían en sus barbas porque no se había dado cuenta del “por si acaso" que
significaba la dedicatoria preventiva.
No podemos salir de una reunión como aquel que antes de marcharse se
asomaba al quicio de la puerta y, suponiendo que le iban a alacranear, decía:
—¡Peor son ustedes!488
Gómez de la Serna, apesar da originalidade, sinceridade, e até mesmo humorismo,
com que tratou a sua «arte epistolar», é lacónico quando enuncia: «Las fórmulas sociales
tienen que tener cierta corrección y cuidado»489.
É impossível sabermos se existiu plena sinceridade na relação epistolar entre
Ramón e Ferro, porém, não nos parece que tenha existido a «prevenção» que Gómez de
la Serna refere no último excerto. Tudo indica que houve reciprocidade e cumplicidade,
contudo nunca a esse nível pleno, bastante próximo da irmandade, descerimonioso, que
Ramón menciona da seguinte forma:
En la plena sinceridad epistolar se pondrían a las cartas cabezales
impropios por muy buena puntería que representasen: "Querido e insensato
amigo." "A mi injusto y contraproducente compañero." "A mi querida y avara
amiga."490
Ramón Gómez de la Serna termina este capítulo/ensaio de uma maneira muito
peculiar e que nos permitirá concluir o porquê de estarmos perante 29 cartas com tão
pouca informação para além do seu conteúdo óbvio e do seu encabeçamento de fórmula.
Segundo o escritor espanhol, os encabeçamentos de fórmula não revelam os mesmos
perigos que outros tipos de encabeçamentos. Compara o seu uso ao das cartas de amor,
como poderemos constatar:
Los encabezamientos de fórmula no son peligrosos, y quizá por eso las
cartas entrañables no tienen ninguna entrada previa, viéndose cómo las grandes
cartas de amor avanzan en su delirio sin más ni más y sólo algún general como
Nelson las encabezaba: "Mi amadísima."491
Com António Ferro, Ramón não foi tacanho em adjetivos, contudo, mantendo-se
fiel ao cuidado e correção, não abandonou a segurança do encabeçamento de fórmula e
487
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evitou entradas prévias que fossem para além da informação do selo inerente ao papel
timbrado em uso. Registámos o uso do vocativo «Querido Ferro» quatro vezes, sendo
uma delas na primeira carta enviada em 1921 e as restantes também em cartas da fase
inicial da relação. Encontramos «Querido amigo Ferro» apenas uma vez, a encabeçar a
segunda carta enviada ao português, também datada de 1921, e, também uma única vez,
«Querido camarada Ferro», na última carta do ano em questão.
A partir de 1922, tomámos nota de um novo vocativo a encabeçar as cartas de
Ramón. Trata-se da dupla adjetivação de «Mi querido y gran Ferro» usada treze vezes ao
longo de nove anos, sendo pela última vez usada em 1931, naquela que atribuímos ser a
carta que põe fim à relação epistolar entre ambos autores ao longo de dez anos.
Este tratamento evolui, em 1923, para «Querido y magnifico Ferro», usado uma
única vez, e, posteriormente, ainda no mesmo ano, assistimos ao uso de um vocativo que
remete ainda para mais cumplicidade entre Ramón e Ferro. Trata-se do vocativo «Querido
y admirado Ferro» usado sete vezes, quase todas, inerentes a datas em que Ramón se
encontrava em Portugal ou sobre assuntos relacionados com El Ventanal.
O conteúdo das cartas, como examinaremos nos capítulos seguintes, atesta a
estima e consideração dos vocativos usados, acompanhando o evoluir da relação e da
proximidade entre Ramón e Ferro. Esta cumplicidade atinge o seu cume nos «anos
portugueses» de Ramón, no entanto, também nos remete para outras etapas da vida de
ambos autores de elevado interesse histórico e literários, como exploraremos com a
devida atenção.
Em paralelo, principalmente na primeira metade dos anos 20, podemos afirmar
que esta relação se estende aos casais, por um lado Ramón e Carmen de Burgos e, por
outro, Ferro e Fernanda de Castro. Recordemos que Colombine e Fernanda de Castro
mantiveram, igualmente, contacto epistolar, do qual, que tenhamos conhecimento, só se
mantém um exemplar no espólio da Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento
em Rio Maior.

2.4. Quase Um Novo Epistolário Ibérico
Como referimos na introdução da presente tese, é impossível abordar qualquer
tipo de relação cultural ibérica sem aludir ao Epistolário Ibérico492 entre Miguel de
Unamuno e Teixeira de Pascoaes. Este epistolário cruzado, entre o de Salamanca e o de
Amarante, é um manancial riquíssimo de dados, fundamental para analisar a relação entre
ambos e extrapolar para outras questões relevantes para o âmbito dos estudos literários
ibéricos.
Deste total de 50 cartas (Unamuno escreveu dezanove cartas e Pascoaes trinta e
uma), endereçadas de um lado e outro da fronteira entre 1905 e 1934, encontramos uma
fonte riquíssima para a interpretação das relações culturais e literárias entre Espanha e
Portugal na viragem do século XIX para o século XX, com maior ênfase nos anos vinte
e princípios da década de trinta.
No caso particular da nossa relação em estudo, estamos perante 29 cartas (ou 28,
dependendo se considerarmos um dos documentos como um anexo de uma possível
epístola), enviadas por Ramón Gómez de la Serna a António Ferro durante um período
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Recordamos Miguel de Unamuno e Teixeira de Pascoes (1986), op. cit.
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de dez anos, compreendido entre 1921 e 1931. As mesmas foram enviadas de três locais
distintos, Madrid, Estoril e Nápoles e concentram-se em diferentes períodos de tempo.
Fazemos propositadamente a analogia com um «quase novo epistolário ibérico»
pois o estilo de Ramón, sintético, porém, repleto de laivos que poderemos considerar
confessionais, devem ter encontrado em António Ferro um interessante interlocutor para
interpretarmos à luz do presente as relações entre os intelectuais da Vanguarda e do
Modernismo português na Península.
Tal afirmação não passa, infelizmente, de uma suposição. Apesar dos esforços
feitos para contactar com espólios e bibliotecas493, destacamos a Biblioteca Nacional de
Espanha, a Biblioteca Pública de Buenos Aires (que exerce funções de biblioteca nacional
na Argentina) e a Biblioteca da Universidade de Pittsburgh, onde se encontra grande parte
do espólio de Ramón Gómez de la Serna relativo aos anos no exílio na Argentina, não
encontrámos conotações de António Ferro com o autor das Greguerías.
Ditosamente, em Portugal, como já tivemos oportunidade de referir, o espólio da
Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento relativo a Ramón Gómez de la Serna
era do conhecimento público desde 2010, com a publicação de alguns exemplares de
cartas no catálogo da exposição Suroeste494, porém carecia de estudos formais, o que nos
possibilitou enveredar por a presente linha de investigação desta monografia.
É graças à documentação custodiada na fundação de Rio Maior que pudemos
redigir este capítulo e avançar com a datação das cartas ramonianas dirigidas a António
Ferro. Salientamos que a presente documentação foi alvo de uma transcrição paleográfica
e se mantém fiel à grafia e sintaxe de Ramón Gómez de la Serna. Recordamos, como o
fizemos no capítulo anterior, que todas as epistolas inventariadas se encontravam
redigidas a vermelho e em papel, maioritariamente, em formato de quartilha, com exceção
pontual de algum postal que devidamente identificaremos.
Antes de procedermos à transcrição das mesmas, chamamos igualmente à atenção
que usaremos as siglas RGS para Ramón Gómez de la Serna e AF para António Ferro,
iniciais dos nossos autores, sendo seguida a mesma identificação para epistolas paralelas
de outros autores (JAN para José Almada Negreiros, a modo de exemplo). Também
faremos menção, com um numeral ordinal e a sigla FAQ (por exemplo: FAQ nº4) para a
ordem que a carta em análise apresenta no arquivo da Fundação António Quadros –
Cultura e Pensamento. Note-se que toda esta informação, em conjunto com a informação
relativa ao papel timbrado usado por Ramón Gómez de la Serna, juntamente com o local
e a data de emissão, encontrar-se-á entre parenteses retos. Veja-se o exemplo: [RGS a
AF, Redacción de El Liberal, Madrid, sem data, FAQ nº4].
Por último, advertimos que, ao tratarmos vários documentos históricos (cartas,
postais, fotografias, imprensa da época, etc.), optámos por ser totalmente fiéis à grafia e
sintaxe, tal como a algumas incongruências ortográficas dos autores, como poderemos
constatar em várias missivas e em outros tipos de documentação apresentados ao longo
da nossa investigação.
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Apraz-nos mencionar a total disponibilidade e colaboração das instituições mencionadas,
disponibilizando-nos inventários, catálogos e bibliografia, contudo a investigação foi infrutífera.
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Exposição comissariada por Antonio Sáez Delgado e Luís Manuel Gaspar no Museo Extremeño e
Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) de Badajoz, patente de 11/03/2010 a 16/05/2010.
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2.5. 1921: Nós primeiro para nuestros hermanos, depois para o «país irmão»
Ao trabalharmos constantemente com referências cronológicas, deparamo-nos
com a necessidade de estabelecermos vários capítulos conotados com intervalos de tempo
ou, em alguns casos, com anos específicos.
De forma a introduzirmos o epistolário de Ramón enviado a António Ferro,
devemos centrar-nos no ano de 1921, um ano que já mereceu a nossa atenção num
capítulo anterior, mas que abordaremos de novo.
Recordemos que, neste período, já se supõe que Ramón e Ferro estabeleceram
contacto pessoal no Restaurante Montanha, presumivelmente em 1916, e já viram os seus
nomes serem reconhecidos reciprocamente um pelo outro, quer em Pombo (1918), quer
no panfleto-manifesto Nós (1921). Note-se igualmente que existe a possibilidade de
António Ferro haver passado, entretanto, por Madrid e contactado de novo com Ramón.
Esta última suposição não é improvável, pois recordemos que Ferro, nas suas
andanças de repórter internacional se deslocara a Fiume em 1920, para entrevistar
D’Annunzio, podendo, perfeitamente, ter passado pela capital de Espanha. Contudo, não
dispomos de dados que nos permitam avançar com tal afirmação.
O que sim podemos afirmar é que Ramón não deixou de ter contacto com a
realidade sociocultural portuguesa, através de Carmen de Burgos. Não seria de estranhar
que Colombine, que se deslocou em 1919 e 1921 a Portugal, tenha servido de
interlocutora de Ramón. Recordemos a proximidade da autora com Ana de Castro Osório,
mãe de João de Castro Osório e José Osório de Oliveira, ambos mencionados por Ramón
Gómez de la Serna em Pombo (1918) e, como sabemos, do círculo íntimo de António
Ferro.
Qualquer uma das suposições é perfeitamente credível e leva-nos a afirmar que,
nos primeiros meses de 1921, António Ferro tenha contactado Gómez de la Serna por
carta e procedido ao envio da edição de Nós, em papel pardo495, distribuída em Lisboa, à
porta da Brasileira do Chiado, pela mão do próprio autor.
Igualmente supomos que Ferro aproveitou para enviar as suas mais recentes
publicações podendo ser Árvore de Natal (1920), Teoria da Indiferença (1920), Colette,
Colette Willy, Colette (1921) e Leviana (1921). No entanto, parece-nos pouco provável o
envio de Missal de Trovas (1912), apesar das introduções laudatórias da edição de 1914,
pois atendendo ao perfil pessoal de António Ferro, e em plena efervescência modernista,
não se reapresentaria a um Ramón, que o vira como um dos «novos» em Pombo, com um
poemário de quadras ao gosto popular. Tal não significa que Ramón não conhecesse a
obra, pois, como veremos nas páginas pertinentes, o espanhol mencionou a publicação
dos «latines misticos» de Ferro no prólogo definitivo de Leviana (1929).
Em suma, e com efectiva relevância para o nosso estudo, não podemos afirmar,
porém, parece-nos verosímil, que António Ferro tenha enviado exemplares de Teoria da
Indiferença e Leviana a Ramón. O facto de que o pai das Greguerías mencione «muy
interesantes sus libros» leva-nos à conjetura de que existisse em Ferro uma esperança
consciente (ou inconsciente), amparada pela certeza do envio do panfleto Nós, de que
Ramón reconhecesse nas palavras do português um Vanguardismo afim ao seu e que o
espanhol parecer crer ser digno de um «pasadizo subterraneo entre Pombo y el Martinho».
Vejamos a missiva em questão, primeira de um total de mais de duas dezenas:
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Veja-se em anexo a Figura 15.
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[RGS a AF, Redacción de El Liberal, Madrid, sem data, FAQ nº7]
Querido Ferro: muy interesantes sus libros y su Nós.
Es necesario que esté usted entre nosotros una temporada.
Yo entraré en Portugal por el Miño este verano, acabaré en Lisboa en
septiembre.
Este verano se dirigirán a Portugal llevados por mis propagandas muy
distintos y numerosos escritores españoles.
Hasta que hagamos el pasadizo subterraneo entre Pombo y el Martinho no
pasaremos.
Envíeme un buen retrato de cuarto de Ud. yo dentro de pocos días le
enviaré el Doctor Inverosímil.
Esa cita tan honrosa y gloriosa que Ud. hace de mí en su manifiesto me ha
vuelto loco de alegría. ¡Que en medio de la tormenta iconoclasta no le toque a uno
el rayo! ¡No es nada esto!
Gracias.
Sigamos trabajando con fiebre y decisión.
Haga Ud. unas grandes y de algún modo novelescas. Acabo de creer que
esto es necesario.
Adiós, gran camarada.
Recuerdos a los amigos y para Ud. muchos abrazos de Ramón.496
Sem mencionar mais do que um «muy interesante» em relação aos livros de
«editor irresponsável de Orpheu», a reação de Ramón não poderia ser mais positiva e
efusiva («loco de alegría») quanto ao panfleto-manifesto Nós e António Ferro recebe
ânimo, desde o ambiente intelectual madrileno – que o próprio cultor de Pombo diz
necessitar da sua presença -, para continuar a trabalhar com «febre e decisão».
Para além de propagandear Portugal junto de escritores espanhóis, Gómez de la
Serna não esquece os amigos portugueses na despedida, alguns dos quais seguramente
verá na sua próxima viagem a Portugal.
Ramón pede a Ferro um «retrato de cuarto», algo comum na época. Deduzimos
que António Ferro tenha enviado em correspondências posteriores, pois sabemos que
Ramón retribuiu o gesto com o envio de um retrato, que podemos encontrar no espólio
do português, com a seguinte dedicatória: «Para Antonio Ferro que fue uno de los
primeros en descubrir el mundo nuevo. Su camarada desde el principio Ramón.»497.
Pelo conteúdo desta carta, parece-nos que António Ferro quer manter contacto
com Ramón principalmente como literato e não como jornalista. Saberia Ramón da
entrevista a D’Annunzio em 1920? É provável que sim, dada a reprodução da mesma no
madrileno El Sol, contudo, já estamos perante um António Ferro maduro, ambicioso,
cujas iniciativas pessoais nada tinham a ver com a «irresponsabilidade editorial» do
jovem de Orpheu em 1915.
Ainda no mesmo ano de 1921, encontramos mais duas cartas de Ramón Gómez
de la Serna a António Ferro que denotam não só um maior contacto com o português,
como também com o seu círculo de amizades, aqueles a quem Ramón chamava «os
novos». O espanhol exclama mesmo que «ausência foi vencida» entre ambos.
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Disponível na FAQ com a seguinte cota: PT-FAQ-AFC-01-001-0200-00007-01/2/3.
Tenha-se em conta a existência de dois retratos de Ramón na FAQ. Ambos estão dedicados com tinta
vermelha, sendo que um está dedicado a António Ferro e o outro a um «Felipe» do qual só dispomos os
dados inerentes à foto e incompletos. Veja-se a Figura 37 reproduzida no anexo.
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Nesta primeira fase, podemos acusar algum artificio de Ramón na redação das
cartas, talvez algum exagero preventivo, porém, como veremos com o avançar da relação
pessoal e epistolar, cada vez assistiremos a mais sinceridade, mesmo que paralela à
eloquência do autor.
Igualmente interessante, é constatarmos que Ramón manteve relações epistolares
com outros portugueses. É o caso, de novo, «desse tal Alfonso Rodríguez Pereira, dotado
do mais alto espírito do Café Pombo». Relembremos que o autor de La Quinta de Palmyra
registou nas suas «Cartas desde Portugal», em Pombo (1918), a impressão que lhe causara
esse jovem português, cuja presença seria enriquecedora nas tertúlias do café da Calle
Carretas498.
Tal como Ferro (com quem, segundo informações recolhidas na FAQ, há indícios
de bastante proximidade, sendo mesmo um frequentador da casa daquele que será o futuro
diretor do SPN), teve uma atividade ligada à política e à diplomacia, primeiro no
Ministério dos Negócios Estrangeiros e, posteriormente, exercendo um cargo no
Consulado Português no Brasil. Também temos constância de, antes da sua partida para
o Brasil, ter lecionado a cadeira de Direito Colonial na Escola Superior de Ciências
Sociais e Políticas Ultramarinas. Terminou a sua carreira, tal como António Ferro, em
Roma, onde foi Conselheiro da Embaixada no Vaticano, vindo mesmo a falecer na capital
italiana em 1961.
Ramón menciona a Ferro que o correio devolvera a correspondência enviada a
Rodrigues Pereira, como se o mesmo já não residisse naquela direção. Não temos
constância de mais informação do que a seguinte. Segundo a autarquia da Lourinhã,
Afonso Rodrigues Pereira contraiu matrimónio com Teresa Eugénia Bettencout499 a 6 de
Julho de 1922, daí que ser possível que se tratasse de um período em que Pereira estivesse
numa morada provisória.
O último pormenor que merece a nossa atenção nestas três primeiras missivas
ramonianas a Ferro prende-se com o facto de Ramón manifestar interesse ao português
por saber coisas do que se passa em Portugal, pedindo mesmo que lhe envie «cosas»500,
livros e uma foto especial do «Grupo do Leão», associado à tertúlia de artistas
portugueses que se reunia na Cervejaria Leão de Ouro em Lisboa, entre 1881 e 1889501.
O grupo contava com jovens artistas que viriam a destacar-se como Silva Porto,
José Malhoa e os irmãos Rafael e Columbano Bordalo Pinheiro, sendo responsável pela
divulgação e pelo sucesso da pintura do Naturalismo em Portugal. No ano de 1885, o
«Grupo do Leão» ficou imortalizado num óleo sobre tela com o mesmo nome, da autoria
do pintor Columbano Bordalo Pinheiro. A pintura de grandes dimensões (medindo 2 m
de altura por 3,8 m de largura) pertence atualmente à coleção do Museu do Chiado de
Lisboa.
As semelhanças entre o «Grupo do Leão» e a tertúlia do Café Pombo, são mais do
que evidentes, e Ramón fez questão de o mencionar no segundo volume502 dedicado à
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Ao que sabe, e foi possível investigar, supomos que Ramón se está a referir a Afonso Rodrigues Pereira,
oriundo da Lourinhã e com os estudos secundários e universitários feitos em Coimbra. Recordemos que a
única referência a estudos militares vem da carta de 1915 de Sá-Carneiro a Fernando Pessoa, contudo, pelas
datas em questão, não descartamos que se esteja a remeter para o período em que possivelmente Rodrigues
Pereira estivesse a cumprir o serviço militar obrigatório, igualmente na cidade universitária de Portugal.
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A sua esposa, Teresa Eugénia Bettencout, também conhecida como “Dona Bebé”, é considerada uma
benemérita na localidade portuguesa da Lourinhã.
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É importante termos em conta o colecionismo de Ramón e o gosto por antiguidades e objetos, bem
espelhado no seu olhar para o mundo material, presente quer nas greguerías, quer nas suas reflexões sobre
o El Rastro (1915) ou sobre a portuguesa “Feira da Ladra” em Pombo (1918).
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Veja-se a reprodução em anexo como Figura 57.
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Cf. Ramón Gómez de la Serna [1924] (1999), op. cit., pp. 183-184.
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agremiação de intelectuais da Calle Carretas. Como veremos, em exemplos mais adiante
mencionados, o interesse de Ramón por esta fotografia não ficou apenas evidente na
última carta do ano de 1921.
[RGS a AF, Sem timbrado, sem local, sem data, FAQ nº26]
Querido amigo Ferro:
Están presentes en mí sus palabras, su efusión, su franqueza y esa amable
atención que me ha dedicado. Renovaré el recuerdo de todo eso todos los días
como para pagarle idealmente mi deuda de gratitud y consideración.
Hemos estado unidos un momento tan íntimamente que entre nosotros no
puede haber ausencia. ¡La ausencia ha sido vencida!
Un fuerte abrazo de Ramón G. de la Serna

A/c Puebla nº11503

[RGS a AF, Redacción de El Liberal, Madrid, sem data, FAQ nº27]
Querido camarada Ferro:
No tengo noticias de ninguno de ustedes. Les he enviado mi Doctor
Inverosímil y no me han contestado.
El que envié para Rodrigues Pereira me lo devolvió el correo como si él
ya no viviese en su antigua casa.
He visto la fiesta del Leao – muy bien.
¿Quiere enviarme una fotografía de aquel cuadro de Columbano para que
yo haga un artículo?
Cuénteme cosas, envíeme cosas, envíeme libros, recuérdeme como yo le
recuerdo.
Le abraza Ramón
A/c María de Molina 44504
O papel timbrado das cartas de Ramón relativos à redação de El Liberal, junto
com as direções disponibilizadas pelo autor para a volta do correio, ajudaram a
contextualizar o conteúdo destas cartas no ano de 1921. No entanto, para além de uma
ordem cronológica de envio, dentro do próprio ano, parece-nos demasiado arriscado
avançar com datas mais exatas de expedição das cartas.
A referência de Ramón à «fiesta del Leao» remete-nos para essa breve alusão,
feita em páginas iniciais, à «Questão dos Novos». Contextualizada entre 1921 e 1922,
remete-nos principalmente para a figura do diretor da Contemporânea, José Pacheco505,
porém, encontramos a figura de António Ferro fortemente conotada com esta polémica,
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Disponível na FAQ com a seguinte cota: PT-FAQ-AFC-01-001-0200-00026.
Disponível na FAQ com a seguinte cota: PT-FAQ-AFC-01-001-0200-00027-01/2.
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Sobre esta questão veja-se o artigo “José Pacheco e os «Novos»” de Cristina Azevedo Tavares. Cf.
Cristina Azevedo Tavares, et all, Pacheko, Almada e “Contemporânea”, Lisboa, Centro Nacional de
Cultura, Bertrand Editora, 1993.
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em especial nas páginas da Ilustração Portuguesa, publicação da qual Ferro viria a ser,
ou até mesmo já era, diretor.
É por esses motivos que se deve ter em conta a intervenção do autor de Leviana
devido ao veto que a Sociedade das Belas-Artes impôs ao artista moderno Eduardo
Viana506, como poderemos atestar nos seguintes parágrafos e que nos permite melhor
contextualizar a controvérsia e o ano em questão de 1921:
A «Ilustração Portuguesa» publicaria nas suas páginas um pequeno artigo
intitulado «O estado actual da Sociedade das Belas-Artes», acompanhado de
quatro fotografias elucidativas do seu estado de abandono, e com legendas
irónicas. Numa dessas fotografias, podia admirar-se uma sala do andar nobre da
SBNA, tendo no centro uma tábua de engomar, e numa outra, uma panorâmica do
salão vazio, intitulando-se «Uma exposição de nu na Sociedade Nacional».
Demonstrando o seu apoio a uma corrente de gente nova que pretendia
«desencantar a SNBA» de um «sono de cem anos», a mesma revista publicava em
Novembro de 1921 um artigo de António Ferro defendendo o pintor recusado:
«Eduardo Viana é um pintor português porque ninguém como ele sabe dar a nossa
luz. [...] Que culpa tem Eduardo Viana de que os Portugueses andem sempre de
cabeça baixa, ignorando o sol, ignorando o maior privilégio da nossa raça».507
À semelhança do que acontecera com Orpheu, porém, mais conotada com o
âmbito das artes plásticas, esta questão dos «Novos» alimentou celeumas e discussões
públicas, vinculando este grupo ao já célebre restaurante Leão de Ouro, ao qual Ramón
Gómez de la Serna se refere nesta última missiva.
De novo, encontramos pertinência na investigação de Cristina Azevedo Tavares
que nos permite integrar no contexto da nossa investigação esta polémica geracional,
entre «Novos e Velhos», literalmente, e vinculá-la a António Ferro, tal como a outro
privilegiado no contacto com Ramón, Almada Negreiros.
Aos «Novos», apenas restou a possibilidade de aumentar o escândalo
público. Primeiro, mostrando que nem todos eram «bota-de-elástico» oferecendo
um banquete no Leão de Ouro ao pintor João Vaz, que havia abandonado a
famigerada assembleia geral em sinal de protesto contra a recusa de admissão de
novos sócios. Segundo, realizando um importante comício no cinema Chiado
Terrasse, presidido por Gualdino Gomes e secretariado por Aquilino Ribeiro e por
um representante da Academia de Coimbra, que anteriormente tinha condenado
oficialmente a SNBA e aderido à causa dos «Novos». Usaram da palavra António
Ferro, que atacou Adães Bermudes (presidente da assembleia geral SNBA), José
Esaguy, que «bateu nos Velhos», Raul Leal que se perdeu ao ler o discurso «numa
vaga de metafísica», Leal da Câmara, referindo uma possível aliança entre as duas
gerações – obviamente interrompido por Almada –, e Mário Domingues que,
vestindo capote alentejano, afirmava estar próxima a hora em que os «Novos»
tomariam a sociedade.
Mas a intervenção mais violenta foi a de Almada Negreiros. Em moldes
futuristas, o seu discurso, embora desconcertante para a maioria da assistência,
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Eduardo Viana (1881-1967) foi um pintor português, oriundo de Lisboa que, segundo José-Augusto
França, é consensualmente reconhecido como «um dos maiores pintores da primeira geração do
modernismo nacional». Cf. José Augusto França, A Arte em Portugal no Século XX: 1911-1961 [1974],
Lisboa, Bertrand Editora, 1991, p. 140.
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Cristina Azevedo Tavares (1993), op. cit., p. 60.
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atacava subtilmente a geração dos «Velhos» que dominava SNBA. Almada
apontava a dificuldade que havia em distinguir, na «Humanidade», os «Novos»
dos «Velhos», tal como encontrar um homem «de valor», baseando os seus
argumentos num gráfico complicadíssimo, subdividido em vinte séculos. E à laia
de conclusão, garantia: «Entre “Novos” e “Velhos” não há lugar para
ninguém».508
Chegados a este ponto, avancemos com uma outra colaboração fundamental na
questão dos «Novos» e que, até à presente menção, encontramos omissa nos estudos
literários relacionados com este caso da Sociedade Nacional de Belas Artes. Trata-se,
duma jovem poetisa e colaboradora da Ilustração Portuguesa, que dá pelo nome de
Fernanda de Castro, um nome bem conhecido deste estudo, que sabemos ser a futura
esposa de António Ferro e, também ela, uma privilegiada no trato e no contacto com
Gómez de la Serna.
Na página dedicada à «Crónica da Semana»509 da Ilustração Portuguesa, a
poetisa, de 21 anos, resume a polémica, entre «Novos e Velhos», num pequeno parágrafo:
Os novos querem para lá entrar [Sociedade Nacional de Belas Artes]; os
velhos não deixam. – Os novos servem-se de argumentos; os velhos respondem
com preconceitos. – Os novos teimam em ser novos; os velhos – estão verdes, não
prestam – insistem em olhá-los do alto da sua superioridade.510
Estas palavras denotam a parcialidade de Fernanda de Castro em prol da causa
dos «Novos», na qual militava o seu futuro esposo, António Ferro. E aprofunda a sua
posição evidenciando não compreender estes conflitos geracionais no âmbito artístico,
querelas que não dignificam o passado, «de vez em quando com P grande»511, nem o
futuro e caem no absurdo da exclusividade artística. Ela própria, não se assumindo
claramente como «Nova», termina dizendo aos «Velhos»: «Em arte, como na vida, é
muito menos perigosa a primeira do que a segunda infância»512.
Pelo conteúdo das cartas enviada a António Ferro, e até mesmo da obra de Ramón
Gómez de la Serna, deduzimos que o espanhol se encontrava a par desta polémica entre
«velhos e novos» e que a mesma, possivelmente, lhe tenha despertado algum interesse
como artista afim às vanguardas, porém, esta nossa afirmação não passa de uma
suposição, ao contrário da certeza, da convicção com que encontramos um Ferro
fortemente vinculado à «Questão dos Novos».
Para rematar este assunto, recorremos ao um registo fotográfico importantíssimo,
que pudemos encontrar na Ilustração Portuguesa513 de 24 de Dezembro de 1921 (como
também no artigo José Pacheco e os «Novos»), no qual identificamos António Ferro a ler
um discurso no comício do Chiado Terrasse, secundado por Aquilino Ribeiro, Gualdino
Gomes, o próprio José Pacheco, José Esaguy e Raul Leal, entre outros. Dada a sua
pertinência, a mencionada imagem encontra-se reproduzida na Figura 23 do anexo.
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2.6. 1922: Ramón rumo a Portugal e Ferro rumo ao Brasil
Afinal a viagem prevista de Ramón a Portugal, mencionada a António Ferro em
1921, só se efetuou no ano seguinte. Gómez de la Serna, acompanhado por Carmen de
Burgos, regressa a Portugal e aloja-se no Hotel de Paris, no Estoril514, sendo este o ano
em que Ramón conhece e se apaixona pela Costa do Sol portuguesa. No entanto, Gómez
de la Serna vê a sua estância ser interrompida e volta a Madrid devido à grave doença do
seu pai.
Carmen de Burgos fica em Portugal e, com amigas burguesas do Estoril, realiza
sessões espíritas com grupos espiritas e teosofistas, daí nasce a novela, publicada sob o
epíteto de baseada em factos reais, El retorno (1922), que conheceu tradução para
português como O Retorno e contou com uma capa da autoria de Leal da Câmara515.
A 26 de Fevereiro de 1922, falece Javier Gómez de la Serna516, o pai de Ramón,
o que obriga o nosso autor a abandonar Portugal e deslocar-se a Madrid. No seu regresso
ao Estoril, traz uma herança de 40.000 pesetas e a sorte de ter ganho a lotaria. Tal
acontecimento é recordado por Goméz de la Serna nas páginas de Automoribundia517
desde o primeiro momento que decide comprar o terreno até à venda do seu sonhado
imóvel anos mais tarde. Segundo informações recolhidas em Núñez Rey (2018), Ramón
e Carmen de Burgos escrituraram o terreno, onde posteriormente se construiria El
Ventanal, a 14 de Setembro de 1922518.
Tanto Ramón como Carmen aproveitam o ano de 1922 para viajar. Carmen fá-lo
por motivos médicos, deslocando-se a Santander e a Paris. Ramón não a acompanha e
viaja até à Suíça, passando por Paris de regresso ao Estoril.
Pouco tempo depois da morte do pai de Ramón, falece o pai de Carmen de Burgos.
Ramón vai a Granada para participar na Fiesta del Cante Jondo organizado por Federico
García Lorca e por Manuel Falla. Ramón foi o pregonero do evento e quase é vítima de
um disparo, sendo este um acontecimento que também recorda na sua autobiografia e é
assim recordado, em 1929, aos leitores portugueses, nas páginas do magazine Civilização
por Ferreira de Castro:
Pouco depois Ramón era informado de que, se tivesse continuado a
conferência [optou pelo discurso de cinco minutos], o caso tomaria proporções
graves. Entre os ouvintes havia um indivíduo com cara de facínora que, apontando
uma pistola carregada ao paladino da geração nova, perguntava de vez em quando
a um vizinho: Queres que o mate já?519
Desde Portugal, «o paladino da geração nova» Gómez de la Serna, mantém
contacto com Valéry Larbaud, a quem sugere muitos nomes importantes da literatura
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518
Concepción Núñez Rey em Carmen de Burgos (2018), ed. cit., p. 930.
519
Ferreira de Castro, “Ramón Gómez de la Serna. A sua obra e as suas aventuras”, Civilização, Janeiro,
1929, pp. 33-39. Reproduzido nos anexos como Figura 88.
515

163

espanhola e vê como este o ajuda a divulgar a sua obra em França520. De regresso a
Madrid, organiza um ágape a Díez-Canedo521 e a Valéry Larbaud em Pombo.
1922 é para Ramón o ano da publicação de El Gran Hotel, El incongruente e El
secreto del acueducto, tal como é também o marco temporal que marca a sua mudança
em Madrid para a Calle de Velázquez, nº4, para um estúdio alugado, ao qual chamará
Torreón de Velázquez.
Em Portugal, Ramón assiste ao banquete da revista Contemporânea, dirigida por
o já anteriormente mencionado José Pacheco, reencontrando-se o autor das greguerías
com vários dos comensais do Montanha. Contudo, este evento não contou com a presença
de António Ferro, ausente por se encontrar no Brasil.
Neste âmbito, encontramos uma interessantíssima carta de Gómez de la Serna
enviada ao diretor de Contemporânea, um dos vários intelectuais portugueses que Mário
de Matos e Lemos menciona em Los amigos portugueses de Ramón Gómez de la Serna
(1984)522.
Contextualizada no presente ano em estudo, e com uma pequena ilustração do
autor espanhol, podemos comprovar as intenções de Ramón fazer uma viagem de
automóvel até à Ericeira, e a outras localidades em direção ao Norte de Portugal, para,
posteriormente, rumar ao Algarve de onde regressará a Lisboa.
Recorda ainda a Pacheco que lhe escreva caso necessite originais seus e que para
a Contemporânea nunca faltarão inéditos ramonianos. Note-se, como veremos mais
adiante, que o madrileno contará com três colaborações na revista de Pacheco, entre os
anos de 1922523 e 1923, com «Nuevo muestrario – verano 1922»524 (nº3, Julho de 1922),
com «Discurso no banquete da Contemporânea» (nº7, Janeiro de 1923) e com «El ente
plástico»525 (nº8, Fevereiro de 1923). Estas colaborações, a par de outras incursões
literárias e eventos em Portugal, estão na base do reconhecimento que Ramón sentiu no
país vizinho.
Deveras interessante, no entanto mais no horizonte da história da arte, mais
concretamente no âmbito da pintura, está a menção de Ramón a Robert Delaunay526, que,
segundo depreendemos, juntou na sua missiva a José Pacheco uma carta dedicada pelo
francês. Podemos encontrar a reprodução do original das cartas no catálogo da exposição
Suroeste (2010).
Aproveitamos para transcrever a missiva de Ramón Gómez de la Serna (RGS) a
José Pacheco (JP), pois consideramos ser uma mais-valia para a contextualização do
nosso labor de investigação, como também um documento de extrema utilidade para
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aprofundarmos a relação de Ramón com a intelectualidade portuguesa de então, tal como
com a própria geografia do país onde, apesar de pouco tempo, acabou por residir:
[RGS a JP, Sagrada Cripta de Pombo, Madrid, sem data]
Mi querido y admirado Pacheco:
En vísperas de hacer una excursión en automóvil á la Ericeira y
otros pueblos hacia el Norte para después tomar el camino del Algarve
volviendo de nuevo a Lisboa, le envio la reseña que haré en su banquete
y el articulo que quisiera ilustrar el admirado y estraordinario Almada.
[ilustração de Ramón – homem sentado]
No deje de enviarme la revista y de escribirme cuando se necesite
original mío. Tenga lo que tenga que hacer nunca faltara inédito en
Contemporanea.
Siempre su devoto amigo y compañero de ideales y credos
Ramón Gómez de la Serna
Le envio esa carta de Delaunay para que se la guarde puesto que
le dedica un afectuoso recuerdo.
Madrid.
Mi conferencia la podría dar del 25 de Marzo al 31.
Si no aparece en español mandeme las cuartillas.
Velazquez 4. (Torreón)527
Não temos constância de que a conferência de Ramón se tenha realizado. Por sua
vez, 1922 apresenta-nos um Ferro de 27 anos, inquieto, culturalmente ativo,
nomeadamente através das suas conferências, e cada vez mais influente devido ao seu
protagonismo na imprensa da época.
É o ano da publicação de Gabriele d’Annunzio e Eu, livro que reúne as
reportagens, entrevistas e conversas com o poeta italiano em Fiume. Faz também crítica
teatral no Diário de Lisboa e é nomeado diretor da revista Ilustração Portuguesa528 por
um curto período de tempo, porém, deixando interessantes marcas na promoção literária
portuguesa, pois, segundo as pautas de Ferro, a visibilidade pública dos escritores era tão
ou mais importante que a leitura das suas próprias obras.
Dá, igualmente, um importante passo para as suas futuras aspirações políticas,
aceitando integrar as listas de candidatos a deputados pelo partido sidonista, então
rebatizado com o nome de Partido Nacional Republicano Presidencialista, em lugar não
elegível para as eleições de 29 de Janeiro de 1922529.
É deveras importante que se tenha em conta que o panfleto-manifesto Nós (1921)
foi lido no Brasil, em representação de Ferro, pelo mesmíssimo Ronald de Carvalho, exdiretor brasileiro da Orpheu, a 11 de Fevereiro de 1922, inserido na Semana de Arte
Moderna de São Paulo, no palco do Teatro Municipal Paulista.
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Já nos referimos várias vezes ao livro António Ferro, O Inventor do Salazarismo
(2015), como uma das obras mais atualizadas sobre o nosso autor, e, apesar de não
partilharmos o registo do seu autor (que não consideramos o mais adequado para uma
investigação de índole académica e historiográfica), parece-nos relevante salientar as suas
palavras em relação à introdução de Nós, e, consequentemente, a presença António Ferro
em terras de Vera Cruz:
A presença virtual em São Paulo valeu a Ferro a entrada para a pequena
História, não apenas como representante (que não era, que nunca foi) dos
futuristas portugueses, mas até como o criador do Manifesto fundador do
Futurismo Português (idem, idem; aspas, aspas). O Nós acaba por ser publicado
na revista Klaxon, órgão oficial da Semana de Arte Moderna. E o falecido SantaRita Pintor e Almada Negreiros, os verdadeiros representantes da corrente
inconformista e provocatória, permanecem na sombra, ignorados.530
António Ferro, três meses mais tarde, viaja, pela primeira vez, até ao Brasil,
acompanhando a Companhia de Teatro de Lucília Simões – Erico Braga, na qualidade de
dramaturgo, com a sua primeira peça, ainda por estrear em Lisboa, Mar Alto.
Nas páginas de Ilustração Portuguesa, revista do jornal O Século da qual António
Ferro era na época diretor, encontramos a reportagem «A Caminho do Brasil» carente de
firma jornalística. Isto é, ao contrário de outros artigos publicados na revista assinados
pelos respetivos jornalistas ou autores dos mesmos, a referida reportagem não apresenta
autoria, mas não poupa em adjetivos para louvar o seu diretor (e artista), legitimado pela
presença de vários nomes da sociedade e da intelectualidade portuguesa de então.
Em «A Caminho do Brasil», alude-se à partida do autor para o Brasil na manhã
do dia 7 de Maio, como também ao banquete531 de despedida de António Ferro celebrado
uma semana antes, no dia 1.
Como veremos no seguinte excerto, o anonimato deste e outros artigos
panegíricos relativos a António Ferro, a par de vários outros divulgados (e firmados por
colaboradores seus) em publicações extremamente vinculadas à sua figura, estão na base
de várias acusações de afã de protagonismo, e posterior carreirismo do futuro homem
forte da propaganda salazarista, que, desde o nosso ponto de vista, são difíceis de refutar.
Realisou-se, na noite de 1 de maio, no restaurante Tavares, o jantar de
despedida a Antonio Ferro.
Foi uma bela demonstração da camaradagem e apreço pelo talento do
brilhante artista da «Leviana» e do «Gabriel d’Annunzio e Eu».
A sala apresentava um aspecto admirável de mocidade e alegria. Estavam
presentes mais de setenta pessoas, todas unidas no mesmo impulso efusivo de
confraternização.
Brindaram a Antonio Ferro, pelo bom exito da sua viagem ao Brazil, em
palavras cheias de confiança e admiração, os srs. dr. Gomes Mota, João Ameal,
dr. Mario Monteiro, Leal da Camara, Rui Coelho, José Dias Sancho, Afonso de
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Bragança, Oliveira Guimarães, José Sarmento, Urbano Rodrigues, Cottinelli
Telmo, José Pacheco e Georgeanto de Avelar. O sr. Vitor Falcão fez um brinde
ao pai de Antonio Ferro que estava presente.
No final, Antonio Ferro respondeu aos oradores num discurso vibrante,
cheio de elevação literária, sendo calorosamente aplaudido por toda a assistencia.
[...]
No dia 7 de manhã, Antonio Ferro partiu, com a companhia Lucilia Simões
- Erico Braga. E' para louvar a ideia da empreza em levar comsigo o espirito
admiravel e moderno de Antonio Ferro.
Na despedida estavam algumas dezenas de pessoas que saudaram com
ferverosa emoção os que se afastavam sobre a agua, na grande tapeçaria loira do
sol.
Lucilia Simões, a grande atriz, terá, no Brazil, uma consagração a mais,
uma bela aureola a mais de prestigio e de aplausos.
Antonio Ferro será uma surpreza primeiro para o publico do Brazil - mas,
em breve, dominados pela sua forte e original personalidade todos os braços se
estenderão para o aclamar e todas as bocas se iluminarão para lhe sorrir.532
Não nos cabe a menor dúvida que o vinculo de Ferro ao Brasil é fortíssimo e um
elemento inerente à sua biografia533. Destacamos estas palavras que o autor escreveu ao
seu amigo João Ameal que permitem associar a passagem por terras brasileiras a uma
ideia de triunfalismo (e alguma petulância) da escassa obra literária de um jovem António
Ferro:
Não imagina o que tem sido a minha vida. Esta viagem pelo Brasil, que
tem sido o maior triunfo da minha vida literária, não me tem dado um minuto de
tranquilidade, um minuto de repouso. Há quase um ano que eu ando de terra em
terra a mostrar a nossa arte, a arte moderna de Portugal. Tenho sido feliz, feliz
como você ainda não pode supôr. Tenho criado amigos, muitos amigos e, entre
êles, perdôe-me a imodéstica, alguns discípulos. Para acompanhamento do meu
triunfo, os inimigos teem chegado ultimamente [...].534
António Ferro soube capitalizar a sua estância no Brasil fazendo com que a mesma
estivesse na ordem do dia no Chiado, através da imprensa lisboeta com a qual mantinha
estreito contacto e que através dos jornais transmitia um triunfalismo análogo ao da carta
ao seu amigo e substituto na Ilustração Portuguesa, João Ameal. Luís Trindade resume
o que podemos chamar de estratégia mediática de Ferro no seguinte fragmento:
Partira [para o Brasil], segundo o Diário de Lisboa, «levando apenas
consigo alguns livros estranhos e uma soma enorme de audácia e de esperança».
Depois foi o êxito a todos os níveis. Ferro encenava um acontecimento literário e
encenava-se a si próprio como personagem literária moderna. Quando se noticiou
que a peça Mar Alto conquistara um público ansioso por ver coisas novas, os
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leitores ficaram a saber que parte do êxito se deveu à participação do autor como
actor. A subida ao palco, enquanto acontecimento da encenação de si próprio, era
o acto literário modernista por excelência. Para rematar o retrato, os jornais
noticiaram ainda «que até para casar foi original e moderno, pois fê-lo
telegraficamente», numa alusão ao casamento por procuração com que, à
distância, se uniu à jovem poetisa, modernista e jornalista, Fernanda de Castro.535
Efetivamente, durante a sua primeira estância no Brasil, António Ferro casa-se,
por procuração, com a poetisa, e também membro da redação da Ilustração Portuguesa,
Fernanda de Castro. Não nos parece inconveniente (e somos conscientes de
mencionarmos factos que se encontram na linha da argumentação dos que acusam
António Ferro de sempre se rodear por aqueles que o lisonjeiam) fazer constar que, no
ano anterior, em 1921, nos primeiros meses da direção de Ferro na Ilustração Portuguesa,
Fernanda de Castro ter sido entrevistada nas páginas da revista de O Século por «o
Homem que passa», pseudónimo de Leitão de Barros.
Após enunciar que ser entrevistada para a Ilustração Portuguesa era
«escandaloso», pois também ela era «de lá», Fernanda de Castro responde que «o autor
moderno que prefere» é António Ferro. A que será sua futura esposa, em menos de um
ano, fá-lo de forma lacónica e com uma pergunta retórica ao seu entrevistador: «O meu
autor predilecto? E´, sem favor, Antonio Ferro. Quem vê você aí que possa fazer-lhe
concorrencia?»536.
Como é sabido, para além de ser o vencedor da concorrência literária, António
Ferro foi igualmente laureado, contraindo matrimónio com a poetisa da Ilustração
Portuguesa. A cerimónia em Lisboa teve lugar na Igreja de Santa Isabel, com o cunhado
Augusto Cunha a representar o noivo ausente, enquanto que, no Brasil, são testemunhas
a atriz Lucília Simões e o almirante Gago Coutinho537, recém-aterrado no Brasil. Pouco
depois, já como legítima esposa de António Ferro, Fernanda de Castro reúne-se com o
marido no Rio de Janeiro.
Mar Alto estreia-se, em Novembro, no Teatro Sant’Ana, em São Paulo, cidade
onde igualmente António Ferro profere as conferências A Idade do Jazz-Band e A Arte
de Bem Morrer, posteriormente editadas em livro. A peça é ainda representada no Teatro
Lírico do Rio de Janeiro. Sabe-se que a sua presença não se resumiu à qualidade de autor
da peça, acabando mesmo por integrar o elenco da mesma, como ator contratado pela
Companhia de Teatro Lucília Simões538.
Durante a sua permanência no Brasil, António Ferro mantém-se ativo na imprensa
portuguesa, fazendo crítica literária para o Diário de Lisboa. Porém, a sua estadia no país
irmão faz com que fosse impossível reencontrar-se com Ramón Gómez de la Serna no
banquete da Contemporânea de José Pacheco.
Como no ano anterior, em 1922, encontramos três cartas enviadas por Ramón a
António Ferro. O vocativo usado na primeira carta denota consideração, mas os das
seguintes já estarão ao nível dos «grandes» de Ramón.
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O conteúdo das mesmas mostra uma maior cumplicidade entre ambos, sendo
mesmo que na primeira, prévia a Outubro, menciona um artigo em La Tribuna539 sobre
António Ferro e «los novos», publicado antes do envio da carta. Devemos recordar que
apesar de Ferro estar por terras brasileiras em Outubro de 1922, no inicio ano, encontravase em Portugal, tal como Ramón, e, seguramente, ambos privaram durante esse período
de tempo.
O envio de lembranças a Afonso Rodrigues Pereira e a afirmação de «a ver si
tienen vergüenza y vienen por Madrid» é prova já de uma proximidade que as primeiras
três cartas de 1921 não apresentavam.
[RGS a AF, Sem timbrado, sem local, sem data, FAQ nº20]
Querido Ferro:
Hace cinco días apareció en La Tribuna ese artículo sobre Ud. y los novos.
Que le agrade es lo que desea su siempre buen camarada que le abraza
Ramón
Recuerdos a Pereira y a ver si tienen vergüenza y vienen por Madrid este
mes de octubre.540
Existe uma forte probabilidade que as seguintes cartas tenham sido enviadas para
o Brasil. Infelizmente, não existe constância de nenhum envelope no acervo da Fundação
António Quadros – Cultura e Pensamento, o que nos impede de o afirmar com exatidão.
Na primeira, na qual Ramón se mostra satisfeito por receber notícias do português,
o cultor de Pombo manifesta a sua indisponibilidade para ser tradutor da obra de Ferro
para espanhol, primeiro porque não conhece bem o português para tal tarefa e porque se
encontra imerso em trabalho tanto em Espanha como na América. Faz menção pela
primeira vez ao «amigo Pérez», a quem dedicaremos mais atenção na análise da seguinte
epistola, que em Portugal conhece muito bem as duas línguas, ressalvando que em Madrid
há poucos que se possam encarregar desse assunto.
Ramón menciona o mau momento para se realizar uma conferência. É difícil
sabermos se se refere a uma das suas próprias conferências ou a uma possível proposta
de conferência de António Ferro em Espanha. Esta última hipótese não nos parece muito
credível, pois aceitamos que Ramón se estaria a corresponder com um Ferro de viagem
pelo Brasil. Da mesma forma como não podemos precisar se seria uma conferência em
solo português ou espanhol, porém, intuímos que seja em Madrid, em pleno Verão, onde
o ambiente é propicio ao veraneio fora da capital espanhola.
Gómez de la Serna confirma a Ferro que estará em Portugal no princípio do
Outono e que falarão pessoalmente de todos os projetos do português então.
Antes de se despedir felicitando António Ferro pelo seu casamento com Fernanda
de Castro, Ramón refere-se a uma original e divertida conferência. Pela contextualização
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Sabe-se que La Tribuna foi um jornal diário, um dos vários em que Ramón colaborou, publicado em
Madrid, entre 1912 e 1922, cujo fundador e diretor foi Salvador Cánovas Cervantes. No entanto, até ao
presente momento, revelou-se infrutífera a procura de mencionado artigo de 1922 no qual, supostamente,
Ramón menciona António Ferro e «los novos».
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Disponível na FAQ com a seguinte cota: PT-FAQ-AFC-01-001-0200-00020.
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biográfica que fazemos, deduzimos que está a mencionar a conferência A Idade do JazzBand, proferida a 30 de Julho de 1922, no Teatro Trianon do Rio de Janeiro541.
[RGS a AF, Ramón, C/ Velázquez, nº4, sem data, FAQ nº21]
Mi querido y gran Ferro:
Mucho me he alegrado en recibir sus noticias.
Me satisface que ese editor portugués piense hacer ediciones en español
yo estoy dispuesto a hacer las presentaciones que Ud. quiera pero no conozco el
portugués y estoy en un momento tan terrible de trabajo en España y América que
siento no poderme ofrecer como traductor de su obra. Ahí el amigo Pérez sabe
muy bien los dos idiomas y podrá hacerlo. Aquí hay pocos que puedan encargarse.
En cuanto a la conferencia este no es tiempo porque todo el mundo se
marcha a veranear. Estaré ahí a principio de otoño y charlaremos con franqueza
de todos sus proyectos.
Muy divertida y original su conferencia.
Mi enhorabuena por su matrimonio y póngame a los pies de su esposa.
Hasta muy pronto su antiguo camarada y confraterno que le abraza
Ramón542
Através da seguinte carta, e última de 1922, deduzimos que António Ferro tenha
enviado, a partir de território brasileiro, a sua conferência A Arte de Bem Morrer a Ramón.
Sabemos que a mesma foi proferida igualmente Rio de Janeiro, no Trianon, mas antes da
conferência A Idade do Jazzband, a 21 de Junho de 1922, sendo editada em livro em
1923543, com capa de Almada Negreiros.
Ramón envia um prólogo a Ferro e sugere-lhe que o intercale, com o artigo que
que lhe dedicou em La Tribuna, em qualquer canto do seu papel em formato quartilha,
animando o português a fazer essa união.
Não podemos afirmar com exatidão se se trata de material inerente ao futuro
prólogo de António Ferro à tradução portuguesa de La Roja de Ramón Gómez de la Serna.
Admitimos inclusivamente que se tenha perdido alguma carta intermédia entre estes dois
últimos envios postais de Ramón inerentes a 1922. As circunstâncias indicam que sim,
que poderá ser material relativo ao prólogo de A Ruiva. Apoiamo-nos na questão que
Ramón faz a Ferro se são do seu agrado, tal como no pedido de envio de provas se houver
tempo, mas fundamentalmente baseamo-nos na referência que o autor das greguerías faz
a «nuestro Pérez» para que as veja.
Seguramente, Ramón está a fazer menção a Rogério García Pérez, também
conhecido por «Terrível Pérez», famoso jornalista e crítico tauromáquico e tradutor de
La Roja do espanhol que conhecerá o título português A Ruiva no ano seguinte, em 1923.
Pouco se sabe sobre Rogério García Pérez que vá para além das seguintes
informações. Temos conhecimento de que, efetivamente, privou com António Ferro
desde os tempos do Liceu Camões, onde forjou uma forte amizade com Mário de SáCarneiro. Existem menções que o consideram um dos seus mais íntimos amigos, como
prova uma leitura atenta das cartas do autor de A Confissão de Lúcio a Fernando Pessoa
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Cf. Orlando Raimundo (2015), op. cit., p. 79.
Disponível na FAQ com a seguinte cota: PT-FAQ-AFC-01-001-0200-00021-01/2.
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António Ferro, A Arte de Bem Morrer, Lisboa, H. Antunes, 1923.
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e uma foto544, datada de 1912, em que podemos encontrar Mário de Sá-Carneiro
acompanhado de Rogério Peres545 e Gilberto Rola Pereira.
Encontramos igualmente a colaboração de García Perez na revista
Contemporânea nº7 de José Pacheco, o mesmo número dedicado ao banquete e que
contém o discurso de Ramón546, com a publicação do seu próprio discurso, lido em
castelhano e reproduzido na mesma língua neste sétimo número da revista.
Merece especial atenção as palavras que Pérez dedica a Ramón, presente, junto a
Vázquez Díaz547, no evento e também a um ausente «querido» Mário de Sá-Carneiro:
Señores: Voy ler em castellano pues estando presentes, Don Daniel
Vasquez Diaz, pintor clásico del siglo XX, y Don Ramón Gomez de la Serna,
sumo sacerdote de la sagrada cripta de Pombo, España está em mayoria. [...]
Señor Don José Pacheco: Yo a Vd. lo conozco hace unos quince años.
Siempre tengo presente una portada que Vd. para el querido precursor Mário de
Sá-Carneiro. Admiré sus moderníssimos trabajos de arquiteto y sigo admirando
su labor infatigable por desclazarmos la intraducible – bota de elástico – de la que
tiró fuerte cuando del caso de los nuevos y consiguió alfin desclazar la bota com
su hermosísima Contemporanea.
Otros Señores hablaran del valor gráfico y total de su bella revista, yo
buscaré cantar la acogida que en ella le mereció el iberismo.548
Ao conotarmos Rogério García Pérez com os nossos autores, estamos perante um
caso interessante, e ainda por aprofundar, no âmbito do iberismo cultural. Esperemos que,
em breve, se possam encontrar mais dados e referências sobre esta figura-chave para as
relações literárias e culturais entre Espanha e Portugal no inicio do século XX.
Passemos então à reprodução gráfica da última carta de Ramón a António Ferro,
enviada ainda no ano de 1922.
[RGS a AF, El Sol, C/ Velázquez, nº4, sem data, FAQ nº13]
Mi querido y gran Ferro:
Muy bien su conferencia A arte de bem morrer. Le envio el prólogo.
¿Quiere Ud. completarlo con el artículo que le dediqué en La Tribuna? Lo puede
Ud. intercalar si esto le resulta corto en cualquier rincón de mis cuartillas. No deje
de hacer esa unión.
Dígame si le gusta y envíeme pruebas si hay tiempo. Si no que nuestro
Pérez las vea. Pero si puede ser envíemelas.
Sincera y antigua devoción lo ha inspirado.
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Veja-se Marina Tavares Dias, Mário de Sá-Carneiro: Fotobiografia, Lisboa, Quimera, 1988. Fotografia
reproduzida nos anexos como Figura 1.
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Note-se que a grafia do nome de Rogerio Pérez aparece por vezes “aportuguesada”, como é comum com
muitos nomes de origem latina nos dois idiomas.
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Reproduzido nos anexos como Figura 41.
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Daniel Vázquez Díaz (1882-1969), pintor espanhol, considerado um artista entre o realismo e o cubismo,
foi igualmente um reconhecido retratista e paisagista. Recomenda-se a leitura do artigo de Ana Berruguete,
“Vázquez Díaz y Portugal” publicado em Suroeste (2010), ed. cit., pp. 325-339. Devemos ainda mencionar
a breve relação epistolar que encontrámos entre Vázquez Díaz e António Ferro em 1941, onde podemos
encontrar menções a Almada Negreiros e Ventura Porfírio. Pode ser comprovada em duas cartas contidas
no espólio de António Ferro tutelado pela FAQ, no arquivo de correspondência 0145.
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Rogerio García Pérez, “Discurso de Rogerio García Pérez”, Contemporânea, nº7, 1923, p. 4.
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Le abraza su camarada Ramón549
Estas duas últimas cartas trouxeram-nos algumas dúvidas na hora de ordená-las.
Principalmente pela referência às conferências de Ferro, sendo que a A Arte de Bem
Morrer, teve lugar antes que A Idade do Jazz-Band. Isso não invalida que Ferro possa ter
enviado primeiro a conferência relacionada com o jazzbandismo e só depois a palestra,
repleta de teatralidade, A Arte de Bem Morrer.
Contudo, justificamos a opção da presente ordem epistolar devido à felicitação de
Ramón pelo casamento de António Ferro com Fernanda Castro e também graças às
referências estivais que podemos encontrar igualmente na segunda carta do ano em
questão.
Neste momento, reveste-se de particular importância mencionarmos um dos
elementos que tivemos em conta para esta ordenação cronológica e ao qual, infelizmente,
não encontrámos qualquer tipo de menção nas cartas de Ramón a Ferro. Trata-se do artigo
de Ilustração Portuguesa, «Flores da Andaluzia», dedicado a «Carmen de Burgos e sua
filha Maria», firmado por D. Tomaz de Noronha.
Acreditamos estar perante um pseudónimo que rende homenagem ao poeta
satírico português Tomás de Noronha,550 considerado um dos mais inspirados do período
barroco, que, segundo Anabela Leal de Barros, revela «um poder expressivo e uma
distância crítica relativamente a si próprio, aos seus contemporâneos e aos códigos
literários da época só comparáveis aos de Quevedo ou Lope de Vega»551. Note-se que
tão-pouco se lhe conhecem manuscritos autógrafos nem obra publicada em vida, estando
a edição da sua poesia dependente de registos efetuados por vários colecionadores dos
séculos XVII e XVIII, para seu uso ou por encomenda. Este facto, relacionado com a vida
misteriosa do autor do século XVII, faz-nos pensar que estamos efetivamente perante um
jornalista que assina as suas páginas na Ilustração Portuguesa homenageando o autor do
barroco português, cuja escrita satírica, também o deixou conhecido como «Marcial de
Alenquer»552.
Supomos que este artigo, dedicado a Colombine e à sua filha Maria de Burgos,
tenha sido redigido por alguém próximo de António Ferro, na época prestes a embarcar
para o Brasil (o artigo «Flores da Andaluzia» está datado a 6 de Maio de 1922), mas,
como sabemos, ainda assumindo funções de diretor a revista d’O Século. Igualmente, não
descartamos (apesar de estarmos perante um texto que não apresenta recursos estilísticos
característicos típicos da prosa de Ferro na época) que o mesmo seja da autoria do líder
da redação da Ilustração Portuguesa, porém, até dispormos de dados mais concretos, tal
afirmação não passa de pura especulação553.
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Disponível na FAQ com a seguinte cota: PT-FAQ-AFC-01-001-0200-00013-01/2.
Tomás de Noronha nasceu em Alenquer, em data incerta, e terá falecido em 1651. Era filho de um
fidalgo escudeiro do rei D. Sebastião. Jacinto Cordeiro, no seu Elogio dos Poetas Lusitanos (1631), colocao entre os mais célebres poetas do seu tempo. Devido ao carácter satírico das suas composições poéticas,
era conhecido como o «Marcial de Alenquer». Foi um dos primeiros poetas barrocos a sentir o ridículo do
artificiosismo e a reagir contra ele. A sua produção poética conhecida vem compilada na Fénix Renascida
e na coletânea que Mendes dos Remédios publicou em 1899. Cf. “Projeto Vercial” da Universidade do
Minho, no site: http://alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/noronha.htm
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Remetemos para a leitura do resumo de A poesia de Tomás de Noronha segundo a tradição manuscrita,
de Anabela Leal de Barros, da sua tese de doutoramento em Linguística (Linguística Portuguesa),
apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Letras, em 2008.
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Cf. Adriano da Guerra Andrade, Dicionário de pseudónimos e iniciais de escritores portugueses, 1ª ed,
Lisboa, Biblioteca Nacional, 1999, p. 184.
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O motivo porque não descartamos esta hipótese prende-se com o facto de, em 1936, termos constância
da criação de uma nova secção «Semanário», no Diário de Notícias, resumida como «documentário vivo,
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A transcrição deste artigo dedicado às «duas artistas notáveis», reveste-se de
particular interesse e importância para este e para futuros estudos no âmbito das literaturas
ibéricas, encontrando-se na senda do artigo de Carmen de Burgos dedicado a António
Ferro nas páginas de El Liberal em 1919.
Como uma leitura atenta poderá demonstrar, este artigo (para além de vincular
Carmen de Burgos a uma publicação importantíssima para o que viria a ser o matrimónio
Quadros/Ferro) recorre às imagens de volúpia dos banquetes de Roma para descrever a
beleza das andaluzas (algo apenas possível na imprensa portuguesa dos anos 20 prévia à
instauração do Estado Novo), cita Ramón Gómez de la Serna que compara o génio de
Colombine ao de Santa Teresa de Ávila, e menciona a aquisição de uma «propriedade em
Portugal». Isto é, «a sua mansão de inverno no parque do Estoril», sendo que não existe
qualquer menção a que El Ventanal é um imóvel de sonho (e de capital) para dois
escritores: Ramón e Carmen de Burgos.
Porém, é no âmbito das relações ibéricas que podemos evidenciar ainda mais este
«Flores da Andaluzia». Carmen de Burgos, essa «escritora de raça» e «jornalista do reino
vizinho», admirada em Portugal por ambas facetas, foi uma testemunha privilegiada do
período conturbado da 1ª República portuguesa, relatando em Espanha os acontecimentos
«com o prestigio da sua pena e a acreditada veracidade da sua informação», reduzindo à
«exactidão o relato dos acontecimentos malevolamente amplificados».
Atentemos, agora, ao artigo publicado nas páginas de Ilustração Portuguesa que
contou com duas fotografias de Carmen e Maria de Burgos, respetivamente, como
poderemos constatar nos anexos da presente tese de doutoramento (Figura 33).
Duas figuras gloriosas do país dos cravos: Carmen de Burgos e sua filha
Maria. Ha qualquer coisa de invocação historica, quando nos reportamos a estas
duas artistas notaveis, - uma nas letras outra no teatro. E’ a sua formusura, a
vivacidade petulante, o garboso aprumo das mulheres do seu paiz, inconfundiveis
em todo o mundo.
As andaluzas podem repetir como os alemães dizem da sua lingua norteira,
que são hoje o que foram, quando os Cezares se atascavam em vicio e luxo. E’
Juvenal que o afirma. Não se esquece facilmente aquela satira em que ele,
cantando as orgias dos imperadores, nos fala desses prodígios de beleza e graça
que do sul da Espanha se iam a Roma, e que, com as suas danças características,
punham a nota mais voluptuosa no fim dos banquetes imperiais. Era sempre o
numero de efeito maximo, e naquela Roma, aonde ia parar tudo quanto de grande
e exquisito então aparecia na Terra, era aquele vivo meneio de quadris
arredondados e sãos o que mais deleitava o destrambelhamento nervoso do chefe
divino.
Maria Alvares de Burgos, que se encontra agora na America, triunfante na
su carreira teatral, é bem pela luz cálida e macia do seu olhar, pela airosidade da
sua elegancia, pelo inedito e presteza impressionante de seus geitos e ditos, a
andaluza historica, a artista que, como Molière, escreve e interpreta do seu teatro,
«Mi pobre muñeca», comedia dramática sahida da sua penascintilante, obteve
ultimamente um sucesso no Chile.
animado, cheio de discreta ironia, da vida intelectual e social das ideias, dos livros, dos acontecimentos
marcantes do nosso meio» e subscrita por «Cardial Diabo», pseudónimo de António Ferro. Ficou célebre a
coluna de 30 de Novembro de 1936, a recordar a morte do «grande poeta, Fernando Pessoa». Cf. João Paulo
Freire (coord.), O Diário de Notícias – Da sua Fundação às suas Bodas de Diamante, 1ºvol, Lisboa, Diário
de Notícias, 1939, p. 401 e Cf. Vasco Rosa, “A assombrosa dialéctica de um intelectual puro”, Pessoa
Plural: 7, 2015, pp. 293-298.
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Sua mãe, a escritora de raça, a maior jornalista do reino vizinho, em cuja
obra não sabemos qual mais admirar, se a facil compleição da sua prosa, se a
calentura viva que lhe fornece o seu coração, é aquela alma sentimental de quem
Ramón Gomes de la Serna escreveu: «umas monjas que sabem como es, y que,
sin embargo, la quieren, dicen que se parece a Santa Teresa.»
Sendo elas assim, como não havemos de lhes querer bem, a Carmen,
sobretudo, em cujo sentimento não é possível descriminar mais simpatia para os
espanhoes que para os portugueses!...
Em horas difíceis para o Estado portuguez, quando o boato passou a
fronteira, proclamando qualquer desordem nossa com a subversão de tudo, foi
sempre ela quem se apressou, com o prestigio da sua pena e a acreditada
veracidade da sua informação, a reduzir á exactidão o relato dos acontecimentos
malevolamente amplificados.
Carmen de Burgos adquiriu propriedade em Portugal; vae construir a sua
mansão de inverno no parque do Estoril. Teremos pois dentro em pouco a rara
floração da Andaluzia em casa, sempre que Maria Burgos venha alegrar o saudoso
coração de Carmen, ali no seu pequeno castelo, ao pé das marinhas aguas.
D. TOMAZ DE NORONHA554
Feita esta importantíssima referência ao artigo «Flores da Andaluzia» e antes de
darmos por encerrando este capítulo relativo a 1922, devemos voltar a fazer menção à
teatralidade das conferências de António Ferro.
Fazemo-lo, pois, somos conscientes que esta característica é, igualmente,
apanágio de Ramón Gómez de la Serna e talvez o português, para além das influências
greguerísticas, também evidencie alguma teatralidade ramoniana.
A biografia de Ferro mostra como o teatro, e a oratória, sempre esteve presente na
sua vida, inclusive no seu período enquanto representante máximo da cultura salazarista.
Em 1922, encontramos um jovem Ferro que se quer assumir como escritor modernista,
literato na vanguarda da cultura da época, e não rejeitamos «tiques» de Ramón quando
Ferro enfrenta o público com as suas conferências.
Não aprofundámos esta ideia, mas ao depararmo-nos com a conferência A Arte de
Bem Morrer, e a prova do seu respetivo envio a Ramón, esse conferencista «acrobata das
frases» realmente circense, tão-pouco pudemos omiti-la destas páginas.
Recordemos ainda, a título de menção à teatralidade do português, o facto de
António Ferro haver confrontado o público, que o escutava em São Paulo, com a
possibilidade de pôr um ponto final à sua conferência com o seu próprio suicídio555.
Olhar-vos-ia com os meus olhos amolecidos, quase líquidos, todos de
branco, como um lenço a acenar-nos o último adeus. Os meus dedos, pajens da
minha realização, arrancariam da minha algibeira, como um ceptro, a pistola
redentora. E, antes que houvesse em vós a percepção do meu gesto, eu levaria a
arma à boca, como um veneno, tiraria o gatilho e tombaria ensanguentado, como
uma frase, como a minha última frase – escrita a vermelho.556
A escrita a vermelho da conferência de Ferro era terminal e em nada comparável
ao esforço dedicatório de Ramón nas suas cartas. Apesar da teatralidade de ambos, em A
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D. Tomaz de Noronha, “Flores da Andaluzia”, Ilustração Portuguesa, nº 846, 6/V/1922, p. 426.
Reproduzido nos anexos como Figura 33.
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Orlando Raimundo (2015), op. cit., p. 82
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António Ferro (1987), op. cit, pp. 185-186.

174

Arte de Bem Morrer não encontramos os rasgos típicos de humorismo ramoniano, no
entanto, estamos perante outra característica de cumplicidade estética entre os autores
passível de ser estudada com mais profundidade num futuro próximo.

2.7. 1923: Contruído El Ventanal, El novelista Ramón publica La Quinta de Palmyra
e António Ferro estreia o polémico Mar Alto em Portugal
Carmen de Burgos em entrevista a González Fiol, reputado redator de La Esfera,
em 1922, comprova o ideal conjunto com Ramón de residir em Portugal e aí dedicar-se à
exclusivamente à literatura:
- ¿Y cuál es su ideal para lo porvenir?
- Dejar el periodismo e irme a Portugal, que es un gran pueblo -diga usted
que es mentira todo eso que se cuenta del bolchevismo que late en la República
lusitana; es uno de los países más avanzados de Europa-. Retirarme a Portugal,
donde tengo un hotel rodeado de un bosque de pinos, a escribir novelas
exclusivamente...557
No ano seguinte, já em 1923, Ramón e Colombine continuam a sonhar com a
construção de El Ventanal558, o seu «hotelito» no Estoril, no entanto, o pagamento da
hipoteca, como posteriormente se soube, gerou-lhes problemas económicos.
As Cartas de Soror Mariana do Alcoforado559 são neste ano traduzidas para
espanhol por Carmen que trabalha, lado a lado, com um Ramón, em contrarrelógio,
vivendo uma obsessão criadora que lhes permitiu erguer o imóvel idealizado no Estoril.
Apesar de todos os contratempos e dúvidas, terminam a construção da residência
portuguesa de Carmen e Ramón e são-lhes entregues, finalmente, as chaves de El
Ventanal560.
Ramón deixou esse momento bem registado logo no ano seguinte, no segundo
volume dedicado a Pombo, intitulado La sagrada cripta de Pombo (1924). Uma vez mais
a presença de Carmen de Burgos é inegável na obra de Ramón, não só como «madrinha»
das greguerías, mas também na sugestão do título deste segundo volume dedicado ao
café da Calle Carretas.
La sagrada cripta de Pombo (1924) contém um dos fragmentos da obra de Ramón
com mais importância para a nossa tese. Nele o mestre das greguerías narra como foi
possível adquirir o imóvel no Estoril, fala com orgulho e alegria das cartas timbradas que
dali saem, alude à sua rotina de escritor e à paisagem inspiradora que vislumbra desde as
suas janelas, e, muito importante, menciona o porquê da escolha de El Ventanal para
nomear o seu «hotelito».
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González Fiol, “Domadores del éxito”, La Esfera, 24/VI/1922.
Remetemos para os anexos onde publicamos o “Pedido de Autorização” de construção de El Ventanal,
firmado por Carmen de Burgos, em representação de Ramón Gómez de la Serna, ao Presidente da Câmara
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44.
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Cf. Concepción Núñez Rey em Carmen de Burgos (2018), ed. cit., p. 953.
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Neste ponto, Ramón remete-nos para «falsos amigos» que podemos encontrar nas
duas línguas, recordando que gostaria de ter chamado ao seu imóvel, pelo desejo de ali
viver em paz e sossego, «El Retiro». No entanto, na língua portuguesa o retiro não nos
remete só para essa tranquilidade e descanso de quem está retirado, fora de atividade, e é
um termo bastante mais prosaico em tabernas e casas de pasto, dando o exemplo de vários
nomes de locais que vê ao longo do seu percurso de comboio por esse Portugal fora,
salientado o «El Retiro de les Malucos».
Na sua autobiografia, Ramón completa esta reflexão sobre «falsos amigos»
iniciada em 1924, entre o português e o espanhol, dando mais um interessante exemplo
desta sinonímia perigosa inerente à residência partilhada com Carmen de Burgos e à
própria tertúlia do seu Café Pombo:
Fui a llamar “El retiro” a mi nueva vivienda, pero en Portugal “El retiro”
es la taberna, cosa que ignoraba, aunque veía desde la ventanilla del tren títulos
de tiendas que me chocaban: “O Retiro dos Pecatos”, “O Retiro dos Malucos”.
Por eso lo titulé “El Ventanal”, nombre también equivocado, pues si yo le bauticé
así por causa del gran ventanal que lo caracterizaba, como allí ventana es janella
resultó que todos creyeron que ironizaba el gran viento que suele azotar allí las
casas y los árboles. (En Portugal equivocan las sinonimidades. Otra vez me dieron
una fiesta, y en recuerdo de Pombo me llevaron dos palomos, que allí se llamam
‘pombos”.)561
Em Automoribundia (1948), encontramos um autor na reta final da sua vida, com
uma perspectiva impossível de imaginar vinte e cinco anos antes, porém, sem acritude e
com uma escrita vital que contrasta com o próprio título da sua autobiografia.
De regresso ao texto publicado um ano depois da entrega das chaves de El
Ventanal ao casal de escritores, constatamos como Ramón valoriza o diáfano, associando
a diafanidade com a sinceridade da natureza que encontra no Estoril.
É obvio que Ramón ensaia o seu discurso de solidão que, como escritor, lhe
permitirá ver o «lado inédito do mundo». Portanto, como o próprio escreve, «os editores
que não se esqueçam dele», pois, apesar do seu «desterro voluntário», desde o seu El
Ventanal, escreverá as novelas insuspeitas, nada superficiais, mas sim outro tipo, as que
chegam «às praias solitárias, plácidas e últimas do Inverno português».
Encontramos nas palavras que Ramón dedica ao seu imóvel português (aquele que
lhe provou definitivamente não ter perfil de proprietário), uma espécie de manifesto
literário ramoniano, evocado à beira-mar, propício ao silêncio, à introspeção, que
culminou em futuras personagens da sua obra.
Ao identificarmos estas características no texto de Ramón, consideramos ser de
efetiva importância contar com a sua reprodução nas páginas desta investigação, de modo
a justificar muito do que afirmamos na nossa tese com a própria autobiografia do autor
de La sagrada cripta de Pompo:
• EL VENTANAL. – Mi retiro de Estoril. – El único fajo de billetes que
he poseído – cuarenta mil pesetas, mondas y lirondas, que me dejó mi padre – lo
he empleado integro en ese hotelito para la digna soledad del novelista, sin atender
al familiar consejo de «¿y con qué vivirás si caes enfermo?».
(La hipoteca es ya piedra de molino y ancla terrible en medio de mi jardín,
pero ya veré de vencerla.)
561

Ramón Gómez de la Serna [1948] (1974), op. cit., pp. 444-445.
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¡Con qué alegría figura en mis cartas el membrete del sitio escondido!:
PORTUGAL
Ramón Gómez de la Serna
«El Ventanal».
ESTORIL
No voy allí a dormir mucho – siempre dormiré sólo mis seis o siete horas
–, sino a encararme con las sinceras sirenas de la novela inaudita, hasta donde yo
sé que puede serlo. Mis colaboraciones y mis futuras novelas me tienen que
sostener modestamente, pues por eso he elegido el sitio en que la vida es rusticana
y barata, fuera de los Grandes Hoteles. Soy como el pescador que se gasta todo el
dinero en la barca, con la esperanza de pescar mucho, para lo que saldrá hasta la
mitad del más allá de los mares procelosos.
Desde allí veo llegar por el Océano, por el gran ventanal que lo domina y
desde el que se descubren los grandes y constantes transatlánticos que hacen
escala en Lisboa – tres cuartos de hora detrás de Estoril y con trenes cada media
hora -, y los personajes de obras futuras, esos desconocidos, que con solo atisbo
hacen más por la novela que contando las que vivieron y no supieron vivir.
Le iba a llamar El retiro, pero en Portugal «El Retiro» es la taberna, cosa
que hace poco he sabido, aunque veía desde la ventanilla del tren títulos de tiendas
que me chocaban: «El Retiro de los Pecatos», «El Retiro de les Malucos»,
«Vuestro Retiro».
He escogido un rincón sencillo del mundo en que la vida nunca ha sido
cara, y espero vivir de la asistencia editorial y periodística, que creo me
mantendrán en ese estado de esperanza y buena fe, en medio de la temperatura
más cordial y en el valle del otro lado del mundo, con dulzura de último valle de
Europa, por su situación geográfica.
¡Cuántos paquetes para la imprensa, que es como aquí se llama a la
imprenta, pienso certificar en esa estafeta de pueblo de retirados del mundo, más
importante que una estafeta de aldea, pero tan chiquita! Los pinos pegarán la
melenuda cabeza a mi cabeza, y los pensamientos acrecentarán en mi visión, y la
nitidez de lo posible se presentará en absoluta confidencia.
Quiero guardar mi silencio a tiempo, aunque sacrifique la camaradería y
la tertulia con los buenos amigos, que tanto me encantó siempre. Quiero ver llegar
a mi casa, como Stevenson a su retiro en la isla exótica, lo inevitable, lo que se
puede escuchar del todo, lo que llega a salvarse. Quiero ser en plena juventud, con
las pasiones consagradas a eso, el escucha de las imágenes, el trapense de las
novelas, el pescador de los caprichos, el que busca la mayor serenidad para hacer
mayor aprecio de la divagación, del disparate puro, de las suposiciones más
gratuitas.
Quiero ser diáfano con esa sinceridad que se alberga en las bahías naturales
sobre las cinco de la tarde, cuando aún hay luz, y todo se vuelve verdad sintética
en la ensanada del atardecido.
Y en esa diafanidad escoger, sin temor al artificio o a lo absurdo, lo que
pueda sugerir algo que les entretenga a mis amigos, a mi público, y lo que para mí
mismo llene, con su cosa original, la monotonía de los lugares comunes y pimente
la sobrada diafanidad, inútil si no es para distinguir bien lo actual de lo posible.
Allí en Estoril, escribiré lo que noveló mi tiempo en su magín temporal.
En las habitaciones, llenas de luz de fábrica de papel blanco, escribiré sin cesar, y
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al atardecer, miraré las postreras ventanas de sol que en ambientes así se inscriben
en las paredes finales de las habitaciones.
Que los editores no me olviden entonces, y en vez de editar las novelas
hijas del tiempo demasiado estéril, editen las novelas que respondan a los sinceros
problemas y a los romanticismos de cada año y a las sugerencias especiales de
cada tarde. Que rechacen las novelas que salen de las cabezas como manías
estériles, y acepten éstas, que cuentan con todo el ámbito mundanal recogido en
éxtasis. Ante tantos otros, que dan lo que sale de sus tripajos intelectuales sin más,
sin elaboración y sin misterio, o bien lanzan, pergeñada como una carta escrita en
la precipitación de los oscuros continentales, lo primero que les contaron, estas
novelas que les prometo, escritas en colaboración con todas las quietudes del
mundo y cuidando de lo que hay que escoger o dejar, espero que merezcan su
preocupación de editores y las mil dignísimas faenas de la imprenta.
No quiero más que seguir mirando, esperar la idea y el personaje,
prepararle al cristal de su limpidez y descorrer toda mala fe y toda idea
preconcebida o de casta, que es lo que en tantos hombres evita este acceso
rutilante, con gotas de rocío de las ideas literarias. Por eso les tengo tanto miedo
a ciertos hombres de este paisaje. ¡Que escojan otro sitio, por Dios!
No tengo miedo a la soledad. Dada la oscuridad y el vicioso modo de ser
espiritual de los demás, espero llegar con bastante nitidez para merecer la atención
de los que, sin hacer el sacrificio de su vida, quieren sólo cosas en que haya cierta
actitud, cierta inesperada extrañeza conseguida con familiaridad y espontaneidad
suficiente.
Yo veo por un lado inédito el mundo, y por eso tengo ambición de ponerme
a mirarle en situación temprana de silencio y soledad. Todo lo que hay en mi obra
de hallado, lo estaría mucho más si yo cumpliese ese ideal de la novela mensual,
una novela grande expedida desde Estoril, al editor decidido. Ningún personaje se
me ensuciaría y se me enviciaría de «personalidad», enfermedad de que padecen
en la gestación lenta. Añade ceguera la lentitud en la creación. Hay que llegar a
las últimas estribaciones de personajes, y eso es cuestión de paciencia y de ir
saliendo de todos los que quieren ser realizados primero y que son como
distracciones con que se defiende la vida de ser descubierta en su fondo de locura,
de inconciencia, de escollera.
Por primera vez un escritor joven – nada más que un literato – se meterá a
seguir sus pesquisas novelescas, sin más ambición, sin ningún intento de manía
castiza y sin el deseo de alargar la serie interminable de un «rocambolismo»
cualquiera.
Además, de la mala España, de la acechante, de la de los hijos de mala
madre y hermanas peores, hay que huir, hay que apartarse. Silverio Lanza me dio
un alto ejemplo que no puedo olvidar. Estaba remoto como una Groenlandia
extrema en su casita de Getafe.
Hay que huir. El destierro voluntario no tiene ninguna humillación y todas
las ventajas; entre otras que, a última hora, en la hora ciega y claudicante, no
lleguen los falaces y anodinos discípulos al pie de la poltrona.
Allí escribiré las novelas insospechadas. No las que se arman con
caracteres conocidos en la superficie de la vida, sino las otras, las que llegan a las
playas solitarias plácidas y últimas del invierno portugués.
Balzac agotó los personajes tópicos. Los demás le continuaron por el
mismo camino. Yo voy a comenzar más por lo último, por lo postrero, por lo que
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está detrás, y espero lograr las novelas que verifiquen últimas autoinspecciones
no en uno mismo, sino en el pozo de los personajes, en su mar profundo.
Espero vivir en paz y silencio, sin hacer visitas, sin encontrarme por los
caminos a los que debiera buscar otros lugares escondidos que hay para la propia
iniciativa. Sólo la posibilidad de encontrármelos me hace temblar a veces y temo
que la casa que se construye más allá no sea la del desconocido, pues eso puede
ser una nube en el ojo que cubra todo el paisaje.562
A construção de El Ventanal, em simultâneo com a sua produção artística, ocupa
a atenção de Ramón em Portugal. No entanto, o ano de 1923, em Madrid, está conotado
com a nomeação de Gómez de la Serna para Secretário Geral do Ateneo da capital.
É a primeira vez que se atreve politicamente, e possivelmente a única, se
excluirmos algumas declarações de cariz mais político.
Organiza-se um duplo banquete em sua honra, com a presença de vários ilustres
como Luis Buñuel, Federico García Lorca, Azorín, León Felipe, entre outros. Porém, o
perfil do literato não se adaptava a semelhante cargo e Ramón apresenta a sua demissão
pouco depois.
Sobre a passagem pelo Ateneo de Madrid, o escritor escreveria anos mais tarde:
A mí no me iba a servir de nada ese puesto que a otros les había servido
para medrar en la política, en el periodismo, hasta en la literatura oficialista.
Yo iba a pura pérdida, pero me gustaba entrar en el secreto, en el fondo
del escenario, ver la trama, el ensayo general.563
Ao contrário de António Ferro, inúmeras vezes acusado de carreirista e com uma
biografia conotada com o poder político e as mais altas esferas de interesse político-social,
Ramón vê o fenómeno da política com o olhar que o caracteriza:
El secreto de la política está en la contemporaneidad por la cual todos los
contemporáneos son dueños de los tesoros de que consta la hacienda de la vida y
por lo tanto los quieren gozar.564
Esta noção de contemporaneidade política poderia justificar o futuro político do
seu congénere português que, como a presente tese tem vindo a explorar, alguns afirmam
ser seguidor da estética ramoniana.
Após estas breves alusões a um Ramón institucionalizado, ainda que por escassa
temporada, no Ateneo de Madrid, aproveitamos uma referência que o próprio faz a um
dos banquetes dados em sua honra. Gómez de la Serna recorda que «se brindó en italiano,
polaco, inglés, gallego, catalán, vasco y castellano»565. Logicamente, como estamos em
claros «anos de influência portuguesa» na biografia de Ramón, prima pela sua ausência
um brinde na língua de Camões.
Aproveitando esta breve referência àquele que é conhecido como o «príncipe dos
poetas portugueses», Luís Vaz de Camões, encontrámos durante este período uma
importante colaboração de Ramón Gómez de la Serna na revista Alfar566, editada na
562

Ramón Gómez de la Serna [1924] (1999), op. cit., pp. 728-733
Ramón Gómez de la Serna [1948] (1974), op. cit., p. 359.
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Ibidem, p. 418.
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Ibidem, p. 374.
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A revista Alfar, que encontraremos mencionada por António Ferro na célebre entrevista a Ramón em
1924, insere-se num período que vai desde o final do Ultraísmo até à Geração de 27, apresentando-se como
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Corunha entre os anos de 1923 e 1954. Esta revista galega publicou três colaborações de
Ramón no ano sobre o qual agora nos debruçamos: «El alba»567, «Los Muertos y las
Muertas»568 e «Laudas»569, durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro,
respetivamente.
É notável o tom greguerístico e reflexivo (sendo «El alba» um interessante
exercício ensaístico) que o autor de Ismos cunha a estas colaborações. Camões aparece
associado a «Laudas» e à «pobreza exclamativa» de algumas lápides históricas que,
segundo a visão ramoniana, pecam por demasiado lapidárias para a personalidade que
albergam. A do poeta português é para Ramón um claro exemplo dessa penúria
exclamatória e eis então que aparece, por entre as campas de Afonso X, de Virgílio, de
Maquiavel, de Santa Teresa de Ávila e, até mesmo de Lucrécia Borgia, como bem a
conhecemos do mosteiro dos Jerónimos: «Aquí jaz Luiz de Camoens, príncipe dos poetas
do seun tempo: viveo pobre e miserabelmente, é así morreo»570.
A ausência de presença portuguesa no Ateneo em Madrid é evidente e contrasta
com a presença constante de elementos portugueses na obra e no quotidiano da época de
Ramón. Esta afirmação adquire ainda mais ênfase pois estamos a fazer menção ao ano de
1923, ano em grande para a sua produção literária, com a publicação de quatro obras
importantíssimas e inseridas, por alguns estudiosos, no «período português» de Ramón.
Referimo-nos a Cinelandia571, a El novelista, a La Quinta de Palmyra e, principalmente,
a La Roja, que conhece tradução para português em A Ruiva, neste mesmo ano, sendo
publicada em espanhol cinco anos mais tarde, em 1928.
Ressalve-se que o nosso estudo não incidirá diretamente sobre a obra Seis Falsas
Novelas, publicada em 1927, no entanto inserida no período de El Ventanal, como
anteriormente tivemos oportunidade de mencionar, pelo próprio Gómez de la Serna572
nas páginas de Automoribundia (1948). A falta de conotação temática direta, a par da
posteridade da sua publicação, levou-nos a preterir esta narrativa na nossa investigação
em prol de El novelista e La Quinta de Palmyra, com uma breve alusão a Cinelandia
mediante uma perspectiva histórica do cinema português.
Portanto, chegados a este ponto, aproveitemos o contexto para nos debruçarmos
sobre estas duas obras, tidas como emblemáticas quanto a um certo retrato de Portugal e
da identidade nacional na novelística de Gómez de la Serna, com especial destaque para
a cidade de Lisboa e para a costa limítrofe à capital portuguesa.

um interessante elemento de valor documental para a nossa investigação. Prolífera em prestigiosas
colaborações, a alma desta publicação foi o poeta e crítico uruguaio, a exercer funções de cônsul na
Corunha, Julio J. Casal (1889-1954). Para compreendermos um pouco mais pormenorizadamente a
importância desta publicação, é pertinente a leitura do estudo crítico de Víctor García de la Concha. Cf.
Victor García de la Concha, “Alfar: Historia de dos revistas literarias: 1920-1927”, Cuadernos
Hispanoamericanos, nº255, 1971, pp. 500-534.
567
Cf. Ramón Gómez de la Serna, “El Alba”, Alfar, nº33, 1923, pp. 61-62.
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Cf. Ramón Gómez de la Serna, “Los Muertos y las Muertas”, Alfar, nº34, 1923, pp. 108-109.
569
Cf. Ramón Gómez de la Serna, “Laudas”, Alfar, nº35, 1923, pp. 152-155. Reproduzido parcialmente
nos anexos como Figura 48.
570
Ibidem, p. 152.
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Aproveitamos para fazer menção de, durante a nossa investigação em alguns exemplares da revista Alfar,
ter sido possível constatar a existência de uma colaboração de Ramón, em Maio de 1924, que corresponde
a um capítulo de Cinelandia (1923) intitulado «Los Cocktails Absurdos». A colaboração homónima não
corresponde exatamente ao texto publicado no livro de 1923, sendo o capítulo publicado na revista literária
galega uma versão estendida (quem sabe um primeiro rascunho) de «Los Cocktails Absurdos» de
Cinelandia (1923). Cf. Ramón Gómez de la Serna, “Laudas”, Alfar, nº40, 1924, pp. 378-379 e Cf. Ramón
Gómez de la Serna [1923], Cinelandia, Madrid, Valdemar, 1995, pp. 80-82.
572
Veja-se Ramón Gómez de la Serna [1948] (1974), op. cit., p. 444.
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No entanto, não pretendemos verificar como estas obras surpreendem com
explícitas referências ao espaço geográfico português e como daí Ramón parece esboçar
uma pretensa ideia de identidade nacional com características muito particulares573, dado
que, tanto El novelista como La Quinta de Palmyra, são obras que carecem do que
consideramos ser uma perspectiva generalizada do território português.
A prosa ficcional, compreendida nestas obras, centra-se em Lisboa e nos arredores
da capital que associamos a cenários atlânticos bem conhecidos de Ramón Gómez de la
Serna como as zonas do Estoril, Cascais ou Sintra.
Esta «janela» aberta para o oceano, apesar de arcádica e com horizontes a
contemplarem o legado colonial de um país eminentemente rural e periférico (a permitir
mesmo em ambiente cosmopolita fáceis dicotomias entre cidade e campo), não vislumbra
a interioridade lusa a não ser em meras referências a produtos agrícolas e alimentares574
ou indumentárias típicas575, suscetíveis de extrapolar ao resto do país.
O núcleo central remete-nos para a capital portuguesa, ao ponto de em La Quinta
de Palmyra a encontrarmos como o único topónimo a ser mencionado através do seu
verdadeiro nome e, em El novelista, a ser elevada pelo próprio Ramón ao estatuto de «La
Ciudad Novelística».
Eis o motivo pelo qual decidimos concentrar a nossa atenção naquilo que
consideramos ser um retrato literário mais de Lisboa do que de Portugal, através da ótica
de Gómez de la Serna nas narrativas em questão, aprofundando assim a perspectiva do
autor sobre a capital portuguesa iniciada no epílogo de Peregrinaciones (1916) de
Colombine, confirmada nos capítulos «Cartas desde Portugal» e «Segundo viaje a
Portugal» de Pombo (1918), que nos remeteram para esse mencionado iberismo cultural
sui generis do criador das greguerías, e compreendida entre La sagrada cripta de Pombo
(1924), onde encontrámos o fragmento recém-reproduzido escassas páginas atrás
dedicado ao seu «retiro» no Estoril.
Cientes do enorme potencial destas obras, ainda passível de ser aprofundado à luz
de novos dados relativos à presença de Ramón em Portugal neste período (alguns dos
quais avançados através do presente estudo), centrar-nos-emos, ainda que brevemente, na
análise primeiro de El novelista e posteriormente de La Quinta de Palmyra.
Formado por 47 capítulos breves, repletos de enredos novelísticos diversos,
podemos considerar El novelista como uma espécie de pastiche576 em que Ramón nos
apresenta, com destreza refinada, desde «autoparódias da sua obra anterior» a fragmentos
573

Neste âmbito, remetemos para a ensaística, já mencionada, de Ângela Fernandes que explora esta
perspectiva de Gómez de la Serna do país onde residiu no período agora em questão, recorrendo à análise
destes dois textos e enlaçando-os com um conto mais tardio, “El cólera azul” (1932), onde, para além do
património colonial português, encontramos a cidade de Lisboa como pano de fundo. Veja-se Ângela
Fernandes (2014), op. cit., pp. 37-49.
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Veja-se o original pesadelo de Lisboa associado aos bacalhaus pendurados ao ar livre: «La pesadilla de
Lisboa eran sus numerosos bacalaos como ropa tendida; todos con sus hermosos números del precio como
si fuesen sus iniciales. Bacalaos fuera de las tiendas y bacalaos corretones en manos del hombre
cuaresmático que arrastra diez bacalaos por la empuñadura de su cola y va dejando un reguero de olor
revolviente a su paso.». Ramón Gómez de la Serna [1923] (1973), op. cit., p. 206. E também o ambiente
das tabernas onde «se vende abafado»: «Entraba en las tabernas en que se vende abafado y escuchaba las
conversaciones que se abren como álbumes en esos antros en que se encuentra muchas veces a un borracho
tirado por el suelo.». Ibidem, p. 216.
575
Veja-se este particular excerto La Quinta de Palmyra, com a única referência a topónimos regionais
portugueses fora do espaço de Lisboa e dos seus fictícios arredores: «Y el hombre del mac-ferland del
Alentejo – largo sobretodo gris guarnecido de pieles de raposa – que dejaba malheridas y sin habla a las
mujeres, también andaba por Lisboa en aquella ocasión.». Ramón Gómez de la Serna [1923] (1982), op.
cit., p. 276.
576
Veja-se Nöel M. Valis, “El novelista, por Ramón Gómez de la Serna, o la novela en busca de sí misma”,
AIH. Actas IX, 1986, pp. 419-428.
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do género erótico, detectivesco, oitocentista e de ambiente tipicamente castelhano, entre
outros577.
Estamos perante uma narrativa de difícil classificação que não visa nem a ação
nem a verossimilhança, mas sim o próprio conceito de novela através da personagem
principal de El novelista, Andrés Castilla, esse «novelista-protagonista» perfeitamente
aceitável como alter-ego de Gómez de la Serna.
À semelhança do género greguerístico, para Ramón, escritor trapeiro e astuto,
todos os objetos, todos os materiais, todos os «detritos literários», são aproveitáveis na
narrativa ramoniana, fazendo com que, como Nöel M. Valis (1986) evidencia, El
novelista seja uma «novela-bricolage»578, em constante construção, porém, se for
desmontada, não apresenta um coração, um centro nevrálgico, apenas partes separáveis,
suscetíveis de se dissecarem em metanarrativas, como é o caso de «El inencontrable».
E é numa dessas partes separáveis que encontramos o novelista-protagonista na
cidade de Lisboa, mais precisamente em cinco capítulos, desde o XXXIII ao XXXVII,
respetivamente intitulados: «En la ciudad novelística»; «La ciudad de los personajes de
novela»; «Por las calles intrincadas»; «Días de lluvia» e «En vísperas del embarque»579.
Nestes capítulos encontramos Andrés Castilla, à semelhança da biografia do seu
autor, alojado num hotel lisboeta, a redigir a novela «El inencontrable», igualmente
ambientada em Lisboa e protagonizada por Rivas Ericson, um detetive irlandês, de
origem andaluza, contratado por um aristocrata da mesma nacionalidade para procurar na
capital portuguesa o seu filho em paradeiro desconhecido.
Basta uma leitura atenta aos títulos dos capítulos para reconhecermos a
importância da cidade de Lisboa, a «ciudad novelística», tanto na diegese principal, isto
é, a do novelista-protagonista cujo método de trabalho o coloca in situ da diegese
secundária, centrada na investigação do detetive irlandês.
Note-se que é o próprio Andrés Castilla quem justifica, logo nas primeiras linhas,
o porquê da ambiência lisboeta, enunciando que tinha ido para a capital portuguesa
escrever uma novela pensada há bastante tempo, cuja base guardava na sua imaginação,
mas que o desenlace encontraria na cidade da foz do Tejo, segundo o próprio, «la ciudad
del novelista», superando a tradição de Marselha580, com uma luminosidade inefável.
Vejamos:
Lisboa tenía el intrincamiento de la novela y, al mismo tiempo, no se sabía
que novela era la que se escondía en cada rincón.
Muchas de las novelas del novelista estuvieron escritas en hoteles de
Lisboa, después de encontrar el verdadero desamparo novelístico de la gran
ciudad, sugeridora de novelas más típicas de novelería y con las novelas
manifiestas en sus rincones. Aprieta la imaginación en sus calles, pero no encauza.
Andrés Castilla había salido muchas veces en la oscura noche madrileña,
dejando envueltas a la ciudad en la nevada sábana de sus sueños fríos y había
entrado, con el gabán al brazo como capeador ya del otro lado de la barrera, en
una Lisboa soleada y primaveral, la Lisboa de luz inefable.
Había ido a Lisboa para escribir una novela pensada hacía tiempo.
La base de la novela iba en su imaginación. El resto lo encontraría allí.581
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Ramón, conhecedor na primeira pessoa da cidade de Lisboa, encontrou na capital
portuguesa a atmosfera perfeita para «El inencontrable» do seu alter-ego novelista que
coloca o irlandês, de origem peninsular, Rivas Ericson a deambular por uma urbe
marginal, porém repleta de tradições e cuja identidade transparece diáfana (em contraste
evidente com a penumbra de capítulos anteriores de El novelista) pelas ruas em qualquer
época do ano.
Encontramos nesta ideia um símil com a forma como Valis viu esta obra de ficção
de Gómez de la Serna, isto é, El novelista (1923) acabou por ser um exemplo de criação
paródico de uma novela marginal contra a grande tradição reivindicada como cânon
novelístico582.
Admitimos esta perspectiva e vemo-la reforçada por Carolyn Richmond (1992),
ao assumir que os leitores desta obra são convidados por Ramón a assumir uma atitude
de voyeurismo face à diegese principal protagonizada por Andrés Castilla e que, no seu
conjunto, possivelmente, constitua uma espécie de espelho literário, a disfarçar uma
autobiografia, que permitiu a Gómez de la Serna, o derradeiro novelista, observar como
voyeur a sua própria intimidade583.
No que ao nosso estudo concerne, as experiências narrativas de Ramón,
personificadas pelo protagonista de El novelista, são provas em território literário de
circunstâncias vitais do autor, quer em termos estéticos e da sua grande capacidade
criadora, quer de várias estadias dentro e fora de Espanha.
Cronologicamente, o ano de publicação de El novelista permite-nos localizar
Ramón em Portugal, onde já dispõe do seu imóvel no Estoril terminado e habitável.
Contudo, para além do seu relacionamento com a crítica, os leitores e o mundo editorial
que transparece através de Andrés Castilla (e pouco dista da do próprio autor no
fragmento de La sagrada cripta de Pombo584), encontramos de elevado interesse a
decisão final de a personagem-novelista se retirar na costa napolitana o que, como
sabemos, aconteceu, brevemente, na biografia do espanhol dois anos depois, em 1925,
como veremos mais adiante.
Feito este ligeiro avance, retomamos a nossa linha de argumentação para afirmar
que Ramón/Andrés aproveitou todos os mistérios de Lisboa para confecionar El
novelista, ambientando, em simultâneo, ambas diegeses pelas ruas da capital (Ruas do
Ouro, Augusta, do Arsenal, Arco de Bandeira, etc., até aos «barrios empinados de la
Alfama»585) e locais emblemáticos, como o Cais do Sodré ou a Praça do Comércio,
chegando mesmo a embarcar a personagem de Rivas Ericson em direção a Cascais em
busca do aristocrata perdido que acabará por encontrar como pai de uma família
multiétnica, algo perfeitamente verosímil graças ao património colonial português.
Lisboa assume-se como a cidade, por excelência, da novela, onde deambular pela
mesma é flanar em busca de personagens, uma vez que é impossível para o novelista
distrair-se do seu ato de criação:
El novelista paseaba por Lisboa como el que busca la pareja de un
candelabro que le dejó su abuelo, es decir, lo inencontrable entre lo inencontrable.
[…]
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Lisboa arrojaba al pasajero contra un final de ciudad desolada, frente a un
trozo de ciudad estratégico.
Todas las numerosas ventanas de la ciudad eran como personajes de
novela, verdaderos personajes de novela.
Era la ciudad novelística por aquellos tipos de vida acabada en ella,
numerosos viejos completamente aislados y con bigotes de especies desaparecidas
y viejas de larga vida vencida. Los mejores ingredientes de novela. […]
En los paseos por la ciudad no se distraía de la novela. Se paseaba el
novelista como en el rato de asueto fuera de la jaula del trabajo. Toda la ciudad le
acosaba a esa hora para que volviese a tramar su novela. Era la ciudad emulativa
de la narración. «Corto el asueto y numerosa la imaginación», era el lema de
Lisboa la novelística.
¡Qué inagotable de novelas se presentaba!586
Mais uma vez, encontramos nesta última exclamação um teor parecido ao de «Allí
escribiré las novelas insospechadas»587, esse manifesto desejo, conhecido e compilado
em 1924, de criar a partir do seu «hotelito do Estoril», cuja atmosfera, apesar de mais
recatada e atlântica, não difere em essência do «hotel Francfort» da Rua de Santa Justa,
onde Ramón conscientemente alojou o detetive irlandês para encontrar «El
inencontrable», porque «sin estar lejos del centro gozaba de esa reserva en una calle
transversal, que conviene a las meditaciones, las perspectivas y las cautelas […] en
aquella claridad tendida al sol que se disfrutaba en Lisboa»588.
Contudo, estes cinco capítulos de El novelista ambientados em Lisboa, dos quais
nos é permitido extrair o conto igualmente contextualizado na capital lusa, deixam-nos
com uma incerteza: será essa Lisboa ramoniana, que «tenía una cosa de atrio del mar, de
atrio para todas partes»589, em essência diferente dessa varanda «sem medo de solidão»
que Ramón procurava encontrar no seu El Ventanal, recém-construído?
Como poderemos comprovar num capítulo pertinente, parece-nos sim veraz
afirmar que a costa lisboeta determinará o que Ramón, anos mais tarde, entenderá por
«Essência de Portugal». Uma visão claramente alicerçada na sua experiência como ilustre
residente no Estoril, localidade que pode ser associada a «aquel rincón de Portugal, junto
al pueblecito de Ardantes, la paz del mundo era regia y aquella Quinta respiraba felicidad
y sosiego»590.
Note-se que estamos perante um fragmento de La Quinta de Palmyra que, apesar
da toponímia inventada, da qual se salva Lisboa591, bem se poderia adequar à atmosfera
oitocentista tão do agrado de Ramón e que este encontrava no horizonte português
vislumbrado desde o seu idealizado imóvel estorilense, cujas cortinas duplas (visillos em
espanhol) não escondiam o prazer do voyeurismo.
É impossível fazer menção ao «período português» de Ramón sem nos
assomarmos a este imóvel, herança «de tipo noble y señorial, la clara casa portuguesa»592,
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propriedade de Palmyra, «con su particular ortografía portuguesa»593, e cuja «voz tenía
la suavidad infantil que la daba el portugués»594.
Tal impossibilidade reside no facto de reconhecermos nas janelas da Quinta
edificada na narrativa a mesma conceção de «ventanas de Europa», tão afim ao ambiente
criado no seu próprio El Ventanal. Atentemos ao seguinte fragmento:
[Armando] Asomado a las ventanas de la Quinta, pensaba que aquéllas
eran las ventanas de Europa; las ventanas del otro lado, las ventanas finales que
daban a la luz del descampado mar de quince días de travesía. Devolvía aquel
cielo la luz extensa y desorbitada del solar Océano Atlántico.
Eran las ventanas para lanzar los suspiros del alma desalada que al llegar
al borde último de los continentes y las penínsulas suspira con fuerza y la gusta
irse en el suspiro ancho y desahogado del cielo que se remonta y huye.595
Estamos perante um excerto associado ao primeiro de um repertório de amantes
da personagem central. Trata-se, pois, de Armando Vivar, falso aristocrata espanhol cuja
nostalgia da sua capital madrilena o levam a abandonar a comodidade do amor português,
sendo o único de um total de cinco personagens masculinas a apresentar alguma
densidade psicológica e uma possível associação com o próprio autor de La Quinta de
Palmyra (1923).
Efetivamente, Armando é o amante que apresenta mais complexidade e tem mais
peso no total da obra. Note-se que encontramos a sua presença até ao décimo capítulo da
obra, num total de vinte e sete, sendo os restantes capítulos povoados por Fausto (o
engenheiro de minas com propensão para o jogo e a especulação), por o doutor Samuel
(judeu de origem norte-americana), por D. Félix (pianista e o único declaradamente
português cuja exuberância roça o pedantismo) e por o Capitão Buonaventura (ciumento
marinheiro, lacónico e solitário).
Todos, admitindo uma possível exceção do espanhol Armando Vivar, são a
personificação de focos diferentes, os quais, como assinala Carolyn Richmond num
estudo crítico da obra596, representam mais tipos do que indivíduos a coexistirem com a
protagonista portuguesa que, em analogia com a sua propriedade, vivia em independência
da paisagem, contudo em plena cumplicidade com a mesma:
Frente y contra el mundo estaba la Quinta. Ofrecía su fachada como los
gimnastas que hacen exhibición de su pecho. […]
Vivía la Quinta en independencia del paisaje.
[Palmyra dizia] «Los árboles y todo me conoce. Todo clama por no
convertirse en jardín abandonado ya que todo está en tan precioso y lejano rincón
del mundo.»597
Neste aparente paradoxo, entre independência e cumplicidade da protagonista
com o espaço da narrativa, somos levados a sublinhar que são certos detalhes de relativa
liberdade sexual que permitem a linha argumental de La Quinta de Palmyra – com a
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protagonista em busca de um amor masculino para compensar a solidão do seu mundo
(por vezes remetida para saudade598 desnecessária ou hiperestesia excessiva599) –
culminar numa relação homossexual600 com Lucinda, nesse desenlace harmonioso entre
as personagens e a natureza do local que as alberga601.
Ramón escolheu a quinta de Ardantes – essa visão simbólica e arcádica do Estoril
– como núcleo da obra ao ser o local favorável às aventuras amorosas de Palmyra, que
tanto caracterizam a época602, como o próprio espaço. Isto é, um lugar de recreio e recato
propício para atitudes tidas como socialmente levianas, acessíveis aos habitantes de
origem social alta que habitam a grande cidade, neste caso, declaradamente e sem
artifícios toponímicos, Lisboa.
Sem dúvida, La Quinta de Palmyra (1923), uma narrativa aparentemente simples
(principalmente se a compararmos com El novelista do mesmo ano), resulta numa obra
cuja temática, associada ao espaço simbólico conotado com uma parte de Portugal, é
efetivamente mais complexa e digna de estudos mais aprofundados que estas páginas não
proporcionam.
Não temos dados que nos permitam afirmar qual das duas obras se escreveu
primeiro, sendo mesmo possível aceitar-se uma simultaneidade de escrita, porém, temos
constância da primeira versão de La Quinta de Palmyra haver aparecido nos números 33
e 37 de La Pluma603, entre os meses de Fevereiro e Junho de 1923, sendo esta versão,
segundo o estudo crítico de 1982, apenas dois terços da novela completa publicada em
1925. O facto desta edição de 1925 contar com a data de 1923 no Copyright faz com que
598
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se aceite a sua data de publicação no mesmo ano de El novelista. Por sua vez, encontramos
dados cronológicos que remetem para a divulgação desta última em começos de 1924, ao
ponto de, em algumas resenhas biográficas sobre Ramón, encontrarmos El novelista com
datação de 1924.
A falta de exatidão cronológica não põe em questão estarmos perante as duas
obras mais conotadas, quer em temática, quer em imagética, com o espaço português onde
Ramón habitou durante esse período.
Optámos por nos focar nestas duas obras e aludir brevemente a Cinelandia (1923),
pois esta obra direciona-nos para outro lugar, distante do nosso espaço em estudo,
Portugal, centrando-se numa cidade falsa e irreal, uma capital do cinema apócrifa, que,
sob a ótica de Gómez de la Serna, se apresenta ao leitor como uma fábrica mundial de
sonhos à qual acodem, de todas as partes do planeta, inúmeras personagens em busca da
glória no grande ecrã.
No entanto, devemos recordar, ainda que de passagem, que o Estoril, poucos anos
mais tarde, esteve vinculado a uma quimera de aí se edificar um «Hollywood Português»,
sendo uma ideia sustentada por António Ferro, cinéfilo assumido, e seguramente
conhecedor das páginas de Cinelandia do seu amigo Ramón, como podemos comprovar
pelas recentes investigações de Carla Ribeiro (2020):
Estas ideias [de contrabalançar na Europa o gérmen da indústria da
cinematográfica americana] alinhavam ao lado de outras, mais antigas, que
queriam no Estoril um Hollywood Português, isto é, um “grande centro
cinematográfico internacional europeu”, que teria obrigatoriamente de se
encontrar num país de sol, como Portugal. Esta conceção tinha sido sustentada,
entre outros, por António Ferro, que, depois da viagem a Hollywood, defendeu
que o país reunia as condições necessárias para se tornar na “Califórnia do velho
mundo”, uma vez que possuía “as mesmas condições de luz, o mesmo clima
temperado, a mesma abundância de cenários naturais”. O projeto, megalómano,
não vingou.604
É possível que o potencial cinematográfico do Estoril esteja por detrás dos
holofotes de Cinelandia, contudo não podemos associar esta obra de Ramón à paisagem
portuguesa com o mesmo desembaraço com que o fazemos para El novelista ou La Quinta
de Palmyra, com, a título de exemplo, este excerto do capítulo «La Última Amazona»,
cuja técnica narrativa, fundamentalmente visual, mas sem descurar em lirismo, poderia
ser adaptado à sétima arte:
El camino portugués, solitario y arbolado, se encantaba con la amazona.
Necesitaba esa emulación. Sólo por el hecho de que transite por los caminos una
amazona, habrá más florecillas en las cunetas. […]
Todo el paisaje portugués se conmovía con el paseo de Palmyra y se notaba
después en el resto de la tarde la dulzura que había impuesto al ambiente el paso
de la amazona. Hasta había algunos árboles del camino que la rozaban, que la
querían abrazar. […]
Había pasado por los más rústicos caminos. Los caminos solos, soleados
y lejanos, de Portugal; los caminos llenos de las antiguas fábulas y las viejas
consejas, en que no sólo figuran hidalgos aldeanos como en los de Galicia, sino
reyes y finos aristócratas y damas de habla fina y cortesana.605
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Note-se que a referência ao espaço galego em comparação com o ambiente dos
caminhos rústicos portugueses (ou melhor, da Estremadura portuguesa), sem chegar a ser
recorrente, será uma característica da sua ensaística com a qual nos voltaremos a deparar
e abordaremos em páginas vindouras.
Neste ponto, ao invés de El novelista, o carácter relativamente periférico do
espaço predominante da novela La Quinta de Palmyra faz com que se permita afirmar
que Ramón reduziu a capital lisboeta a uma essência quase simbólica dentro da totalidade
da ação606.
A Lisboa de Ramón, antevista nesta obra linear através dos amores de Palmyra
(cuja estadia dos amantes na casa de tipo nobre e senhorial de Palmyra se afigura quase
como elos de uma cadeia), é uma resposta ao silêncio necessário, mas que perigosamente
se pode tornar opressivo em Portugal, onde, segundo o autor espanhol, «é maior que em
todo o mundo»607.
Se a monotonia periférica da quinta de Ardantes, apesar da beleza do entorno
natural, promovia a deserção dos amores de Palmyra, por sua vez, Gómez de la Serna
opta por reduzir a capital portuguesa a uma essência quase simbólica dentro da narrativa,
quer por ser, como já mencionámos, o único topónimo real, quer por estar conotada com
um capítulo em que o ambiente lisboeta ampara uma ideia de submissão da figura
feminina perante certos arquétipos de masculinidade que encontramos personificados na
personagem do Capitán Buonaventura, esse marinheiro propenso ao ciúme e à solidão.
Note-se que no capítulo em questão, o vigésimo segundo intitulado «Los
candelabros del piano, el viaje a Lisboa y el marino», é explicativo de como a capital era
um elemento de perigo para uma personagem como Palmyra, cuja plenitude física e
psicológica se encontrava portões adentro do seu imóvel que não abandonara nem em
prol de Lisboa, nem de Paris, como fizeram alguns dos seus antepassados. A «quinta» e
Palmyra são indissociáveis em feminilidade e arraigo, daí que a vizinha capital se
afigurasse como um risco que apenas corria quando se lhe acabava o café.
É interessante vermos, pela primeira vez neste estudo, como Ramón valoriza este
elemento repleto de cafeína que tanto apreciou e sobre o qual versou como poucos, sendo
que o café (neste caso português) merecia que uma dama se arriscasse pelas ruas varonis
da cidade608 para repor o seu conteúdo não só na sua despensa, mas também na sua vida
afetiva, como podemos provar com palavras da própria personagem:
[Palmyra] Generalmente no iba a Lisboa más que cuando se la acababa el
café. […].
«El café bueno – se decía ella axiomáticamente – mantiene al amante.»
[…]
En Lisboa comenzó a vagar por las calles cuando tuvo el pretexto de su
kilo de café.609
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Com o pretexto de se guarnecer de café na capital, Palmyra acabou por «meterse
en un café, en ese cualquier café del destino que no se ha elegido»610, e é num ambiente
de café onde apenas se serve cerveja que a dona da quinta de Ardantes foi abalroada pelo
derradeiro amante masculino, esse «marino [que] traía los galones circunflejos del mar,
galones más graves que los de la tierra»611 e cuja relação culminou num acidente de coche
quase mortal para Palmyra.
A pretensa comodidade associada ao amante marinheiro612 encontrado em Lisboa
não poderia ser mais ilusória, pois o Capitão Buonaventura, com a sua figura que tinha
«algo de centauro»613 e de laconismo, terminou com um sentimento literal de engarrafado
no ambiente natural e arbóreo da quinta de Palmyra: «Soy un corcho en una botella
verde»614.
Nem mesmo a ambiência a caminho de um apócrifo Palácio Russo (retratada
como «La verdad silenciosa y saudosa de Portugal se sentía en aquel camino acaracolado
entre árboles con musgo y liquen en sus troncos, con algo de los primitivos apóstoles del
mundo.»615), impediu a tragédia, não só da carroça projetada para o abismo, como
também o desaire amoroso de uma protagonista feminina que, apesar de poder ser acusada
de uma certa leviandade, encontrou nos seus amantes relações incompletas, nas quais
como este fragmento demonstra acabava por estar a falar em vão, sendo a sua voz apenas
ecos de tempos antigos:
Palmyra seguía hablando sola, y con medias frases decía: «o mar na praia
a chorar»… «as fontes da sombra»… «minha janela estará aberta»… «sombrias
borboletas»… «pombas doloridas da noite»… «os vinhedos em repouso»…
En los vericuetos portugueses es donde queda un eco del tiempo antiguo,
las últimas ráfagas del pasado como gallinas vivas del tiempo antiguo que se
entretienen en su última plazoleta de árboles, en cualquiera de esas plazoletas que
nadie trazó y que son su refugio.616
Salientamos que a visão de Ramón sobre Portugal, que circunscrevemos a Lisboa
e à Costa do Sol portuguesa, em El novelista é mais deambulatória, de carácter mais
flâneur (algo comum a outros autores europeus da época), e cujos passos podem ser
identificados através do novelista Andrés Castilla e da sua personagem detectivesca, o
irlandês Rivas Ericson. Porém, em La Quinta de Palmyra, Ramón explora a perspectiva
de uma certa portugalidade mais periférica, ao invés da obra anterior mais centrada na
cidade de Lisboa, onde a subjetividade do espaço e das personagens adquire contornos
mais labirínticos em que o tempo presente se perde nos ecos do passado, dos quais o autor
tanto salienta verdades silenciosas como silêncios opressivos.
Em La Quinta de Palmyra o paradoxo português, permita-se-nos esta expressão,
torna-se mais evidente do que em El novelista do mesmo ano e tida como uma obra mais
complexa ao nível da narratologia. No entanto, no que diz respeito à nossa linha de
investigação, a «verdade saudosa» que Ramón associa a Portugal e à sua Palmyra não é
fatalista, nem hiperestésica, é pragmática (sem abdicar do convencional lirismo
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português617) e não fosse a personagem principal, após tantos amores masculinos gorados,
encontrar o amor numa relação homossexual com Lucinda, malvista pela sociedade da
capital dominante, contudo, como antes aludimos, felizmente consentida pela quinta onde
habitam em harmonia com a natureza.
Obviamente que a nossa análise a ambas obras de 1923 peca por síntese e
merecem mais atenção no âmbito total da obra de Ramón para não termos unicamente,
recorrendo à ideia de Carolyn Richmond (1982), «Una Sinfonía Portuguesa» (pois
parece-nos ouvir mais «Uma Sinfonia da Costa Lisboeta»), mas sim uma autêntica
«Ópera do Portugal Ramoniano».
Concluída a decomposição dos elementos alusivos a Portugal presentes em El
novelista e La Quinta de Palmyra (com uma mera, mas importante, menção a uma
Cinelandia cujos holofotes são de luz estorilense), aproveitemos para continuar a explorar
elementos biográficos de Ramón Gómez de la Serna, ainda contextualizados no ano em
questão e que nos propomos explorar neste capítulo, isto é, 1923. Portanto, neste âmbito,
apesar da ausência de brindes lusos no Ateneo madrileno, temos constância da passagem
de Joaquim Manso618 por Madrid, a 11 de Julho de 1923, e de como a hospitalidade tão
franca de Ramón ficou registada pelo português, tal como a sua conversa que no ano
seguinte seria publicada em O Fulgor das Cidades619 e que daria a conhecer em Portugal
um pouco do ambiente literário espanhol de então e alguns dos seus postulados estéticos:
Tive uma certa dificuldade em encontrar o tom exacto da nossa
conversação. Perdíamo-nos um do outro. Divagávamos. Para cortar hesitações,
perguntei-lhe:
- “Qual a orientação literária e artística das novas gerações em Espanha?”.
- “Desejaria muito poder responder-lhe, mas não posso. Actualmente não existem
escolas, sistemas nem cânones. Ignoro mesmo se há uma linha geral, mais ou
menos precisa, no movimento da nossa jovem literatura. Repercutem-se aqui
certas correntes moderníssimas estrangeiras. No entanto, não creio na duração da
sua influência”.
- “A tradição das letras espanholas, tão cheia de carácter, pitoresco e fulgor
latino, continua a ser respeitada ou perde-se no meio da confusão mental desta
hora sem norte?”.
- “Nós nunca seremos escravos do passado. Basta a sinceridade dos nossos
esforços, para que nos conservemos fiéis à tradição. Esta vive no nosso
inconsciente, sendo, por assim dizer, o Evangelho da terra e da raça”.
- “E a sua obra, em que relação está ela com o ambiente histórico e actual
da sua pátria?”.
- “Eu escrevo sem ideias preconcebidas. Ouço a minha sensibilidade, que
me guia, sem erro possível, na revelação do meu espírito. Sou um apaixonado da
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modernidade, dando à minha imaginação plena liberdade de voo. Busco o mistério
e o frisson de certas sensações excepcionais. Interessa-me também muito e muito
fazer ver o que há de admirável e latente nas coisas vulgares. Cultivo o
maravilhoso, para melhor compreender a vida como uma féerie”.620
De igual importância é a colaboração de Ramón na revista lisboeta,
Contemporânea, que nos leva a deduzir que o espanhol pudesse ter exercido funções de
mediador artístico para a presença dos «Novos» em Madrid, pois, numa entrevista a José
Dias Santos, José Pacheco menciona a intenção de «realizar em Madrid uma grande
Exposição onde concorram apenas os Artistas Novos de Portugal»621.
Porém, será ao prólogo de António Ferro, «À Maneira de Prefácio», para A Ruiva
(1923) do escritor espanhol, datado de 28 de Julho, que dedicaremos especial atenção em
páginas vindouras desta tese e num contexto mais adequado ao seu estudo.
Ainda no âmbito da revista de José Pacheco, aproveitamos para dar turno ao
congénere de Gómez de la Serna. Como tal, recomenda-se a leitura da «Carta Aberta ao
Portugal D’Hoje ao Portugal de Vinte e Tantos Anos»622 de António Ferro, publicada nas
páginas da Contemporânea e na qual alude à sua experiência no Rio de Janeiro onde se
assumiu como um dos «escritores novos» de Portugal, tentando evidenciar, no meio de
algum narcisismo, que não era o «único escritor novo de Portugal», apesar de o poder ter
feito para sua «glória e triunfo», perante um «Brasil confiado e crédulo».
O seguinte excerto, sem dúvida denotando alguma falsa modéstia, é um exemplo
de como esta «Carta Aberta» também tinha como objetivo polemizar no meio literário
português, para além de divulgar a presença de Ferro por terras de Vera Cruz:
Ao contrário de tudo isso, encontrei calúnias, encontrei misérias, encontrei
torpezas...
Pois quê? Pois o meu triunfo não tinha sido o triunfo de todos? Pois a
minha acção no Brasil, a minha acção de animador da arte moderna, não era
motivo de orgulho para os meus patrícios, para os meus camaradas? Pois não lhes
tinha eu aberto caminho para novas viagens, citando-lhes nomes, exaltando-lhes
as qualidades? Pois não levei ao Brasil, como disse esse grande português que é
Malheiro Dias, o sangue novo de Portugal, a vitalidade da minha raça, a força da
minha geração? Pois não me receberam, em todo o Brasil, como um revelador?
Pois não se colocaram, à minha volta, num abraço que jamais esquecerei, todos
os novos do Brasil? Pois não teria sido isto uma glória para Portugal, uma glória
modesta, uma glória que não voou mas que se manteve firme, clara e altiva, sem
quebras nem humilhações... Qual é o motivo então por que se pretendeu
transformar essa glória honesta e lavada numa derrota total e vergonhosa?623
A passagem de Ferro pelo Brasil fora frutífera e sê-lo-á ao longo da sua vida,
como sabemos por vários dados biográficos. Veja-se ainda que, no presente número 9 da
Contemporânea, podemos contar com o artigo «Barracão de Romeiros»624 do camarada
brasileiro de Ferro, Oswald de Andrade e referência à conferência A Arte de Bem Morrer
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do autor de Leviana (1921), partilhando página com um anúncio de uma exposição do
espanhol Vázquez Díaz625.
Tudo indica que esta carta polémica do futuro homem forte da propaganda
salazarista vem na senda da publicação, no número anterior da Contemporânea (o mesmo
que albergou o «El ente plástico» de Ramón), da «Apresentação de António Ferro ao
Público do Rio de Janeiro por Carlos Malheiro Dias»626, esse «grande português» nas
próprias palavras de Ferro.
Exploraremos, um pouco mais adiante, essa reciprocidade de elogios tão típica
dos relacionamentos de Ferro recorrendo às palavras do próprio, no entanto, este texto de
apresentação de Malheiro Dias627 é outro dos exemplos laudatórios ao vitalismo de um
jovem, e cada vez mais influente, António Ferro:
Sinal de vitalidade é constatar que os moços sabem ter vinte anos numa
nação de oito séculos: os vinte anos dos cavaleiros de Alcácer e da Ala dos
Namorados, dos mancebos do primeiro assalto de Ceuta. A História de Portugal
está cheia de mocidade, de reis jovens e de heróis imberbes. Os séculos são raízes
das pátrias, mas as gerações juvenis são as suas flores. As cepas velhas cada ano
dão vinho novo. Seria como o vinho da próxima colheita, tirado do lagar em plena
vida estuante da fermentação, que eu desejaria brindar-vos, sr. António Ferro,
vindimador da Arte Nova.628
É inegável a forma como o dinamismo, e a vitalidade, do carácter de António
Ferro sobressaem em várias páginas da imprensa e do mundo editorial da época, sendo
mesmo, como neste excerto recém-citado, elevado a exemplo geracional. Porém, quem
sabe fruto de um certo revisionismo histórico, durante alguns anos, principalmente, no
período pós-25 de Abril em Portugal, não é frequente encontrarmos abordagens sem
conotações ao salazarismo deste perfil tão importante do homem de cultura e ação que
foi Ferro durante o período prévio ao SPN ou, se quisermos ser mais específicos, entre a
publicação do primeiro número de Orpheu, em 1915, e o ano de 1932.
De volta ao ano em questão, 1923, após a tournée de conferências e a encenação
de Mar Alto com a Companhia de Teatro de Lucília Simões no Brasil, António Ferro, já
em território português, publica Batalha de Flores (1923), em edição brasileira629, que,
segundo os seus descendentes630, mereceu especial atenção de José Lins do Rego631 e
Carlos Drummond de Andrade632 e, para o âmbito da nossa investigação, conta com uma
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rara referência ao ultraísta Rafael Cansinos Assens, apresentado como «apóstolo da nova
literatura espanhola»633.
Batalha de Flores merece especial menção para a nossa tese, pois Ferro alude a
Espanha em várias das suas páginas sem fazer qualquer referência a explícita a Ramón
Gómez de la Serna, sendo apenas evidente algumas características de estilo em frases
fragmentárias, curtas e de significantes colados a imagens metafóricas, se quisermos já
adiantar alguns ecos da escrita ramoniana no português, justificadas da seguinte forma
pelo português:
A Arte moderna é uma Arte de relâmpago, uma Arte que estabelece
telegrafia com as almas... Já está tudo dito. O que se torna urgente é tirar
conclusões, abreviar, resumir. Eis o motivo porque não me interessam os poetas
prolixos, os poetas com muitos volumes vendendo a sensibilidade, ao público, em
grossas de versos; eis a razão porque tenho uma grande ternura pelos poetas
mínimos, os poetas dum volume, os poetas carinhosos que encaixilham a alma em
meia dúzia de poesias. São os meus poetas amigos, os poetas dum volume...634
Debruçar-nos-emos atentamente sobre esta importante afirmação de Ferro num
capítulo mais apropriado para a sua análise, porém, neste ponto, devemos mencionar uma
das referências sobre Espanha, a que versa sobre Vigo635, cidade da Galiza de Alfredo
Guisado, o seu companheiro, como ele, desavindo com Orpheu, e que António Ferro
centra na Calle del Príncipe, onde a baía dá tons de azul à cidade e o sol permite tons de
ouro.
A presença cromática na escrita de António Ferro mostrou ao leitor da imprensa
portuguesa de então a cidade galega como um escaparate de luz onde o jovem
jornalista/escritor viu uma infinidade de gravatas que o tentaram, que estiveram prestes a
enrolar-se no seu pescoço.
Tendo em conta a curta dimensão desta crónica, a par de ser um exemplo do estilo
de Ferro, a referência à cidade de Vigo, cidade galega do reino de Espanha, consideramos
a sua transcrição ser uma mais-valia para o presente estudo, tal como um exemplo de
relações ibéricas na literatura.
Calle del Principe, em Vigo. Hora transparente, hora luminosa...
O sol é uma libra de oiro, uma esmola de Deus. A baía azula toda a cidade.
Respira-se luz... As palavras caem como beijos...
No Carnaval da tarde as mulheres passam em serpentinas... Os seus olhos
são flores em nossos olhos...
Na montra de um estabelecimento um arco-iris de gravatas prende-me,
tenta-me... Confronto, escolho, experimento... Em frente ao espelho do meu
Espirito, ageito-as ao colarinho, uma por uma...
Um rancho de semi-mulheres, rindo, chilreando, passarinhando, despertame a tentação... Largo imediatamente o arco-iris das gravatas, passo para o arcoiris dos vestidos...
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Dir-se-ia que ao meu desejo, aquelas gravatas, aquelas tiras de seda,
saltando, destacando-se da montra, bruscamente, avançam para mim de laços
feitos, prestes a enrolarem-se em volta do meu pescoço... Numa fila, de braço
dado, vestidas de côres diversas, alongadas no mostrador da rua, aquele rancho de
semi-mulheres, chilreando, passarinhando – longas tiras de seda – é bem uma
colecção de gravatas a prender-me, a tentar-me...
Como ha bocado confronto, escolho, experimento...
Em frente ao espelho do meu espirito, carinhosamente, ageito-as ao
pescoço, uma por uma, tentado decidido... a ficar com todas....
Estarrecido, desejoso, deixo-as afastar – ramo de flores que se desfolha,
lentamente, na distancia... Tristes como pierrots traídos, os meus olhos caem
novamente na montra tentadora. Elas lá estão, as gravatas coloridas, diferentes,
estranhas, em arco-iris – mas estiraçadas, caídas, lassas, como vestidos donde os
corpos fugiram, a banharem-se de sol...
Calle del Principe, em Vigo... Hora transparente, hora luminosa, hora em
que a Terra veste uma blusa de seda...”636
Nesta coletânea de crónicas, António Ferro apresenta-nos alguns lugares de
Espanha sem hesitar em adjetivar amplamente os mesmos e estabelecer comparações
cromáticas, que tanto nos remetem para o sangue derramado na festa brava, como para
claras afirmações de teor racista, ao invocar o negro como «côr inimiga da raça».
Também é de interesse constatar que o autor de Leviana personifica o país vizinho
na personagem de etnia cigana, «essa Carmen que tem nas veias cravos vermelhos
pisados», da ópera de George Bizet. Espanha usa os seus talentos de bailado e canto para
enfeitiçar e seduzir quem a visita, e António Ferro nesta crónica evidencia que não resistiu
ao encanto zíngaro do país de Ramón Gómez de la Serna. Como tal, não nos estranha que
a eloquência do jovem jornalista olhe para o ambiente da arena de uma praça de touros
como o ambiente dos mais requintados ballets europeus. Não é o primeiro que o faz e a
literatura universal está repleta de exemplos análogos.
Contudo, desconhecemos a existência de mais textos dedicados às lides taurinas
por parte de António Ferro. Sim é conhecida a sua paixão pelo mundo da dança e as suas
incursões na escrita de guiões para vários bailados, portanto não é de estranhar que o
português enverede pela comparação entre o toureiro espanhol José Gómez Ortega, mais
conhecido como Gallito637, e nomes da dança clássica como Anna Pavlova e Leonid
Massine638, dois grandes exemplos do prestigio da escola russa. A leitura da crónica
ajudar-nos-á a descortinar o que aqui acabamos de resumir.

636

António Ferro (1923), op. cit., pp. 65-66.
José Gómez Ortega (1895-1920), conhecido como Gallito e mais tarde também como Joselito, foi um
célebre matador de touros espanhol de etnia cigana. Considerado um prodígio das lides tauromáquicas é
considerado por muitos como o toureiro mais completo de la história, protagonizando junto com Juan
Belmonte, com o qual manteve uma rivalidade legendária, a denominada Idade de Ouro da tauromaquia
durante a segunda década do século XX. A sua morte prematura em Talavera de la Reina engrandeceu a
sua figura como o grande mestre das antigas lides taurinas. Veja-se Paco Aguado, Joselito el Gallo, rey de
los toreros (prólogo de Luis Francisco Esplá), Sevilla, El paseo, 2020.
638
Anna Pavlova (1881-1931) foi uma bailarina russa cujo talento, e carisma excecional, fascinou o mundo
da dança no fim do século XIX e na primeira metade do século XX. Por sua vez, Leonid Fyodorovich
Myasin (1896-1979), mais conhecido pela transliteração em francês Léonide Massine, foi igualmente um
bailarino e coreógrafo russo que deixou uma marca indiscutível na história do ballet clássico.
637

194

A Espanha – essa Carmen que tem nas veias cravos vermelhos pisados –
estrafegou o «pantin», quebrou a corda ao fantoche... Em Talavera de la Reina,
(êste nome sorve-se, chupa-se como uma romã), um touro irreverente, negro, da
côr inimiga da raça, estripou o boneco, ergueu-o ao ar, espapaçou-o na praça,
descosido, partido, com pedaços de estopa entre rasgões de seda...
A Espanha maquilhada, amarionetada, bébé de laços berrantes, tantas
voltas deu ao polichinelo, com tal fúria, com tal sanvitismo o acarinhou, tanto o
apertou junto ao peito, que, por fim, deu cabo dêle, numa hora de ternura
estouvanada... A Espanha chora, rabuja, e em vão esbugalha os olhos grandes,
para a vitrine da Raça... Mais Gallitos não ha, aquele era o ultimo da marca, e o
fabricante – Mestre Sangue da Iberia – já não faz outro igual...
Vi Gallito apenas uma vez. Comtudo, neste livro de imagens que é a minha
Saudade, é essa uma das estampas que, mais frequentemente, gosto de contemplar,
- estampa que me ilumina os olhos, que os pinta de vermelho... Uma praça de
touros. Hora de carnaval. Os homens, as mulheres, os toureiros, no filarmónico
das côres cobrem a praça todas com mancheias de «confetti.» Ha gritos, ha
assobios, há notas esguedelhadas de um «passe-calle», ha mordidelas de sol, ha
borbotões de sangue na tarde ferida...
No leonino da areia, no cinzento do boi, no papoilal das capas, na
electricidade dos «trajes de luces», a arena é um arco-iris, - uma pandeireta dum
palhaço... Gallito é uma iluminura. O sol – pintor impressionista – recorta-o,
detalha-o, traça-lhe, a oiro e vermelho, o perfil de medalha fugidio... Confiado,
seguro do triunfo, Joselito espera o touro, pontual à entrevista, com o mesmo
aprumo, a mesma elegancia juanesca, com que, numa «callejuela» da
endemoinhada Sevilha, esperará certa dama velada, certa «dueña» aristocrata,
ávida de se sangrar nas bandarilhas das suas mãos...
O boi avança... Gallito, por sua vez, cavalheiresco, dá uns passos ao seu
encontro. A besta arranca... Gallito, ousado, impertinente de arrojo, segura-lhe
uma das pontas, fá-lo estacar, petrifica-o... Recua agora... Dá ao capote um geito
de labareda, queima com êle os olhos atónitos da fera... Rompe, cresce o incêndio
da côr!... Gallito, - valete de cartas de jogar – atira-se à fogueira... O touro congeo; cego, raivoso, roça-lhe os chifres pontiagudos, mortais, pelo lantejoulado, pelo
envidrilhado do fato... Gallito subtrai-se, agita-se, sarabanda em volta do touro,
dansa sobre punhais!...
Agora ajoelha-se-lhe aos pés, num culto a Moloch, taça de sangue, a
oferecer-se... Espantada, hesitante, a fera intimida-se, amansa-se, babuja-se...
Gallito ergue-se, labareda que se ateia, arranca das bandarilhas ramalhetadas,
alacres, planta-as no dorso do touro com a mesma graça hieroglífica com que,
outrora, as filhas da Galileia pousavam nas lages das fontes as ânforas elançadas...
E emquanto sobre a cabeça do Heroi se prolonga um baloiçar de palmas,
o boi – na festa das bandarilhas – desorientado, a cirandar pela arena, lembra um
pedaço de terra humida a rescender a cravos...
Gallito está fotografado em grupo na minha sensibilidade, com Pavlova e
Massine... Gallito foi, efectivamente, um dos maiores bailarinos que me meus
olhos dansaram... Em seus passos ouvia-se castanholar a Espanha.
Quando o seu corpo, em desafio, relampejava nos olhos punhalescos do
boi, sentia-se viver a raça na distancia entre a fera e o matador... Gallito era um
grito da tradição, um filho longínquo da Salomé que, à falta de cabeças de
profetas, teve que dansar com cabeças de touros...
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Massine, - o bailarino da Côr – serpentina a voltear, boneco de molas, com
pratos e guisos.
Pavlowa – a bailarina na Linha – fumo de ópio, penugem de ave, lago e
cisne...
Gallito, - o bailarino do Sangue – mar vermelho em tempestade, rosa
escarlate nas mãos do vento, a dansar, a desfolhar-se, emfim...639
Se em Batalha de Flores António Ferro enaltece locais, tradições e personalidades
do país vizinho, como acabámos de justificar com as anteriores transcrições, este livro
recompilatório das crónicas do então jovem jornalista, com provas dadas de precoces
ambições literárias (e, anos mais tarde, políticas), reveste-se de uma enorme importância
por conter o texto intitulado «O Elogio do Elogio Mútuo».
Não podemos avançar a data exata da publicação do mesmo no rotativo O Jornal,
para o qual sabemos que António Ferro entrara em 1919 como Chefe de Redação, no
entanto, esta crónica é exemplar, não só de como era o ambiente literário da época, cujo
tom irónico do autor não retira a essência do que são as relações de cumplicidade no meio
artístico e intelectual, tal como conhecer os meandros ajuda na promoção de qualquer tipo
de obra.
O editor menor de idade de Orpheu, entretanto, ganhara a maioridade e recorrendo
ao tópico da admiração defende o elogio mútuo consciente de que «na Arte, como na
Vida, não se pode viver só».
Neste ponto merece que atentemos às palavras do filósofo francês Charles Pépin,
no seu ensaio As Virtudes do Fracasso640, onde o mesmo conota audácia com admiração:
Os grandes audaciosos são grandes admiradores. Admiram sempre a
singularidade do outro. Por isso não o copiam: o outro fascina-o porque é
inimitável. Mas inspiram-se nele. É a virtude da exemplaridade que não tem de
ser entendida em sentido imitativo.641
Ramón Gómez de la Serna e António Ferro, ambos são autores audazes, quer nas
suas obras, quer nos seus percursos vitais que hoje se nos apresentam como factos
biográficos. Num capítulo vindouro adequado para o tratamento da temática, veremos se
António Ferro entendeu o exemplo literário de Ramón num sentido imitativo, contudo,
devemos salientar que o futuro homem forte do SPN associa a amizade como «quase
sempre uma consequência da admiração».
Tendo como ponto assente a amizade entre Ramón e Ferro, vejamos como esta
crónica se pode entender como uma paradoxal declaração de intenções por parte do seu
autor, ele próprio um dos autoproclamados «Novos».
António Ferro atribui ao elogio mútuo o mesmo amparo e nobreza fraternal que
encontramos numa relação familiar, enunciando que o contrário seria lamentável e ao
mesmo tempo digno de censura.
Até este ponto, a sua argumentação parece normal e desprovida duma certa
egolatria tão típica dos artistas, afirmando que «quando um artista tem medo de gritar a
sua admiração por um artista, é porque duvida de si, é porque tem medo de se colocar mal
colocando bem os outros». O paradoxo chega quando, numa primeiríssima pessoa,
afirma: «Eu não tenho medo de admirar, porque só admiro aqueles que me admiram»642.
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António Ferro (1923), op. cit., pp. 97-100.
Veja-se Charles Pépin, As Virtudes do Fracasso, Lisboa, Gradiva, 2018.
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Ibidem, p. 110.
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Frase lapidar com ecos que nos remetem para a sua própria aforística em Teoria da Indiferença (1920).
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O texto de António Ferro entra em contradições que extrapolam da arte para a
indústria, para o comércio e para a política, num dinamismo próprio que se encontra «nos
próprios mecanismos, nas engrenagens, nas rodas que se encontram, nas roldanas, nos
guindastes, nos motores», chegando o elogio mútuo aos elementos naturais. Toda esta
parafernália argumentativa para enunciar que «E’ assim que se afirma uma geração».
António Ferro não abandona a base paradoxal do seu texto, mas junta-lhe um tom
acusatório, que poderia ser facilmente arremessado de volta contra o próprio autor,
questionando, sem hesitar na resposta:
O que fazem afinal esses que nos acusam do Elogio Mutuo? Elogiam-se
mutuamente... O facto de nos combaterem significa que ha determinados nomes
que eles não combatem, que ha determinados nomes que os não combatem a
êles...643
Porém, continua enunciando um estatuto de garantia de elogio mútuo entre os
consagrados, defendendo que é justo que os novos sejam gregários num auxílio recíproco,
ao ponto de constituírem uma «maçonaria». Tal nem sempre acontece, e evidencia a
fervilhante época de polémicas literárias e políticas do início do século XX português,
pois António Ferro refere que «os maiores inimigos dos novos» são as publicações que
diariamente os «novos» editam para «combater os novos».
Não deixa de ser irónico encontrarmos nas palavras dum jovem, e crítico, Ferro
que os problemas da arte nacional são resolvidos no «repouso santo das fórmulas creadas»
e através de «uma espécie de estatutos aprovados pelo govêrno». A contradição, a
incongruência, nunca foi descartada por António Ferro e está bem documentada, este é
apenas mais um exemplo da incongruência de um homem que, dentro de menos de uma
década, em 1932, abraçaria os ideais do Estado Novo e os difundiria através «de estatutos
aprovados» que estaria na base da Política do Espírito salazarista.
Resta salientar que a atividade de crítica de arte, segundo António Ferro, não deixa
de ter autoridade quando o crítico assume o elogio mútuo, argumentando que «elogiar
não é, de forma alguma, bajular». Para Ferro, a sua função como crítico, só se desempenha
caso a obra a ser criticada lhe elogie «a sensibilidade», «a inteligência», «os sentidos»,
em suma, só desempenhará se for digna do panegírico «sem escrúpulos, sem hesitações,
sem recear as ironias dos etceteras...».
A mesma termina com um registo militarista, com léxico castrense que bem
poderia ser utilizado numa apologia nacionalista da arte portuguesa, algo que António
Ferro tão bem fará nas épocas em que estará ao leme do SPN e do SNI. Não hesita em
afirmar que o elogio mútuo é um conselho divino, o qual Satanás não seguiu e por isso
do paraíso celestial fora expulso.
Aproveitamos para recuperar, na integra, a crónica «O Elogio do Elogio Mutuo»
e evidenciar a sua enorme importância para entendermos a forma como António Ferro se
assume como intelectual e homem de cultura no início do século XX, ciente do campo
literário português ser um sistema propício para os escritores desenvolverem relações
privadas em público644.
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António Ferro (1923), op. cit., p.141.
Veja-se a perspectiva de Luís Trindade: “O campo literário [dos anos 20 em Portugal] era um sistema
onde os escritores desenvolviam relações privadas em público. Era como se este núcleo de colegas, amigos,
familiares, simulasse na edição de livros, na crítica dos jornais ou nas instituições culturais um espaço
público cujos limites eram os do círculo de conhecimentos pessoais.”. Luís Trindade (2008), op. cit., p.
114.
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É frequente o ataque aos escritores que se utilizam do Elogio Mutuo, como
uma arma, como legítima defeza contra o elogio mutuo dos outros.
Não compreendo a razão dêsse ataque. Dois artistas que se estimam são
dois artistas que se admiram. A amizade é quase sempre uma consequência da
admiração. Eu, pelo menos, não tenho tempo para ser amigo dos indivíduos que
não interessam, como não tenho tempo para ler os livros que estão fora da minha
orientação literaria... Na Arte, como na Vida, não se pode viver só. Se é nobre que
os irmãos, que todos os parentes se amparem na vida, porque não ha de ser nobre,
da mesma forma, que alguns artistas, de tendencias iguais, se amparem nessa outra
vida que é a Arte?... O contrario é que seria lamentavel, é que seria de censurar.
Quando um artista tem medo de gritar a sua admiração por um artista, é porque
duvida de si, é porque tem medo de se colocar mal colocando bem os outros... Eu
não tenho medo de admirar, porque só admiro aqueles que me admiram. O Elogio
Mutuo não é mais do que a exteriorização da admiração mutua. Admirar é
reconhecer em alguem qualidades que não se possuem, com a certeza que em
compensação se possuem qualidades que não se possuem... E’ assim que se afirma
uma geração. Cada um no seu lugar com as suas qualidades e os seus defeitos,
disposto a defender o seu lugar e o lugar dos outros... Definir posições e mantêlas, mantê-las à custa de tudo, mantê-las, principalmente, à custa do Elogio Mutuo.
O Elogio Mutuo não é, de modo algum, uma inferioridade. O Elogio
Mutuo é a Vida. Desde que os homens se resolveram a viver em sociedade,
resolveram-se a viver em Elogio Mutuo... O que é a politica, o que é o comércio,
o que é a indústria, o que é a literatura, o que é a Arte? Elogio Mutuo, Elogio
Mutuo, Elogio Mutuo... E’ o reconhecimento de mutuas qualidades ou de mútuos
defeitos, que forma os partidos, que selecciona os homens, que sindicaliza as
classes... E’ ainda o Elogio Mutuo que organiza as sociedades comerciais, que põe
as fábricas em movimento... Ha um Elogio Mutuo dinâmico nos proprios
mecanismos, nas engrenagens, nas rodas que se encontram, nas roldanas, nos
guindastes, nos motores... O Elogio Mutuo é a grande força da criação... O Sol
elogia a Terra, dá-lhe a ilusão do oiro... A Terra, por sua vez, elogia o sol: arde
por êle... O mar elogia a praia: ameiga-se em espumas ao tocá-la... A praia elogia
o mar: arremessa-lhe corpos de mulheres... As falenas elogiam as flores, em beijos
repetidos... As flores elogiam as borboletas, oferecendo-lhes as côres dos seus
vestidos... Pelas tardes discretas o socegadas, os passaros madrigalizam as árvores
que rumorejam satisfeitas, lisonjeadas...
Os grandes sentimentos da humanidade são também gerados pelo Elogio
Mutuo. A amisade é o Elogio Mutuo das Almas. O amor é o Elogio Mutuo das
almas e dos corpos...
O que fazem afinal esses que nos acusam do Elogio Mutuo? Elogiam-se
mutuamente... O facto de nos combaterem significa que ha determinados nomes
que eles não combatem, que ha determinados nomes que os não combatem a êles...
Os consagrados, pela sua própria natureza de consagrados, constituem
uma Sociedade de Elogio Mutuo, uma Associação de Socorros Mutuos... E’ justo
que os novos se defendam, é justo que êles se agrupem, que êles se auxiliem uns
aos outros, que êles constituam uma maçonaria. Infelizmente nem sempre sucede
assim. Estamos atravessando uma hora em que os novos são os maiores inimigos
dos novos, uma hora em que aparecem, diariamente, publicações dirigidas por
novos a combater os novos...
***
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Quantas vezes, ao reler uma página de Anatole – o Senhor do Elixir da
Longa Vida – e ao lembrar-me de certos fosseis da nossa terra que se alcunham
de novos, eu penso tristemente: dá Deus vinte anos – as rijas nozes do tempo – a
quem não tem dentes... Ser novo, ser novo em Portugal é a constante ameaça dum
manicómio... Por indolencia, por comodismo intelectual, os portuguezes não
querem compreender a mocidade de um gesto, de uma frase, de uma atitude...
Resolvem logo, saudosos do repouso santo das fórmulas creadas, que êsse gesto,
essa frase, essa atitude entram nos domínios da loucura. Êles resolvem o problema
da arte nacional com uma espécie de estatutos aprovados pelo govêrno...
Haverá quem estranhe esta calorosa defeza do Elogio Mutuo posto ao
serviço da geração, feita por mim que ofereci a «Teoria da Indiferença» à minha
geração – para que me deixasse só...
Eu desejei estar só para ficar melhor acompanhado, para que ficassem
certos da minha indiferença todos aqueles que se preocupam comigo, todos
aqueles que eu obsessiono, todos aqueles que, ingenuamente, se supõem a minha
geração. Não é duma geração quem quer. Não pertencem a esta hora todos aqueles
alcachinados mancebos que espartilham a sua emoção, que acusam a minha arte
de postiça, que censuram a maquilhagem que uso na minha prosa, mas que, por
sua vez, andam sempre cobertos de poeira, desta poeira que é cinza do tempo...
Entre o pó dos «in-folios» e o pó de arroz, creio bem que é mais higiènico êste
último.
Ha quem julgue que, depois dêste artigo, eu deixo de ter autoridade para
fazer crítica de arte. Engana-se quem pensar assim. Acrítica da arte ainda é uma
manifestação do Elogio Mutuo... O crítico só elogia as obras de arte que lhe
elogiam a sensibilidade, que lhe elogiam a inteligência, que lhe elogiam os
sentidos... De resto, quando faço a apologia do Elogio Mutuo, eu não faço a
apologia do Elogio Mutuo incondicional, cego, sistemático. A base do Elogio
Mútuo, repito, é a admiração mutua. Dentro dessa admiração todos os reparos são
legítimos, necessários, indispensaveis... Elogiar não é, de forma alguma, bajular...
Amigos, amigos que pensai como eu, que estais ao meu lado, ao lado quem
eu estou, elogiemo-nos mutuamente sem escrupulos, sem hesitações, sem recear
as ironias dos etceteras... Amparemo-nos, barriquemo-nos, prolonguemos os
nossos braços nos braços uns dos outros... Que a personalidade de cada um
defenda a personalidade de cada um... A grande guerra na Arte Portuguesa tornase inevitável.
Quando essa hora chegar, que as nossas penas armem baionetas nos bicos
dos aparos, que os nossos corpos sejam as hastes vigorosas onde tremulem, altivas
e triunfantes, as nossas almas tricolores... Amigos, vamos a isto, vamos ao Elogio
Mutuo. Tenhamos essa coragem. O Elogio Mutuo é um conselho de Deus. Foi por
Satanaz se ter negado a êle, que Deus o expulsou do ceu.645
1923 é, igualmente, depois da estreia brasileira, o ano em que a peça Mar Alto se
apresenta em Lisboa, no Teatro de São Carlos, para escândalo nacional. O argumento,
muito ousado para a época, em que um casal resolve encontrar para a mulher uma
companhia masculina endinheirada, para que ambos se possam sustentar, faz com que,
no dia seguinte, a obra teatral seja proibida pelo Governador Civil de Lisboa, o que
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origina um protesto imediato de escritores e intelectuais portugueses dirigido ao então
presidente do Conselho de Ministros e Ministro do Interior, António Maria da Silva.
A polémica de Mar Alto de Ferro, a par da publicação de Canções de António
Botto, de Decadência de Judith Teixeira e Sodoma Divinizada de Raul Leal, foi recordada
por Eduardo Pitta no ensaio «António Botto»646, o qual contém informação a ter em conta
dada a sua elevada pertinência para a nossa cronologia.
O ano de 1923 foi decisivo na vida de António Botto. Na tarde do dia 5 de
Março, o Governo Civil de Lisboa mandou prender três livros considerados
«perigosos sintomas de corrupção moral». Esses livros eram as Canções de
António Botto, cuja edição tinha sido impressa no ano anterior, Decadência de
Judith Teixeira, precursora da poesia lésbica portuguesa, e Sodoma Divinizada de
Raul Leal.
[...] A campanha de extrema-direita era tal que nem António Ferro
escapou: a sua peça Mar Alto não chegou a ser apreendida, mas foi proibida. À
época, muito pouca gente abriu a boca em defesa da liberdade de expressão.
Aquilino Ribeiro foi dos poucos que o fez.647
No entanto, outros nomes se somaram ao de Aquilino e o repúdio pela interdição
da peça foi subscrito por Raul Brandão, António Sérgio, Fernando Pessoa, Raul Proença,
Jaime Cortesão, Alfredo Cortez, João de Barros, Luís de Montalvor, entre outros.
Como é sabido, a proibição é levantada, mas Mar Alto, publicada em livro em
1924, no entanto, será renegada pelo próprio Ferro648, alegando evolução moral e estética
(e claramente conveniente), e só voltará a subir aos palcos depois da Revolução de Abril
de 1974. Portanto, a reflexão de Orlando Raimundo, sobre a polémica suscitada em
Portugal por Mar Alto, parece-nos acertada e servir-nos-á para avançar na nossa linha
argumentativa:
Ferro beneficia assim, uma vez mais, da provocação e do escândalo. A
lista dos subscritores do documento em sua defesa inclui até autores que virão
mais tarde a ser alvos da censura que o próprio passará a defender. É o caso, por
exemplo, de António Sérgio e Jaime Cortesão. Mas ele teve muitos outros
apoiantes, não obstante de ser um estreante como dramaturgo.649
Ainda neste agitado ano de 1923, nasce, a 14 de Julho, o primeiro filho do casal
Ferro/Quadros, o futuro escritor e ensaísta António Quadros, o terceiro vértice, a par dos
seus pais, da fundação homónima de Rio Maior.
Escassos meses após o nascimento da criança, a família aluga o antigo
apartamento de Oliveira Martins, na Calçada dos Caetanos, no Bairro Alto. No mesmo
prédio havia morado o escritor Ramalho Ortigão e acolherá o casal íntimo da família
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Veja-se Eduardo Pitta, Aula de Poesia, Lisboa, Quetzal, 2010, pp. 174-196.
Ibidem, pp. 178-180.
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actos (prefácio do autor), Lisboa, Livraria Portugália Editora, 1924, p. 12.
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Ferro, Bernardo e Ofélia Marques, o suíço Fred Kradolfer650, que trouxe para Portugal
uma nova estética gráfica, e o poeta José Gomes Ferreira651.
Na fachada deste edifício, ao qual chamavam o «Soviete dos Caetanos», contamos
sete placas evocativas e podemos afirmar que dificilmente encontraremos na capital
portuguesa um imóvel que tenha albergado gente tão ilustre e influente no Portugal de
final de século XIX e todo o século XX.
O ambiente do domicilio e o carácter de António Ferro é assim descrito:
Homem de grandes afectos, [Ferro] gosta de receber [no apartamento da
Calçada dos Caetanos] os amigos e promover encontros que entram pela
madrugada. Os irmãos Leitão de Barros – José, amigo de António Ferro, e Teresa,
amiga de infância de Fernanda de Castro – tornam-se visitas habituais [...]. De
quando em vez, aparecem também Virgínia Vitorino, que se torna íntima de
Fernanda de Castro, e Fernando Pessoa652, residentes na zona do Chiado.653
Acreditamos que Ramón Gómez de la Serna e Carmen de Burgos tenham
conhecido a residência do casal António Ferro e Fernanda de Castro na Calçada dos
Caetanos e que, pelo conteúdo das cartas que adiante mostraremos, apesar de terem tido
contacto assíduo em Lisboa e no Estoril, só o terão feito após a entrevista para o Diário
de Notícias, em 1924654.
Ao nível da relação epistolar entre Ramón e Ferro, 1923 conta com o dobro de
missivas quando comparado com os dois anteriores anos. Note-se que Gómez de la Serna
redige seis cartas e um postal ao seu congénere português, num tom de enorme estima e
proximidade pelo matrimónio Castro/Ferro.
A primeira carta que identificamos, remete-nos para o princípio do ano, para
Janeiro de 1923, e menciona um «Señor Antunes» que pareceu a Ramón «muy inteligente
y decidido». Questionamo-nos se não se tratará de Hector Antunes, fundador da livraria
H. Antunes&C.ª, em 1909, no Rio de Janeiro.
Através da obra publicada de Ferro, sabemos que Hector Antunes é o editor de
obras como Leviana (1921), do texto da conferência Colette, Colette Willy, Colette
(1921), e, no ano que atribuímos a presente carta de Ramón, editor de A Arte de Bem
Morrer (1923), A Idade do Jazz-Band (1923) e de Batalha de Flores (1923).
Recordamos que, na segunda missiva de 1922, Ramón menciona que «me
satisface que ese editor portugués piense hacer ediciones en español», portanto não nos
estranharia que se tivesse produzido um encontro entre o autor de Pombo e o livreiro,
650

Cf. Ibidem, p.92.
José Gomes Ferreira (1900-1985), escritor, poeta e ficcionista português, foi colaborador de vários
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empenhado, a sua poética acusa influências tão variadas quanto a do empenhamento neorrealista, o
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A presença de Fernando Pessoa em casa dos Ferro, pouco provável, mantém um fundo novelesco,
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de Pessoa a Fernanda de Castro, com uma simples nota: «Gosto da F.C.». Cf. “Fundação António Quadros
foi apresentada ontem em Lisboa”, Público, 24/III/2009. Contudo, imperam as palavras da própria
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cuja nacionalidade desconhecemos, mas que seguramente, e como era normal na época,
marcaria presença em ambos mercados editoriais, o brasileiro e o português.
Ramón menciona que enviará a Antunes, ao pormenor, o que se poderá fazer,
quiçá numa futura publicação de originais ou tradução.
Igualmente importante é o facto de Gómez de la Serna ainda não ter voltado a
encontrar-se com Ferro, possivelmente ainda no Brasil ou recém-regressado, e voltar a
solicitar-lhe o envio da gravura do «Grupo do Leão», que, como sabemos, será
mencionado no futuro volume La sagrada cripta de Pombo (1924):
[RGS a AF, Ramón Gómez de la Serna (Portugal), “Hotel Paris”, Estoril, sem
data, FAQ nº19]
Querido y gran Ferro:
Me voy el once rápidamente, casi sin despedirme del hermoso paisaje.
Volveré el diez o quince de febrero.
Recibí la visita del Señor Antunes que me pareció muy inteligente y
decidido.
Pronto le enviaré con todo detalle lo que se puede hacer.
Sintiendo no le haber vuelto a ver y con muchos recuerdos a su esposa es
su devoto y antiguo Ramón
Recuerdos de Carmen
¿Es que no va a ser posible que yo reproduzca en Pombo el grupo del
Leão? Envíeme ese grabado enseguida y mucho se lo agradeceré – R–655
A seguinte carta e o único postal que encontramos na correspondência, são mais
evidências da próxima relação pessoal entre os autores e das respetivas companheiras
sentimentais. A destacar que o postal é um «Recuerdo de Pombo», com a reprodução do
célebre quadro de Solana, à maneira da gravura do «Grupo do Leão» que Ramón solicita
a Ferro e deseja reproduzir em Pombo.
[RGS a AF, Ramón Gómez de la Serna (Portugal), “Hotel Paris”, Estoril, sem
data, FAQ nº22]
Querido y gran Ferro:
Con el agradable sabor de su convite y velada del otro día quiero
volvérselo a agradecer.
¿Cuándo vienen? Avísennos por la tarde a eso de las dos su venida al
teléfono del hotel Paris que me parece que es 4 Estoril así será más segura nuestra
espera.
Siempre el leal camarada que le abraza,
Ramón
Recuerdos a su esposa de parte mía y de parte de Carmen para ella y Ud.656
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[RGS a AF, Postal: Recuerdo de Pombo, sem data, FAQ nº14]
Querido Ferro:
De paso otra vez por entre ustedes, siento tenerme que despedir sin
completar mi deseo de intimidad y de estancia muchas noches en el café de sus
sobremesas.
Le abraza Ramón657
O postal enviado a Ferro demonstra a relação cada vez mais íntima entre o
espanhol e o português, no qual Ramón lamenta não ter desfrutado de «sus sobremesas».
Neste ponto, e recordando as falsas sinonímias que Ramón refere em Automoribundia
(1948), devemos salientar que o vocábulo «sobremesa» não nos remete para a sobremesa
em português, ao final duma refeição, mas sim para um contexto de serão, noite dentro,
após o jantar.
A seguinte carta, a quarta deste ano, se considerarmos o postal, enviada desde
Madrid, expressa a gratidão de Ramón pelo «À Maneira de Prefácio» da autoria de
António Ferro, dizendo ao seu prefaciador que a sua «novelilla» não merecia tamanhos
elogios e que com a sua publicação apenas tentava salvar-se aos «amores vulgares» e aos
lugares comuns.
[RGS a AF, Ramón, Velázquez, 4., sem data, FAQ nº4]
Querido y magnifico Ferro:
Muchas gracias por su maravilloso prólogo. No le “merecía” mi novelilla
aunque en ella me procuraba salvar a los amores vulgares y a los tópicos.
Con el deseo de volverles a ver este invierno, le repito gratitud, afecto y
devoción.
Mis homenajes a su señora esposa.
Ramón Gómez de la Serna658
Chegados a este ponto, reveste-se de enorme importância contextualizar as
palavras de agradecimento de Ramón a António Ferro, com a reprodução do prólogo do
português para La Roja, traduzida por Rogerio García Pérez como A Ruiva (1923),
publicado no nº21 da publicação semanal Novela Sucesso659.
Neste prólogo, António Ferro atreveu-se mais do que no panfleto-manifesto Nós,
em que nos apresenta um «Ramón Gómez de la Serna, palhaço, saltimbanco, cujos dedos
são acrobatas na barra da sua pena» e eleva-o a «grande escritor da Espanha moderna».
Abordando a greguería, o género ramoniano por excelência, definindo-a com
recurso ao próprio género aforístico e fragmentário como Ramón o cultivou, António
Ferro exclama que «a “greguería” é a confidência das coisas, dos gestos e das atitudes; a
“greguería” é um sorriso ou um queixume, uma gargalhada ou uma lágrima; a “greguería”
é uma frase curta a dizer as longas sensações; a “greguería” é a voz de tudo quanto é
657
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silêncio...; “greguería” é o ritmo daquele beijo que o bico dum seio pode dar numa blusa
de seda, a frase de sofrimento e de tragedia pronunciada por certo chapéu mole em
repouso numa cadeira, é o ramalhar das arvores, a fala dos retratos e das flores».
Porém, neste texto claramente rebuscado, carregado de metáforas e comparações,
à maneira do barroquismo de Ramón, António Ferro reconhece mestria do espanhol,
reconhecendo-lhe um magistério do qual ele, sem o afirmar explicitamente, pode ser
identificado como discípulo em Portugal e, de uma maneira mais lata, o discípulo na
língua portuguesa. Ferro consagra o mestre das greguerías com as seguintes palavras:
«Ramón Gómez de la Serna que nunca foi um discípulo é hoje um mestre.».
Como veremos mais tarde, em palavras do próprio Ramón, Gómez de la Serna
não se vai reconhecer como mestre de António Ferro. Desconhecemos se por convicção,
modéstia, ou por constatar que aquele que, possivelmente, seria o seu pupilo português,
cada vez se encontra mais afastado da literatura e cada vez mais imbuído de ideias
políticas que, como todas as ideologias em geral, não atraem o literato espanhol.
É com esta reflexão que passamos a transcrever o prólogo de A Ruiva (1923),
conscientes de que estamos perante um dos documentos que mais vinculam António Ferro
à estética de Ramón Gómez de la Serna:
«À Maneira de Prefácio»
Ramón Gómez de la Serna, acrobata de frases e de ideias, é o grande
escritor da Espanha moderna. A sua obra forte, a sua obra que é um circo de
palhaços e de jongleurs, é o triunfo barulhento e definitivo da nova literatura
espanhola.
Ramón, artista menino, que ainda não se cansou de pôr brinquedos na
árvore de natal da sua Arte, é um dos escritores mais originais do momento, dos
mais imprevistos e dos mais raros.
Onde está o segredo de Ramón? Toda a arte de Ramón vive nos seus olhos.
É ele próprio quem o diz no “Sonho”: “Yo sólo soy una mirada ancha, ancha
como toda mi cara. Ni soy un escritor, ni un pensador ni nada. Yo sólo soy, por
decirlo así, un mirador”.
Ramón vai buscar à vida tudo quanto, em segredo, existe na vida, tudo
quanto está escondido e que só a Ramón se revela. Ele é um coleccionador de
tiques, de gestos, de renúncias. Ramón é o escritor que conhece a fundo a
linguagem das coisas, que as ouve falar e que nos revela todo o seu segredo. Não
são os paisagens, não são as construções, não são os grandes dramas que prendem
a atenção de Ramón.
Ele preocupa-se mais com a quinquilharia da vida, com a tragédia dum
botão que agoniza num casaco lustroso, com o buraco da meia de seda, com a
expressão melancólica das mãos, com a ondulação festiva de certos seios... A pena
de Ramón corre sobre a epiderme da vida e apanha-lhe todos os frissons.
Ramón escreve muito e escreve pouco. Escreve muito porque os volumes
sucedem-se, como peças de fogo (fogo que se esculpe no ar) no grande arraial de
balões e manteaux que é a arte espanhola. Escreve pouco porque aponta apenas as
suas ideias, porque as não desenvolve, porque quasi as não sente. Escreve pouco
de cada vez mas escreve muitas vezes. A sua arte arlequinal é toda de papelinhos...
Ramón é o criador da “greguería”. A “greguería” é a confidência das
coisas, dos gestos e das atitudes. A “greguería” é um sorriso ou um queixume,
uma gargalhada ou uma lágrima.
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A “greguería” é uma frase curta a dizer as longas sensações. A “greguería”
é a voz de tudo quanto é silêncio... A “greguería” é o ritmo daquele beijo que o
bico dum seio pode dar numa blusa de seda, a frase de sofrimento e de tragedia
pronunciada por certo chapeu mole em repouso numa cadeira, é o ramalhar das
arvores, a fala dos retratos e das flores. Ramon é o inventor da “gregueria”. Mas
Ramon, o grande Ramon de cuja amizade me orgulho, tem outros titulos de gloria.
Entre os muitos volumes de Ramon ha dois que eu destaco e que considero duas
obras primas da literatura espanhola e duas obras primas da literatura
contemporanea: “El Doctor Inverosímil”, e “El Gran Hotel”.
“El Doctor Inverosímil” é aquele medico simplista que cura um
neurastenico de longas barbas mandando-o escanhoar, que encontra remédio para
certo cliente ordenando-lhe que deite fora as luvas gastas e sebentas e que me faria
verter certa má disposição que me ataca, por vezes, na rua, proibindo-me de andar
carregando com uma pasta carregada...
“El Gran Hotel” é a novela da vida falsa dos hotéis cosmopolitas, a vidaméme a vida-sineta. Em cualquer destas duas novelas Ramón revela-se um dos
maiores escritores da Espanha de todos os tempos e uma das grandes figuras
contemporâneas. Em todos os seus outros livros, “Sonho”, Senos”, “Tapias”,
“Livro Nuevo”, “El Circo”, “El Rastro”, e tantos outros, Ramón afirma-se sempre
o grande descobridor dos mundos desconhecidos da alma e da matêria.
Não é este o estudo que desejo fazer sobre Ramón. Esse estudo será feito,
em breve, e, possivelmente, numa conferência. Por agora limito-me a pôr esta
legenda à novela que Garcia Perez traduziu com propriedade e com justeza.
Ramón Gómez de la Serna que nunca foi um discípulo é hoje um mestre.
A Espanha, que levou muito tempo a tomá-lo a serio, tem hoje por ele o respeito
e a ternura que todos os inovadores devem merecer. É preciso que Portugal
também o conheça. É preciso que Portugal também o não tome a sério para depois
o consagrar. Todo o escritor que principia por ser tomado a sério acaba por dar
vontade de rir. E todo aquele que principia por fazer rir, acaba por ser tomado a
sério e a rir de todos os que se riram dele...660
Pouco antes de terminar este «À Maneira de Prefácio» para A Ruiva de Gómez de
la Serna, António Ferro faz questão de referir que «não é este o estudo que deseja fazer
sobre Ramón, esse estudo será feito, em breve, e, possivelmente, numa conferência».
Hoje sabemos que tal não passou de uma intenção, que não existe tal estudo ou
conferência, sendo que, a única coisa que faz com que Ferro continue a dedicar-se à obra
de Ramón seja a preparação duma entrevista que fará ao «mestre das greguerías» e será
publicada no próximo ano, nas páginas do Diário de Notícias.
Note-se que as últimas três cartas inerentes ao ano de 1923 já se encontram
redigidas com o célebre papel timbrado alusivo ao El Ventanal no Estoril. Este facto, o
conteúdo das mesmas, e a cronologia, faz-nos crer que Ramón as redigiu desde a sua
residência na Costa do Sol portuguesa, após lhe terem sido entregues as chaves do imóvel
recém-construído.
Como as anteriores, denotamos uma proximidade e uma estima que avançamos
como reais e correspondentes ao vocativo «Mi querido y gran Ferro»:
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[RGS a AF, Ramón Gómez de la Serna (Portugal) El Ventanal, Estoril, sem data,
FAQ nº5]
Mi querido y gran Ferro:
Muy agradecido tanto a su cita […] como a su indicación del otro día – y
siempre sintiendo no haberles acompañado – les escribo para que sepa que el día
que venga nos iremos a cenar a Cascaes y por lo tanto puede venir en mejor tren.
Tanto Carmen como yo queremos invitar una noche al matrimonio aquí,
pero ahora está muy desarreglada la casa.
Con muchos recuerdos a su esposa, queda su antiguo devoto que le abraza
Ramón
No deje de enviarme antes sus entrevistas en el Diário de Notícias.661
Podemos constatar o interesse de Ramón pelo trabalho do português como
repórter (e entrevistador internacional) do Diário de Notícias e como o espanhol participa
na vida cultural lisboeta, provado na próxima missiva, na qual Gómez de la Serna faz
referência ao «Salón de Independientes».
Tudo indica que Ramón se estivesse a referir à exposição Cinco Independentes
que abriu as portas em Outubro de 1923 na Sociedade Nacional de Belas Artes, na capital
portuguesa.
Este evento é um marco na afirmação do Modernismo em Portugal na década de
1920 e vincular a presença de Ramón ao certame é uma mais-valia para a presente
monografia. Note-se que o núcleo central de participantes era constituído por Dordio
Gomes, Henrique Franco, Alfredo Miguéis, Francisco Franco e Diogo de Macedo, todos
eles a trabalhar em Paris nessa época. Também foram convidados a expor Almada
Negreiros, Eduardo Viana e Mily Possoz.
No manifesto publicado na época, os membros do grupo declaravam-se
«independentes de tudo e de todos», e recusavam posturas radicais (como as da primeira
vaga modernista de Almada, Amadeo e Santa-Rita), representando uma «pausa
consciente na guerra do modernismo […] em obras de expressionismo prudente e
gostoso»662.
Passemos então à transcrição da referida epistola, breve, contudo, de elevada
importância para a nossa investigação:
[RGS a AF, Ramón Gómez de la Serna (Portugal) El Ventanal, Estoril, sem data,
FAQ nº11]
Querido y admirado Ferro:
El lunes en el tren que llega ahí a las tres de la tarde iré a Lisboa para ver
el Salón de Independientes.
Le abraza su admirador y amigo Ramón
Muchos recuerdos a su esposa.663
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Antes de procedermos à análise da última missiva ramoniana de 1923, devemos
aludir às palavras de Ramón em Automoribundia (1948) sobre a reedição de El Circo
(1917) no ano em questão. A edição dos anos 20 de El Circo, é a consagração oficial de
Ramón, e para usarmos as palavras de Ferro, como «acróbata das frases e das ideias» do
universo circense: «Publico mi libro “El Circo”, y el 21 de noviembre de 1923 el Gran
Circo Americano quiso ofrecerme el refrendo a mi título de su cronista oficial.»664.
Esta obra, publicada por primeira vez em 1917, é uma miscelânea monográfica na
qual Ramón aproxima o leitor do mundo do circo através da sua conceção de vida e da
literatura. A edição à qual o autor se refere, ampliou-se com outros textos, como o
discurso que Gómez de la Serna pronunciou no Gran Circo Americano de Madrid em
1923, subido a um trapézio665. Deduzimos que esta é a edição à qual se refere e que enviou
a António Ferro, que, como sabemos, um ano antes, em A Arte de Bem Morrer, foi
bastante mais radical do que um Ramón conferencista de trapézio, sugerindo suicidar-se
em direto.
Feita nova alusão à teatralidade de ambos, comprovemos as palavras de Ramón:
[RGS a AF, Ramón Gómez de la Serna (Portugal) El Ventanal, Estoril, sem data,
FAQ nº24]
Mi querido Ferro:
Otra alusión más que le debo a Ud. porque es a Ud. y no a mis compañeros
a quien debo esas atenciones. Muchas gracias.
¿Pero cuando aparece por aquí? Aún nos avergüenza enseñar a la pareja
esta casa en que todavía hay que entrar por la cocina o por el sótano, pero Ud.
puede venirse una tarde y charlaremos.
Por este mismo correo le envio el Circo que acabo de recibir.
Con muchos recuerdos a su esposa le abraza su siempre leal y devoto
Ramón666
Terminamos este subcapítulo indicando a enorme probabilidade de que António
Ferro tenha intervindo, junto de alguma intelectualidade portuguesa, através de alusões à
figura de Ramón, demonstrando, em paralelo, um grande interesse pela realidade
sociocultural de Espanha.
Estes factos foram de grande importância e ajudaram na divulgação da obra do
espanhol em Portugal. Contudo (e por que não recordarmos a crónica «O Elogio do
Elogio Mútuo?»), a melhor apologia da obra de Gómez de la Serna, acabaria por ser feita
com o prólogo da tradução de A Ruiva (1923). António Ferro fê-la, seguramente, no seu
círculo de contactos como pretenso escritor modernista e homem da imprensa portuguesa.
De alguma forma, podemos afirmar que 1923, para além de ser o ano da inauguração de
El Ventanal, é também o ano da (permita-se-nos a expressão) «institucionalização» da
obra de Ramón em Portugal.
Sem cair numa relação paradoxal, uma vez que já encontramos algumas
contradições de Ferro neste capítulo, não deixa de ser interessante, ao considerarmos
Ferro discípulo estético de Ramón, ser o suposto pupilo o principal motor de divulgação
da obra do seu «mestre» espanhol em território português. O próximo ano, 1924, a
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explorar no próximo capítulo, poder-nos-á ajudar, trazendo mais argumentos a esta
reflexão.

2.8. 1924: El gran Antonio Ferro em La sagrada cripta de Pombo de Ramón e «o
grande escritor modernista» Gómez de la Serna no Diário de Notícias de Ferro
Se nas respetivas biografias oficiais, o ano de 1924 aparece como um ano
relativamente calmo para os nossos autores, no que concerne à nossa tese, estamos
perante um ano de extrema riqueza para a cumplicidade estética e pessoal entre Ramón
Gómez de la Serna e António Ferro.
Apesar de ver como se divulga El novelista, publicado no ano anterior, e o relato
El vegetariano, 1924 é, para Ramón, o ano da segunda publicação dedicada à tertúlia do
Café Pombo: La sagrada cripta de Pombo. Por sua vez, é muito provável que António
Ferro tenha respondido aos pedidos de envio da gravura do «Grupo do Leão», pois como
podemos comprovar nas páginas do segundo volume dedicado a Pombo, um «gran
Antonio Ferro» (afim aos vocativos das cartas de Ramón ao português) aparece conotado
com a «historia sagrada» do grupo celebrizado pelo quadro de Columbano. Igualmente
importante é a menção que o criador das greguerías faz ao Café Martinho da Arcada,
atribuindo-lhe características de «café renovador» e com um espírito paralelo ao da sua
«sagrada cripta» madrilena:
EL LEAO D’OURO. – En Lisboa hay un café con historia sagrada y que
últimamente solemnizó el gran Antonio Ferro. Allí se reunía el grupo del Leao,
del que ha quedado un cuadro de Columbano en que se ve a Malhoa, Columbano,
Joao Vaz y Ribeiro Cristino.
Es grato tomar café o cenar junto a ese cuadro de hombres interesantes,
empeñados en una conversación literaria y a los que tanto interesaba la actualidad
de su tiempo.
Hoy es el Martinho el café renovador y paralelo a Pombo.667
Se em Pombo (1918) António Ferro aparece como um dos jovens admiráveis,
«perdidos, pero frenéticos de inspiración», mais especificamente como o poeta amigo do
suicida Sá-Carneiro, em La sagrada cripta de Pombo (1924), seis anos depois, surge
como o «gran Ferro» retratado num grupo de intelectuais portugueses no «gran café
Martinho», ao lado de Julião Quintinha, Augusto d’Esaguy e José B. d’Oliveira668.
Porém, fora das páginas de La sagrada cripta de Pombo, António Ferro continua
com a sua atividade jornalística, iniciando, no Diário de Notícias, a sua colaboração, por
vários anos, como crítico teatral. Apesar da polémica em que estivera envolvida no ano
anterior, a peça Mar Alto669, conhece a sua publicação em livro, sob a chancela da
Portugália Editora.
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A 12 de Junho integra o corpo redatorial do Diário de Notícias, tornando-se
«enviado especial» do periódico português670. Marco Gomes (2018) apresenta-nos uma
interessante definição de «enviado especial» que, apesar de estar escrito à luz da pósmodernidade, nos ajuda a interpretar toda subjetividade com que a atividade jornalística
de Ferro (proclive a encenar o quotidiano), e a sua longa relação com o Diário de Notícias,
se revestiu:
O enviado especial possui, normalmente, uma intuição refinada, postura
buliçosa. Pressente que é uma testemunha privilegiada da história do seu tempo.
Denota, por vezes, preocupação em inculcar nos textos uma espécie de timbre do
documento. Este repórter das grandes distâncias, associado quer à mestria das
analogias, das minudências, da exploração do não dito, quer à tentação do lugarcomum e da superficial abordagem dos protagonistas e dos temas, entra em ação
quando importa reportar um acontecimento relevante, emergente mas com
permanência temporal limitada. Os seus relatos servem para transmitir ao
auditório que o meio de comunicação para quem trabalha se encontra na primeira
linha das ocorrências e que, por isso, a informação é autêntica, atual,
diferenciadora, comporta novos prismas de leitura. As suas reportagens, crónicas
e entrevistas representam, efectivamente, uma fração reduzida na economia das
páginas que dão corpo ao jornal. Os proeminentes órgãos de informação
estruturam os conteúdos, preferencialmente, a partir do trabalho dos jornalistas
que, no mesmo dia, entram e saem da redação para cobrir um acontecimento, ou
que reportam a realidade sem sair das instalações do jornal, a partir da informação
veiculada por agências noticiosas, correspondentes distribuídas por diferentes
locais e opinion markers.671
Tendo em conta esta reflexão sobre o estatuto de «enviado especial», podemos
afirmar que António Ferro encarnou o papel com muito sucesso na época, sendo
impossível negar objetivamente a sua «intuição refinada» e «postura buliçosa» que nunca
o situou no dia-a-dia da redação, nas instalações do Diário de Notícias, mas sim em
constantes viagens e contactos pessoais.
O «enviado especial» Ferro pressentiu que era mais do que uma testemunha
privilegiada da história do seu tempo e o seu perfil de ação fez dele um protagonista do
seu tempo.
Os depoimentos que Ferro recolhera eram já elucidativos do clima que, na
Europa, se vivia. Mas queria saber mais. No ano seguinte, ou seja, em 1924, vai a
Madrid entrevistar diversas figuras que representavam alguns partidos, como
Sanchez Guerra (1859-1935), antigo presidente do Conselho e chefe do Partido
Conservador, Melquiades Alvarez (1864-1936), chefe do Partido Reformista, o
conde de Romanones (1863-1950), chefe do Partido Liberal, e Primo de Rivera,
o ditador que assumira, os destinos de Espanha, em Setembro de 1923. O que ouve
dessas figuras sobre a ditadura que no país vizinho se instalara, sugere que se
poderia demonstrar que o novo regime estava destinado a fracassar. Sanchez
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Atualidade (coord. Virgílio Amaral), Lisboa, Rossio, 2018, pp. 39-40.
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Guerra, que era conservador, não sente nenhuma simpatia pela política de Primo
de Rivera; Melquiades Alvarez, apesar de reconhecer que a Espanha estava,
realmente, a precisar de algumas «medidas higiénicas», de uma «renovação moral
e política», confessa que «a nação já não o suporta» e prevê «um final trágico para
a ditadura»; e o conde de Romanones, embora afirmasse que todos os «velhos
políticos espanhóis» eram cúmplices de Primo de Rivera, não deixava de
reconhecer que o movimento, apesar de oportuno, tinha sido «mal conduzido».
Resultava, assim, natural que não fosse fácil encontrar um retrato do ditador, em
Madrid...672
É neste período que António Ferro visita o espanhol na sua casa do Estoril e, por
via epistolar, como podemos comprovar, organiza a entrevista a Ramón publicada a 19
de Agosto do Diário de Notícias.
Atribui-se a este ano um possível encontro de António Ferro com Jorge Luis
Borges em Lisboa e não em 1921, como menciona Rita Ferro em António Ferro, Um
Homem por Amar (2016). Contudo, não negamos o encontro de 1921, apenas não
encontramos as mesmas evidências que nos permitem afirmar este encontro em 1924.
A presença do escritor argentino tornou-se bastante relevante pois, para além de
vincular Jorge Luis Borges à figura de António Ferro, encontramos o respetivo vínculo
através do mesmíssimo Ramón Gómez de la Serna, graças a uma carta do criador das
greguerías a Guillermo de Torre673, publicada na obra Escribidores y Náufragos – Ramón
Gómez de la Serna correspondencia Guillermo de Torre (1916-1963) organizada por
Carlos García e Martin Greco em 2007.
Nesta outra missiva ramoniana – datada de 25 de Maio de 1924 - encontramos a
referência a um Guillermo de Torre com 25 anos, e a um Borges de 26, de passagem por
Lisboa, local para onde Gómez de la Serna envia a correspondência de forma a agradecer
o postal carinhoso enviado anteriormente por Torre, Borges e Ferro, que seguramente os
acompanhou durante a estadia na capital portuguesa. Ramón pergunta ainda, da parte de
Ortega y Gasset, como vai o trabalho sobre Quevedo que Borges está a realizar e se se
poderia fazer com ele um estudo para a Revista de Occidente.
Com a citação da seguinte carta, justificamos o que acabámos de expor:
[RGS a Guillermo de Torre, El Sol, Madrid, 25/V/1924]
[Madrid, ca. 25 de mayo de 1924]
Mi querido Guillermo: le escribí a Madrid sobre lo mismo que ahora le
escribo a Lisboa después de agradecer a usted, a Borges y a Ferro la postal
cariñosa.
De parte de Ortega quisiera saber cómo lleva Borges su trabajo sobre
Quevedo y si podría hacer con él un estudio para [la Revista de] Occidente.
Con muchos recuerdos a todos le abraza su buen RAMÓN.674
672

Margarida Acciaiuoli (2013), op. cit., pp. 36-37.
Guillermo de Torre (1900-1971) foi um crítico literário e de arte, ensaísta, tradutor e poeta da
Generación del 27 em Espanha. Notório por ter focado seu trabalho de análise sobre a arte e,
principalmente, a poesia da Vanguardia, foi ainda um dos primeiros poetas das vanguardas em língua
castelhana a produzir caligramas e poemas visuais, sendo considerado um dos grandes expoentes da poesia
daquela geração, para além de ser considerado dos principais promotores das vanguardas hispânicas no
século XX. Casado com Norah Borges, foi cunhado de Jorge Luis Borges. Manteve uma relação epistolar
com Ramón Gómez de la Serna desde 1916 até ao fim da vida do autor das greguerías em 1963.
674
Carta transcrita e citada por Carlos García e Martín Greco (2007), op. cit., pp. 65-66.
673
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Ainda nesta publicação dedicada ao epistolário entre Ramón e Torre, podemos
encontrar outras importantes referências à estadia de Borges com o seu cunhado em
Portugal, nomeadamente uma carta prévia na qual Gómez de la Serna pede a direção de
Lisboa para poder enviar a correspondência675.
Também encontramos outro envio, datado de 9 de Outubro de 1924, em que
Ramón menciona a dissolução da tertúlia da Calle Carretas com o argumento de que se
irá recluir no seu El Ventanal para trabalhar com mais intimidade. Pergunta por Borges e
se eventualmente se terá casado devido a uma mudança de direção.
Porém, é na despedida que Gómez de la Serna menciona o seu imóvel do Estoril
e a paisagem da Costa do Sol portuguesa que é familiar a Guillermo de Torre:
[RGS a GT, Gómez de la Serna / (Portugal)/ «El Ventanal» /Estoril, Madrid]
[Madrid, 9 de octubre de 1924]
Señor Guillermo Torre
Mi querido amigo: El sábado 11 disolvemos Pombo. Yo me voy a recluir
en mi Ventanal y a trabajar más puramente y con más intimidad si cabe.
Siento que no asista usted a esta última noche que quedará inscrita en letras
amarillas en el cuadro de Pombo.
De Borges he recibido una tarjeta con sus nuevas señas. ¿Es que se ha
casado?
Escríbame alguna vez al solitario Estoril cuyo paisaje ya le es familiar y
sepa que es su verdadero amigo y camarada que lo abraza
RAMÓN676
Esta dissolução da tertúlia de Pombo, de 1924, está igualmente atestada com uma
nota de rodapé com excertos do Diário de Alfonso Reyes677, onde podemos encontrar a
seguinte informação:
El 24-X-24 Alfonso Reyes anotará en su Diario (82): «Ramón Gómez de
la Serna se va a vivir a su casa de Estoril (Portugal) y ha clausurado para siempre
la tertulia de Pombo: ya era tiempo». Al día siguiente anotará: «Me encuentro algo
desacreditado a Ramón Gómez de la Serna. Yo sé que es injusto y pasará». En
carta a Genaro Estrada del 25-X-24 (Con leal franqueza, I 274) dirá: «Pombo
quedó - la tertulia de Ramón - solemnemente clausurada: Ramón se va a vivir a
una casa que ha construido en Estoril (Portugal). Hizo una sesión solemne en que
dijo que licenciaba sus huestes, y para siempre ponía término a la tertulia de
Pombo».678
As epístolas até agora apresentadas, contrastadas com bibliografia já publicada e
estudos cabais, dão-nos a sensação de estarmos no caminho correto para afirmar que 1924
675

Ibidem, p.65.
Ibidem, p.72.
677
Alfonso Reyes (1889- 1959) foi um poeta, ensaísta, tradutor e diplomata mexicano que esteve exilado
em Espanha durante o período de 1914-1924, após a morte do seu pai, o general Bernardo Reyes, aspirante
à presidência da república do México. Durante este período, toma contacto com as mais importantes figuras
literárias do momento, Ramón é uma delas.
678
Carlos García e Martín Greco (2007), op. cit., p. 72.
676
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é o ano de maior produção literária em El Ventanal. Afirmamo-lo, não pela quantidade
de publicações de Ramón neste período, mas sim porque parece ser um dos anos mais
tranquilos e reservados dos «loucos anos 20» da biografia de Ramón e, pelas leituras que
realizámos, igualmente de Carmen de Burgos. Recordemos também que 1924 é, no que
concerne ao imóvel de Ramón e Carmen no Estoril, o único ano estável, pois não se
encontra em obras (1922-1923) ou não se encontra em venda (1925).
Dentro do panorama que apresentamos, 1924 é o ano que seguramente vinculamos
Ferro ao El Ventanal, quer pela entrevista ao Diário de Notícias, quer pela primeira das
duas únicas cartas que encontramos a si dirigidas por Ramón, como também a presença
do espanhol numa publicação brasileira, a revista America Brasileira, na qual
encontrámos um ensaio ramoniano intitulado «Os Velhos Mananciaes»679 com a
perspectiva do criador das greguerías sobre a atualidade literária de Espanha.
Não nos foi possível vincular António Ferro como intermediário de Gómez de la
Serna nesta colaboração na imprensa brasileira de 1924 (única até ao momento e com
reprodução nos anexos), porém, não descartamos o que nos parece ter sido uma realidade,
dada a relação de Ferro com Ramón e os contactos privilegiados do português com a
intelectualidade brasileira da época. Igualmente, avançamos a possibilidade de estarmos
perante um corpus documental (segundo a nossa perspectiva totalmente desconhecido)
que vincula Gómez de la Serna a um universo cultural brasileiro dos anos 20, claramente
conotado a ideias nacionalistas tradicionalistas, exemplo de uma aproximação lusobrasileira e de uma valorização da cultura portuguesa e de um modelo de civilização
ibérico680, dos quais se destacam os três principais mediadores desse intercâmbio: Elysio
de Carvalho, António Sardinha e Afonso Lopes Vieira.
Tem particular interesse o texto da autoria da redação da America Brasileira sobre
«este primeiro artigo de collaboração» de Ramón a demonstrar um conhecimento da obra
do espanhol e da sua difusão na Europa, onde é comparado a Proust, tal como o prestígio
granjeado em França através das traduções de Válery Larbaud. Contudo, esta coluna
dedicada à obra e rotina de criação de «um escriptor absolutamente novo e livre» não faz
qualquer menção ao idílio de criação ramoniano edificado no Estoril681.
A relação de Ramón com a publicação dirigida por Elysio de Carvalho682 merece
ser aprofundada pois, para além de «Os Velhos Mananciaes», encontrámos em Outubro
de 1924, outro ensaio ramoniano, igualmente redigido em português683 (note-se que não
temos referência a autoria de tradução), «especial para America Brasileira» num número
679

Veja-se Ramón Gómez de la Serna, “Os Velhos Mananciaes”, America Brasileira (director: Elysio de
Carvalho), Anno III, nº25, Janeiro de 1924, p. 5. Reproduzido nos anexos como Figura 58.
680
Veja-se a tese de doutoramento de Clarice Caldini Lemos, O Intercâmbio Cultural Luso-Brasileiro
Através das Revistas America Brasileira, Lusitania e Nação Portuguesa (1921-1927), apresentada à
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017.
681
“Ramón Gómez de la Serna” (1924), ed. cit., p. 5.
682
Não nos foi possível encontrar muita informação fiável sobre Elysio de Carvalho (1890-1925), no
entanto, tendo por base o contraste bibliográfico (e a consulta de originais de America Brasileira), leva-nos
a crer estarmos perante um dos participantes da Semana de Arte Moderna de 1922, possivelmente com
contacto com António Ferro. Igualmente encontramos informação de Elysio de Carvalho estar próximo do
Decadentismo, sendo divulgador e tradutor no Brasil da Balada do Enforcado (1899) de Oscar Wilde e o
responsável por receber Rubén Darío em território brasileiro em 1906. Com interesse particular para os
estudos de Iberismo cultural encontrámos o artigo “D. Juan Valera no Brasil” dedicado ao nosso autor
Ramón Gómez de la Serna. Veja-se Elysio de Carvalho, “D. Juan Valera no Brasil”, America Brasileira,
Anno III, nº 27, Março de 1924, pp. 69-72. Reproduzido nos anexos como Figura 60.
683
Ambas colaborações de Ramón em America Brasileira encontram-se em português. Note-se que
encontramos a grafia das mesmas mais arcaica comparando com a tradução de A Ruiva (1923) de Rogério
Pérez, daí deduzirmos tratarem-se de traduções realizadas pela redação da revista de Elysio de Carvalho,
tendo por base os originais ramonianos.

212

especial sobre Camões, em virtude da comemoração do quarto centenário de seu
nascimento. No entanto, «A libertação da realidade e a invenção» é um exemplo da
ensaística de Ramón sobre um «quase dever de gentes liberaes dedicadas á litteratura
atacar os termos reaes em certo periodo e até volver a elles de vez em quando»684 e não
versa sobre a obra clássica de Luís de Camões.
Retomando a relação epistolar de base para a nossa investigação, salientamos que
a escassez de cartas pode evidenciar um maior contacto pessoal entre ambos autores
durante este período. Veja-se como a seguinte carta demonstra um Ramón emocionado
por um ato fraterno e desinteressado, como também a possibilidade de marcação de um
encontro no El Ventanal para ouvir a T.S.H.685, uma estação de rádio espanhola
relacionada com o jornal La Libertad.
Sabemos o fascínio que a rádio sempre despertou em Ramón, ao ponto de fazer
emissões frequentes desde a seu domicílio em Madrid686, e não é de estranhar que
mantivesse contacto com a realidade do seu país através deste meio de comunicação ainda
a dar os primeiros passos e a tornar-se acessível ao grande público. O próprio Ramón
alude ao seu aparato radiofónico e como ele esteve presente no forte sonho que foi possuir
esse emblemático chalet no Estoril:
Entre las cosas que compré para llegar al colmo de la locura real que era
todo lo que había logrado materializar en inmueble y jardín, adquirí en 16 libras
uno de los primeros aparatos ingleses de siete lámparas que habían llegado a
Portugal.
El fuerte sueño de aquel chalet que se levantaba en el mejor pedestal de
Estoril, se complicó con la novedad de pasarme el día y la noche oyendo ondas
cortas y ondas largas.687
Igualmente conhecemos a importância estratégica que António Ferro sempre
atribuiu aos meios de comunicação social, desde a imprensa, ao cinema e à rádio,
acumulando, nos anos 40, entres outros cargos, o de diretor da Emissora Nacional
Portuguesa e do SPN.
Pela informação inédita que agora temos disponível, suportada pela cronologia,
não seria inverosímil que os primeiros serões de rádio de António Ferro se tivessem
realizado em 1924, no El Ventanal de Ramón, através desse aparato inglês de sete
bobines, na companhia do espanhol, de Carmen de Burgos e da sua própria esposa,
Fernanda de Castro. Como se verá na transcrição da próxima carta, este cenário talvez
não fosse improvável:

684

Cf. Ramón Gómez de la Serna, “A libertação da realidade e a invenção”, America Brasileira (director:
Elysio de Carvalho), Anno III, nº34, Outubro de 1924, p. 316. Reproduzido nos anexos como Figura 59.
685
Tivemos constância de que, nos seus primeiros tempos, a redação e administração da Rádio T.S.H. se
encontrar localizada no mesmo endereço da sede do jornal La Libertad, na Calle Madera, 8. Quando Luis
de Oteyza sai do jornal, em Março de 1925, a revista muda para a Calle Mayor, 4, e quando Pérez Camarero
adquire a revista, muda novamente de endereço para a Calle Hermosilla, 10. Essas mudanças de
proprietários são anunciadas aos leitores no editorial de 16 de Maio de 1926.
686
Avançamos que, em 1930, Ramón firma um contrato com a Unión Rádio para instalar em sua casa um
microfone e assim poder fazer uma sessão radiofónica diária. A colaboração com esta estação de rádio
manter-se-á até 1936, ano do seu autoexílio para Buenos Aires.
687
Ramón Gómez de la Serna [1948] (1974), op. cit., p. 445.
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[RGS a AF, Ramón Gómez de la Serna (Portugal), El Ventanal, Estoril, sem data,
FAQ nº23]
Mi querido y gran Ferro:
Siempre recordaré el acto fraterno de la otra noche lleno de un gran
desinterés.
Le ruego que me envié las cartas y telegrama para contestarlos. En un
rincón de ellos póngame las señas de los que me escribieron.
El 5 estaré ahí a las ocho en punto de la noche.
Entonces nos citaremos por si quiere venir con su esposa por aquí a oír la
T.S.H.
Con muchos recuerdos para ella y abrazos para Ud.
Es un admirador y devoto,
Ramón688
Examinemos agora a segunda missiva de Ramón, enviada depois de 19 de Agosto
de 1924. Nela encontramos, de novo, um Ramón grato a Ferro. A reiterada gratidão que
encontramos neste conjunto de epístolas faz-nos crer que o envio das mesmas não se
deveu, na maior parte do tempo, a simples cortesia de Ramón, sim a uma amizade
verdadeira, e estima mútua, entre o autor das greguerías e o futuro homem forte da
propaganda salazarista.
Aqui Ramón lamenta não saber onde fica o apartamento da família Ferro na
Calçada dos Caetanos e, por esse motivo, não poder agradecer em pessoa esse «tan bello
y completo artículo» publicado no Diário de Notícias.
Gómez de la Serna mostra o seu agrado na primeira pessoa do singular - «me ha
gustado» -, reforçando, de imediato, com a primeira pessoa do plural - «nos ha gustado»
-, juntando ao contentamento Carmen de Burgos e, provavelmente, até a sua irmã, nesse
momento na sua companhia no Estoril.
Gómez de la Serna sabe igualmente que muito em breve poderá deixar para um
abraço real a Ferro o formalismo do agradecimento por escrito que acaba de enviar,
despedindo-se como o seu «siempre devoto Ramón».
[RGS a AF, Ramón Gómez de la Serna (Portugal), El Ventanal, Estoril, sem data,
FAQ nº8]
Mi querido y admirado Ferro:
¡Muchísimas gracias!
Como no sé dónde cae su hotelito no he ido a visitarle inmediatamente y
tengo que hacer este largo camino de ida y vuelta a Lisboa para poderle agradecer
tan bello y completo artículo.
Me ha gustado, nos ha gustado – muchísimo.
Como sé que le he de ver pronto quiero dejar para el abrazo lo que puede
tomar aires de cumplimento solo al ser escrito.
Con muchos recuerdos a su esposa, le abraza su siempre devoto Ramón.

688

Disponível na FAQ com a seguinte cota: PT-FAQ-AFC-01-001-0200-00023.
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Muchos recuerdos de Carmen y mi hermana. [escrito na lateral da
quartilha]689
Com este agradecimento por escrito de Ramón a Ferro pela sua entrevista em 1924
ao Diário de Notícias, chegamos a outro dos pontos fulcrais da nossa investigação. Tratase de documentação que foi contabilizada como uma das 29 epístolas inéditas, porém,
que neste capítulo não a contabilizamos como uma das cartas de 1924 enviadas a António
Ferro.
O porquê desta decisão prende-se com o facto de estarmos perante 16 folhas (em
formato de quartilha), igualmente manuscritas a vermelho por Ramón, em papel sem
timbre, sem vocativos nem qualquer forma que as remeta para a usual estrutura de uma
carta.
Outro pormenor importante, tem a ver com uma total ausência de numeração o
que lhe confere um carácter anárquico de organização física, no entanto não afeta a
inteligibilidade do seu conteúdo.
Após a transcrição paleográfica desta documentação, podemos afirmar que temos
em mãos os originais ramonianos da entrevista feita por António Ferro para o Diário de
Notícias de 19 de Agosto de 1924. Apesar de o autor de Leviana mencionar que se
deslocou a casa do espanhol no Estoril, e até existir essa foto publicada anos mais tarde
no Diário de Notícias com ambos autores em El Ventanal690, estas dezasseis folhas,
custodiadas na Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento, provam que a
entrevista de Ferro foi feita por escrito e que Ramón a respondeu, na sua língua materna,
enviando as respostas manuscritas ao seu entrevistador.
Como exploraremos mais adiante, urge tornar mais acessível o conteúdo destas
dezasseis folhas de quartilha para este e outros futuros estudos, daí procedermos, em
primeira mão, à transcrição do seu conteúdo, que contextualizamos na primeira metade
do ano de 1924.
Tenha-se em conta que transcreveremos as mesmas respeitando a ordem em que
as encontrámos na fundação que tutela o espólio de António Ferro, identificando as
quartilhas uma por uma, com informação entre parenteses retos, por exemplo: [FAQ folio
nº10]. A par da ordem original, respeitaremos igualmente a ortografia e sintaxe de
Ramón.
[RGS a AF, 16 folhas em formato quartilha, FAQ nº29]691
[FAQ folio nº1]
No hay más que el modernismo. Los clásicos darían cualquier cosa por
volver a la vida y modernizar sus cosas con respecto a las más audaces técnicas
suizas, más audaces aún que las nuestras.
Cuando encomendé este hotel al gran arquitecto Rodríguez Prieto no puse
más condición que su gran janella que en rudo y seco castellano castizo se llama
“El Ventanal”.
689

Disponível na FAQ com a seguinte cota: PT-FAQ-AFC-01-001-0200-00008-01/2. Reproduzida nos
anexos como Figura 54.
690
Referimo-nos à foto «Ramón Gómez de la Serna e António Ferro, na antiga casa do primeiro, no Estoril»,
publicada no artigo relacionado com o prólogo de Ramón à edição definitiva de Leviana (1929) do Diário
de Notícias de 24 de Maio de 1929.
691
Disponível na FAQ com a seguinte cota: PT-FAQ-AFC-01-001-0200-00029-01/16.
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[FAQ folio nº2]
- Hay espíritus burdos y ridículos cuyo espíritu se nubla con el deseo de
que su morada sea magnifica. Yo no la hubiera querido mayor ni mejor que la que
he hecho. La única aspiración digna es elevar el espíritu en la casa ante el mundo
pequeñito y dignificar el nombre con el que se la bautice.
[FAQ folio nº3]
Sanatorio de silencio… Esto que se ha confesado a si mismo pasajero ha
hecho que mucha gente se reduzca a su sitio.
Eso ya molesta un alarmismo diario y una provocación a la crisis por ser
sospechada diariamente. Después de las noticias de la guerra ha quedado en el
mundo la necesidad de los estrepitosos augurios… que además dejaban eclipsada
en los periódicos la literatura tranquila y pura. Por eso después de todo esta época
puede ser sanatorio de un pueblo cafeinomano… Pero yo no puedo separarme en
público de los que tiene un concepto clásico o romántico de la libertad, pues que
en estas cosas señalar matices es peligroso y huele a deserción.
[FAQ folio nº4]
Soy doctor en derecho pero no me puse la toga nada más para retratarme.
Amo lo que al asomarse al cielo de la mañana parece que no existe y
después se encuentra, se va encontrando a través de todo el día… Yo soy solo
literato y no quiero ser más, ni millonario siquiera.
[FAQ folio nº5]
La casa del novelista, mejor dicho, de dos novelistas, porque bajo este
techo se alberga la rebelde novelista Carmen de Burgos, trazadora de novelas
claras, nobles, en las que su gran corazón romántico lo comprende todo y en cuya
natural humanidad encontré ejemplo… Después de más de quince años de leal
camaradería, nos hemos dado a los dos constancia en el ideal y nos damos
optimismo y fe en el trabajo.
[FAQ folio nº6]
El nuestro es un país de energúmenos políticos, toda cuestión se
desproporciona… El Inglés es grande por cómo proporciona y da una forma
discreta y fuerte a todos sus problemas… Nosotros con nuestro mastondontismo
político creamos un fanatismo de oposición por como siempre creemos que todo
estaba en vísperas de no se sabía qué.
Pero yo soy impolítico por naturaleza… me arrebato en la hora de las
justicias solitarias y no me mezclo en los actos colectivos.
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[FAQ folio nº7]
- No obedece a ninguna influencia la literatura española… Es propia,
separada del resto de Europa por los Pirineos, hija de la novedad del tiempo que
a todos lados llega, pero siempre original e inesperada… Hasta el cubismo en
España se ha convertido en algo silvestre, nacido al acaso, con hondos dejes de
gitanería.
[FAQ folio nº8]
La juventud siempre alienta, los próximos siempre están cerca. ¿Nombres?
Tendría que citar a todos los “pombianos” y llevo escrito dos tomos de quinientas
páginas para hacer sus siluetas… Lo que sí puedo decirle es que el que no sea
nuevo pierde el tiempo, la novedad es irremediable… Cada uno nos debemos a
los otros una novedad, tenemos que concretar por distintos caminos lo nuevo, nos
debemos el panorama del nuevo quinquenio.
[FAQ folio nº9]
La literatura española es una literatura original e inesperada, sobre todo lo
de inesperado la caracteriza mucho.
- Escribe en gran domino. Se necesita ese tipo de escritor con tipo para los
monumentos… Pérez de Ayala que es un poco de piedra.
La pintura eso lo admite, necesita la escultura y no las de las plazuelas.
[FAQ folio nº10]
Desde aquí además estoy frente a América, cuyo balcón lejano atisbo con
concentración.
Nuestro espíritu más alto es Ortega y Gasset, que es como cordillera dorsal
que atraviesa España… Es un gran sensual que filosofa con sensualidad y ve el
paisaje con el desasosiego, la intemperancia y la elocuencia sometidos a su
mandato de los hombres sensuales. En su corazón el occidente de la cultura lucha
trágicamente con el oriente de su sensibilidad.
[FAQ folio nº11]
La necesidad de defender la vida y también la obligación de amistarme con
el público, me hace escribir cuatro y cinco artículos diarios, uno para el “Sol”
todos los días que titulo “La vida” y en cuya columna gozo de la libertad perfecta,
cuatro para “La Voz” y numerosos artículos para las agencias que los reproducen
en provincias y en América sin dejar nunca La Esfera, Nuevo Mundo de Madrid
y La Razón, Caras y Caretas y Plus Ultra de Buenos Aires y algunas revistas
francesas Europe Crapoubuillot.
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[FAQ folio nº12]
He preparado aquí la vinculación que en el silencio, la independencia y la
lejanía de todo debe preparar la novela… Sordo a todo, con los ojos vendados,
privándome de las relaciones humanas aunque mi corazón es efusivo y gusta de
ellas, he de preparar en mí el sigilo que requiere el hallar lo inesperado, lo que
ligue caminos que solo en ese estado de transito vemos.
[FAQ folio nº13]
Este mar vivo y civilizado es lo que me mueve las páginas de mi
imaginación, todos esos grandes transatlánticos que a veces pasan en caravana de
castillos mi horizonte me traen personajes de mis novelas, vidas que me entregan
telepáticamente el secreto de sus vidas… Los temas, grupos de automóviles en
que debocan y pasan por delante de mis balcones los que han de partir horas
después me acercan aún ricas sus inacabables y diferentes vidas exóticas.
[FAQ folio nº14]
De lo real poseemos idea tan cierta e inacabable que después de la época
de observación en que ayudamos a libertar la vida de sus imágenes angostas,
anticuadas y limitadas, poniéndola en sus vivaces y libertarias imágenes, debemos
encumbrarnos sobre esa obra y producir una obra de exploraciones en lo
imaginario a base de lo real que siempre así lo mantendrá humano.
[FAQ folio nº15]
Yo no hubiera hecho este hotel en otro sitio que en Estoril… Niza está bien
pero he pasado frío y tristeza en ella durante el invierno, es una ciudad de la
provincia francesa que tiene días “aziagos” para el que no es millonario… Niza
además no está al lado y a una hora de una de las grandes capitales del mundo...
En España hay ruinas de dulce invierno pero allí el escritor conocido sufre la
curiosidad y la inspección constante de sus compatriotas.
[FAQ folio nº16]
Yo no preparo lo raro y lo extraordinario porque eso me haría incurrir en
el amaneramiento… Yo me dejo conducir por mi propia curiosidad y así como los
magnetizados en puro transe y colgado entre lo real y el material igual que un
funámbulo llego a tocar esa realidad de la que salgo buscando por los mares
ignotos.
Apesar de estarmos defronte uma entrevista, se não tivéssemos essa referência,
poderíamos dizer que estamos perante a típica literatura fragmentária, alheia a fronteiras
de género literário, que tão bem caracteriza Ramón Gómez de la Serna e encontramos na
sua vasta obra.
Sabemos que não somos pioneiros no acesso a esta documentação e já o deixámos
bem expresso no capítulo do «Estado da Questão». Recordamos que, nos anos oitenta do
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século passado, Mário Matos e Lemos692, precursor dos estudos comparatistas entre
Ramón e Ferro, publicou o artigo «Los amigos portugueses de Ramón Gómez de la
Serna» (1984) onde fez interessantes reflexões e avançou informações que determinaram
pontos de partida para outros estudos, dos quais a presente tese não é alheia.
Vinte anos após a morte de Ramón, Matos e Lemos reconhece na imprensa
espanhola, ainda em período de influência da transição democrática de 1975, uma atenção
especial à figura de Ramón em vários artigos, como também na televisão, num programa
que o próprio reconhece não ter sido devidamente preparado e que peca por descuido.
Recorda ainda que o publicado em Espanha (e igualmente em Portugal), esquece por
completo que o autor das greguerías manteve relações amistosas com alguns escritores
portugueses e esteve vinculado a Portugal através da sua casa no Estoril.
Para recordar este esquecimento, Matos e Lemos relembra a entrevista concedida
a António Ferro e publicada no Diário de Notícias de 19 de Agosto de 1924:
Ramón Gómez de la Serna es uno de los grandes exponentes de la
literatura española, y ello justifica que en este vigésimo aniversario de su muerte
se hayan publicado en la prensa tantos artículos sobre su figura e incluso que la
televisón, por cierto en un programa muy poco cuidado, haya recordado su vida y
obra.
Sin embargo, no sólo en lo publicado en España, sino también en Portugal,
se olvida casi por completo que Ramón mantuvo relaciones amistosas con algunos
escritores portugueses, y que además estuvo vinculado a la tierra de Portugal. Por
lo que atañe a tal vinculación, es de subrayar que no fue una unión vaga y bucólica,
referida a verdes montes poblados de rebaños, sino la relación directa de un
hombre de ciudad con un lugar tranquilo, pero al tiempo cercano a una urbe
importante. Porque Ramón, que – como escribía su amigo Valéry Larbaud - «en
el fondo de su corazón era un hombre de ciudad», en 1924 escoge la pequeña villa
de Estoril para vivir y trabajar; y, como explicaba concretamente a António Ferro
en una entrevista de aquel año, esa casa «no la habría hecho construir en ningún
otro sitio que no fuera Estoril. Niza… no está al lado de una de las grandes
capitales del mundo. Yo no prescindo de esa vecindad con la civilización».693
Comprovámos o interessante facto de que esta publicação contou com o apoio de
António Quadros, filho de António Ferro, que auxiliou o investigador, e conselheiro de
imprensa da Embaixada de Portugal em Madrid694, Matos e Lemos. Para certificá-lo
temos uma carta enviada desde Madrid, em papel timbrado da Embaixada de Portugal,
datada de 8 de Março de 1984, na qual Matos e Lemos agradece o auxílio de Quadros,
reconhecendo sem o qual a redação seria impossível. Antes de subscrever-se
amavelmente, menciona o envio do exemplar do artigo na mesma missiva. Tanto a
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Veja-se Mário Matos e Lemos (1984), op. cit., s/n. Reproduzido nos anexos como Figura 109.
Ibidem.
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Foi-nos possível saber, através do artigo “Almada Negreiros – 5 anos em Madrid”, quais as funções
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andanças espanholas de Almada. Em conversa tida, em meados de 1982, com o conselheiro de Imprensa
da Embaixada de Portugal em Madrid, Mário Matos e Lemos, descrita em interessante artigo, esse lúcido
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epístola de Matos e Lemos695, como o exemplar de Arbor CXVIII, nº 457, estão
disponíveis para consulta pública, em Rio Maior.
Através desta carta de agradecimento a Quadros, sabemos que este facultou
informação a Matos e Lemos, porém não podemos é ter a certeza se o investigador
consultou a documentação inédita que acabámos de transcrever e que acreditamos estar
na base da redação da entrevista de 1924696.
Contudo, o que sim nos parece uma certeza é que Matos e Lemos acedeu ao
exemplar do Diário de Notícias que albergava a entrevista e procedeu à tradução das
citações para o seu artigo.
Ora vejamos um fragmento da entrevista de Ramón, nas páginas do periódico
português:
Eu não teria feito construir esta casa senão no Estoril. Nice não me
desagrada, mas a recordação dum inverno pesado e triste que lá passei afasta-me
dessa fria cidade... Nice é uma terra de província que tem dias aziagos para quem
não é milionário. Nice, de resto, não está ao lado, duma das grandes capitais do
mundo. Eu não dispenso essa vizinhança com a civilização.697
Se o investigador tivesse acedido à correspondência original que esteve na base
desta entrevista, possivelmente tivesse utilizado o próprio espanhol de Ramón:
Yo no hubiera hecho este hotel en otro sitio que en Estoril… Niza está bien
pero he pasado frío y tristeza en ella durante el invierno, es una ciudad de la
provincia francesa que tiene días “aziagos” para el que nos es millonario… Niza
además no está al lado y a una hora de una de las grandes capitales del mundo...698
Matos e Lemos optou, como é fácil de identificar, por traduzir diretamente da
entrevista de Ferro:
no la habría hecho construir en ningún otro sitio que no fuera Estoril.
Niza… no está al lado de una de las grandes capitales del mundo. Yo no prescindo
de esa vecindad con la civilización.699
Duvidamos, caso não tenha existido contacto pessoal entre Matos e Lemos e
António Quadros, que a documentação que vincula Ramón a António Ferro durante mais
de uma década, tenha circulado entre o espólio pessoal de Quadros (ou de Fernanda de
Castro) e Espanha, mesmo que por detrás desta investigação estivesse o peso institucional
da Embaixada de Portugal em Madrid, o risco de perda ou extravio poderia ser um alto
preço a pagar.
Outras duas citações comprovam como poderá ser o original do Diário de
Notícias que está na base deste artigo «Los amigos portugueses de Ramón Gómez de la
Serna» (1984):
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António Ferro, “Ramón Gómez de la Serna, o grande escritor modernista é entrevistado pelo ‘Diario de
Noticias’”, Diário de Notícias, 19/VIII/1924, p. 1
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Con la ayuda de un dinero ganado en la lotería, Ramón hizo edificar su
casa en Estoril, y la llamó «El Ventanal». Allí vivió con Colombine («Habitan en
‘El Ventanal’ dos novelistas – explicaba a António Ferro – que somos Carmen de
Burgos y yo; ella es una escritora rebelde, autora de novelas claras, fuertes,
dictadas por su grande y romántico corazón, obras amenas que me valen de
ejemplo… tras quince años de perfecta convivencia, nos encontramos ahora bajo
el mismo techo y en busca del mismo ideal…»), y allí escribió con la furia y el
amor de quien no le pide nada más a la vida: «Soy licenciado en Derecho, aunque
sólo me puse la toga para hacerme el retrato. Admiro a todo aquél que, al
amanecer, parece que no existe, y después, durante el día, se va encontrando. Soy
licenciado y no quiero ser más…, ni siquiera millonario.»700
Contrastemos então com o original da edição de 19 de Agosto do Diário de
Notícias:
Em «El Ventanal», vivem dois novelistas, eu e Carmen de Burgos, a
escritora rebelde, autora de romances claros, fortes, ditados pelo seu grande
coração romantico, obras amenas onde encontro exemplo... Depois de quinze anos
de perfeita camaradagem encontrámo-nos a viver debaixo do mesmo teto e em
busca do mesmo ideal...
[...]
Sou bacharel formado em direito, mas só pus a toga para tirar o retrato.
Admiro todo aquele que, ao amanhecer, parece que não existe e depois se vai
encontrando pelo dia fóra. Eu sou literato e não quero ser mais nada... Nem sequer
milionario...701
Atentemos agora aos excertos correspondentes, mas em prosa ramoniana,
transcrita por nós e que nos remetem para a entrevista de Ramón a Ferro neste período,
que, claramente, não coincidem com a tradução de Matos e Lemos para as citações do
artigo de 1984:
La casa del novelista, mejor dicho, de dos novelistas, porque bajo este
techo se alberga la rebelde novelista Carmen de Burgos, trazadora de novelas
claras, nobles, en las que su gran corazón romántico lo comprende todo y en cuya
natural humanidad encontré ejemplo… Después de más de quince años de leal
camaradería, nos hemos dado a los dos constancia en el ideal y nos damos
optimismo y fe en el trabajo.
Soy doctor en derecho pero no me puse la toga nada más para retratarme.
Amo lo que al asomarse al cielo de la mañana parece que no existe y
después se encuentra, se va encontrando a través de todo el día… Yo soy solo
literato y no quiero ser más, ni millonario siquiera.702
Desde 1984, até ao presente momento em que nos encontramos a redigir estas
palavras, todas as referências que encontramos à entrevista de Ramón a António Ferro
parecem-nos ter por base este artigo de Mário Matos e Lemos e não o próprio original do
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Diário de Notícias que deduzimos o investigador haver consultado aquando da redação
de «Los amigos portugueses de Ramón Gómez de la Serna».
Como tal, procedemos à respetiva pesquisa da referida edição e encontrámo-la
disponível na hemeroteca de Lisboa para consulta pública, estando uma reprodução
gráfica do Diário de Notícias com a entrevista de 1924 a Ramón Gómez de la Serna
publicada nos anexos da presente tese703.
Após a leitura e análise, na integra, da entrevista da autoria de António Ferro,
considerado já na época um «enviado especial» do Diário de Notícias, não podemos
deixar de salientar que o autor de Leviana tomou algumas liberdades na hora de traduzir
para português as palavras de Ramón, o que nos leva a admitir que podemos estar perante
uma tradução do próprio Ferro, cuja firma figura na entrevista, e não de Rogério García
Pérez.
Publicado como artigo e entrevista de António Ferro a Ramón Gómez de la Serna,
o mesmo apresenta-se como uma coluna na primeira página do Diário de Notícias, com
o titulo sublinhado, e em maiúsculas, «LITERATURA ESPANHOLA», seguido de um
subtítulo centrado, igualmente capitular, «RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA»,
acompanhado, por baixo, em minúsculas, «o grande escritor modernista, é entrevistado
pelo “Diário de Noticias”».
Igualmente centrado encontramos um resumo por tópicos da publicação de
António Ferro, aludindo ao «almoço no “Montanha”», à «personalidade literaria de
Ramon», a «um escritor espanhol que vive em Portugal», a «o modernismo e os
clássicos», entre outros assuntos que serão tratados por Ferro na entrevista e que
identificámos perfeitamente nos papéis de Ramón, sem ordem aparente, da Fundação
António Quadros – Cultura e Pensamento.
António Ferro avisara, no ano anterior, em 1923, em «À Maneira de Prefácio» de
A Ruiva, que tinha intenção de fazer um estudo «sobre Ramón» e que esse estudo seria
feito «em breve, e, possivelmente, numa conferência». A realidade é que, apesar de não
estarmos perante uma conferência (do tipo que Ferro gostava de pronunciar e
posteriormente publicar em livro), António Ferro deixou-nos um documento, repleto de
subjetividade jornalística, assumimos, mas de elevado interesse para as relações culturais
ibéricas da primeira metade do século XX.
A descrição feita no artigo introdutório da entrevista revela um Ferro
profundamente conhecedor da obra ramoniana, das suas colaborações na imprensa, e do
olhar «descobridor» de Ramón, referindo mesmo a festa dada pelo Circo Americano e a
conferência no trampolim, que Ferro terá conhecido com o envio de El Circo, como
podemos atestar com o envio de uma missiva de Gómez de la Serna de 1923.
É igualmente digno de nota que não existe qualquer exemplar de livros de Ramón
dedicados a António Ferro no espólio da Fundação António Quadros – Cultura e
Pensamento. O extravio ao longo do tempo, o trabalho diplomático em Berna e em Roma,
o incêndio dos anos 60 no apartamento da Calçada dos Caetanos ou, até mesmo, partilhas
da biblioteca familiar, podem estar na razão dessa ausência704.
Ainda no artigo introdutório desta entrevista, António Ferro prenda o leitor com
uma descrição do interior de El Ventanal, de como o escritório de Ramón em Portugal,
tal como o seu Torreón em Madrid, é digno de uma página de um «romance americano,
merece uma fotografia». A descrição é pormenorizada, recordando as reproduções de
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Goya, Romero de Torre e de Vázquez Díaz, que acompanhou Ramón no banquete da
Contemporânea em 1922.
Porém, são estas palavras de um António Ferro, ele próprio frenético e ativo, como
a sua biografia o comprova, sobre um Ramón de génio trabalhador que queremos
salientar:
É ali naquela sala que Ramón trabalha do meio dia ás cinco horas da manhã
do outro dia. Não haverá talvez, hoje, escritor, no mundo, que trabalhe mais do
que Ramón. Em quantidade, pelo menos, bate do «record» da literatura. Não é um
homem, é uma caneta de tinta permanente...705
Ramón, o incansável Gómez de la Serna, «não é um homem, é uma caneta de tinta
permanente...». Note-se como António Ferro recorre à fórmula greguerística, de metáfora
+ humorismo, para descrever o próprio cultor do género, esse misterioso escritor
noctívago que os passageiros do comboio da linha de Cascais veem a trabalhar a altas
horas da madrugada.
Igualmente, Ferro descreve a figura pueril e animada de Ramón e menciona algo
fundamental para a argumentação desta tese, a «conversa livre», a «conversa ondulante e
varia» entre duas pessoas cúmplices que se conhecem muito bem e partilham várias coisas
em comum.
Desta forma assumida, entre dois íntimos que têm de fingir que não se conhecem,
decorre a entrevista a Ramón Gómez de la Serna ao Diário de Notícias de António Ferro,
procederemos, como em casos anteriores, à reprodução integral do artigo e entrevista
dedicado a Ramón Gómez de la Serna em 1924, onde já é possível identificarmos a ordem
das 16 quartilhas originais do espólio do antigo jornalista:
[Transcrição do artigo e entrevista de António Ferro a Ramón Gómez de la Serna,
Diário de Notícias, 19/VIII/1924]
LITERATURA ESPANHOLA
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA
o grande escritor modernista, é entrevistado pelo "Diario de Noticias"
Um almoço no “Montanha” - A personalidade literaria de Ramon - Uma
conferencia num trapezio - A literatura de Ramon em França - Um escritor
espanhol que vive em Portugal - O gabinete de trabalho do escritor - Um
"record" - O modernismo e os classicos - Estoril e Nice - Um sanatorio de
silencio
Ramón Gómez de la Serna, comandante em chefe das legiões modernistas
da Espanha, escritor para quem a Vida é um teatro de papel, um teatro infantil
onde os personagens são recortados pelos olhos criadores do empresario, pertence
á nossa intimidade, ha muitos anos. Ainda a Espanha não sabia ao certo o seu
nome e já nós o escreviamos com todas as letras e com todos os acentos. Ha sete
ou oito anos, os raros descobridores da sua assinatura nas colunas de «El Liberal»,
ofereceram-lhe um almoço modesto no restaurante Montanha, restaurante
simbolico, profetico... Antes de Ramón empreender a sua interminavel ascenção
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houve meia duzia de portugueses que se encontraram com ele no sopé da
montanha... Entre essa meia duzia estávamos nós. Sentimos um grande orgulho
em relembrá-lo. Dessa primeira viagem a Portugal, se a memoria não nos atraiçoa,
Gómez de La Serna levou para o seu «torreon» algumas recordações: o nome de
dois ou três amigos fieis, um papagaio de cartão com movimento, uma vistosa
corrente de saloio taful, e um elefante de marfim adquirido na Feira da Ladra...
Ramón, que tem trinta e quatro anos e leva escritos mais de cem volumes
compactos, é uma das retinas mais claras e mais agudas da literatura
contemporanea. A opinião não é só nossa. Agora mesmo abrindo o ultimo numero
da revista «Alfar» encontramos esta frase do escritor Benjamim Jarnés sobre
Ramón: «Aguda pupila que penetra em todas as coisas e extrai do seu fundo muito
mais do que elas têm. Não realidade: hiper-realidade».
É tal e qual assim. Ramón não se contenta com aquela realidade que existe
á superficie da natureza, realidade por vezes, mentirosa... A natureza, tambem se
maquilha... Ramón vai mais longe... Descobre todas as verdades da natureza
mesmo aquelas que parecem mentiras... Ramon é, acima de tudo, um
descobridor... A Vida, para ele, é o caminho marítimo para a India. Todas as
coisas, para Gomez de La Serna, são «boites-à-surprises»...
Dentro de cada objecto ha sempre outro objecto... Dentro da natureza ha
outra natureza, uma natureza de artificio... Para os dois olhos de Ramón, existem
dois mundos, o mundo onde nós vivemos e o mundo que ele descobre através do
monoculo da sua arte adivinha...
A Espanha levou algum tempo a compreender Ramon, a acreditar na sua
literatura inverosimil. Sentiu-se desorientada com alguns malabarismos do autor
da «Viuva Blanca e Negra, com os seus livros imprevistos, com as suas
conferencias de Music-Hall, como aquela em que se fez acompanhar por um
boneco de ventriloquo e aquel outra sobre «faroles» exemplificada com um
candeeiro de iluminação publica, uni candeeiro de rua... Ha pouco tempo,
decidido a matar o ridículo, duma vez para sempre, numa festa dada pelo Circo
Americano em sua honra, em honra do critico oficial do circo, subiu a um trapezio
e leu uma conferencia, perante o espanto da multidão, da multidão que passou a
respeitar o homem que vinha desafiá-la colocando-se a uma altura que ela não
podia atingir...
A Espanha, que é um país imaginado que parece concebido e escrito por
Ramón, acabou por tomar a serio o grande escritor, o escritor mais parecido com
ela pela sua originalidade e pelo seu imprevisto. Para isso contribuiu muito o
entusiasmo com que a França recebeu as primeiras traduções de Ramón. Ele
surgiu em França, na França que apesar de eterna é sempre um «vient-deparaitre», como um inovador, dono dum segredo literario, duma verdade nova.
Valery Larbaud, um dos «meneurs» da moderna literatura francesa, sauda-o no
prefacio de «La Veuve Blanche et Noir» com esta frase definitiva: «Ramón
Gomez de La Serna representa um dos aspectos literarios mais notáveis da actual
renascença espanhola. É um dos primeiros romancistas do seu tempo». Em
Espanha ha quem não esteja de acôrdo com Valery Larbaud, ha quem acuse
Ramon de ter excesso de imaginação, de vêr demasiado, e ele escrever tudo quanto
vê... Estou com Benjamin Jarnés, o panegirista de Ramón na revista «Alfar»:
«Maravilha-nos ter uma bengala na mão e não voltamos os olhos para um bosque
iluminado. Para os miseraveis a abundancia é um delito...»
Na nossa passagem, por Madrid quisémos entrevistar Ramon. Dirigimonos num sabado ao Café Pombo, na calle Carretas, onde Ramón pontifica, rodeado

224

de Ramons, rodeado de livros seus.... Ramon só estava no quadro de Solana,
quadro que tem ares de familia, sem plagio nem inspiração, com o quadro de
Columbano no Leão de Ouro. No Pombo fomos informados da partida de Ramón
para Portugal onde tinha vindo inaugurar a sua casa do Estoril, «El Ventanal».
Portugal é o gabinete de trabalho de Ramón, um gabinete sossegado e claro que
ele adora e onde passa a maior parte da sua vida.
A entrevista realiza-se, portanto, no Estoril, nessa grande janela aberta para
o mar que é a casa de Gomez de La Serna. «El Ventanal», situado a meia duzia de
passos da estação do Estoril, denuncia-se pelo sorriso largo e franco de «sua
ventana», pela sua alvura e pelos vasos de geranios que alegram os parapeitos...
O escritorio de Ramón, pagina de romance americano, merece uma fotografia. Em
frente da grande janela que põe o sol dentro de casa, uma grande mesa de redacção
cheia de gavetas. No espaço correspondente a cada gaveta uma obra em preparo,
uma novela, um ensaio ou uma conferencia. Ao longo da mesa, embainhadas em
tubos de vidro, dezenas de canetas de tinta permanente, exercito com que persegue
as imagens, com que prepara, diariamente, a ofensiva da sua arte. Povoando a terra
imensa da sua mesa, manipansos, duma verdade aflitiva, barros portugueses,
livros e revistas... Pelas paredes reproduções de Goya, Romero Torres e Vasquez
Dias. A um canto da sala, com o ar de sofre uma tentação continua, um grande
frade de gesso. Por toda a casa, sobre os «maples», sobre as mesas, sobre as
cadeiras, o «confetti» variado dos livros de Ramón, livros com capas de zarcão e
alvaiade... É ali naquela sala que Ramón trabalha do meio dia ás cinco horas da
manhã do outro dia. Não haverá talvez, hoje, escritor, no mundo, que trabalhe
mais do que Ramón. Em quantidade, pelo menos, bate do «record» da literatura.
Não é um homem, é uma caneta de tinta permanente... O misterio da janela
iluminada durante a noite que tanto preocupou os passageiros da linha de Cascais,
está descoberto. Não é uma alma do outro mundo, é uma alma que tem um mundo
novo e precisa dizê-lo a este mundo...
Ramón recebe-nos com o abraço de sempre. Ramón Gomez de La Serna
que tem uma cara de bebé animado, a quem a mãe patria deixa fazer todas as
travessuras, é baixo e não é nada magro... Habituados á conversa livre, á conversa
ondulante e varia, temos que fingir que não nos conhecemos para darmos, enfim,
começo á entrevista:
- Comecemos com a mesma pregunta que o «Diario de Noticias» já fez a
Perez de Ayala: a literatura espanhola é original ou está sujeita a alguma
influencia?
- A literatura espanhola não sofre nenhuma influencia. É própria, separada
do resto da Europa pelos Pirineus, filha da nossa epoca mas sempre diferente e
sempre inesperada. O proprio cubismo converteu-se em Espanha numa arte
silvestre, nascida ao acaso, arte com modos de cigana...
- Acredita na vitoria do modernismo?
- Não ha senão modernismo. Os classicos dariam alguma coisa para voltar
á vida e modernizar os seus livros com os processos tecnicos mais arrojados.
Seriam mais audaciosos talvez do que todos os inovadores conhecidos...
- Cite-nos alguns nomes de escritores que o acompanhem...
- Os novos têm sempre razão, têm sempre valor. A mocidade é a alma das
raças. Nomes? Teria que citar todos os frequentadores do «Pombo» sobre quem
lá escrevi dois volumes de quinhentas paginas. O que lhe posso dizer é que todo
aquele que não é novo perde o seu tempo. Cada um de nós deve a todos os outros
uma novidade...
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- Qual é para si o maior nome da literatura espanhola contemporanea?
- O nosso espirito mais alto é Ortega y Gasset, que é como uma cordilheira
dorsal que atravessasse toda a Espanha. É um grande voluptuoso que filosofa com
sensualidade e vê a paisagem com desassossego e inquietação. No seu coração, o
ocidente da sua cultura luta tragicamente com o oriente da sua sensibilidade.
- Perez d'Ayala?
- É sempre necessario que haja escritores com um tipo que se preste aos
monumentos, que fique bem nas praças e nos atrios. Perez d'Ayala é um desses
escritores, um escritor que começa a fixar-se na pedra...
- Gomez de La Serna é um dos autores que mais trabalham em Espanha,
que mais trabalham em todo o mundo...
- A necessidade de me defender da vida e a obrigação de me avistar com
o publico força-me a escrever quatro e cinco artigos diarios, um para «El Sol»,
todos os dias, que tem por titulo «A Vida» e que escrevo com uma completa
liberdade, quatro artigos mensais para «La Voz» e numerosos artigos para «La
Esfera», «Nuevo Mundo», «La Razon», «Caras y Caretas», «Plus Ultra»,
«Crapouillot».
- Porque se refugiou no Estoril?
- Surdo a tudo, com os olhos vendados, privando-me das relações
humanas, apesar do meu coração efusivo, hei-de preparar em mim o silencio que
é preciso para encontrar o inesperado, para me transformar no homem que segue
caminhos que só num estado de transe se descobrem. Este mar vivo e civilizado é
o que faz mover as paginas da minha imaginação. Todos esses grandes paquetes
que, ás vezes, passam no horizonte, trazem-me as personagens das minhas
novelas, vidas que me entregam telepaticamente o seu segredo...
- A literatura de Ramon feita a essa distancia da vida perde,
inevitavelmente o caracter de realidade...
- Do real possuimos uma ideia tão incerta e tão inacabada que, depois da
epoca de observação em que ajudámos a libertar a vida das suas imagens
antiquadas substituindo-as por outras mais vivas e mais coloridas, devemos pôr
de lado toda a realidade e empreendermos uma obra de exploração no mundo azul
dos paises imaginarios... Eu não premedito o raro, o extraordinario porque essa
procura me arrastaria para um amaneiramento que não está no meu feitio. Deixome conduzir pela minha propria curiosidade, como os magnetizados em puro
transe, e emparedado entre o real e o imaterial, tal qual um sonambulo, chego a
aproximar-me dessa realidade do homem que se aventura por mares
desconhecidos e, ao fim, descobre sempre a terra prometida...
- Porque foi escolhido o Estoril para esse porto de imaginação pura?
- Eu não teria feito construir esta casa senão no Estoril. Nice não me
desagra, mas a recordação dum inverno pesado e triste que lá passei afasta-me
dessa fira cidade... Nice é uma terra de província que tem dias aziagos para quem
não é milionário. Nice, de resto, não está ao lado, duma das grandes capitais do
mundo. Eu não dispenso essa vizinhança com a civilização. Em Espanha há retiros
agradaveis mas o escritor conhecido é vitima da curiosidade e da inspecção
constante dos seus compatriotas...
- Porque chama a sua casa «El Ventanal»?
- Quando encomendei a casa ao grande arquitecto Rodriguez Prieto não
pus senão uma condição:
A abertura desta grande janela, janela que em castelhano se chama
«ventanal». Ha espiritos ridículos cujo espirito se perturba com o desejo de que a
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sua seja magnifica. Eu não a quis maior nem melhor do que a fiz. A unica
aspiração nobre é elevar o espirito na casa pequena e dignificar, perante o mundo,
o nome com que foi baptizada...
- Vive só nesta casa?
- Em «El Ventanal», vivem dois novelistas, eu e Carmen de Burgos, a
escritora rebelde, autora de romances claros, fortes, ditados pelo seu grande
coração romantico, obras amenas onde encontro exemplo... Depois de quinze anos
de perfeita camaradagem encontrámo-nos a viver debaixo do mesmo teto e em
busca do mesmo ideal...
- D. Ramon vive da pena ou tem alguma outra actividade?
- Sou bacharel formado em direito, mas só pus a toga para tirar o retrato.
Admiro todo aquele que, ao amanhecer, parece que não existe e depois se vai
encontrando pelo dia fóra. Eu sou literato e não quero ser mais nada... Nem sequer
milionario...
- A politica interessa, em geral, os literatos. Qual a sua opinião sobre a
atmosfera politica da Espanha?
- A Espanha é um país de energumenos politicos. A mais insignificante
questão perde as proporções devidas. Os ingleses são grandes no sentido das
proporções: dão uma fórma discreta a todos os seus problemas. Nós, os espanhois,
com o nosso mastodontismo político, criámos um fanatismo de oposição que
exagera todos os males e todas as crises. Eu sou impolitico por temperamento. No
sossego da minha consciencia faço justiça, a quem a merece. Não gosto de
misturar-me nos actos colectivos...
- Dê-nos uma sintese da situação Primo de Rivera...
- Um sanatorio de silencio... Esse homem, que se confessou um simples
passageiro, colocou muitos homens, definitivamente, no seu lugar... Tornava-se
perigoso, incomodo, esse alarme constante em que a Espanha andava. Depois das
noticias da guerra ficou no mundo a necessidade das profecias espectaculosas e
sinistras... Nos jornais, a literatura tranquila e pura foi posta de lado para dar lugar
aos boatos, aos gritos de alarme, aos prenuncios de crise... Depois de todo esse
alarido, a politica, severa do Directorio pode realmente ser comparada a um
sanatorio de silencio... Não se vá notar uma contradição entre estas palavras e a
minha assinatura no manifesto contra Primo de Rivera. Eu não desejo separar-me
dos homens que têm um conceito classico e romantico da Liberdade... Eu tambem
amo a Liberdade. Não quero, portanto, fazer nada que se pareça com uma
deserção...
Neste momento, a grande janela da casa de Ramón Gomez de La Serna,
emoldura um paquete da Mala Real, um paquete que sonha no fumo alto do seu
grande cachimbo... Esse paquete vem da America e vai direito ao espirito de
Ramón. Os seus passageiros vão desembarcar e vão percorrer a imaginação do
escritor, terra maravilhosa que não está no mapa porque está fóra do mundo. Os
passageiros daquele paquete vão ser hospedes de «El Ventanal»... Vão dar muito
que fazer a Ramón Gomez de La Serna. Uma grande janela, o mar e um
transatlantico... Ramón vai trabalhar... Retiramo-nos, pois, discretamente.
ANTONIO FERRO.706
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Ibidem.
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Após a leitura deste artigo e entrevista esclarecem-se bastantes dúvidas
relativamente à amizade entre estes dois homens e ressaltamos a ideia de Matos e Lemos
(1984) de que António Ferro foi o grande amigo português de Ramón Gómez de la Serna.
Porém, a passagem de Ferro pela tertúlia da Calle Carretas, mesmo na ausência de Ramón
em Madrid, apesar de provável, é incerta. Terá mesmo António Ferro visto na primeira
pessoa, in loco, o quadro de Solana? Ou ter-se-á baseado no postal de recordação do Café
Pombo enviado por Ramón, como vimos, no ano anterior, em 1923?707
São incógnitas relativamente pouco importantes à luz da relação entre ambos, no
entanto, muito importantes para quem se dedica ao estudo da atividade jornalística de
António Ferro precursora da sua atividade como diretor do SPN do Estado Novo.
Em termos gerais, ao contrastarmos os papéis de Ramón com a entrevista
definitiva publicada por Ferro, não encontramos grandes diferenças de tom entre as
palavras do espanhol e com as traduzidas pelo português. Igualmente, temos provado que
a publicação foi do extremo agrado de Ramón e de Carmen de Burgos708, o que não nos
pode levar, à priori, a interpretações de possíveis manipulações intencionais de Ferro às
palavras do autor das greguerías.
Note-se que o «enviado especial» do Diário de Notícias será acusado de
manipular as suas célebres entrevistas, intervindo para corrigir toda ou qualquer
inabilidade do entrevistado709.
O caso mais flagrante remete-nos para Março de 1929, quando António Ferro, ao
entrevistar em Madrid, o escritor e jornalista galego Evaristo Correa Calderón710 sobre a
literatura portuguesa da época, sendo que Ferro omite as referências do entrevistado a
Raul Proença, Aquilino Ribeiro, Jaime Cortesão, Raul Brandão, António Sérgio e Câmara
Reys, adversários assumidos e confessos do emergente Salazarismo. É o próprio Calderón
quem denuncia esta flagrante omissão na pseudo-prática jornalística de António Ferro711.
Não encontramos tamanhas manipulações de Ferro na entrevista a Ramón, porém
chama-nos à atenção o tratamento especial que António Ferro deu à questão relacionada
com o ambiente político em Espanha, em especial, à questão sobre a ditadura de Primo
de Rivera. Vejamos o original de Ramón:
Sanatorio de silencio… Este que se ha confesado a si mismo pasajero ha
hecho que mucha gente se reduzca a su sitio.
Eso ya molesta un alarmismo diario y una provocación a la crisis por ser
sospechada diariamente. Después de las noticias de la guerra ha quedado en el
mundo la necesidad de los estrepitosos augurios… que además dejaban eclipsada
en los periódicos la literatura tranquila y pura. Por eso después de todo esta época
puede ser sanatorio de un pueblo cafeinomano… Pero yo no puedo separarme en

707
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público de los que tiene un concepto clásico o romántico de la libertad, pues que
en estas cosas señalar matices es peligroso y huele a deserción.712
António Ferro não reinterpreta a síntese relativa à ditadura de Primo de Rivera
(iniciada com um Golpe de Estado no ano anterior e com a consequente dissolução das
cortes e a suspensão da Constituição) por parte de Ramón. As ideias de fundo do
manuscrito de Gómez de la Serna estão lá, mas António Ferro adorna-as, rebusca as
palavras do espanhol e nomeia Primo de Rivera, coisa que Ramón não faz:
- Dê-nos uma sintese da situação Primo de Rivera...
- Um sanatorio de silencio... Esse homem, que se confessou um simples
passageiro, colocou muitos homens, definitivamente, no seu lugar... Tornava-se
perigoso, incomodo, esse alarme constante em que a Espanha andava. Depois das
noticias da guerra ficou no mundo a necessidade das profecias espectaculosas e
sinistras... Nos jornais, a literatura tranquila e pura foi posta de lado para dar lugar
aos boatos, aos gritos de alarme, aos prenuncios de crise... Depois de todo esse
alarido, a politica, severa do Directorio pode realmente ser comparada a um
sanatorio de silencio... Não se vá notar uma contradição entre estas palavras e a
minha assinatura no manifesto contra Primo de Rivera. Eu não desejo separar-me
dos homens que têm um conceito classico e romantico da Liberdade... Eu tambem
amo a Liberdade. Não quero, portanto, fazer nada que se pareça com uma
deserção...713
Na versão em português, António Ferro alude diretamente ao manifesto contra
Primo de Rivera assinado por Ramón, o que no original apenas aparece como uma
impossibilidade de Gómez de la Serna «separar-se em público daqueles que têm um
conceito claro e romântico da liberdade».
Não negamos um louvor indireto ao ditador quando coloca «muitos homens,
definitivamente, no seu lugar», e a circunstância de que nesse mesmo ano de 1924,
António Ferro entrevista igualmente Primo de Rivera para o Diário de Notícias.
A restante tradução de Ferro remete-nos mais para um entendimento geral das
palavras de Ramón face a o público português do que com objetivos manipulativos claros.
Contudo, não descartamos estudos futuros, com mais documentação para aprofundarmos
a ideia que aqui acabamos de avançar.
As palavras de Ramón, que desejava não parecer um desertor, acabaram por
mostrar algum horizonte político escondido pela envergadura da «montanha de literato».
O original «yo no puedo separarme en público de los que tiene un concepto clásico o
romántico de la libertad, pues que en estas cosas señalar matices es peligroso y huele a
deserción», tem mais conteúdo político que a tradução rebuscada de Ferro.
É verdade que Ramón sempre evitou em público referir-se a questões políticas e
que muitas das declarações que foram feitas por Ramón e o colocam nas hostes
franquistas não são descontextualizadas e descabidas. Porém, conotar Gómez de la Serna
como um artista do Franquismo ou do Fascismo é, segundo a nossa perspeciva,
claramente exagerado e injusto para com a obra do escritor714.
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Apesar das simpatias políticas de Ramón, estas não se sobrepuseram à sua arte,
nem à sua vocação de literato715, ao invés do seu congénere Ferro. Ramón nunca desertou
claramente, nem para um «bando» nem para outro, tentou sempre ser fiel a esse seu
«conceito clássico e romântico da liberdade», como bem escreveu, ciente de que em
épocas conturbadas identificar matizes é perigoso.
Identificar um só matiz para conotar politicamente Ramón é igualmente perigoso
e, talvez, injusto para com um homem que viveu, como viveu, o seu tempo. A melhor
forma de ilustrarmos esta frase paradoxal que acabamos de enunciar, e terminar o atual
capítulo, é recorrendo à obra de Ramón, à sua autobiografia que, como a própria vida,
prossegue automaticamente para um fim. Eis mais um exemplo de como o literato Ramón
sempre se socorreu dos seus predecessores para nos mostrar o quão antagónica, e
contraditória, pode ser a existência:
Creo como Goethe que “vale más la injusticia que el desorden”, y, como
Cicerón, que “hay que ser esclavos de las leyes para ser libres”.
La vida como resignación tiene sentido, mucho más sentido de lo que
parece, el sentido máximo.716

2.9. 1925: Ramón põe à venda a quimera de El Ventanal e Ferro aposta num Teatro
Novo sem futuro
Chegados a meio da década de 20, encontramos indicativos de que Ramón teria
preparada uma viagem à Argentina na companhia de Ortega y Gasset. Porém, uma
fortíssima gripe obriga-o a desistir da ideia. Sabemo-lo, entre várias indicações
bibliográficas, principalmente graças a uma carta de Gómez de la Serna, contextualizada
no mês de Outubro de 1924, enviada a Jorge Luis Borges (JLB) desde El Ventanal:
[RGS a JLB, Sagrada Cripta de Pombo / Actualmente «El Ventanal» /Estoril
(Portugal), Outubro de 1924]
Mi querido Borges: cuando esperaba encontrarme en Proa el
trabajo que para usted concebí por encargo dado a Guillermo [de Torre],
me encuentro con una alusión desagradable aunque la advertencia
preliminar la desajusta a la revista.717 [...]
Pero después de estas confidencias que se me han escapado como
queja íntima, pues bien sé que usted no necesita la queja pues se adelantó
a ella en contradicción con el escrito, quiero anunciarle que voy a ir con
José Ortega y Gasset, en julio dispuesto a dar unas animadas conferencias
en Buenos Aires. Creo que puedo ser optimista al calcular los grandes
grupos de juventud y con ese optimismo y mi palabra cuento para esa ida
a Buenos Aires. Abrazaré así a muchos amigos desconocidos y propalaré
desde el escenario y la tribuna nuestra nueva oratoria y nuestras nuevas
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concepciones y paradojas. La visita anunciada se va a cumplir y tendré el
gusto de abrazarlo en su casa.
Le abraza su camarada
RAMÓN718
Os autores de Escribidores y Náufragos – Ramón Gómez de la Serna
correspondencia Guillermo de Torre (1916-1963) avançam com a informação de que esta
visita de Ramón não se realizou porque Ortega y Gasset tinha mudado de planos em
relação à mencionada viagem719. Não podemos contradizer os autores pois não temos
informações relativas àquele que Ramón considerou em entrevista a Ferro «o nosso
espírito mais alto», contudo podemos assegurar, com dados inéditos, que efetivamente
Gómez de la Serna foi impedido de fazer esta viagem por motivos de saúde. Vê-lo-emos
um pouco mais à frente, ainda neste capítulo.
Em plena ditadura de Primo de Rivera, encontrámos, relativas a 1925,
informações em Colombine, periodista universal (2018) de Ramón e Carmen de Burgos,
passarem «largas estancias en Estoril, refugiados en “El Ventanal”, [que] permitían a
[ambos] escribir, al mismo tiempo que se documentaban, exploraban y compartían
experiencias da la vida portuguesa»720.
Em 1925, o sonho do «hotelito» de Ramón Gómez de la Serna e de Carmen de
Burgos, tão bem expresso e ilustrado nas páginas da sua publicação do ano anterior, La
sagrada cripta de Pombo (1924), acabou por tornar-se num grande adeus, considerado
por Ramón, talvez um dos maiores adeus que disse na vida721.
Como podemos constatar em várias páginas da presente tese, Ramón dissertou
sobre saudade como poucos, mostrando um conhecimento do «ismo» preconizado por
Pascoaes bastante documentado e aprofundado. Portugal e, mais concretamente, o seu El
Ventanal no Estoril, esse sonho partilhado com Carmen de Burgos, será sinónimo,
atrevemo-nos a assim denominar, de «saudade ramoniana». Recordemos as palavras
pioneiras de Mário Matos e Lemos (1984), antes de nos adentrarmos nas do próprio autor
das Greguerías:
Como ha testimoniado Xavier de Echarri en un artículo publicado en
Arriba unos meses antes de la muerte de Ramón, éste amaría, ya para siempre, la
tierra portuguesa: «Tanto quería a Portugal – observa Echarri – que muy
recientemente, me pedía desde Buenos Aires que le informase sobre las actuales
condiciones de alojamiento en el Estoril de su nostalgia y su saudade…»722
Até ao presente capítulo, no qual publicaremos um total de cinco cartas de Ramón
dirigidas a Ferro, a maior e mais significativa informação que se sabia sobre a estância de
Gómez de la Serna em Portugal, é praticamente o que escreveu nos dois volumes
dedicados a Pombo e, fundamentalmente, em Automoribundia (1948).
No que concerne a El Ventanal, esse local onde «toda invención literaria hubiera
sido posible si hubiese gozado de la casa que escuchaba la rogativa del mar»723, o capítulo
LXIV, da autobiografia de Ramón é pródigo em informações de todo o âmbito. Como tal,
e para podermos fundamentar as seguintes epístolas enviadas a António Ferro, remetemos
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as próximas páginas da tese para o texto que Ramón dedicou à sua quimera do Estoril, a
essa saudosa fantasia que o levou a cair na armadilha da edificação e de outro «ismo»
sobre o qual o nosso autor dissertou, em várias páginas da sua obra: o «propietarismo»724.
CAPÍTULO LXIV
Como ya os he dicho en un capítulo anterior, después de mis primeros
viajes a Lisboa descubrí Estoril, que entonces era algo dulce y herméticamente
separado del mundo – y que treinta años después había de llenarse de todos los
desterrados del orbe – y de vez en cuando me iba al Hotel París – casa vieja sobre
la que se ha rebatido el actual Hotel del mismo nombre -, pero aunque mi vida en
el Hotel Paris fue inolvidablemente deliciosa, las turistas inglesas que allí se
curaban el reuma se quejaron en carta colectiva de los ruidos de mi sillón al
moverse en la noche.
Aún no había sido construido el gran hotel del parque, y era un sitio ideal,
rusticano, al que llevaba un tren que echaba mucho humo, pues sólo también años
después, y como indemnización de guerra, Alemania envió a Portugal ese tren
eléctrico que hoy hace el camino de Estoril.
Entonces ese paisaje era ver mar y estuario, era como un paisaje de reloj,
de aquellos cuya esfera aparecía en el cuadro como una pequeña luna.
Yo iba a ese modesto hotel puesto a la moda antigua y allí seguí el gran
proyecto de jardines, casinos y del “mais grande hotel do mundo”725.
Lo arcádico se escondía en aquel trecho de la espléndida desembocadura
del Tajo, y hasta encontré a uno de esos criados pintorescos de Eça de Queiroz,
un criado que un día me dio una carta para que la leyese en lo alto del camino, y
en la que me entregaba unos escudos porque no había resistido a la tentación de
beberse lo que quedaba en mi botella de un Madera de la bodega del Palacio del
Rey, que se había rematado por aquellos días. “Ruego a Su Excelencia no diga
nada al patrón, pero yo soy ‘doido’ por el buen vino.”
Estando otra noche dedicado a la larga sobremesa del huésped que come
en su cuarto, exclamé mirando unos periódicos atrasados que me llegaban de
España. “¡Me ha tocado el segundo!”.
Preparé en seguida el viaje, y cosí al hombre de mi camisa los números
premiados, guardando sigilo, pues hasta salir de Portugal era denunciable mi
suerte y se hubiera incautado el Estado de mi premio, repartiéndolo con quien
diese el soplo o topase con los décimos.
A salvo en Madrid, recuerdo que después de dejar mi maleta en Velásquez
fui a cobrar los miles en la lotería de la calle de Carretas frente a Pombo – en aquel
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Recordemos as reiteradas vezes que Ramón evidenciou que não tinha perfil de proprietário. Aludindo,
por exemplo, neste excerto, também ele relacionado com El Ventanal: “Esa idea del hotel que el padre
quiere dejar a sus hijos para que no les falte techo nunca es una vana ilusión, pues al otro día de su muerte
lo venden sus hijos. Con mi parte adquiero el terreno soñado en el lusitano Estoril y comienza a levantarse
El Ventanal, quedándome pronto sin dinero”. Ibidem, p. 335.
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paraje por lo visto estaba mi suerte -, y después de los ágapes del afortunado giré
el resto para más ladrillos y cemento.
Fija en mi la idea de vivir en aquel recodo y regato del mundo, próximo
de España y lejano de ella, en un clima más sin muerte que el de España, aunque
como buen español no dejase de pensar en la muerte, me dediqué a construir el
chalet ideal, y en él metí además de la pequeña herencia de mi padre esos miles
de pesetas que me tocaron en la lotería, todo lo que gané en aquella época
excepcional del munífico Calpe y del munífico “El Sol”.
Mi fe en el porvenir estaba en su perihelio, y en el hotelito ya construido
escribo mi novela testamentaria El novelista, además de Cinelandia y las Falsas
novelas, aprendiendo más profundos secretos de la soledad avizora y preparando
la Quinta de Palmira.
Desde allí veo llegar por el Océano, en los grandes y constantes
transatlánticos que hacen escala en Lisboa, los personajes de futuras obras, esos
desconocidos que con un solo atisbo hacen más por la novela que contando
historias que vivieron y no supieron vivir.
Fui a llamar “El retiro” a mi nueva vivienda, pero en Portugal “El retiro”
es la taberna, cosa que ignoraba, aunque veía desde la ventanilla del tren títulos
de tiendas que me chocaban: “O Retiro dos Pecatos”, “O Retiro dos Malucos”.
Por eso lo titulé “El Ventanal”, nombre también equivocado, pues si yo le bauticé
así por causa del gran ventanal que lo caracterizaba, como allí ventana es janella
resultó que todos creyeron que ironizaba el gran viento que suele azotar allí las
casas y los árboles. (En Portugal equivocan las sinonimidades. Otra vez me dieron
una fiesta, y en recuerdo de Pombo me llevaron dos palomos, que allí se llamam
‘pombos”.)
Entre las cosas que compré para llegar al colmo de la locura real que era
todo lo que había logrado materializar en inmueble y jardín, adquirí en 16 libras
uno de los primeros aparatos ingleses de siete lámparas que habían llegado a
Portugal.
El fuerte sueño de aquel chalet que se levantaba en el mejor pedestal de
Estoril, se complicó con la novedad de pasarme el día y la noche oyendo ondas
cortas y ondas largas.
No lograba ligar casi nada del mundo radiofónico – en mi novelita “Hay
que matar al Morse” está alargada esta sensación -, pero oía todas las fuerzas
adversas y silbantes que se oponían a mi sueño realizado.
En aquellas buscas por el espacio, los alfileres del engaño penetraban en
mi cabeza y me hacían sentir la desilusión de la vida. Eran confidencias maullantes
pero avisadoras, un lenguaje de la naturaleza previniendo a un incauto. Líneas
radioactivas de un uranio eléctrico, queriéndome quitar todas las vendas de los
ojos y de la corteza cerebral, despejándome para la verdad.
En aquellos infinitos ruidos – viendo amanecer sin quitarme los auriculares
de la espera -, había un mensaje sobre otro rumbo, sobre el haber caído en la
trampa de la edificación y el propietarismo.
Quizás aquel aparato lleno de parásitos, interferencias y rayas de luz que
me hablaban, me dio la primera idea espionaria de que estaba sobre el abismo y
todo en aquella aventura era mentira.
El Morse me desgarró en aquella búsqueda junto al Puerto de Lisboa y
enfermé de morsitis aguda, como les sucede a las morsas del polo.
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Ante aquel primer aparato comprendí las bellezas del silbido libre y me di
cuenta de lo estimulante que es para el pensamiento una sesión de silbidos en que
desparramen en la cabeza todos los vientos de las zonas ventosas de la naturaleza.
Pero aun con todos esos castigos seguí escribiendo impertérrito.
En mi gran mesa de ocho metros me sentía como un nauta de la
imaginación, pues el mar es la tierra de la fantasía. Para completar el ambiente
tenía sobre mi mesa un catalejo de capitán antiguo, una brújula y una esfera
armilar, que es en Lisboa donde las construyen mejor… Me faltaba el aparato
inventado por Gago Gutinho726 para hacer más rectas y seguras mis trayectorias,
pero tenía un pisapapeles que lo sustituía.
Al cabo de dos años en aquella soledad fantástica hubo un momento en
que se me fue a desintegrar la cabeza, sentí como si fuesen a caer sus células
piramidales, derretidas en las arandelas de uno de esos candelabros de cristal en
que no se consumen las velas sino los pensamientos.
Toda invención literaria hubiera sido posible si hubiese gozado de la casa
que escuchaba la rogativa del mar. Pero la casa fue desde un primer momento de
un prestamista que me había adelantado lo mucho que me faltó para acabarla.
Subía a mi tren eléctrico y estaba en Lisboa como en el sitio de la gran
aventura que no acaba de suceder.
Las mujeres bajo visera de persiana me sonreían y me ensañaban su liga
de novias, y los loros me daban cita en su jaula.
Después me volvía a mi Ventanal y encontraba la casa feliz y vacía, con
deseos de decirme los secretos de la electricidad, de la soledad y del amor.
Era bonita aquella vuelta de Lisboa en la noche. Acababa de ver el cierre
de las joyerías y contemplaba el campo y el mar olvidados de todo.
Me iba volviendo cangrejo según llegaba a Estoril, y la estación me metía
y me sacaba por su ojo de aguja.
Había dejado en la Plaza del Comercio los barcos sin velas que se quedan
en esqueleto, y había visto esos tres transeúntes que parecen dos porque es un
negro el que va en medio.
El verano se notaba en Lisboa cómo el verano había ido del pueblo a la
ciudad. Era un verano aldeano, de alrededores en que hay aún aldeas a la antigua,
de estilo “colonial”.
Aquel contraste de ciudad y campo me dejaba en el estado precioso del
que ha cometido un crimen y huye a buen recaudo.
Pero un día todo este sueño se vino abajo. Allí estaban todos mis libros,
todos lo es muebles que me dejó mi padre, todas las cosas que formaban mi casa.
- Si le ha costado ciento cincuenta contos le darán cuando quiera
doscientos cincuenta.
En esa pintoresca experiencia suceden muchas cosas, aprendo mucha
psicología.
Me clavan la puerta al marco una noche, hay criadas que me entierran fetos
en al jardín, una fracasada del Brasil al tener que ser criada para seguir viviendo
se tira bajo el tren y me deja un jamón en dulce que había hecho la noche anterior
y que tengo que tirar porque me sabe a suicidio, las gentes de alrededores me dicen
que para vivir allí hay que ser millonario. Y un día al ir a Lisboa para comprar una
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navaja de injertar se me cierra sobre el dedo – poca cosa – y me llevan a la
Asistencia Pública, donde el portero me anuncia al médico gritando:
- ¡Un desastre! ¡Un desastre!
Aunque durante un par de años cierro los ojos a la evidencia, un día
comprendo que aquello se resquebraja y se lo comunico a los amigos con tristeza.
Sólo Oliverio Girondo727, que lo había visitado y que había tomado parte
conmigo en los más bellos banquetes do mundo, me escribió ofreciéndome unos
miles de pesos para lo que solo necesitaba telegrafiar la palabra “vengan”, pero
yo no puse aquel cable porque podía vivir de mi trabajo y nunca había pedido nada
a nadie, y no era cosa de poner a contribución un buen amigo porque se hundía un
sueño excesivo y prematuro.
Con gran escándalo se anunció en los periódicos la venta de “El Ventanal,
espléndido palacete, en doscientos cincuenta contos”.
Yo pensaba que hay dos cosas que no deben hacerse: comprarse un baúl
armario y construirse un hotel.
Llegó el primer comprador.
- Muy bien - dijo, después de haber recorrido todo el hotel -; este es un
hotel precioso para dos enamorados… Pero nosotros somos diez de familia y no
hay alcobas más que para tres.
Aparecieron dos viejos. Podía servirlos, ya que los que está en el último
amor se parecen a los que está en el primero.
- ¿Y los muebles nos los venderían? – preguntó la anciana.
- No; sólo el hotel.
- Pues lo que más nos interesa son los muebles.
Entró la mujer con el collar de perlas que parece que ha de quedarse con
el hotel con sólo que se “encapriche”. Nada más lejano de la verdad. Aquella
mujer que se miraba en todos los espejos y lanzaba los ¡oh! Más abiertos al
asomarse a las habitaciones y a las ventanas, se marchó sin hacer el más leve
ofrecimiento.
A última hora apareció el tropel de las compraventas. Algunos se sentaron
en las butacas, como para probar la comodidad del hotel, y algunos otros, como si
le hubieran tomado a uno por conserje de Museo, me preguntaban lo que
significaba un cuadro o si aquel David de talla que tenía a sus pies la cabeza de
Goliat había realizado de verdad tamaña hombrada.
Eran tipos estrambóticos que se dedican a engañar al que vende alguna
cosa, seres cuyo único papel en el mundo es el de falsos compradores.
Conocí al fisgón que sólo ha ido para leer los tejuelos de los libros o para
leer por encima los papeles que hay sobre la mesa de despacho, como si fuese un
espía superfluo, un espía en vacaciones.
Conocí a la fisgona que abre los cajones de los armarios para ver si la ropa
está bien colocada y que pregunta con qué se limpian mejor las mantillas de
blonda.
Cruzó misteriosamente por la casa el que se lleva los pisapapeles y el que
roba horas del reloj feliz.
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principalmente nos primeiros anos do seu exílio na Argentina.
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Un día fue el tipo que, en vez de subir las escaleras de frente, las sube de
espaldas, tipo originalísimo que parece que por manía de coleccionismo se va a
quedar con el hotel, pero que también se va sin siquiera dejar su tarjeta.
La Insistente iba todos los domingos con su sombrilla roja y se sentaba en
los gabinetes como si fuera una antigua visita, y la “enamorada de las camelias”
iba a ver en un rincón del jardín aquel arbusto tan difícilmente arraigado al que
llamaba “su cameliero”.
Hasta hubo una señora con cuatro niños que sólo iba para que los niños
jugasen en el jardín, mientras ella hacía que inspeccionaba la casa que había de
ser suya y se enteraba si el cable del pararrayos estaba enterrado en carbón como
debía de estar.
Yo me divertía con aquella fauna que se encargaba de renovar la función
teatral del hotel, verdaderos actores y actrices de lo inesperado que renovaban sus
papeles.
Nadie volvía, nadie enviaba el arquitecto o el notario que prometían. El
anuncio de la venta del hotel me iba acabando de arruinar, pero ya deshonrado por
el anuncio había que continuar insertándolo hasta la muerte.
Entonces bajé de un golpe cien contos y lo vendí con muebles y todo,
menos la biblioteca, que se llevó a un bajo precio un librero de viejo que a su vez
puso un anuncio que me sorprendió en los diarios: “Véndese a biblioteca do Exmº.
Sr. Ramón Gómez de la Serna.” ¡Qué vergüenza! ¡Yo que por no poder llevar
mucho bagaje en mi huida había vendido algunos libros dedicados por autores
portugueses!
Por fin el hijo de un banquero se quedó con él y ya en la notaría apareció
con un cheque. Yo que nunca he creído en los cheques y que tenía que hacer en la
notaría la división de lo cobrado, dando la mayor parte al prestamista que me había
dado el dinero al 35% - en Portugal se presta hasta el 60 – y la otra parte alícuota
para mí, le rogué que lo trajese en efectivo. “No lo he hecho porque mi madre
política sufre si ve el dinero en billetes y no le importa si es un “papeliño branco
con una signatura”.
Y un día después de comerme el gallo del corral - ¡cómo se me indigestó!
– salí sin volver la cabeza hacia Nápoles. Todas las ilusiones de estabilidad cerca
de España y en sitio fácil para correos y actualidades habían quedado inutilizadas.
Los pitóforos plantados por ser árboles de hoja perenne, los palmares
trasplantados, todo quedó allí en ajena finca.
¡Quizás ese ha sido el mayor adiós que he dado en la vida, pero es que toda
la vida se compone de adioses hasta llegar al adiós colofonal!728
O carácter fragmentário da prosa ramoniana, repleta de parágrafos curtos, muitos
autênticas greguerías, obrigam a leituras prévias de excertos da obra de Ramón para que
possamos contextualizar, da melhor forma possível, as missivas enviadas a Ferro.
Optámos por não sintetizar alguns excertos e citações pois eles próprios já contém
essa brevidade e não queremos privar esta tese de episódios, aparentemente menos
significativos, para a cumplicidade entre os nossos autores, no entanto enormemente
indicativos do que foi a passagem de Ramón por Portugal.
Neste capítulo de Automoribundia (1948), temos um autêntico resumo pela mão
de Ramón de como foi o ano de 1925. Além disso, com considerações do próprio, repletas
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de originalidade, reflexão e humorismo. Gómez de la Serna alude à sua descoberta do
Estoril, às suas primeiras estâncias no Hotel Paris (para desespero noturno das turistas
inglesas), tece considerações sobre o efeito da Primeira Guerra Mundial em Portugal,
sobre a paisagem, sobre a construção do Casino do Estoril, sobre personagens quase que
saídas de um romance queirosiano, até mesmo ao divertido episódio de como encontrou
a cautela da lotaria premiada que, junto à herança de seu pai, investiria na construção do
seu El Ventanal.
Igualmente encontramos reflexões, anteriormente citadas nesta tese, sobre a falsa
sinonímia luso-espanhola, o ambiente criativo do «hotelito» do Estoril, a sua decoração
com essa enorme mesa de oito metros, quase como uma embarcação de um Ramón
argonauta, munido de monóculo, bússola e esfera armilar, a quem só falta o último
aparato de navegação do Almirante Gago Coutinho.
As reflexões sobre a «soledad fantástica», em pleno fervor de criação, mostravamno vizinho da civilização, como dissera em 1924 a Ferro, desse ambiente cosmopolita
necessário a um escritor como Ramón, um escritor de cidade, que depressa abandonava
a solidão do escriba e «subía a [...] tren eléctrico y estaba en Lisboa como en el sitio de
la gran aventura que no acaba de suceder».
As menções a Lisboa por parte do autor de Pombo, demonstram a nostalgia de
uma «pintoresca experiencia», tal como os vários episódios da venda do seu imóvel de
sonho, evidenciam um Ramón ciente do fracasso da sua breve passagem como
proprietário em Portugal, porém capaz de se rir e incorporar à sua obra aquela divertida
«fauna que se encargaba de renovar la función teatral del hotel, verdadeiros actores y
actrices de lo inesperado que renovaban sus papeles».
De maior significância para a nossa monografia é a referência de Ramón à venda
da sua biblioteca a um alfarrabista que a anunciou, para vergonha do espanhol, na
imprensa da época. Como constatamos no capítulo transcrito, é o próprio Gómez de la
Serna quem confirma a venda de muitos exemplares da sua biblioteca pessoal, muitos dos
quais dedicados por autores portugueses.
Por último, Ramón relembra a própria venda e escritura de El Ventanal a um filho
de um banqueiro729. Mais uma vez, enquanto relembra o episódio, o mestre de cerimónias
do café da Calle Carretas, fá-lo com o humor que o caracteriza, recordando como o
pagamento pedido em dinheiro por Ramón, afetava a sogra do comprador, sofredora se
via a tal quantidade de notas, mas a quem até não importava uma assinatura um cheque
em branco. Porém, sem qualquer artificio literário, Concepción Núñez Rey (2018) avança
que, a 25 de Março de 1926, Gómez de la Serna assinou as escrituras de venda do imóvel
a favor de María del Carmen Assis por um valor de 80.000 escudos730.
Colombine, igualmente importante na aquisição e venda de El Ventanal, após
passagem pelo México e pelos Estados Unidos, visitando Hollywood, é de passagem pelo
Estoril que Ramón lhe comunica que já tem comprador e sugere ir para Nápoles, onde se
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alojarão em Riviera de Chiaja 185, num apartamento com três enormes quartos e duas
varandas731.
Acaba assim, em 1925, apesar de a venda se concretizar no ano seguinte, o sonho
de possuir um imóvel em Portugal, a estabilidade criadora ao lado de Espanha, num local
privilegiado para «correos y actualidades» da sua cidade de Madrid e de uma Lisboa, por
Ramón igualmente, considerada uma capital da Península.
Apesar desse grande adeus ao El Ventanal, um dos vários que compõe a vida até
ao derradeiro adeus, o carácter de Ramón sobrepõe-se a qualquer nostalgia ou «saudade
ramoniana» e, após a passagem por Nápoles (onde o autor de Automoribundia chegou a
ser entrevistado como um cidadão popular da cidade), o casal regressará a Madrid em
finais de Setembro do ano seguinte com muitos textos na bagagem, porém, bastante
afetados economicamente732.
Igualmente atribulado, encontramos o ano de 1925 na biografia do congénere
português de Ramón Gómez de la Serna. Dedicado à memória de Mário de Sá-Carneiro,
António Ferro publica o que alguns consideram a sua última produção literária em vida,
com os contos A Amadora dos Fenómenos733 (1925). Note-se que Ferro só voltará a
publicar em livro reedições e colectáneas de reportagens e entrevistas inerentes ao seu
trabalho como repórter internacional do Diário de Notícias734.
Apesar de existir a oportunidade de levar a peça Mar Alto de novo a cena, tal não
se concretiza e, em inícios do ano, António Ferro funda, com José Pacheco, o Teatro
Novo, a primeira tentativa de um teatro português de vanguarda, inspirada no Théâtre de
L’Oeuvre de Paris735, que funcionará no foyer do Cinema Tivoli736. Esta iniciativa teatral
de António Ferro, que tomou forma em 1925 no Tivoli (num espaço adaptado por José
Pacheco e composto por uma plateia de 250 lugares e uma ordem de camarotes), contou
com uma existência brevíssima.
O Teatro Novo apresentou apenas duas produções, entre 2 e 29 de Junho, ambas
escolhidas por Ferro do repertório de sucesso parisiense que vira no ano anterior: Knock
ou a Vitória da Medicina, de Jules Romains (traduzido por Luís Figueira), em cartaz de
2 a 15, e Uma Verdade Para Cada Um, de Luigi Pirandello, de 25 a 29 (em tradução de
Teresa Leitão de Barros)737.
Por sua vez, Orlando Raimundo contradiz esta informação (revista em 2015),
avançando que a autora das traduções é a própria esposa de António Ferro. Refere ainda,
hiperbolizando como temos referido, o fracasso da iniciativa:
O Teatro Novo propõe-se levar à cena, além de Mar Alto, as peças
Portugal e Antes de Começar, de Almada Negreiros, seguidas de Luz dos Meus
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Olhos, de José Osório de Oliveira; clássicos de Gil Vicente e Tchékhov; e obras
de Bernard Shaw, Jean Cocteau e Alfredo Cortez. O balanço da representação das
duas peças de estreia – Knock ou a Vitória da Medicina, de Jules Romain, e Uma
Verdade para cada Um, de Luigi Pirandello, ambas traduzidas por Fernanda de
Castro – é desolador. A comédia de Romain, glosando a história de um jovem
médico ambicioso que multiplica os rendimentos ao incutir nos pacientes o medo
das doenças, é pateada. E a peça de Pirandello, que especula sobre os erros que se
podem cometer ao avaliar mal e apressadamente uma pessoa, não tem público.
A inclusão no elenco do efeminado Francisco Florêncio Graça, que Ferro
decide lançar como actor-bailarino, precipita o desastre. O excesso de maneirismo
do rapaz, então com 22 anos, irrita sobremaneira os espectadores, que o vaiam
repetidamente. A repulsa pelos homossexuais, encarados como doentes mentais,
está generalizada e ele é mais uma vítima do preconceito.738
Iniciemos então a transcrição e análise das cinco cartas enviadas a António Ferro
no presente ano de 1925. Devemos salientar que estamos perante o período com maior
intensidade e confessionalidade de todos os anos mencionados e ainda por mencionar.
1923 fora um ano igualmente prolífico em correspondência, com seis cartas e um postal
de «Recuerdo de Pombo», porém, na nossa perspectiva, 1925 supera a nível de
informação relevante e demonstra uma relação de amizade, com cumplicidade
consolidada, entre ambos autores.
A primeira carta remete-nos para a impossibilidade de efetuar a viagem à
Argentina (já com a passagem no bolso) mencionada a Borges, mencionando o porquê,
essa forte gripe com efeitos de inflamação articular, não fazendo qualquer menção à
possível alteração de planos de Ortega y Gasset.
Igualmente importante é o lamento de Ramón por não ter podido ir a casa de Ferro
no dia anterior. Lamenta-o por Ofélia Marques, a íntima vizinha da família Castro/Ferro,
esposa de Bernardo Marques, e por assim não poder passar no apartamento da Calçada
dos Caetanos agradáveis momentos do que lhe produzem nostalgia.
As palavras de Ramón fazem-nos depreender, uma vez mais, que entre o espanhol
e o português, houve um intenso contacto pessoal, sendo colmatada essa lacuna, antes
identificada em carta de 1924, de Gómez de la Serna ainda não conhecer o célebre
apartamento de António Ferro, tal como a sua próxima vizinhança, na Calçada dos
Caetanos.
Cremos que, no período que separa a última carta de 1924 e a primeira do ano
agora em análise, Ramón e Carmen de Burgos efetivamente possam ter privado com o
casal Ferro no domicílio deste em Lisboa, terminando mesmo a carta com a vontade
expressa de Ramón em ir, mal tenha ocasião, à casa de António Ferro.
[RGS a AF, Sagrada Cripta de Pombo, sem data, FAQ nº10]
Mi querido y admirado Ferro:
¡Cómo sentí no haber ido a su casa ayer! Por Mimi Ofélia739 y por
estar un rato en su hogar del que tengo añoranza, pero una gripe fuerte me
ha dejado medio impedido con una cosa articular sinovial.
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Orlando Raimundo (2015), op. cit., p. 93.
Ofélia Marques (1902-1952), conhecida por Mimi Ofélia, foi uma pintora portuguesa, marcada pelo
autodidatismo, conotada com a 2ª geração de pintores modernistas portugueses. Centrou grande parte da
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Ya el viaje a la Argentina ha fracasado y con el pasaje y todo me
quedo en el bolsillo pues los médicos creen que en dos o tres meses no
debo emprender ninguna aventura.
En cuanto tenga ocasión quiero ir por su casa para saludar también
a su esposa.
Con muchos recuerdos queda su devoto de siempre y de cada vez
más
Ramón740
O estado de saúde de Gómez de la Serna, cuja recomendação médica de não
empreender nenhuma aventura encontramos na citada epístola a Ferro, pode estar na
origem de o autor das Greguerías ter passado mais tempo no início do ano de 1925 em
Portugal.
A conhecida passagem de Valéry Larbaud por Portugal é outro dos indícios do
que acabamos de afirmar. Recordemos que Larbaud previa, desde meados de 1925, uma
estadia em Lisboa por um período de poucos meses, estadia essa, como comprovará a
seguinte transcrição e os estudos de Joaquim Paço d’Arcos, que não foi alheia à sua
relação estreita de amizade com Ramón Gómez de la Serna741.
Da mesma forma, devemos aludir aos manuscritos do discurso de receção a Valéry
Larbaud742 manuscritos em francês de António Ferro (e a respetiva versão dactilografada)
que pudemos consultar no acervo da Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento
de Rio Maior e que merecem um tratamento detalhado em futuras investigações.
Veja-se a seguinte transcrição inédita:
[RGS a AF, Sagrada Cripta de Pombo, actualmente en “El Ventanal”, Estoril
(Portugal), sem data, FAQ nº6]
Querido y admirado Ferro:
Hace dos días escribí a Joao de Castro y D’Esaguy743 que le
previniesen la estancia de Valery, si es que ya no la sabía usted
directamente como me suponía.
En el suelto de hoy en Diário de Notícias veo que ya está enterado
y he visto las erratas naturales de la imprenta.
[...] en que nos podíamos reunir de nuevo los pocos [...] pueda
demorarse hasta que él vuelva de Coimbra cuarta, quinta, o sexta feira va
a pasar en Lisboa parte de marzo.
ABC-zinho, Atlântico, Ver e Crer, Revista de Portugal, Panorama, Civilização e Litoral. Casada com
Bernardo Marques, era vizinha de António Ferro e Fernanda de Castro no nº6 da Calçada dos Caetanos em
Lisboa.
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Augusto d’Esaguy (1899-1961) foi um médico dermatologista e escritor português, bem conhecido de
António Ferro e de Ramón que publicou um retrato seu ao lado de João de Castro Osório, Julião Quintinha
e do próprio Ferro em La sagrada cripta de Pombo (1924) no ano anterior. Defensor da independência de
Cuba e promotor das relações entre aquele país e Portugal, foi o médico da Legação de Cuba em Lisboa,
para além de exercer como publicista. Notabilizou-se por uma rica obra literária e científica. Podemos
encontrar colaborações suas nas publicações Ilustração, Riso da vitória e Gazeta dos Caminhos de Ferro.
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El sábado tendré el gusto de verle en la conferencia.
Con mis admirativos recuerdos a su esposa, queda como siempre
su antiguo camarada y admirador que le abraza,
Ramón744
A alusão de Ramón a Augusto D’Esaguy nesta epístola é deveras importante.
Note-se que D’Esaguy é um dos intelectuais portugueses retratados junto a Ferro em La
sagrada cripta de Pombo (1924), da mesma forma como foi autor de um dos mais
importantes textos dedicados a Ramón na revista Contemporânea.
O texto ao qual estamos a fazer referência intitula-se «Ramón Gómez de la
745
Serna» e foi publicado em Março do ano a que concerne este capítulo, 1925746.
Neste artigo, repleto de pequenos parágrafos e frases simples, quase lapidárias, de
cariz fragmentário, ramoniano, para sermos mais exactos, D’Esaguy faz um interessante
retrato de Ramón. Principalmente do seu género por excelência, a greguería, merecendo
no presente capítulo ser reproduzido, no entanto, dedicar-lhe-emos novamente atenção
aquando nos debrucemos sobre a possível presença do género cultivado pelo espanhol
em António Ferro:
Ao contrario de quasi todos os escritores espanhois, Ramón Gómez de la
Serna, triunfou primeiro em Lisboa e depois em Madrid. A sua obra conta muitas
dezenas de livros, folhetos, simples folhas de papel. [...]
Ramón é Madrid –Madrid nos cafés, no Pombo– a última tertúlia por onde
têm passado os grandes nas letras de Espanha, França e Portugal. [...]
Ramón é o grande malabarista das frases –é o senhor feudal das frases.
Toda a sua obra é retalhada, é construída em frases.
Greguerías é o mais belo poema das pequenas coisas, das coisas que nada
são e que Gómez de la Serna piedosamente recolheu.
Um dia Chesterton, vi isto não sei em que livro, pensou escrever a tragédia
dos objectos que cada um de nós tem nos bolsos e não escreveu, porque não teve
tempo para o fazer.
Foi Díez-Canedo quem o disse:
- Virá proximo o dia em que esse livro aparecerá nas montras dos livreiros,
escrito e desenhado por Ramón.
Greguerías é o livro dos objectos que o mundo tem nas suas algibeiras.
Ramón não se esqueceu de nenhum deles. É um livro para todos, porque todos
encontrarão nele aquilo que desejarem. [...]
Responde a todas as cartas e todas elas terminam com a mesma frase,
eivada de sonho camaraderia nel Arte. [...]
Tudo o entretém. Tudo. Uma chaminé, uma cama, um cão embalsamado,
um livro, um museu, um quarto, certo bilhete postal que viu nas mãos de um
groom dum hotel, a conta da modista, o buraco da fechadura. Se quiserem,
procurem na vasta obra de Ramón e encontrem tudo isto no índice dum livro e se
744
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o não quiserem fazer entrem nas Greguerías, abram em qualquer altura. É um
museu! Mais que uma casa bem sortida de bric-à-brac!
Nas Greguerías há tudo, tudo quanto existe à nossa volta, que é tudo quanto
existe na vida.
Ramón Gómez de la Serna é um escritor novo dentro de uma literatura
velha. [...]
Não sei se Ramón é um jornalista ou escritor? Filósofo ou crítico? Creio
que um pouco de tudo. É um impressionista. Os seus livros são apontamentos.
É o precursor dos dadaístas e ultraístas.
É o precursor do modernismo. Marinetti dedica-lhe o manifesto à Espanha,
quando a Espanha não contava literariamente na Europa. [...]
Definir a greguería? Sim...
Uma palavra e um gesto, breve e rápido, entre a vida e a morte.
A Greguería é o instante. A nenhum outro escritor conhecido fica melhor
aquela frase lapidar, aquela frase síntese do primeiro escritor modernista
português, que a morte ceifou, Mário de Sá-Carneiro – o fixador de instantes.
É um afixador de cartazes! Sim. Mas acima de tudo, o fixador de
instantes!747
É interessante constatar como D’Esaguy menciona que Ramón «responde a todas
as cartas»748, o que nos leva à seguinte carta, terceira relativa a este período, em que ainda
encontramos o espanhol em Portugal, possivelmente, numa das mais importantes
missivas ao seu «admirado Ferro».
Estamos perante a felicitação de Gómez de la Serna pelo sucesso da iniciativa de
Teatro Novo, enfatizada pela imagem onírica de que Ramón já havia visto este triunfo de
Ferro nos seus próprios sonhos. Aceitamos que o perfil enérgico e dinâmico de António
Ferro, pró-ativo para usarmos terminologia do presente, em muitos pontos semelhante ao
do próprio Ramón, sempre tenha causado boa impressão no autor das greguerías.
Sabemos igualmente que o fracasso da iniciativa teatral de Ferro, como enunciava
Orlando Raimundo, não foi da mesma maneira visto por Gómez de la Serna. Afirmamos
isto com todas as reservas e cautela que se deve ter quando lidamos com este tipo de
informação, não descartando que sucessos pontuais não ocultem um conjunto de
iniciativas malogradas e vice-versa. No entanto, não dispomos de certezas se Ramón foi
parte integrante do público da inauguração do Teatro Novo de Ferro no dia 2 de Junho de
1925. Não descartamos essa possibilidade e salientamos a intenção de Ramón felicitar
pessoalmente o seu amigo no jantar de 5 de Junho. O simples facto de Ramón Gómez de
la Serna aludir a uma das iniciativas teatrais do Modernismo português é, por si só, uma
mais-valia para o estudo em questão e vincular, ainda mais, o espanhol ao universo
intelectual português dos anos 20, traz-lhe igual importância.
O reconhecimento nas presentes cartas, por vezes confundido com formalidade e
cortesia, que se associa a várias missivas ramonianas, acreditamos ser real e, sem
recorrermos às visões dos sonhos de Ramón, talvez já vislumbrem um António Ferro
ambicioso, cada vez mais afastado da literatura, mas de «elevada figura» como promotor
cultural de um ainda desconhecido, mas prestes a dar-se a conhecer, Oliveira Salazar:
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Augusto D’Esaguy, “Ramón Gómez de la Serna” (1925), ed. cit., pp. 6-7.
Ibidem, p. 7. Indagamo-nos se terá sido assim com mais interlocutores portugueses e se existirão cartas
dirigidas a D’Esaguy em algum espólio público ou privado.
748

242

[RGS a AF, Ramón Gómez de la Serna (Portugal), El Ventanal, Estoril, sem data,
FAQ nº15]
Mi querido y admirado Ferro: no quiero que pasen más días –
esperaré al jantar del 5749 para abrazarle – sin felicitarle por el éxito de
Teatro Nuevo. Yo ya había visto en mis sueños hace años estos
acontecimientos triunfales en los que es elevada su figura.
Con mis respetos a su esposa, le abraza su fervoroso de siempre
Ramón750
Ter presente o conteúdo do capítulo LXIV da autobiografia adquire particular
importância para a análise das seguintes transcrições. Note-se que as duas últimas cartas
(atribuídas a 1925) que Ramón envia a António Ferro estão repletas de informação
biográfica e apresentam conteúdos que nos permitem contrastar com as palavras escritas
por Ramón vinte e três anos mais tarde na sua Automoribundia (1948). A tarefa não foi
fácil e concluímos que, em vários casos, a memória de Gómez de la Serna é imprecisa e
que muitos dos acontecimentos relacionados com a venda do imóvel do Estoril os
contextualizava em 1925, quando, efetivemente, sucederam em 1926.
Porém, a primeira delas, claramente em resposta a uma carta de um António Ferro
admirado pelo que encontra na secção de anúncios da imprensa portuguesa, remete-nos
para a decisão de Ramón em vender El Ventanal parece-nos poder ser contextualizada
neste ano em questão.
O primeiro parágrafo do mesmo mostra uma dívida de atenção de Ramón a um
amigo Ferro que deve ter encontrado o anúncio de venda do imóvel de Ramón e, talvez,
do alfarrabista que pôs a biblioteca portuguesa do espanhol igualmente à venda através
das páginas dos jornais da época. Admitimos que Ferro não estivesse à espera de tal
notícia e que Ramón se sentisse na obrigação de lhe explicar o porquê de tal decisão.
Gómez de la Serna revela que, na realidade, El Ventanal lhe custou três vezes
mais do que orçamento que lho fizera possível na sua imaginação e cuja hipoteca lhe
provocava mal-estar e intranquilidade. A sua decisão de vendê-lo, a sua bancarrota em
Portugal, acarretou igualmente a venda dos seus móveis, em especial essa enorme mesa
da casa do Estoril, que terá de ser futuramente substituída por mesas e cadeiras de hotel,
livros duplicados, e sem duplicar, que não lhe são muito queridos.
Alude ainda à sua estância em Portugal e menciona que em breve terá de
empreender uma viagem a essa cidade comparada a Lisboa nas páginas de Pombo (1918)
que aqui recordamos:
Tiene mucho de Nápoles Lisboa, del Nápoles construido sobre colinas, del
Nápoles desde cuyos tranvías que escalan la altura se ven también esos trechos
del Golfo, que aquí son de la gran desembocadura de un gran río, un golfo de agua
dulce.751
A decisão de Ramón trocar o Estoril, tão perto de Lisboa, por Nápoles, onde
espera esquecer – destacamos que o verbo «olvidar» se encontra sublinhado no
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manuscrito original –, a má fortuna portuguesa durante uma temporada, resulta
interessante e até mesmo simbólica. Não nos devemos esquecer que Ramón, o grande
autor de Madrid, o grande cultor do espírito intelectual da capital espanhola, onde o mar
não se pode conceber, sempre se sentiu atraído por uma «litoralidade» que podemos
constatar pela sua passagem por Portugal, Itália e, por último, na Argentina, na cidade de
Buenos Aires onde passou os últimos vinte e sete anos da sua vida.
Eis a última carta para Ferro redigida em papel timbrado alusivo à estância de
Ramón Gómez de la Serna em Portugal, no El Ventanal, Estoril:
[RGS a AF, Ramón Gómez de la Serna (Portugal) El Ventanal, Estoril, sem data,
FAQ nº3]
Mi querido y admirado Ferro: ¿Qué es de su vida? Le debo a Ud.
esa pregunta y la respuesta a lo que es de la mía pregonada por los diarios
¡en su sección de anuncios!
Esto es muy sencillo, esto me ha resultado carísimo. Tres veces el
presupuesto que me lo hizo posible en la imaginación y su hipoteca me
tenía molesto e intranquilo. Por eso he decidido venderlo.
Pero yo sigo en Portugal, he de volver a mi situación modesta de
inquilino que es la única sostenible para un escritor. Para olvidar por
pronto este cambio de fortuna me voy a establecer en Nápoles una
temporada y después volveré al Hotel Paris y a otros hoteles en que si la
mesa en que se escribe es más pequeña se van tomando sillas para los
papeles.
Muebles, libros duplicados y muchos sin duplicar que no me son
muy queridos, van a desperdigarse en esta bancarrota de mi cambio de
destino.
Me iré a despedir de Ud. antes del viaje porque su camaradería
integra va con su devoto Ramón.
Muchos recuerdos [escrito na lateral das quartilhas]752
Ramón afirma que antes da viagem para Nápoles despedir-se-á daquele de quem
se considera devoto em «camaradagem integra». Porém, na seguinte carta (e
possivelemente a última de 1925) vemos como as andanças com a venda do imóvel
impediram Gómez de la Serna de visitar o seu camarada, prometendo a Ferro que irá fazêlo no seu regresso, pois soube, através de Fernanda de Castro que o seu esposo já se
encontra por Lisboa e o autor das Greguerías deseja saber novidades de França, tal como
das últimas viagens de Ferro.
Muito importante é o parágrafo em que Ramón comenta a Ferro que continua em
Portugal uma vez que ainda não conseguiu vender o imóvel no Estoril. Expressa-lhe a
decisão de baixar, «de golpe», 40 contos no valor originalmente pedido, com a esperança
de assim se vender mais rapidamente.
Uma vez que não se refere ao valor do negócio final (que, como sabemos, foi
escriturado por 80 contos), não podemos afirmar que não coincide com os «cien contos»
rebaixados no preço mencionados por Ramón em Automoribundia (1948). Porém,
salientamos que este valor de 100 contos a menos no preço original do imóvel talvez não
tenha sido exagerado e, de acordo com os dados avançados por Núñez Rey (2018), não
nos parece ser um artificio do autor para provar o seu despojamento em questões
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económicas ao seu interlocutor português. Recordemos como Ramón resumia a sua
relação com o dinheiro da seguinte forma: «Mi resumen no aclara la necesidad de poseer
dinero, pues es una exageración eso de no tener donde caerse muerto, ya que ese es el
único derecho impepinable del hombre.»753.
Vejamos então, e de forma a concluir este capítulo inerente ao ano de 1925, a
mencionada carta de Ramón a António Ferro, na qual baseamos a nossa análise biográfica
e cronológica:
[RGS a AF, Sagrada Cripta de Pombo, sem data, FAQ nº17]
Mi querido y gran Ferro:
Ayer tuve la agradable sorpresa de saber por su admirada esposa
que estaba Ud. ya en Lisboa. Hubiera deseado no tener tan contado mi
tiempo para haberle ido a ver pero me prometo visitarle la primera vez que
vuelva por ahí, quiero saber nuevas cosas de Francia y su estado de
optimismo después de esos dos viajes últimos.
Yo aún sigo aquí con el mismo problema después del primer saldo
de cosas para no irme más que con mi maleta por el mundo. Espero que
esto resuelva pronto porque he bajado de un golpe de 250 contos a 210 y
así es posible que se venda rápidamente – después una temporada en
Nápoles y después otra vez la vida de hotel en Lisboa o por aquí.
Con muchos recuerdos a su esposa ya sabe que es siempre su leal
y muy devoto admirador Ramón754

2.10. 1926-1927: Os anos de reconhecimento pessoal
Iniciamos o presente capítulo, no seguimento da análise epistolar associada a
1925, recorrendo a duas cartas que nos fazem acreditar numa veraz redução do preço do
imóvel do Estoril, a par de uma certa imprecisão cronolológica, por parte de Ramón,
aquando da redação das suas memórias em 1948.
É na próxima missiva que Gómez de la Serna manifesta a Ferro a sua surpresa
devido à rapidez com que se vendeu o seu chalet no Estoril, facto ao qual deduzimos estar
implícita a redução de bastante mais do que os 40 contos (mencionados na sua carta
anterior), atendento aos valores enunciados por Ramón inicialmente de 250 contos e à
venda escriturada por 80 contos, como comprovou a investigação de Núñez Rey (2018).
Note-se, igualmente, que a mesma é enviada desde esse local onde Ramón
pretendia esquecer El Ventanal, em frente ao Vesúvio, e em companhia de Carmen de
Burgos, daí que nesta carta é possível encontrarmos pormenores do apartamento
napolitano, igualmente frente ao mar, frente a um jardim público e com o emblemático
vulcão da antiguidade romana no horizonte. Trata-se de um apartamento alugado, na
Riviera Di Chiaja 185-1º, longe da terrível preocupação de ser proprietário que Gómez
de la Serna abandonou para sempre e lhe permitiu centrar-se mais na sua vocação de
artista.
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Apesar de não termos constância de se o casal Castro/Ferro visitou Ramón e
Carmen de Burgos em Nápoles (algo que nos parece improvável), reiteramos que a
consideração e amizade do espanhol está bem patente quando este oferece a sua nova
residência aos seus amigos de Portugal.
Num tom evidentemente mais liberto do peso económico que o afligia nas duas
últimas cartas de 1925, Gómez de la Serna manifesta o desejo de saber mais sobre o que
António Ferro anda a fazer, quais os projetos que tem em mãos, mais sobre as suas
andanças e sobre os seus livros.
Como já estamos habituados, a despedida é feita com o apreço e consideração que
têm acompanhado todas as missivas desde 1922:
[RGS a AF, Ramón Gómez de la Serna, Riviera Di Chiaja 185-1º, Nápoles, sem
data, FAQ nº25]
Mi querido y admirado Ferro:
Con sorpresa y rapidez se vendió El Ventanal y tuvimos que salir
precipitadamente con nuevo destino. Por fin después de mucho correr nos
hemos establecido en un ideal piso napolitano frente al mar, el Vesubio y
el jardín público. Parece que aquí voy a poder trabajar más aún pues la
terrible preocupación de ser propietario se ha desvanecido para siempre.
Le queda ofrecida esta nueva casa y espero saber de Ud., de sus
proyectos, de sus andanzas, de sus libros.
Con muchos recuerdos a su admirada esposa, reciba los abrazos de
su siempre devoto Ramón
Muchos recuerdos de Carmen de Burgos también.755
Apesar de, em escassos meses, o carácter de Ramón levá-lo a atuar como um
popular napolitano, a seguinte carta para o seu amigo português é a prova que, a passagem
por terras italianas acabou por ser curta, e pouco profunda, quando comparada com o
vínculo a Portugal.
Escrita em papel timbrado reaproveitado (com a referência a Nápoles riscada à
mão e com a direção Velázquez, 4, Madrid manuscrita), Gómez de la Serna acusa a
receção da carta de António Ferro, comunicando-lhe que voltará para a sua cidade, para
Madrid, onde a sua residência definitiva lhe permitirá reativar a sua tertúlia no Café
Pombo. Ali propõe encontrar-se com o seu amigo português, se ele estiver disposto a
enfrentar o «frio siberiano» da capital espanhola.
No entanto, a atestar a nossa afirmação no início deste capítulo, estamos perante
mais uma descoberta que esperamos aprofundar em futuras investigações. Apercebemonos que na missiva de António Ferro que antecedeu esta resposta de Ramón, o português
lhe propõe uma colaboração em A Informação.
Muito pouco se sabe deste semanário. Através de consultas nos registos da
hemeroteca de Lisboa, concluímos que A Informação se publicou entre 17 de Março de
1929 e 22 de Fevereiro de 1931, em Lisboa. Igualmente encontramos os nomes de Mário
Quintela, Ivo de Monforte e José Sales de Sousa relacionados com a sua direção, da
mesma forma como sabemos que, a partir do nº15, A Informação passa a ser dirigida por
António Bernardino R. Pardal.
755

Disponível na FAQ com a seguinte cota: PT-FAQ-AFC-01-001-0200-00025.

246

Esta carta de Ramón, leva-nos a deduzir que, provavelmente, o gérmen deste
projeto esteja associado a 1926 e que António Ferro, já um referente de dinamização
cultural, e repórter reconhecido na imprensa portuguesa, estivesse associado.
Igualmente foi feita uma pesquisa aprofundada nos arquivos online da Biblioteca
Nacional de Portugal, não sendo possível encontrar o nome dos nossos autores
relacionados com este semanário do final dos anos 20. Esta busca gorada não invalida a
sua presença em A Informação, e, quando for possível proceder in loco a tal investigação,
deslocar-nos-emos ao acervo da Biblioteca Nacional portuguesa para comprovar
empiricamente na documentação original disponível o que não nos foi possível
comprovar na presente tese.
Para além desta importante referência à imprensa portuguesa, Ramón recorda a
sublinhada «saudade» eterna do Estoril, rematando com: «pero lo imposible es lo
imposible». Numa prosa, digna de nota, propõe dar ânimo à profissão de escritor (na qual
inclui António Ferro, recorrendo ao uso do pronome possessivo de primeira pessoa do
plural – «nuestra» –) no novo Outono, «embaciando-a de otimismo» se assim for
necessário. Terminando com a questão retórica, «se não o que vai ser dela»?
A carta termina com o interesse em saber o que se passa no ambiente cultural
português, obviamente o que se passa em Lisboa, rogando a Ferro que lhe escreva, que
lhe envie livros, referindo que, muito em breve, enviar-lhe-á ele próprio coisas novas.
Quem sabe se Ramón teria em mente o seu Torero Caracho (1926) ou Gollerías (1926)
que foram entregues ao público após a passagem por Nápoles. Infelizmente, para além da
referência cronológica-bibliográfica, não podemos avançar qualquer conjetura.
[RGS a AF, Ramón. Velázquez, 4. Madrid (carta com o carimbo de Nápoles
riscado), sem data, FAQ nº4]
Mi querido y gran Ferro:
Cuando recibo su carta ya me aprestaba a la lucha de nuevo,
pues salgo para Madrid donde residiré definitivamente, volviendo
a encender las luces de Pombo.
Allí nos veremos una noche cualquiera, mientras Ud. se
apresta a hacer un viaje por Siberia con gabardina.
Supongo que A Informaçao es un periódico digno de los
tiempos que corren. ¿Qué podría yo hacer? ¿En qué condiciones?
Ya sabe que yo estoy pronto a trabajar.
La saudade de Estoril será eterna pero lo imposible es lo
imposible.
Ahora vuelvo a estar cerca de Lisboa.
Demos ánimos a nuestra profesión en el nuevo otoño,
empañémosla de optimismo si es necesario. ¿Si no que va a ser de
ella?
Cuénteme cosas de por allí, escríbame, envíeme sus libros
que también yo muy pronto le enviaré nuevas cosas.
Le abraza su antiguo devoto Ramón
Mis respetos a su señora.756
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1926 traz de volta Ramón a Madrid, após os anos atlânticos de El Ventanal e uma
curta passagem pelo Mediterrâneo de Nápoles, continuando com as suas colaborações na
imprensa, em El Sol e La Voz, como também enviando originais para a Revista de
Occidente de Ortega e Gasset.
Segundo consta, e mencionámos escassas linhas atrás, de Nápoles Ramón trouxe
redigido o seu novo romance El Torero Caracho, que publica no final do ano com o selo
da Agencia Mundial de Librería, com escritórios em Paris, Madrid e Lisboa757 e
Gollerías, um livro em que o próprio autor explora a greguería, no entanto sem o carácter
sintético que se afigura apanágio do género, mas sim em pequenas crónicas/ensaios
humorísticos que, ao longo dos anos, se tinham publicado na imprensa. Faz as mesmas
acompanhadas de ilustrações suas.
Na reedição de Gollerías de 1946, ampliada entretanto, podemos encontrar estas
palavras interessantes do próprio Ramón a refletir sobre a obra em questão e também a
remetê-la para a sua «época portuguesa»:
No hay unidad de acción ni de lugar en estos episodios
humorísticos e ilustrados.
«Las chimeneas» las escribí y las dibujé en Paris, apareciendo por
primera vez y con gran escándalo en «La Tribuna» de Madrid el año 1917
[…] así como otras humoradas que van en este libro las escribí en el
Madrid de antaño, en Portugal y durante mis estancias en Buenos Aires.
¡Cuánto ha llovido hasta llegar a esta antología!758
Contudo, El Torero Caracho é o livro capital deste ano de 1926, assumido um
destaque fundamental na obra de Gómez de la Serna e o qual merece uma especial menção
na nossa tese por o podermos vincular a Portugal, à sua cultura e, até mesmo, permita-senos a expressão, a uma peculiar visão iberista ramoniana, através da análise da sua
personagem principal, o toureiro a pé, Caracho, sem nos esquecermos duma personagem
secundária de luxo, e seu mítico rival, Cairel.
Como já aludimos em páginas anteriores, mas relacionado com a afición de
António Ferro ao mundo dos touros (expressada na sua atividade de cronista), esta
rivalidade das personagens de Ramón bem pode ter origem nessa concorrência real entre
os célebres matadores de touros José Gómez Ortega e Juan Belmonte, que, na segunda
década do século XX, ascendeu a lendária e que, na atualidade, encontramos associada à
denominada Idade de Ouro da tauromaquia.
El Torero Caracho (1926) remete-nos para três momentos importantes
relacionados com a cultura portuguesa, sendo o primeiro mais de índole política que
podemos extrapolar a temas de iberismo cultural, ao incluir na narrativa uma visita a
Madrid dum Chefe de Estado português e à sua assistência a uma corrida de touros à
espanhola, onde, o próprio touro (o primeiro em ser lidado) se apresenta como um «toro
muy político, escogido para la ocasión».
Contudo, é nas dedicatórias das lides que podemos encontrar o que mencionámos
como visão iberista ramoniana. Ramón Gómez de la Serna remete-nos para a mesma com
o brinde de Cairel ao Chefe de Estado português de visita à capital madrilena, em que o
matador expressa o desejo de que «Portugal y España toreen siempre al alimón» diante
de uma praça cheia de aficionados da capital espanhola.
Note-se que este tourear «al alimón» é típico da terminologia taurina e remete-nos
para o momento em que dois toureiros toureiam ombro a ombro usando a mesma capa.
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A rivalidade das personagens de Ramón poderia não permitir esta realidade, porém, na
evocação de Cairel, Portugal e Espanha sempre o permitirá.
Igualmente, em pleno ambiente de «banderillas de gala con los colores de la
bandera portuguesa», é o toureiro Caracho quem ergue a espada em direção ao palco régio
espanhol, acompanhado pelo recém-republicanismo estatal português, e brinda para que
«Portugal y España se coman al mundo entero».
Sem dúvida, esta eloquência das personagens de Ramón por nós citada, e cuja
rivalidade é presenciada pelo próprio representante do poder estatal português, merece
ser reproduzida nas páginas do nosso estudo. Procedamos, nesse caso, à transcrição de
parte do quinto capítulo de El Torero Caracho (1926) de Gómez de la Serna:
Pronto se vio subir por la rampa de carreras de la calle de Alcalá el coche
de París tirado por ocho caballos en que iba el rey, con el jefe portugués, envuelto
en el tropel de la Escolta Real. […]
Los aficionados deseaban entrar en materia, presenciando aquella corrida
extraordinaria con sólo los dos matadores célebres en competencia sin
distracciones. Deseaban salir de aquellas faenas de salón, en que el peligro de
muerte no corregía el orgullo de los caballeros. El torero puede tener más orgullo,
pero se lo juega en todos los momentos. […]
El toro era un toro muy político, escogido para la ocasión, saltador de
trampolín que no encontraba su trampolín, aunque siempre estaba dando la
carrerita para saltar sobre la plataforma inencontrable.
Le tocaba matar a Cairel. «Es triste privilegio de los años», como había
dicho Caracho, lleno de orgullo, en otra ocasión.
El brindis fue dedicado al jefe del Estado portugués.
- Brindo por usía y porque Portugal y España toreen siempre al alimón.
Después se dirigió en busca del toro con aquel aire de Cid Campeador que
tomaba Cairel siempre que iba a matar, dirigiéndose con bandera y espada a ganar
la batalla.
El toro, dócil como un mártir de la etiqueta, como si estuviese pagado para
eso, se cuadró inmediatamente, y Cairel lo despachó con una estocada certera de
cirujano mayor del reino. […]
El segundo toro era el esperado y el de la competencia. Ya estaba pronto
Caracho, ahora general en jefe. […]
Los banderilleros pusieron banderillas de gala con los colores de la
bandera portuguesa, y el mismo Caracho puso dos banderas lusitanas como quien
corona una tarta de honor.
La hora de la espada sonó, y Caracho se dirigió al palco regio con la
montera en la mano, como quien brinda la cabeza sarracena que acaba de cortar.
- Brindo por usía excelentísima y porque Portugal y España se coman al
mundo entero.759
O segundo momento que relaciona este livro de Ramón a Portugal, quiçá uma
mundivisão do autor, de ótica sociológica, remete-nos para o sexto capítulo de El Torero
Caracho, capítulo no qual a personagem principal da obra de Gómez de la Serna é
contratada para uma tourada à portuguesa, desta vez na capital portuguesa.
Partilhando cartaz, à semelhança do que acontecera em Madrid, com Cairel,
vemos como Caracho duvida da sua presença em Lisboa, apesar da capital lusa ser
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descrita num luminoso mês de Abril, particularmente, num domingo alegre em que o
povo saía à rua para celebrar a Festa Brava.
No entanto, devemos destacar que este ambiente de festa é descrito como
provinciano, algo aparelhado ao ambiente de romaria, em que a própria presença dos
forcados é retratada como a presença dos moços da aldeia nas feiras de ganadaria, em
palavras do próprio autor: «como al cuadro de una feria de ganados con osadía de mozos
de pueblo».
A este retrato, some-se o facto de Ramón Gómez de la Serna descrever a vergonha
do seu toureiro Caracho, ampliada pela vergonha de se sentir um hipócrita naquela
tourada à portuguesa com cornos embolados e na qual é proibido exercer a sua arte até ao
final da faena, isto é, onde é legalmente proibido dar a estocada final em público.
A alusão à proibição secular de matar o touro nas arenas portuguesas, pode ser
visto como uma crítica aberta à tauromaquia do país vizinho, centrada no elitismo do
cavaleiro de herança marialva, ou enveredar por um campo mais dicotómico, mas de
índole igualmente sociológica, de uma sociedade em que alguns estão a favor e outros
estão contra a morte do animal diante do público.
Não sendo uma obra divulgada no âmbito dos estudos literários ibéricos, a par de
não ter nenhuma tradução disponível para língua portuguesa, estamos cientes que El
Torero Caracho detém, possivelmente, uma das melhores passagens da história da
literatura peninsular sobre tauromaquia e sobre o imaginário coletivo português.
É curioso como o espanhol Gómez de la Serna, conhecedor dos «brandos
costumes» do povo português (que António Ferro e Oliveira Salazar tão bem souberam
promover com a Política do Espírito do Estado Novo), conseguiu retratar o incongruente
espírito reivindicativo da massa lusitana. O conformismo político dos portugueses, até
mesmo uma certa apatia incapaz de reagir a medidas governativas quase drásticas,
transforma-se quando o poder político se assume prepotente no que é irrisório para a
sociedade, como, neste caso, a atuação dum matador de touros espanhol em solo
português, com a conivência, ou indiferença (depende da perspectiva que tenhamos), do
poder político, neste caso personificado pelo Governador Civil.
A riqueza do sexto capítulo de El Torero Caracho não se esgota no olhar alheio e
certeiro de Ramón, complementa-se com o seu lado humorístico, anedótico, no qual
encontramos a sua personagem principal a fugir de Lisboa disfarçado de mulher de modo
a esquivar a fúria da multidão portuguesa que, após arremessar contra o poder político,
decide linchar o matador de touros espanhol.
Atendendo à curta dimensão do mesmo, tal como a sua pertinência para a presente
tese de doutoramento, procedemos à transcrição da maior parte do sexto capítulo de El
Torero Caracho (1926) de Gómez de la Serna:
Caracho estaba en Lisboa contratado para una corrida que iba a ser la
réplica de la de Madrid, en combinación también con su rival Cairel.
Lisboa no tenía dudas en su día de toros. Su abril tenía acabadas mantillas
de madroños blancos. […]
El camino de la plaza de las torres emboladas era un camino alegre, de
romería antigua, al que dulcificaban las acacias, que en Lisboa tienen flores
púrpuras en vez de blancas.
Numerosos banqueros en tílburis de apariencia frágil y tirados por caballos
de correaje nuevo y multisonoras campanillas, a los que arropaban tapetes de
flecos, daban aire importante al cortejo.
Era multitud que iba de merendola y que no buscaba el clásico hule. Iban
realmente al circo más que a la plaza.
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El gran ruedo se parecía a todos los ruedos y tenía ese salir, el alarido de
la luz por las poternas que dan a los tendidos, alarido que lanza grandes ¡Oh! (con
unas ¡O! ¡O! ¡O! muy grandes y sin h). […]
El público tenía una verdadera abigarración y se entregaba a un rumor de
alegría constante. Allí no podía haber luto ninguno, ni el del toro, que se iría tan
campante al corral, sólo un poco cansado, o quizá con una distención ligamentosa
o sin dos o tres tapas en un tacón.
Fiesta de plazoleta verde, en que a lo que se juega es a los bolos, tenía
aquella corrida embolados. Allí se disfrutaba tanto de la música como de la tarde.
Ningún telón negro podría cubrir aquel azul.
La fiesta a la antigua usanza tenía una cosa de fiesta de justadores, y los
toreros quedaban pequeños, bajitos, pisando sobre zapatos desairados.
Los rejoneadores trovaron al toro con sus caballos de carruaje y pulieron
las ancas brillantes de sus corceles en los cuernos embolados. Los rejones se
abrían y se formaba un arco iris de serpentinas entre el rejoneador y el toro.
Los toreros, después de carnaval montado de los caballeros, entraron en su
brega como de golfos faroleros. El estar fuera de peligro no daba alcance a sus
largas.
Caracho, que nunca había querido torear en Portugal porque no quería ser
un hipócrita, sentía la vergüenza de su uniforme para la paz, para aquella seguridad
chicha.
Un olor a campo, a robles y grandes encinares soplaba sobre la plaza.
Campesinos de traje pardo y barretinas pardas más empardecidas por el agua y el
sol se asomaban a los ojos de la plaza.
Los «destemidos» mozos de «forçado» se cruzaban de brazos ante los
lidiadores españoles que parecían estar deslucidos al no poder ir a morir de un
momento al otro, ventaja ingrata en que está todo el misterio y el temor de la vida.
Entre el público brillaban antiguos botones dorados y se veían muchos
grandes caballeros con tres sotabarbas.
Caracho sentía lo que de roce una banderilla tenía el roce con los cuernos
embolados. Él mismo se reía pensando que nunca se había acercado tanto a un
toro.
- A ver si ahora, cuando vuelva a España – decía a su cuñado -, me creo
que estoy aquí y me empitona el primer toro que toree y acaba conmigo.
Los mozos de «forçado» se encargaron del toro, primero sólo el más
forzudo, como queriendo tumbar algo con raíces y después, cuando ya humillaba
el toro, los compadres, poniendo la camisa de fuerza al cornúpeta y dando cuenta
de él como de un piano pesado y rebelde al que quisieron desarmar de sus notas y
llevar detenido a la Prevención.
Aquella victoria derribante exaltaba a la plaza, que asistía así como al
cuadro tranquilo de una feria de ganados con osadía de mozos de pueblo.
Caracho seguía mustio, desdeñoso, mirando al cielo como si pidiese su
intercesión. Le parecía aquella corrida una pesadilla en pleno día y con una luz
cruda que hacía más increíble la pesadilla.
Con los otros toros siguió aquel juego de patio de colegio y de fiesta medio
de gimnastica, medio de equitación. ¿Pero dónde estaba allí lo que hace a la lidia
tan seria como fiesta en patio sacramental?
Caracho, al sentirse frente al último toro, rogó al jefe del Estado que le
dejase torear los toros sin embolamiento. El jefe de Estado accedió, y el toro quedó
desembolado, imponiendo el silencio a todos los presentes. Todo había variado
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con aquel quitar de los corchos a los puñales. Los corazones se habían apretado
en los pechos y ya se oían gritos ante lo trágico, que no se habían oído antes.
- ¿Es que creían que esto iba a ser una juerga? – se preguntaba Caracho,
en voz alta para que le oyesen los de su cuadrilla.
El toro, que estaba en el segundo tercio, recibió numerosas banderillas para
avivarle, y por fin entró en la hora de ser muerto. Ahora Caracho debía simular la
suerte solamente y el toro entraría en los corrales ileso.
Con la montera en la mano se dirigió al palco del presidente y le rogó que
le dejase matar.
Hubo conciliábulos. Se presentó una larga discusión en una especie de
Consejo de ministros en que tomaba parte el gobernador.
Caracho, con la espada desenvainada, en actitud de gran capitán, esperaba
mirando al palco presidencial.
- ¡Que lo mate! – gritaban los más parciales
- ¡Que no lo mate! – gritaba el sector más numeroso.
Se vio que el jefe del Estado tomaba su sombrero y se iba.
La plaza estaba desconcertada. Caracho no sabía lo que hacer y miraba a
la presidencia. […]
Todo el espíritu del país tácitamente imponía su tesón de que no matase al
toro. Sobre la embriaguez del público operaba la imponente cordura de los
públicos esparcidos por los paisajes de égloga. El toro era integérrimo o
infrangible. Las fuertes yuntas de los bueyes lejanos tiraban de la voluntad que
quisiera liberarse y gritar: «¡Mátalo ya!»
Caracho daba rutilancia a su espada y la hacía cintilar en todos los ojos.
El toro no matado era como una fruta que no se recoge, como una
«matanza» del cerdo que no se realizase estando todo pronto y como sacrificio a
los dioses que no se realizase después de haberles dado sed.
El toro, que se había salvado a los que van en los vagones camino de los
mataderos, iba a perder todos sus merecimientos y desde allí iba a ir al matadero
donde carboneros embadurnados de sangre antigua y caudalosa le darían el
machetazo sombrío, haciéndole caer sobre sentinas mortíferas.
Caracho creyó notar en la impaciencia de aquel público algo favorable y
se dispuso a matar al monstruo y romper el encantamiento.
- ¿Lo mato? – preguntó por última vez, encarado con el gobernador y los
dos ministros que quedaban. Éstos, impasibles, como si les hubiera dado parálisis
facial, no decían nada.
Caracho, aprovechando aquella cosa revuelta, comentadora y regruñona
que tenía la plaza, se adelantó, dio dos pasos, uno de infierno y otro de cielo, al
toro, lo magnetizó con el hocico bajo, y en vez de simular la muerte lo clavó el
estoque, dándole tanto miedo el dejarlo dentro, que fue un pinchazo de mete y
saca.
El toro se tambaleó. Entonces, la multitud, en pie, reaccionó contra aquel
permiso tácito de que fuese asesinado el toro y comenzaron los gritos, las
imprecaciones y las amenazas, pero no contra el torero, sino contra el gobernador.
Los más sagaces directores de la lidia se dieron cuenta de que el toro iba a
morir en la arena, y cinco hombres con tipo de políticos de urgencia se arrojaron
al ruedo, y sosteniendo una lucha más aparente que real con el cornúpeta, lo
sacaron fuera de la plaza, para que muriese lejos, para que pudiese ser suplantada
su muerte sosteniéndose que quedó con vida.
- ¡Abajo el gobernador!
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- ¡Muera el mal demócrata!
- ¡Traidor a la patria!
- ¡Ciudadanos! ¡Se ha consumado una pena de muerte!
- ¡Violador de la Constitución!
En el primer momento las protestas no se dirigían contra el torero, porque
él no tenía el deber de evitar aquel crimen tanto como el presidente. Él estaba
cegado de pasión y de crímenes antiguos, mientras el presidente les debía el
indulto mandado por la ley. La muchedumbre comprendía al torero, pero odiaba
al gobernador. Aquel hombre no podía ser ya nunca autoridad del Estado después
de haber encojado aquella tarde su carrera política.
La multitud salió de la plaza airada, dispuesta a celebrar una manifestación
porque había sido muerto un toro como el que se comían en cuartos todos los días
y que mataban de mala manera en los mataderos, mientras el pobre toro sentía la
náusea horrible del ricino de la muerte y la proximidad del cauce de las
desangraciones.
El gobernador hizo un discurso de protesta desde el balcón del Gobierno
Civil, diciendo que él execraba aquella muerte, que no la había consentido. El
rebelde torero Caracho era el culpable.
La multitud cambió entonces su dirección y se fue en busca del torero.
Quería lincharle. Quería, por lo menos, cortarle la coleta.
Caracho tuvo que ser vestido de mujer con un traje de rumbo, pues
cualquier disfraz de mujer sórdida le hubiera delatado. No se le escatimaron joyas
ni plumas, y logró esa transformación a que son fáciles también los augustos del
circo.
Envuelto en una salida de teatro como cortina de flores salió Caracho a
tomar el automóvil de la huida hacia las plazas en que el toro paga el tributo al
hombre como a un rey mucho más auténtico que el león.760
O terceiro e último momento, em que podemos relacionar El Torero Caracho com
a cultura portuguesa, tem contornos mais sórdidos que, à boa maneira de Ramón, não
descuram em humorismo. Trata-se dum relacionamento do matador de touros ramoniano,
no décimo capítulo, com a Marquesa de Gazual e com a Condessa da Caparica.
Deduzimos pelo contexto da obra (e, obviamente, pela cumplicidade de Ramón
com a costa atlântica portuguesa) que estejamos perante uma menção nobiliárquica à
margem sul do rio Tejo, mais precisamente à Costa da Caparica, e que essa alusão de
toponímia ajudasse na criação de mais uma personagem para acompanhar as aventuras e
desventuras do seu varonil toureiro Caracho.
O próximo excerto é o melhor exemplo da presença «inesperada» da Condessa da
Caparica para formar parte de mais um trio para ficar na memória do velho criado que
«había visto tantas cosas».
Mientras llamó por teléfono a la condesa de Caparica, que vivía por allí
cerca, rogándole una aparición urgente, en automóvil o en aeroplano. Tenía allí al
gran torero Caracho, que estaba en pleno ataque de bravura.
La de Caparica prometió aparecer en seguida. […]
El timbre sonó, al fin, y la de Gazual imitó el sobresalto ante las
indiscriciones.
La de Caparica avanzó resuelta.
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- ¡Oh, el gran matador!
«Ya está todo perdido», se dijo Caracho, y apretó con fuerza a la mano de
la recién llegada vengando en su apretón lo indiscreta que había sido. […]
De nuevo apretó la mano de la Caparica, y precedido del viejo criado que
«había visto tantas cosas», salió por la pequeña puertecita como él no esperaba
salir de allí, tan recompuesto, tan ileso y tan radiante.761
Feita a devida menção à importância da obra El Torero Caracho para o âmbito do
nosso estudo, continuemos com a abordagem cronológica inerente à cumplicidade
estética e ideológica entre os nossos dois autores.
Inerente a este período encontrámos um artigo de Celestino Soares na
Contemporânea762, intitulado «Os Primeiros»763. Como o próprio autor menciona, este
texto insere-se na «orientação iberoamericanista» da revista de José Pacheco e presta
«homenagem àqueles que, com o seu esforço pessoal, animados apenas pelo desejo de
viver a sua época e obedecendo a um imperioso impulso de alma», percorreram o mundo
ibero-americano, construindo com o seu exemplo «os mais sólidos padrões da realidade
espiritual do movimento».
A par das peculiares páginas de El Torero Caracho, eis mais um exemplo
documental de iberismo cultural de grande valor para este período, onde encontramos
menções a nomes como os de Eugenio d’Ors, Pérez de Ayala, Eugénio de Castro,
Leonardo Coimbra, António Sardinha, entre outros também do outro lado do Atlântico,
em território brasileiro, cubano e argentino, fazendo-se uma especial menção ao pai das
Greguerías como um dos mais destacados capitães das «hostes» iberoamericanistas.
A associação do nome de Ramón ao iberismo cultural, por si só, já seria um
motivo de grande importância para avançarmos com a citação de «Os Primeiros»,
contudo, este artigo ainda assume maior relevância ao fazer menção a «Fernanda de
Castro e António Ferro que foram em Espanha e no Brasil os melhores e mais bem
acolhidos embaixadores das modernas correntes de arte em Portugal»764.
Esta última referência vincula o congénere português de Ramón ao iberismo
difundido através da arte moderna de Portugal, algo que para este estudo é importante,
mas não nos surpreende. Porém, o facto deste artigo da Contemporânea avançar com o
nome de Fernanda de Castro, unido às «hostes» iberoamericanistas de então, parece-nos
deveras interessante e combinado com mais dados (alguns que esperamos avançar ao
longo desta tese), temos vindo a adquir a certeza que a esposa de António Ferro será uma
figura a ter em conta em futuros estudos de literatura comparada e de iberismo cultural
do século XX.
Atentemos às palavras de Celestino Soares:
Por isso, antes de entrar nos estudos especiais, é dever prestar homenagem
àqueles que, com seu esforço pessoal, animados apenas pelo desejo de viver a sua
época e obedecendo a um imperioso impulso de alma, se meteram isoladamente
a correr o mundo iberoamericano, construindo com suas mãos os mais sólidos
padrões da realidade espiritual do movimento, e regressando á terra, não como
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filhos pródigos turbados da mágoa do seu ingrato procedimento, mas com o
coração repleto de venturas e o nome aureolado de louvores.
Foram êsses uns que, por vocação se encaminharam como aprendizes para
os grandes centros de pensamento e da arte ibérica, como Ernesto do Canto e
Guilherme Felipe, que em Madrid trabalharam com Júlio Antonio e de Sorolla, e
já hoje com as suas obras originais marcaram lugar àparte na escultura
contemporânea e na pintura portuguêsa; outros que, com a autoridade dos seus
nomes consagrados, se foram a outra metrópole erguer novas obras e capitanear
novas hostes, como Malheiro Dias, no Brasil, e Ramon Gómez de la Serna, em
Portugal; outros que, em breve de visitas, marcaram brilhantemente o inicio do
intercâmbio universitário e da aproximação intelectual, como os brasileiros
Oliveira Lima e Cardoso de Oliveira, os espanhois Eugenio d’Ors, Perez de Ayala
e Gomez Baquero, o argentino José Maria Cantillo, os cubanos Iraizoz,
Hernandez Catá e Eduíno de Morá, em Portugal e os portugueses Eugénio de
Castro, Joaquim de Carvalho, Leonardo Coimbra e Paulo Mereia, em Espanha;
outros, escolhendo Portugal para sua residência, como o espanhol Jorge Colaço e
o brasileiro Sousa Pinto; outros, que a Espanha foram em missão scientifica junto
dos mestres espanhois como Gomes Teixeira, Queiroz Veloso e Simões Raposo;
outros, que sentindo-se apertados pelas estreitas fronteiras da estética oficial
foram a Espanha e ao Brasil alcançar um justo triunfo, como o nosso maestro Rúi
Coelho; outros, que levam o seu amor pela civilização que surge ao ponto de
pessoalmente contribuirem para a divulgação das obras de arte contemporânea,
como Iraizoz que ao escultor português Antonio da Costa encomendou uma
estátua, com que se adornará um jardim público de Reglas, cêrca de Havana; e
finalmente Fernanda de Castro e Antonio Ferro que foram em Espanha e no Brasil
os melhores e mais bem acolhidos embaixadores das modernas correntes de arte
de Portugal, oferecendo aos atentos admiradores desses países o primeiro
conhecimento das suas melhores obras.
Não são poucos os nomes que hoje se juntam nesta relação dos primeiros
caminheiros e maiores artífices da nova ideia. E considerando que cada um deles
excede em méritos a nomeada de que gosa, porque só com o decorrer dos anos
terão do mundo ibérico o apreço que em parte dele conquistaram, se verifica que
temos tido nos centros da cultura portuguesa esplendente operosidade e que deles
irradiaram nobres e brilhantes emissários, fóra aqueles que dentro desta política
estabeleceram doutrina, como Coelho de Carvalho, Betencourt Rodrigues,
Antonio Serrinha e outros [...]765.
De regresso à figura de Ramón Gómez de la Serna, relembremos que o ano de
1926 marca o «reacender das luzes de Pombo», atingindo nesse momento a sua máxima
expressão cultural. Fala-se e escreve-se sobre Ramón e o Café Pombo em Paris, em
Roma, em Nápoles, em Milão, em Lisboa e em Londres, onde os seus livros, já
traduzidos, começam a publicar-se.
Mariano Tudela, na sua obra Ramón Gómez de la Serna – Vida y Gloria (1988),
editada aquando da celebração do centenário do nascimento do nosso autor, e já várias
vezes citada nesta tese, tem sido de extrema utilidade para contextualizar elementos
biográficos com o material inédito que aqui avançamos. É o próprio Tudela, biógrafo de
Gómez de la Serna (após enunciar uma vasta lista de tertulianos ilustres, iniciada em
Picasso, terminada em Valéry Larbaud, com nomes pelo meio como Ortega y Gasset,
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Valle-Inclán, Miró, Juan Ramón Jiménez, d’Ors, Pablo Neruda, entre tantos relembrados
nos dois volumes dedicados a Pombo) quem pergunta se haveria alguém mais em
Espanha, neste período em questão, com esta capacidade de convocatória766. Cremos que
não. Ramón é sinónimo de chamamento e Pombo é disso o melhor exemplo, sendo o
biénio 1926-1927 o ano da consagração de tertúlia sabatina da Calle Carretas e,
consequentemente, do seu cultor.
O prestígio de Ramón leva-nos, entre tantos outros autores de renome, a
encontrarmo-lo associado a Pablo Neruda767. Tal deve-se, principalmente, ao
reconhecimento que o chileno sempre teve pela obra do espanhol, ao ponto de lhe dedicar
uma ode, «Oda a Ramón Gómez de la Serna», em Navegaciones y regresos (1959), como
também manifestar-se publicamente, em 1961, solicitando para Ramón o Nobel da
Literatura768.
Para o nosso estudo, é importante salientarmos o facto de Pablo Neruda ter
conhecido Ramón em Madrid, no início dos anos 30, e que, as palavras do futuro Nobel
da Literatura de 1971, descrevem Ramón no seu apogeu madrileno como um verdadeiro
sumo sacerdote da Sagrada Cripta de Pombo e adquirem um autêntico valor documental
para os anos de reconhecimento que, com a redação deste capítulo, pretendemos
justificar:
A Ramón Gómez de la Serna lo conocí en su cripta de Pombo, y luego lo
vi en su casa. Nunca puedo olvidar la voz estentórea de Ramón, dirigiendo, desde
su sitio en el café, la conversación y la risa, los pensamientos y el humo. Ramón
Gómez de la Serna es para mí uno de los más grandes escritores de nuestra lengua,
y su genio tiene la abigarrada grandeza de Quevedo y Picasso. Cualquier página
de Ramón Gómez de la Serna escudriña como un hurón en lo físico y en lo
metafísico, en la verdad y en el espectro, y lo que sabe y ha escrito sobre España
no lo ha dicho nadie sino él. Ha sido el acumulador de un universo secreto. Ha
cambiado la sintaxis de idioma con sus propias manos, dejándolo impregnado con
sus huellas digitales que nadie puede borrar.769
Até mesmo Rafael Alberti, que teve pouco trato com Ramón, e nunca se
considerou pombiano, negando-lhe mesmo o cumprimento em Buenos Aires devido a um
«tonto e innecesario franquismo»770, assim o descreve nas páginas da sua La arboleda
perdida (1959), tal como o ruidoso ambiente madrilenho do Café Pombo, em banquetes
repletos de «contertulianos» ilustres:
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A Ramón yo lo traté poco, como a casi todos los escritores de las
generaciones precedentes a la mía. Nos saludamos por calles de nuestro barrio,
siempre él con su pipa y sus patillas majas de mocetón goyesco, madrileño. Yo
nunca fui «pombiano», y creo que Ramón jamás miró con buenos ojos a los no
sometidos a las mesas de su famosísima tertulia. En cierta ocasión me permití con
él alguna broma pesada, como aquella de enviarle un disparatado panfleto contra
Ortega y sus acólitos de la Revista de Occidente, la misma ramoniana tertulia, y
todo lo habido y por haber, durante uno de los muchos ruidosos banquetes
celebrados en Pombo, no recuerdo si aquel en honor de Giménez Caballero.
Aunque a veces los frecuentara, yo no era cafetero, asiduo de corrillos literarios.
Era, desde mis primeros años de Madrid, «sinsombrerista», acostumbrado al aire
libre, y, precisamente por aquellos días, un poeta solo y mordiente, apartado cada
vez más de reuniones sociales, a las que, como a todo, me asomé un momento.771
Ficar-nos-emos pelas memórias de Luis Buñuel para justificar o porquê de Ramón
ser, desde a nossa perspectiva, um verdadeiro sinónimo de convocatória e de prestigio
intelectual na época, tal como a tertúlia do Café Pombo ser o seu espaço agremiador por
excelência. Vejamos como o autor da curta-metragem Perro Andaluz (1929) se refere a
Gómez de la Serna e como recorda esse período:
Durante los años que pasé en la Residencia, Gómez de la Serna era un gran
personaje, acaso la figura más famosa de las letras españolas. Era autor de
numerosas obras y escribía en todas las revistas.
Todos los sábados, de nueve de la noche a una de la madrugada, Gómez
de la Serna reunía a su cenáculo en el «Café Pombo», a dos pasos de la Puerta del
Sol. Yo no faltaba a ninguna de aquellas reuniones, en las que encontraba a la
mayoría de mis amigos y a otros.
Los sábados por la noche pontificaba Gómez de la Serna. Llegábamos, nos
saludábamos, nos sentábamos, pedíamos de beber, casi siempre, café y mucha
agua (los camareros no paraban de traer agua) y se iniciaba una conversación
errabunda, comentario literario de las últimas publicaciones, de las últimas
lecturas, noticias políticas. Nos prestábamos libros y revistas extranjeras.
Criticábamos a los ausentes. A veces, un autor leía en voz alta una poesía o un
artículo y Ramón daba su opinión, siempre escuchada y, en ocasiones, discutida.
El tiempo pasaba de prisa. Más de una noche, unos cuantos amigos seguíamos
hablando mientras deambulábamos por las calles.772
O ano de 1927 pouco difere do anterior, e Ramón, cuja opinião (e presença) era
tida bastante em conta nos meandros culturais, publica mais três livros: La mujer de
ámbar, Ramonismos e Seis falsas novelas, tendo esta última, como vimos em capítulos
prévios, a sua redação contextualizada nos anos estorilenses, porém encontra-se carente
de referências a Portugal.
Aproveitando a menção a Portugal, neste ano (ainda que vinculado ao imóvel,
recém-vendido, do Estoril) encontramos o nome do espanhol mencionado numa
publicação de António de Cértima773, mais precisamente no capítulo «O Feérico
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Estrangeiro de “El Ventanal”»774, dedicado ao autor, sendo assim descrito aos leitores de
Cértima:
Conhecem-no porventura os meus leitores? Eu recomendo com gáudio a
todos, que se esforcem por estar em comunicação com este fantástico agitador de
paradoxos e símbolos decorativos da palavra escrita, parente fidalgo de Max Jacob
e Giraudoux, portador do facho mirabolante de Rimbaud.775
Gómez de la Serna nunca abandona a greguería, cultivando o género em toda a
sua produção artística, como, por exemplo, as suas célebres conferências, com as quais
percorre grande parte de Espanha neste período. Vejamos como Mariano Tudela associa
a procura da greguería às conferências de Ramón por toda a geografia espanhola:
Ahora es España, piel de toro, casi de cabo a rabo. Marcha en pos de la
greguería, por ser ramoniana, es profundamente española. Viaja, y para poder
hacerlo a sus anchas, se inventa el truco de las conferencias, que en él constituirán
como un género nuevo, lejano del discurso altisonante distante, muy distante, de
la moda que empieza a imponer, repetitiva y de mesa camilla, Federico García
Sanchiz.
Las conferencias de Ramón son conferencias de nuevo cuño, en donde
siempre puede saltar la sorpresa como una greguería de colores. Se saca de la
manga la conferencia de la maleta para luego ir sacando de ésta todo género de
objetos en profusa promiscuidad. Y habla, perora, gregueriza e improvisa sobre
estos objetos dispares. […]
Casi toda la geografía española fue recorrida por Ramón en aquellos
meses, mientras aguardaba la salida de sus nuevos libros. […]
Además de la maleta, conferencias sobre los faroles y sobre lo más
inaudito. Conferencias pintado de negro, en homenaje a Al Jonson, el primer
cantor del cine sonoro, conferencia sobre el jazz, que era música nueva y de su
atracción. Conferencias innumerables de sur a norte y de este a oeste de España.776
Após esta citação, sabemos que encontramos um Ramón conferencista um pouco
mais tardio do que Ferro, porém bastante mais teatral do que o jovem modernista a
insinuar suicidar-se em frente do público brasileiro, em 1922, com a sua conferência A
Arte de Bem Morrer, superando com a sua mala viajante o próprio trapézio da conferência
no Circo Americano.
Terá sido possível que o conferencista António Ferro, remunerado e com
deslocação e estância paga, tenha inspirado esta etapa conferencista de Ramón? Podem
essas conferências de 1922, em especial essa que Ramón denomina de «muy divertida y
original»777, e que associamos à Idade do Jazz-Band, na última carta enviada a Ferro no
mesmo ano, ter influenciado o Ramón conferencista do final dos anos 20?
Eis outra questão, que a presente monografia levanta, à qual não nos atrevemos a
responder por não termos, de momento, mais dados e informações à nossa disposição, o
em cerca de três dezenas de títulos de diversos géneros, entre os quais se destacam a poesia, narrativa,
crónica, viagem, conto, romance e estudos diversos. O seu espólio encontra-se na Universidade de Aveiro
e existem duas cartas da sua autoria remetidas a António Ferro em Rio Maior.
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que não invalida a nossa vontade de investigar e aprofundar este assunto noutra ocasião.
Que se tenha em conta a menção cronológica, e a respetiva reflexão, para futuras análises.
Tal como acontecera com Miguel de Unamuno, e muitos outros intelectuais
espanhóis de renome, Ramón Gómez de la Serna inicia a sua colaboração com o jornal
argentino La Nación e viaja, de novo, para a capital parisina, no auge da sua popularidade
como escritor e grande mentor da tertúlia do Café Pombo.
Em Madrid, Gómez de la Serna continua a ser um nome assíduo da imprensa.
Destacamos, com particular interesse, a sua colaboração de La Gaceta Literaria.
António Apolinário Lourenço (2010) recorda que esta revista espanhola surgiu no
mesmo ano da Presença, a mais importante publicação do Segundo Modernismo
português, e que em ambas se detecta a «preocupação de homenagear e canonizar
personalidades associadas aos primeiros movimentos de vanguarda», salientando Pessoa
para a revista portuguesa e Ramón para a Gaceta778. Apolinário Lourenço expõe os
motivos que levaram estas duas publicações a aproximarem-se numa primeira fase,
abordando pormenorizadamente a sua inter-relação (sendo possível encontrarmos nomes
bem conhecidos desta tese), para depois se distanciarem irremediavelmente, muito
provavelmente derivado do progressivo alinhamento fascista do diretor de La Gaceta
Literaria.
Note-se que, desde a fundação da Revista de Occidente à de Octubre, entre o
liberalismo da primeira e o radicalismo da segunda, existiu um terreno neutral, uma terra
de todos, nas páginas de La Gaceta Literaria, esse «periódico quincenal, ibérico,
americano e internacional», que durou entre 1927 e 1932, fundado e dirigido por Giménez
Caballero.779
Aproveitemos as palavras de Andrés Trapiello, da sua obra Las armas y las letras,
para ficarmos a conhecer este peculiar projeto editorial espanhol comum a Ramón e a
Ferro, como poderemos aprofundar em páginas vindouras, e, principalmente, Giménez
Caballero, o seu fundador e diretor. O seguinte fragmento contextualiza um período de
enormes divergências, profundas mesmo, mas que, durante um período, encontrou
alguma convivência, pelo menos ao nível da arte e da literatura, nas páginas de La Gaceta
Literaria.
Empezó Gimenez Caballero con ánimo integrador (su primer número lo
abría una salutación de Ortega, y en primera página venía también una silueta
literaria de Baroja, y en otros números colaboraciones frecuentes de éste, de Juan
Ramón Jiménez, de Gómez de la Serna, de Corpus Barga, de Unamuno, de
Antonio Machado, sin contar con la recluta completa de Alberti, Bergamín,
Salinas, Diego, Domenchina, Jarnés, Lorca, Montes, Dalí, Espina…), pero no
tardaría en proclamar que La Gaceta Literaria se complacía en constituirse como
«sabotaje» en la vieja fábrica de la literatura española.
Giménez Caballero no era en 1927 el fascista que fue luego, aunque
muchas de sus simpatías estuviesen decantadas por personajes y regímenes, como
el italiano, de corte autoritario. Fue solo a raíz de uno de sus viajes kilométricos
por Italia, Holanda, Bélgica y Alemania, en 1928, cuando daría forma a un
pensamiento embrionario ducista. Las crónicas de aquel «raid», como lo bautizó
en La Gaceta Literaria, pasarían a formar parte de un libro que tituló Circuito
imperial, vertiginosa mezcla de periodismo, literatura, política, crítica de arte y
muy diversos experimentalismos. […]
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Al hojear hoy La Gaceta Literaria queda uno admirado de la capacidad de
su director como mánager circense; España, circo de tres pistas: casticismo, ismos
nuevos y utopía revolucionaria780.
Como veremos mais adiante, não é descabido avançarmos com outro cúmplice
estético e ideológico espanhol de António Ferro para além de Ramón Gómez de la Serna.
Sem dúvida, trata-se de Ernesto Giménez Caballero. No entanto, e para já, continuemos
a explorar as características da publicação que Giménez Caballero celebrizou dentro e
fora de Espanha.
É possível que não tenha existido um projeto literário espanhol tão cosmopolita e
atualizado como a La Gaceta Literaria, em cujas páginas não era excepcional encontrar
colaborações redigidas em catalão, em francês, em italiano e em português, tal como não
havia acontecimento significativo em qualquer ponto da Europa que não fosse abordado
numa das colunas desta publicação.
Alguns consideram-na a revista da generación del 27, no entanto, também
albergou a generación del 98, que nunca contou com nenhum periódico, com exceção das
páginas de Lunes do Imparcial, bastante mais modestas e de alcance limitado, e também
acolheu, ainda que em menor medida, a generación del 14, a de Ortega y Gasset e do
nosso autor Ramón Gómez de la Serna, detentores de uma forte presença na revista
España, editada de 1915 a 1924, ano em que passou o testemunho à Revista de Occidente,
a revista de Ortega, representante da geração de 14, para a juventude de 27. Em resumo,
apenas La Gaceta Literaria foi, desde um ponto de vista dilatado, a revista literária de
todos781.
Apesar deste reconhecimento de La Gaceta Literaria como espaço de todos,
existe igualmente a perceção que este espaço privilegiado foi um terreno propício para
deflagrar a «primeira parte» da Guerra Civil Espanhola, algo pelo qual Caballero se
orgulhava, sem qualquer consideração de ordem moral ou estética, e associava a um dos
principais atributos da Vanguarda782.
Neste âmbito, interessa-nos também recordar outra perspectiva polémica sobre
Giménez Caballero, mais antiga, de finais dos anos 70, em que o diretor da Gaceta é
recordado (apesar deste ainda se encontrar em vida e a publicar783) como uma imitação
«desesperada e impotente de Ramón», que, ao contrário do autor das greguerías sem
alinhar com nenhum fascismo apesar do seu conservadorismo de fim de vida, enveredou
por um reacionarismo do fascismo espanhol784 que ainda hoje faz com que o movimento
da «vanguardia» se associe a uma «cultura de derechas»:
Giménez Caballero ha hecho toda su vida un ramonismo de colegio, una
especie de imitación desesperada e impotente de Ramón, pero en su Gaceta
Literaria dio mucha vida al movimiento [vanguardista].
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Ibidem, pp. 35-37.
Ibidem, p. 37.
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Ibidem, p. 41.
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Note-se que Giménez Caballero (1899-1988) teve um trajeto literário bastante longevo e, na recta final
da sua vida, já no período da transição democrática após a morte de Franco, ainda publicou Memorias de
un dictador (1979), um livro controverso que lhe devolveu uma certa notoriedade quando estava
praticamente esquecido no mundo das letras. Esse fugaz renascimento contribuiu para a importante
publicação fac-símile, em 1980, de La Gaceta Literaria. Pouco antes de falecer, obteve o Prémio Espejo
da editorial Planeta, graças à sua obra Retratos españoles (1985).
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Veja-se José Carlos Mainer, “Ernesto Giménez Caballero en la guerra civil: la inmolación del
intelectual”, Estudios Hispánicos, nº 15, 2007, pp. 57-66.
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La evolución de Giménez Caballero hacia el fascismo (Ridruejo le llama
el primer fascista español) no es casual, y ya alguien ha señalado que el
vanguardismo degenera fácilmente en reaccionarismo, aunque las vanguardias de
esta última parte del siglo tengan siempre un matiz de izquierdas. Lo que pasa, en
puridad, es que la vanguardia, mal secundada por los movimientos políticos, acaba
siempre por quedarse solo y un poco desorientada, y cuando languidece
estéticamente, busca ese moridero de elefantes que es la cultura de derechas, para
fallecer en paz.785
As palavras de Umbral (1978) remetem-nos para um Giménez Caballero
potencialmente imitador de Ramón, algo que não podemos afiançar com o presente
estudo, no entanto, parece-nos uma interessante perspectiva duma época passada com
algumas reminiscências na atualidade.
O que sim podemos afirmar é que Caballero era consciente das convicções
tendencialmente apolíticas do ramonismo, pois publicou-as desde os primórdios da sua
gazeta, como podemos constatar num inquérito de três perguntas sobre política e
literatura786 feito a Ramón Gómez de la Serna em 1927, numa coluna denominada
«Encuesta a la juventud española»787. Passemos então a reproduzir as mesmas:
1- ¿Debe intervenir la política en la literatura?
2- ¿Siente usted la política?
3- ¿Qué ideas considera fundamentales para el porvenir del Estado
español?
Este inquérito foi respondido por o autor de Greguerías, acompanhado,
igualmente, pelas respostas de Antonio Espina e Benjamín Jarnés. As respostas de Ramón
evidenciam as suas convicções de que o literato deve estar afastado da política e de que
a sua condição está por cima da do político. Não abdicando de um estatuto de observador
crítico, o literato assume que o único programa de um artista é o compromisso com a sua
arte.
O ponto de vista de Gómez de la Serna não invalida que o escritor sinta a política,
e até mesmo intervenha politicamente. Para tal socorre-se do exemplo de Azorín, autor
bastante apreciado pelo cultor de Pombo na época, descrevendo-o como uma espécie de
literato imiscuído na política não para a representar, ou por interesse próprio, mas sim
para a retratar, beneficiando do facto de ser um espectador e cronista de acesso
privilegiado.
Quanto à última questão, o autor espanhol rejeita sugerir ou elaborar qualquer
programa político, relegando essa responsabilidade à classe política. Porém, assume
novamente a posição de literato desinteressado, capaz de ser um observador imparcial da
vida graças à boémia independência da condição de artista.
Neste ponto reveste-se de particular importância a leitura das respostas de Gómez
de la Serna a este inquérito (reproduzidas na Figura 67) o que vem reforçar, através desta
publicação de Giménez Caballero, a peculiar visão política do literato madrileno, bastante

785

Francisco Umbral (1978), op. cit., p. 119.
Note-se que a amplitude do horizonte de La Gaceta Literaria, ao contrário da Presença em Portugal,
claramente «um órgão de grupo» (Cf. António Apolinário Lourenço (2010), op. cit., p. 346), não o limitou
a ser um jornal de artes e letras, ocupando-se como com este exemplo de questões sociais e políticas.
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“Encuesta a la juventud española”, La Gaceta Literaria, 15/XI/1927, nº 22, p.1. Reproduzido nos anexos
como Figura 67.
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diferente do seu congénere português ou, pelo menos, durante este período, publicamente
mais discreta, tentando não se posicionar.
Contudo, devemos destacar a compreensão de Ramón para com os políticos
conservadores que se apercebem de como a literatura pode estimular ideias
avançadíssimas. Esta postura, claramente discutível e de fácil refutação, pode ser usada
como uma justificação, ou até mesmo um panegírico, para a futura Política do Espírito
do seu camarada de António Ferro.
Nesta mesma edição de La Gaceta Literaria788, é mencionado Enrique DíezCanedo789 a propósito de uma série de conferências no Chile, onde versará sobre as
figuras e tendências da literatura espanhola contemporânea. Ramón figura na décima
oitava palestra subordinada ao tema Ramón Gómez de la Serna y los jóvenes, o que
evidencia o auge do seu reconhecimento ao qual nos temos vindo a referir durante este
capítulo.
Sem nos afastarmos dos meandros das publicações jornalísticas, um último dado
de interesse remete-nos ainda para o ano de 1927. No seio da imprensa madrilena, aparece
o titular «Ramón Gómez de la Serna ha muerto», anunciando o falecimento de Ramón,
fruto de um erro de agências noticiosas.
Ramón, logo no dia seguinte à falsa notícia, na sua secção diária do jornal El Sol,
tranquilizou os seus leitores, aproveitando ainda para em Pombo celebrar o que o próprio
chamou o seu novo nascimento, dizendo que lhe tinham retirado quase quarenta anos de
vida e que, a partir de então, recomeçaria de novo a contar a sua idade790.
Por seu lado, este biénio de 1926-1927 é igualmente fértil para um António Ferro
atento à realidade política bastante conturbada em Portugal, afirmando-se e sendo
reconhecido como homem da imprensa da época, com claros ideais políticos, que o
vincularão a manobras políticas de bastidores durante esse período.
Recordemos que 1926 é o ano da revolta militar de 28 de Maio, que trouxe consigo
a suspensão da atividade do parlamento português, ditando assim o fim da 1ª República
e o início da ditadura militar de carácter nacionalista e que assumiu claras semelhanças
com o golpe de Primo de Rivera, anos antes, na vizinha Espanha.
De extrema importância para a biografia de António Ferro, temos o dia 3 de Junho
de 1926, quando, pela mão de Mendes Cabeçadas, entra em cena António de Oliveira
Salazar, lente da Universidade de Coimbra, para tutelar a pasta das Finanças de
Portugal791.
Ferro regressa a Paris nesse mesmo ano, onde representa o seu país no Congresso
Internacional da Crítica.
A deterioração política, social e económica de Portugal em 1926, que conduz ao
Golpe de Estado definitivo, não permite que este ano seja um ano de iniciativas visíveis,
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Ainda com relativo interesse para o nosso estudo, principalmente no âmbito do iberismo cultural do
século XX, encontramos, no número 22 de La Gaceta Literaria, referência à publicação de Historia de la
Literatura portuguesa de Fidelino de Figueiredo, cuja tradução esteve a cargo do Marquês de Lozoya. A
resenha menciona a importância desta publicação de forma a orientar portugueses e estrangeiros «por la
selva literaria lusitana», sendo um «un nuevo y luminoso ventanal de comunicación con el exterior». Cf.
“Escaparate de libros – Libros portugueses”, La Gaceta Literaria, nº 22, 15/XI/1927, p. 4.
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“Díez-Canedo, en Chile”, La Gaceta Literaria, nº 22, 15/XI/1927, p. 2.
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Cf. Mariano Tudela (1988), op. cit., p. 127.
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É interessante ver como Salazar entra em cena na vida política portuguesa em 1926, com uma breve
passagem pelo governo da ditadura militar de treze dias (de 3 a 16 de Junho de 1926) tutelando a pasta das
Finanças. Insatisfeito com o facto de não ter total controlo sobre a ministério que lhe fora atribuído,
renunciou e regressou a Coimbra. Reassumiria funções quase dois anos depois, em 27 de Abril de 1928,
com a garantia de que teria controlo absoluto no seu ministério. Cf. António Pedro Mesquita (2007), op.
cit., pp. 11-18.
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para além daquelas inerentes à sua atividade profissional. Igualmente, na viragem do ano,
já em 1927, António Ferro é pai pela segunda vez.
Estamos no ano em que o autor viaja até aos Estados Unidos, permanecendo dois
meses em território norte-americano. As palavras de Orlando Raimundo, apesar de não
demonstrarem a isenção académica necessária, atribuem a esta viagem de António Ferro
a marca definitiva da sua «obsessiva paixão pelo cinema», determinando no ano de 1927
os passos essenciais para a sua futura atuação ao serviço da propaganda do regime do
Estado Novo792.
A passagem pela América deixa António Ferro deslumbrado, contactando com
Walt Disney, Douglas Fairbanks, com a sua mulher Mary Pickford e até mesmo com o
presidente Calvin Coolidge, numa deslocação cujo objetivo principal era a realização de
um conjunto de reportagens sobre a comunidade portuguesa na Califórnia.
Esta viagem não cumpriu com o objetivo jornalístico, pois a narrativa sobre os
emigrantes portugueses é totalmente superficial, sem valor sociológico nem documental,
impossibilitando que seja usada para conhecermos a verdadeira situação social e
económica da emigração portuguesa na Califórnia no início do século XX. Predominou
o fascínio de Hollywood sobre a realidade, como podemos ver na seguinte análise:
Ferro visita a Nova Inglaterra e diz que a Califórnia lhe faz lembrar o
Minho, mas não vai a Newark, nem a Brooklin, onde se concentra a maior parte
da comunidade portuguesa. Os portugueses que encontra vivem todos no paraíso:
«Todos vivem bem. Todos têm o seu “rancho”, o seu bungalow, o seu automóvel.»
E as mulheres lusitanas fazem inveja às estrelas: «Guiam carros, montam a cavalo,
jogam golfe, frequentam as piscinas e dominam as danças modernas.».793
Apesar do seu critério dúbio em relação à deontologia periodística, António Ferro
é um (se não o) grande nome da imprensa portuguesa da época, vendo, no ano seguinte,
as suas crónicas americanas, e apontamentos de viagem, serem publicados no Diário de
Notícias «para agrado dos leitores»794.
Este contentamento do público português, no rescaldo de um Golpe de Estado,
possibilita a publicação de Viagem à Volta das Ditaduras795 (1927), um livro que contém
várias entrevistas e reportagens que António Ferro fizera em Itália a Pio XI, Ezio
Garibaldi e a Mussolini; em Espanha, a Jacinto Benavente e a Primo de Rivera; e na
Turquia, a Kemal Atatürk.
Muito importante para a presente monografia é a tentativa de vincular António
Ferro ao «Golpe dos Fifis»796 devido à sua afinidade com o seu antigo oficial em Angola,
Filomeno da Câmara, mas também pela presença de Fidelino de Figueiredo797, diretor da
Biblioteca Nacional e crítico literário, que, em 1928, perguntará diretamente a Ramón
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Cf. Orlando Raimundo (2015), op. cit., p. 107.
Ibidem, p. 110.
794
Cf. Rita Ferro (2016), op. cit., p. 471.
795
Veja-se António Ferro, Viagem à Volta das Ditaduras, Lisboa, Empresa do Diário de Notícias, 1927.
796
O “Golpe dos Fifis”, apelidado assim pejorativamente, foi uma movimentação gorada de tentativa de
Golpe de Estado a 12 de Agosto de 1927, que encontramos associada a duas figuras cujos nomes
começavam por “fi”: Filomeno da Câmara e Fidelino de Figueiredo.
797
Nome bastante conhecido da nossa tese, recordamos que Fidelino de Figueiredo (1888-1967) foi um
político português, professor, hispanista, historiador e crítico literário que se destacou pela sua faceta de
ensaísta pioneiro dos estudos de Literatura Comparada, sendo mesmo um dos que mais se dedicou a
aprofundar a crítica comparativa entre duas literaturas peninsulares, a de Espanha e a de Portugal. A sua
reiterada presença paralela nestas páginas e a sua obra Pyrene (1935) são disso testemunho.
793
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Gómez de la Serna se António Ferro é um dos seus discípulos798. António Ferro tem noção
desta visão de Figueiredo e menciona-a, no mesmo ano, nas páginas de La Gaceta
Literaria, de 1 de Março, como veremos, em pormenor, nas páginas correspondentes.
Note-se que a probabilidade de António Ferro ter sido aliciado para o golpe pelo
próprio Filomeno da Câmara é muito alta, pois, para além de manter uma forte
cumplicidade desde a época do serviço militar, o ex-governador de Angola acabara de
prefaciar o seu mais recente livro de entrevistas Viagem à Volta das Ditaduras, elogiando
Mussolini e o fascismo italiano, tal como a ditadura de Primo de Rivera em Espanha.
Porém, beneficiando da proteção do órgão da comunicação social que o emprega,
afim à ditadura militar, não há registos de que António Ferro tenha sido incomodado,
sendo apenas aconselhado a passar algum tempo na capital espanhola, onde na época
residia Almada Negreiros, que supostamente o acolhe, enquanto a sua esposa, Fernanda
de Castro, faz nova viagem ao Brasil, acompanhada pelo seu filho mais velho, António
Quadros799.
Após a contextualização cronológica e biobibliográfica deste capítulo, que prima
pela ausência do «editor irresponsável» de Orpheu nas hostes da revista mais
emblemática do Segundo Modernismo português800, Presença, devemos continuar com
o nosso estudo epistolar e referir que encontrámos uma só carta entre Ramón e António
Ferro durante este biénio, à qual atribuímos a sua redação em 1927. Admitimos que
tenham existido outras, perdidas nestes tempos conturbados e de grande atividade
profissional para os autores em análise. O mesmo se passa com um certo contacto em
pessoa entre ambos (eventualmente escasso, sem invalidar a sua existência), como
podemos avançar após o contraste de diferentes fontes e registos cronológicos.
Permita-se-nos então avançar com o dado de que encontrámos constância da
presença de Ramón Gómez se la Serna, ainda em Portugal durante este período. Tal foi
possível devido à comparência anunciada de Valery Larbaud por carta a Ramón, em
Lisboa, no ano de 1925. Finalmente, a visita a Portugal por parte de Larbaud só se pôde
realizar no início de 1926, daí que tenhamos evidência da realização de um banquete dado
em honra do francês, no Clube Bristol, a 22 de Fevereiro de 1926801, antes da partida do
espanhol para Nápoles.
Em Lisboa, Valéry Larbaud é homenageado por diversos escritores, entre os quais
Almada Negreiros, António Sérgio, Ramón Gómez de la Serna e António Ferro, entre
outros. Como já aludimos num capítulo anterior, Ferro discursa em francês na receção,
sendo possível consultar esse discurso original na Fundação António Quadros –
Pensamento e Cultura.
À parte desta indicação, e das três cartas analisadas neste capítulo, não nos parece
que António Ferro e Ramón tenham mantido muito mais contacto durante este biénio
1926-1927. Porém, pelo receio de represálias devido ao contexto político gerado pela
intentona dos «Fifis» e a conveniente viagem a Espanha, não descartamos um reencontro
dos nossos autores em Madrid, no final de 1927, ou até mesmo uma reunião em Paris, no
ano anterior, onde localizamos ambos, por diferentes motivos. Contudo, esta última
suposição parece-nos menos plausível.
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Cf. Mário Matos e Lemos (1984), op. cit., s/n.
Cf. Orlando Raimundo (2015), op. cit., pp. 116-117.
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Estamos perante um facto indicador do rumo tomado, quer ideologicamente, quer esteticamente, por
António Ferro, que não encontramos publicado nem conotado com o movimento da Presença, cuja revista
se publicaria até Fevereiro de 1940.
801
Cf. Joaquim Paço d’Arcos (1974), op. cit., p. 41.
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A seguinte carta encontra-se na linha temática das duas com que iniciámos o ano
de 1926, ainda relativas à venda de El Ventanal, à estadia em Nápoles e à possível
colaboração de Ramón na imprensa portuguesa.
Note-se que, nesta missiva, Ramón envia material inédito para o semanário A
Informação, solicitando, em caso deste não ser usado, que o mesmo lhe seja devolvido.
Encontramos igualmente menção à possível remuneração de Ramón. Como poderemos
comprovar pelas palavras do próprio, Gómez de la Serna não tem perfil de negociante,
nem estabelece preços de colaborações, esperando a remuneração «usual» de um
colaborador frequente, sem que isso seja nem um «peso», nem uma «carga» para o jornal.
Tendo em conta que estamos em pleno período de reconhecimento da obra de
Ramón, e da sua tertúlia sabatina em Pombo, estas palavras dirigidas a Ferro são mais um
exemplo da relação que Gómez de la Serna tinha com questões económicas, não como
exemplo de despojamento, sim de como nunca usou o seu prestigio pessoal e literário
para negociar contratos com qualquer tipo de publicação.
A referência ao futuro envio de El Torero Caracho, Gollerías, mas,
principalmente La Mujer de Ámbar, é o que nos faz contextualizar a missiva em 1927,
pois, como sabemos, as duas primeiras obras foram publicadas em 1926, enquanto a
última apenas conheceu público em 1927.
Ao solicitar a Ferro o envio de A Informação, o que nos parece que não foi
possível, pois só encontramos referência à sua publicação entre 17 de Março de 1929 e
22 de Fevereiro de 1931, Ramón pede franqueza ao seu amigo português para lhe dizer
se a publicação necessita de algo mais sensacional, rematando com uma afirmação que
consideramos de extrema importância para a sua cumplicidade estética com Ferro.
Note-se que Ramón enuncia a Ferro, lapidarmente, que não sabe fazer entrevistas,
nem apanhados gerais de factos («ni entrevistas ni recuento general de hechos, sé yo
hacer»). Ao contrário de António Ferro, Ramón é somente um escritor, um literato, que
encontrou na imprensa um dos seus meios de divulgação como colunista, colaborador,
mas sem que lhe possamos atribuir o estatuto de jornalista.
A própria carta em análise, ajuda a suportar esta afirmação, contendo uma nota
lateral que nos remete para a colaboração de Ramón no semanário português. Tratavamse de «telegramas imaginarios» (ausentes do acervo de Rio Maior) em que Ramón
explicava que a data dos mesmos se deveria pôr na redação para manter o aspeto de
telegrama recente.
[RGS a AF, Sagrada Cripta de Pompo, sem data, FAQ nº9]
Mi querido y gran Ferro:
No sé si esas cosas que le remito son las que información802
necesita. Las dos son inéditas y si una o las dos no van bien al
periódico le ruego que me las devuelva.
En cuanto a precio no quiero fijarlo yo. Espero lo usual y lo
que haga que mi colaboración sea constante por no ser yo un peso
ni una carga para el periódico.
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Depreendemos tratar-se do mesmo semanário A Informação, publicado entre 17 de Março de 1929 e 22
de Fevereiro de 1931, referido na última carta de 1925. Veja-se: [RGS a AF, Ramón. Velázquez, 4. Madrid
(carta com o carimbo de Nápoles riscado), sem data, FAQ nº4].
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Espero esos libros prometidos y dentro de muy poco
recibirá Ud. “El Torero Caracho” (novela grande) “Gollerías” y
“La Mujer de Ámbar” (novela grande).
Envíenme el periódico y dígame francamente si quieren
algo más sensacional. Ni entrevistas ni recuento general de hechos,
sé yo hacer.
Con mis admiraciones a su esposa, reciba un fuerte abrazo
de su antiguo amigo y admirador.
Ramón Gómez de la Serna
[Nota lateral redigida na quartilha]
En los telegramas imaginarios la fecha se pone en la
redacción para que tenga todo el aspecto de telegrama reciente.
Qué me envíen el periódico a Velázquez 4.803

2.11. 1928: Gómez de la Serna de regresso a Portugal enquanto Ferro rejeita ser o
discípulo ramoniano português em em La Gaceta Literaria
Desde a etapa de Nápoles que a figura de Carmen de Burgos tem sido menos
mencionada nestas páginas. Essa ausência prende-se ao facto de encontrarmos entre
Ramón e Colombine vários anos de instabilidade no seu relacionamento, sendo o final
dos anos 20, sem dúvida, os mais conturbados.
Sabemos que Carmen de Burgos, de viagem ao Chile, tem uma curta passagem
por Lisboa em 1928804 e que retomou contacto com Ramón após a notícia da sua falsa
morte. Neste mesmo ano, temos constância do regresso de María de Burgos, filha de
Colombine, a Espanha, facto com alguma relevância, como constataremos, no futuro
próximo de Ramón.
O ritmo de publicação não baixa e Gómez de la Serna publica, em 1928, El
caballero del hongo gris, Goya, e os relatos El regalo al Doctor e La hiperestésica.
Estamos também no ano em que protagoniza uma importante curta-metragem, El orador
o la mano805, onde encontramos um Ramón em estado puro a discursar sobre o orador e
as suas capacidades, recorrendo a um peculiar «monóculo»806 ou a uma prótese de mão
que várias vezes usou nas suas célebres conferências. Segundo a ficha técnica, foi rodada
no primeiro semestre de 1928 por Feliciano Vitores, no Parque do Retiro de Madrid, com
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Disponível na FAQ com a seguinte cota: PT-FAQ-AFC-01-001-0200-00009-01/2.
Cf. Concepción Núñez Rey em Carmen de Burgos (2018), ed. cit., p. 1148.
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Curta-metragem de duração de 4:19 minutos, disponível online, na página de youtube da Filmoteca
Española.
806
Aproveitamos a referência ao monóculo ramoniano para remetermos para um recorte de 1928 em
francês (recentemente divulgado por Eduardo Berti), no qual Ramón se refere a Portugal como: «Le
Portugal, pairie des plus beaux monocles...». Isto é, em português, «Portugal, pariato dos melhores
monóculos». A par desta importante alusão ao país onde residiu, o recorte inclui uma caricatura de Ramón
com Valéry Larbaud, em que o francês conta que o seu primeiro contacto com as greguerías, a princípios
de 1918, foi tão impactante que passou oito dias sem escrever. Cf. Frédéric Lefèvre, “Une heure avec
Ramón Gómez de la Serna – Poète et romancier espagnol”, Les Nouvelles Littéraires artistiques et
scientifiques, 7/I/1928. Reproduzido nos anexos como Figura 74.
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o rudimental sistema de som Phonofilm, o que não a impede de ser uma obra ímpar para
o estudo da obra ramoniana.
Desde 1927 exilado em Espanha devido ao golpe frustrado dos «Fifis», o pioneiro
dos estudos de Literatura Comparada, Fidelino de Figueiredo aproveitou para entrevistar
Ramón para El Debate807, segundo Matos e Lemos (1984):
Tal vez podría haber sido Fidelino de Figueiredo, que en 1928 se exiliara
en España por motivos políticos y que atribuía a Ramón una cierta influencia sobre
los escritores portugueses, al menos sobre António Ferro (lo que este negaba), a
quien consideraba «un excelente periodista, maestro del reportaje moderno».
Fidelino de Figueiredo entrevistó a Gómez de la Serna para El Debate
(definiéndole como «hombre de alma exuberante, que reparte y presta alma a
cuanto le rodea») y ambos figuraron en la comisión ejecutiva creada en 1928 por
la Gaceta Literaria con el fin de organizar en Madrid una exposición del libro
portugués. ¿Suficiente para su amistad?808
Mário Matos e Lemos acaba o seu parágrafo com a pergunta de que tudo o que
expõe sobre Ramón e Ferro será suficiente para provar a sua amizade. Na época, talvez
essas simples referências, sem os posteriores estudos de que no presente dispomos,
fossem insuficientes. Cremos que as várias páginas desta tese podem assegurar uma
resposta afirmativa para a suposição deste estudo dos anos oitenta do século passado.
Através da referência a Figueiredo chegamos à já mencionada La Gaceta Literaria
de Giménez Caballero, cujo secretário era um jovem poeta ultraísta bem conhecido de
Ferro e da imprensa portuguesa: Guillermo de Torre.
Como nota de interesse, durante a investigação em curso para a redação da
presente tese, temos visto como Guillermo de Torre foi um denominador comum na
relação de cumplicidade estética e intelectual entre Ramón e Ferro. Claramente que o
encontramos mais vinculado ao madrileno, como atesta a bibliografia e a extensa relação
epistolar entre ambos, porém, fomos capazes de relacionar Guillermo de Torre a António
Ferro até ao ano de 1935, em vésperas da Guerra Civil Espanhola e já com o português
ao leme do SPN do Estado Novo. O que é que os une? Sem dúvida, e como podemos
comprovar numa carta de Torre dirigida a Ferro (e na respetiva volta do correio por parte
do português), La Gaceta Literaria de Giménez Caballero e um passado comum, «acima
das ideologias políticas que separam, por vezes, os homens de letras, [devendo] sempre
existir uma alta solidariedade e fraternidade espirituais que tornarão sempre mais nobre e
mais dignas as suas lutas.».
Veja-se a transcrição desta carta de Guillermo de Torre a António Ferro, datada
de 1935, datilografada e dirigida ao Diário de Notícias, relativamente desconhecida, e
que nos parece ser de elevada importância e interesse para futuras investigações.
[GT a AF, Diario de Madrid, Narvaez, 72, Madrid, 10/VII/1935, FAQ]
Sr. Don Antonio Ferro
“Diario de Noticias”
Lisboa.
Querido amigo y compañero:
807

Deduzimos tratar-se de El Debate, jornal, propriedade da Editorial Católica, editado em Madrid entre
1910 e 1936. Após a Guerra Civil, a ditadura franquista não autorizou a sua reabertura, levando à sua
desaparição.
808
Mário Matos e Lemos, op. cit., s/n.
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Me es grato adjuntarle un artículo que he publicado en mi sección
crítica de este periódico sobre su último libro. Dada la significación
republicana de “Diario de Madrid” y mi incredulidad en todo régimen
dictatorial, y pese a la devoción literaria y amistosa que sigo manteniendo
por Vd., no podía por menos de hacer algunas reservas. Pero estas, como
verá, no afectan al escritor, que es lo principal y cuyos valores debemos
sostener siempre los que ante todo somos hombres de pluma.
¿No viene Vd. por Madrid?. Me sería grato conversar con Vd. y
recordar los antiguos tiempos de la “Gaceta Literaria”. Yo había encarado
vagamente este verano la posibilidad de un viaje a Portugal – simplemente
turístico, nada político, puesto que no lo soy – pero está demasiado lejos…
Presente Vd. mis homenajes a su señora y reciba muy amistosos
recuerdos de su compañero y amigo.
Guillermo de Torre809
Igualmente transcrevemos a resposta de António Ferro, do espólio da Biblioteca
Nacional de España, fruto de investigações por parte de Luís Manuel Gaspar e João Paulo
Cotrim em 2010.
[AF a GT, Presidência do Conselho, Secretariado da Propaganda
Nacional, Gabinete do Director, 6/XI/1935, BNE]
Meu bom amigo e prezado camarada.
Muito obrigado pelo seu interessante artigo do “Diario de Madrid”,
que li com reconhecimento porque compreendi o esforço da sua velha
amizade para me ser agradável. Na verdade, acima das ideologias políticas
que separam, por vezes, os homens de letras, deve sempre existir uma alta
solidariedade e fraternidade espirituais que tornarão sempre mais nobre e
mais dignas as suas lutas.
Terei um grande prazer em o ver em Portugal e desde já me ponho
ao seu dispor para as facilidades de que necessitar para essa viagem.
Um abraço do seu velho camarada e amigo.
António Ferro810
Foi igualmente no acervo da Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento
que encontrámos um postal, datado de 16 de Fevereiro de 1927, o qual decidimos
estabelecer como o ponto de partida da relação de António Ferro com o meio cultural e
intelectual espanhol da época. Estamos perante uma missiva do mesmíssimo diretor de
La Gaceta Literaria, Giménez Caballero, em que pergunta ao «gran Ferro» quando
entregará a sua colaboração para a revista espanhola.
Vejamos então como se inicia esta importante colaboração que vinculará o nome
de António Ferro a um dos mais importantes projetos literários e jornalísticos espanhóis
da época:

809
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Disponível na FAQ com a seguinte cota: PT-FAQ-AFC-01-0461-01.
Cf. Reprodução em Suroeste (2010), ed. cit., p. 316.
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[EGC a AF, postal La Gaceta Literaria, Madrid, 16/II/1927, FAQ]
Mi querido amigo Ferro: ¿Qué le pasa al gran Ferro? ¿Cuándo
entrega su colaboración en La Gaceta? [¡]Le agradeceríamos tanto un
artículo, a vuelta de correo, con alguna ilustración!
No nos olvide. Suyo.
E. Giménez Caballero811
Apesar deste postal nos remeter para o ano de 1927, devemos de ter em conta a
edição, desse «periódico quincenal, ibérico, americano e internacional», de 1 de Março
de 1928, pois, para além de ser importantíssima para a cumplicidade entre os nossos
autores, Ramón Gómez de la Serna e António Ferro, contém um editorial de igual
relevância no âmbito dos estudos de iberismo cultural.
Tenha-se em conta que o mencionado editorial versa sobre a Exposição do Livro
Português em Madrid, a segunda de língua peninsular (não castelhana) organizada na
capital espanhola. Este editorial, não assinado (possivelmente da autoria do diretor
Giménez Caballero, como aludimos na introdução), tem características de manifesto
iberista para as futuras gerações, em especial para os jovens intelectuais portugueses, com
o reto (citando terminologia futebolística) de corresponderem à enorme curiosidade
espanhola. A alusão a outros ismos culturais, como «anglosaxonismo, germanismo,
latinismo e eslavismo», denunciam que, em alguns sectores de Portugal, «iberismo»
soava mal, fruto de um passado de conflitos enquistados.
Este editorial dirige-se aos jovens, à «raça de amanhã», que entendem já o
vocábulo de «iberismo». Dirige-se aos modernistas e aos vanguardistas peninsulares que
tenham a «virilidade de sonhar com uma Cultura Koiné, ibérica, dentro de um futuro
mundial».
O facto de vermos associados os nomes de Ramón Gómez de la Serna e de
António Ferro, à publicação deste número 29 da gazeta de Giménez Caballero, exige a
reprodução de tão relevante editorial:
EDITORIAL
ANTE LA EXPOSICION DEL LIBRO PORTUGUES
Lanzada ya nuestra iniciativa del Libro Portugués para una segunda
Exposición de lengua peninsular (no castellana) en Madrid, y, en vías ya de
cristalizarse eficazmente nuestro postulado, creemos conveniente justificarlo y
distinguirlo: fijar nuestra exacta posición en este delicado y transcendente tema.
Ya que podrá tener derivaciones políticas que - como en el caso del Libro Catalán
- no están en nuestra intención provocar, ni siquiera aludir.
***
Con esto queremos proclamar una vez más, nuestro programa inicial:
absoluta idealidad. Es decir: porvenir, futurismo, juventud, mañana.
Nada de solidaridades con fuerzas gastadas o en plan de gastarse: todo lo
más: imprescindibles roces para la continuidad. Carrera de relevos. A ver si es
nuestro equipo el 1º, en la meta.
LA GACETA LITERARIA no es un papel al servicio de ningún partido
político. ES, en cambio, un vehículo de exaltada política esquemática. Valedera 811

Disponível na FAQ com a seguinte cota: PT-FAQ-AFC-01-0127-02-A/B.
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mañana, siempre mañana - para el régimen que mejor sepa adecuarse a un cierto
contenido de exigencias intelectuales.
***
Al enfrontamos hoy con Portugal, no sentimos más responsabilidad, quizá,
que la de un team futbolístico español frente a otro lusitano. (Como tampoco la
sentimos frente al catalán.)
Esto es: queremos jugar con portugueses un gran partido para conocer
nuestras mutuas fuerzas, sin trampa y sin engaño, sin retórica y sin historicismos
podridos. Y después... nada más. Un apretón de manos... Y a ver si algún día
jugamos juntos contra algún enemigo común.
Si en nuestro partido se entremezclan espectadores apasionados y hay
ingerencias extrañas, con deseos de arrimar las ascuas a sus inveteradas sardinas...
mayor animación.
Pero Portugal no deberá culpar de ello a LA GACETA LITERARIA.
LA GACETA LITERARIA se propuso; desde so primer número, plantear
a todos los peninsulares una vergüenza, la de nuestra situación presente en el
mundo, atomizados en resentimientos absurdos, en desconocimientos salvajes,
situación indigna de gentes que se dicen a sí mismas culturales y deseosas de
fuertes nacionalidades.
¡Fuertes nacionalidades! ¡Pidiendo aquí un préstamo al enemigo, y allí
otro, y allá otro!
Porque en las culturas hay enemigos más terribles que en la economía. Se
puede ser un estado libre de tutelas políticas, pero no de tutelas culturales.
El caso de Portugal... No nos metamos nosotros en camisas de once varas
y media. Sólo diremos que el caso de Portugal es tristísimo para nosotros.
En Portugal se lee muy poco la producción española. En España se
desconoce casi en absoluto la producción portuguesa contemporánea.
Portugueses y españoles, donde únicamente solemos encontrarnos es en
París, en ese París al que ya los españoles se lo vamos dejando enterito para los
portugueses y para los suramericanos. Para todos los incapaces de replegarse en
su propia unidad cultural. Para los débiles.
***
Anglosajonismo, germanismo, latinismo, eslavismo… Iberismo. A muy
pocos oídos suena Bien en Portugal el iberismo. Acaso... oídos juveniles, de raza
de mañana, entienden ya ese vocablo.
A esos nos dirigimos nosotros. A los muchachos que tengan la virilidad de
soñar con una musculosa Cultura Koiné, ibérica, dentro de un futuro mundial.
***
¿Quiénes son esas almas jóvenes, desanquilosadas?
Pronto las distinguiremos, en próxima visita aviónica, a fuerza de
preguntas. Porque, queridos amigos, LA GACETA LITERARIA va a ir a Portugal
no más que a preguntaros: a sacaros de vuestras casillas (de vuestros encasillados)
a fuerza de preguntas. ¡Curiosidad! ¡Enorme curiosidad la nuestra!
Esa creemos que es la actual fuerza de la nueva Castilla: curiosidad.
El día que nos empecéis, portugueses, a asediar vosotros de cuestiones,
como empiezan ya los catalanes cerca de Madrid, os daremos la palma. Las
palmas.
Pero por hoy, vuestra fisonomía color océano y de sensibilidad pura, nos
interesa más a nosotros, que a vosotros la nuestra, alegre y gentil de meseteños.

270

Por eso os hemos propuesto una Exposición vuestra - de vuestra cultura en Madrid.
Corresponded: y llevadnos luego a Lisboa. Metednos en vuestra casa.
Nuestras armas: libros (y jerseys de fútbol). No haya temor alguno.812
Ramón Gómez de la Serna e António Ferro são duas dessas «almas
desanquilosadas», não estagnadas num passado que teima em manter Espanha e Portugal
de costas viradas.
No entanto, antes de voltarmos a explorar este número de La Gaceta Literaria,
devemos prosseguir com os dados biográficos de Ramón que nos levam à derradeira
estadia de produção literária em Portugal813.
Existem referências ao desejo de resgatar El Ventanal, o local junto ao mar, onde
«toda a criação literária seria possível», porém, tal não passou de mera intenção e, na sua
impossibilidade, apenas temos constância de Ramón haver passado algum tempo em
Cascais durante o ano de 1928.
Sabemos, desde a publicação de Pombo (1918), como o mar acalmava os dias do
madrileno, como a visão do mar se adentra por essas capitais costeiras que atraíram
Ramón e podemos enumerá-las primeiro em Lisboa, passando por Nápoles e terminando
em Buenos Aires. Recordem-se as palavras do nosso autor, ao contemplar, dez anos antes,
a capital de Portugal:
El mar ablanda los días. El mar, el espectro del mar, entra y descansa en
estas capitales de la costa, en las que es como el huésped, que está en espíritu entre
todos. Ese olor salino y salitroso a través de la ciudad que se percibe es como su
presencia en todas partes. Hay días en que se podría decir: «Hoy está llena la
ciudad del alma del mar.»814
Já por aqui nos atrevemos a mencionar essa peculiar saudade de Gómez de la
Serna que a sua passagem por Portugal lhe impregnara a obra, esse sentimento que o
próprio comparou ao tomar café noutro qualquer café que lhe recorda o seu local habitual,
que lhe traz «mucha saudade», que o faz amargo, mas que também melhora com o açúcar
que a vida lhe permite juntar815.
Nos seus périplos habituais, Ramón passou por Madrid no início de 1928.
Deduzimos, pelo que publicaremos mais adiante, que coincidiu com Ferro em Madrid e
participou em várias iniciativas relacionadas com a mencionada Exposição do Livro
Português em Madrid. Porém, sabemos, por testemunho do autor que a passagem foi curta
e se dirigiu para o Estoril onde pretendia escrever sobre Azorín e sobre o que se lhe
propusesse depois.
A presença constante da impossibilidade de voltar a El Ventanal, levam Gómez
de la Serna a agarrar na bagagem e mudar-se para Cascais, para um hotel com vista para
a Praia dos Pescadores, estando mesmo a ponto de alugar uma humilde casa de
trabalhador, com uma única janela no postigo e um pequeno quintal traseiro.
Foram meses de luz e com a Boca do Inferno a gargarejar ondas ali próximo, mas
o contacto com os viajantes tuberculosos alojados do hotel levou-o a aceitar a desculpa
812

Ernesto Giménez Caballero, “Editorial - Ante la Exposicion del Libro Portugues”, La Gaceta Literaria,
nº 29, 1/III/1928, p.1.
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Avançamos que identificámos a presença de Ramón em Portugal, durante 5 dias de passagem a caminho
da Argentina, em 1933.
814
Ramón Gómez de la Serna [1918] (1999), op. cit., pp. 405-406.
815
Ibidem, p. 400.
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da apreensão e abandonar o desejo de criar e residir em Portugal, sem o saber, para
sempre.
No entanto, nada melhor do que a leitura das páginas de Automoribundia (1948)
para vermos como Ramón, inconsciente desse facto, pisou pela última vez
sentimentalmente solo português:
Madrid me recibe con su inefable cordialidad, pero yo salgo en seguida
para Estoril.
Nadie se dio cuenta de aquel viaje arruinado que se mete en el hotel
primero – aunque rebatido a la sombra sobre las ruinas del otro – para escribir el
libro sobre Azorín y los que viniesen después.
Yo salía al atardecer y a la noche en vuelo de murciélago que conoce todos
los caminos y compraba papeles enteros de décimos – para empapelar la
desilusión -, por si podía lograr que volviese a mi poder El Ventanal, que cada vez
se poblaba de mayores recuerdos, como si los hubiese dejado allí niños y ahora
fuesen adultos. ¿Me reconocerían si me volviesen a ver?
Las células de la cabeza se quedaban flacas pero el paseo a la vera del mar
y la llegada al pueblo de Cascaes, me resarcían.
El pueblo de Cascaes es un colofón del mundo, ex-libris ideal para pegarlo
al final del libro de una vida.
Me trasladé con mi baúl y mis maletas a Cascaes, al hotel que da a la playa
de los pescadores, a la playa última.
Trabajaba frente a una ventana baja que daba a la misma arena donde
dormían la larga siesta del pescador barca y pescadores, y así me acabé de enterar
de costumbres ancestrales, del té de los ingleses colado a través de las raquetas
del reciente tenis, de las caballerizas de las que salían ratas con figuras de
hipocampos como las descendientes de los caballos desaparecidos con la
aristocracia.
¿Podría resistir la soledad para siempre en aquella soledad?
Estuve por alquilar una casita de trabajador, la puerta con opción a abrir la
parte de arriba como única ventana, y un patio largo detrás.
Fueron meses de contemplar la luz de un quinqué que se encendía frente a
la playa, en un balcón con visillos de ángel, meses de ver la poterna del viejo
castillo y de llegar solo en medio de la noche a Boca do Inferno sin más objeto
que oír hacer gárgaras a las olas lunares de aquel paraje.
Sólo me sacó de aquel marasmo el que descubrí en al hotel que viajeros
tuberculosos lo tenían tomado como turno de vida y de muerte en el último plazo.
Aceptando como disculpa esa aprensión volé de Portugal por última vez.816
Para António Ferro, 1928 foi o ano em que, apesar de em Portugal o encontrarmos
associado aos Estados Unidos, graças à publicação das suas crónicas de viagem e
reportagens no Diário de Notícias, mais o encontramos associado a Espanha e ao mundo
cultural e literário do país vizinho.
Em Portugal, figurava na imprensa o arrebato americano do «enviado especial»
Ferro, porém, na imprensa espanhola aparecia associado à «La Nueva Literatura
Portuguesa», no titular de La Gaceta Literaria de 1 de Março de 1928, que anunciava
«Antonio Ferro en Madrid», como poderemos comprovar na documentação anexa.

816

Ramón Gómez de la Serna [1948] (1974), op. cit., pp. 482-483.
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Nesta entrevista à publicação de Giménez Caballero, António Ferro é apresentado
não como escritor, um dado importante, mas sim como o «periodista portugués más nuevo
y vigoroso de la actualidad».
É feita uma menção a Fernanda de Castro, como esposa do jornalista e poetisa
colaboradora817 desse número de La Gaceta Literaria, antes de se mencionarem os livros
de verso e prosa de António Ferro. Adquire particular destaque Leviana, com o avanço
de uma edição a contar com prefácio de Gómez de la Serna e que, como sabemos, só
estará disponível para o público no ano seguinte, em 1929.
António Ferro aparece como um alto representante da literatura contemporânea,
não mencionado um só único nome de autores de relevo do Modernismo português,
escudando-se na desculpa poder esquecer os melhores, com exceção do seu Mário de SáCarneiro, por quem demonstra particular devoção – ou possivelmente porque tem
presente as palavras de Ramón em Pombo (1918), que o cita em relação a Sá-Carneiro –
e de Almada Negreiros, quem, ombro a ombro, considera um companheiro de luta em
«vários raides» na primeira linha do combate cultural português.
Esta entrevista preconiza já um Ferro consciente das políticas de espírito dos
regimes totalitários, mostrando a imagem de um lutador, um impulsionador do seu país,
do espírito de Portugal. Menciona a recente experiência americana818, o deslumbre, e fálo emulando os escritores globetrotters da época, evidenciando que é um colecionador de
locais do mundo, inquieto de espírito e viajante por natureza.
Quando questionado pela Exposição do Livro Português, António Ferro manifesta
o seu apoio, enunciando que deveria ser imediatamente seguida pela Exposição do Livro
Espanhol em Portugal, na capital Lisboa.
Tudo o que foi exposto revela enorme interesse, contudo, agiganta-se aquando da
questão de quais escritores espanhóis são mais conhecidos em Portugal, encontramos nas
palavras de Ferro a realidade portuguesa desconhecedora da literatura duma «España
dinámica, la España que danza y marcha».
A literatura espanhola, segundo António Ferro, chega a Portugal «em migalhas»,
em horríveis romances curtos e em obras de pouco alcance, estando a boa literatura
espanhola apenas ao alcance das bibliotecas seletas. Porém, Ferro refere um nome que é
muito querido em Portugal, que ele e outros camaradas proclamaram constantemente: «el
nombre combativo de Ramón Gómez de la Serna, milagrosa retina de la literatura
contemporánea» espanhola.
De tanto proclamar o nome de Ramón, «de afirmá-lo, impô-lo», António Ferro
menciona que o seu amigo Fidelino de Figueiredo, com quem Ferro falou sobre Gómez
de la Serna, confunde a admiração fervorosa, «cada vez mais maior», com uma
subordinação intelectual, honrosa para o português, contudo, que o mesmo não
reconhece. É provável que Ferro mencione as palavras de Figueiredo devido à publicação
prévia da entrevista de Ramón a Fidelino no jornal El Debate, ou do nº 26 de La Gaceta
Literaria, de 15 de Janeiro de 1928, três edições antes da sua entrevista, onde figurava
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Fernanda de Castro, na época a caminho do Brasil com o seu filho mais velho, colaborou com o poema
“As Barcas”, um conjunto de dezassete quadras, na quarta página de La Gaceta Literaria. Fernanda de
Castro, “As Barcas”, La Gaceta Literaria, nº29, 1/III/1928, p. 4.
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Note-se que o português aparece ainda na sexta e última página da citada La Gaceta Literaria, na secção
dedicada ao cinema, numa célebre fotografia ao lado de Mary Pickford com a legenda: «El portugués Ferro
con Mary Pickford». A título de curiosidade, a coluna ao lado está firmada por Salvador Dali. Cf. “En la
aldea soviética”, La Gaceta Literaria, nº29, 1/III/1928, p. 6. Fotografia reproduzido nos anexos como
Figura 71.

273

uma «Conversación con Fidelino Figueiredo»819, sendo António Ferro mencionado como
discípulo de Ramón Gómez de la Serna. Veja-se:
- ¿Hay influencia española? Por ejemplo, de Gómez de la Serna.
- Pequeña. Blasco Ibáñez es todavía el autor español más leído en Portugal.
Gómez de la Serna tiene un discípulo, Antonio Ferro, que se está revelando como
un periodista excelente, maestro en el reportaje moderno. Los eruditos comienzan
a interesarse por el gran movimiento intelectual de España. Orgullézcome de
haber contribuido a la creación de ese interés hispanófilo.820
Portanto, no que respeita às afinidades estéticas com Ramón, ao estatuto de
discípulo ramoniano levantado por Figueiredo, António Ferro remata o assunto
solicitando leituras atentas, mencionando que ambos têm em comum a época, o tempo,
mas que quando conhecera Ramón o seu espírito já estava em marcha, já estava formado.
O português recorda Valéry Larbaud, conhecedor de ambas obras, que coloca
Ferro na mesma família literária, mas em modalidades diferentes e, caso se assemelhasse
a alguém, seria a Joseph Delteil821.
Segundo António Ferro não se trata de uma cumplicidade estética a uni-lo a
Ramón, mas sim uma estreita camaradagem, porque a sua luta em Portugal se assemelha
à de Gómez de la Serna em Espanha.
De seguida, comprovaremos as declarações de António Ferro à La Gaceta
Literaria, com a respetiva transcrição da entrevista que se encontra ilustrada com uma
gravura do escritor (sem dados de autoria)822, e outra, da autoria de Vázquez Díaz, de um
«Estudiante portugués», algo que não nos faz descartar que a mesma seja da autoria do
pintor espanhol, tão vinculado a Ferro e a Portugal. Poder-se-á consultar a reprodução do
original, no final da presente monografia, na Figura 70.
LA NUEVA LITERATURA PORTUGUESA
ANTONIO FERRO EN MADRID
Antonio Ferro es el periodista portugués más nuevo y vigoroso de la
actualidad.
Nació en Lisboa en 1895 y está casado con Fernanda de Castro, poetisa,
que colabora en este número.
Tiene publicados libros de verso y prosa. Pero su característica son los
grandes reportajes intercontinentales, su entusiasmo por las figuras
cosmopolitas. Es amigo de Ramón, de Larbaud, de Marinetti...
Sus libros principales son: Misal de trovas, Teoria de la Indiferencia,
Leviana (que aparecerá ahora, con prefacio de Gómez de la Serna), Gabriel
819

Tomámos conhecimento da existência desta entrevista através do estudo prévio de Apolinário Lourenço.
Veja-se António Apolinário Lourenço (2010), op. cit., p. 351.
820
Fidelino de Figueiredo, “Conversación con Fidelino Figueiredo”, La Gaceta Literaria, nº 26, 15/I/1928,
p. 1. Reproduzido nos anexos como Figura 68.
821
Note-se que Joseph Delteil (1894-1978) foi um escritor e poeta francês conotado com o Surrealismo,
tendo mesmo sido citado por Breton no seu Manifesto Surrealista (1924), com que entrou em rutura
posteriormente.
822
Apesar da ausência de firma do retrato de Ferro, tudo indica estarmos perante uma obra a carvão de
Mário Eloy, atribuída ao ano de 1925, dado que encontrámos na Fundação Calouste Gulbenkien O Knock
do Teatro Novo, outro desenho de Eloy a representar Joaquim de Oliveira interpretando o papel do doutor
Knock, em Knock ou a Vitória da Medicina, de Jules Romains. Leia-se a dedicatória: “Ao António Ferro./O
Knock do Teatro Novo”.
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d'Annunzio y yo, A la vuelta de las dictaduras, La amadora de los fenómenos, Alta
mar (teatro) y otras.
Ahora publicará en breve La edad del jazz y Arco de triunfo.
- ¿Qué movimiento nuevo hay en la joven literatura portuguesa?
-Un escritor francés, cuyo nombre olvidé, me dejó en herencia esta frase
lapidaria: “Sólo hay una forma de imitar a nuestros antepasados: ser de nuestra
época como ellos han sido de la suya".
Esta frase podría ser la divisa de todas las banderas vanguardistas. La voz
de ¡fuego! de todas las trincheras. Sostener esta frase, actualizar el pensamiento y
la forma, es, en resumen, respetar la tradición, mantener la continuidad del espíritu
humano, caminar tranquilos y confiados por el camino real. Dentro de esta frase
y actualización, que juzgo sagrada, la mayor libertad. La literatura no es un
cuartel. Evitemos los pelotones. El espíritu de escuela, de secta, crea un nuevo
academismo, tan antipático como el de los retrasados, como el de los que marchan
a la pata coja. Procuremos constituir una familia, una gran familia, sentémonos a
la misma mesa, mas no transformemos nuestra casa, repito, en una cantina.
Pregunté un día a Jean Cocteau cuál era el motivo por el que ciertos
nombres de la literatura francesa moderna, que me parecían próximos entre sí—
vistos a distancia -estaban, realmente, muy alejados unos de otros. Ejemplo:
Cocteau, Morand, Giraudoux, Delteil, Montberlant, etc.
Cocteau me respondió, con su inteligencia rápida, casi milagrosa:
Las estrellas que forman las constelaciones llegan unidas a nuestros ojos,
y Dios sabe a qué distancia se hallan unas de otras. Esta frase de Cocteau define
admirablemente cuál deberá ser el lazo de unión entre los escritores que son de
hoy y escriben para hoy.
En Portugal, como en España, hay quien no comprende la tradición, quien
la confunde con un cementerio. La literatura portuguesa es rica, una de las más
ricas de Europa. Mas está llena de ciertos prejuicios. El prejuicio del léxico,
vistoso y abundante, el del regionalismo estrecho, de corredor. El de los
sentimientos reglamentados, de los sentimientos que están en el mapa.
Hay grandes escritores en Portugal y en el mundo, pero muchos de ellos
están desintegrados de nuestra época. Afortunadamente hay mucha gente nueva
que empieza a afirmarse, a entrar en fuego. No cito nombres para no olvidar los
mejores, como acontece casi siempre, cuando se hace una convocatoria de
nombres. Bastará decir que el movimiento literario en Portugal tuvo un gran
precursor, un gran sacrificado: Mario de Sá Carneiro, que se suicidó en París por
amor de la vida. El fué el fundador del Orfeu, primer grito en el páramo. Deseo
que el nombre heroico de Mario de Sá Carneiro quede subrayado en estas notas
sobriamente, sin ningún otro acompañante, como un nombre inscripto en lápida.
- ¿Qué escritores españoles son más conocidos en Portugal?
En Portugal, no por su culpa, sino por una errónea comprensión de las
relaciones intelectuales entre los dos países, no se conoce la buena literatura
española. La literatura de la España dinámica, la España que danza y marcha. La
literatura española llega a Portugal desmigajada, en horribles novelas cortas y en
otras obras de poco fuste. Pero algunos nombres se conocen. Hay autores que ya
atravesaron la frontera y se instalaron en las bibliotecas selectas. Hay un nombre
que nos es muy querido, y que yo y otros camaradas hemos proclamado
constantemente: el nombre combativo de Ramón Gómez de la Serna, milagrosa
retina de la literatura contemporánea.
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He enronquecido a discutirlo tanto, a afirmarlo, a imponerlo, que hasta mi
querido amigo Fidelino de Figueiredo, con quien conversé sobre él algunas veces,
ha confundido mi admiración fervorosa, cada vez mayor, con una subordinación
intelectual, que sería honrosa para mí, pero que no he visto.
Fidelino de Figueiredo es uno de nuestros mejores críticos literarios, y
estoy seguro que corregirá su error después de una lectura atenta (si juzga que ello
valga la pena) entre mi obra y la grande de Ramón.
Mis afinidades con Ramón son aquellas de con un escritor de mi tiempo.
Cuando conocí a Ramón ya ni espíritu estaba formado y ya estaba en marcha. Lo
que existirá entre Ramón y yo siempre será una estrecha camaradería, porque mi
lucha en Portugal se parece a la suya en España.
Valery Larbaud que conoce algunos libros míos, y, profundamente, la obra
de Ramón, me coloca en la misma familia, pero con modalidades diferentes. Si
alguna semejanza me encuentra (así lo afirma en Jaune, Bleu, Blanc) es con
Delteil, que ha aparecido bastantes años después de mí.
- ¿Cuál es su verdadera posición en la actual literatura portuguesa?
-Mi posición en la literatura portuguesa es de combate constante. Procuro
estar siempre en la primera línea. Todos saben ya que Portugal ha existido. Lo que
muchos no saben aún es que Portugal continuará existiendo. Mi Portugal es un
Portugal barbilampiño, de cara desnuda. Lucho por ese Portugal como lucho por
mi vida. Está ahora en Madrid justamente uno de los mayores animadores de mi
generación: Almada Negreiros. Su talento activo, dinámico, el talento de su lápiz
y su pluma, ha sido uno de los grandes impulsores del nuevo Portugal. Almada y
yo hemos dirigido varias patrullas, varios raídes; hemos sido hostigados muchas
veces por los golpes de la misma metralla. Saludo en estos instantes a mi
compañero de lucha que España nos ha arrebatado.
El abandono de Portugal - por Almada - en honor de Madrid, significa para
nosotros una g gran pérdida. ¡Ojalá España lo comprenda mejor que algunos
portugueses lo han comprendido!
- ¿Qué misión trae a España?
- Vengo a España como enviado especial del Diario de Noticias, de
Lisboa, para hacer una encuesta sobre la Exposición de Sevilla.
Es más una campaña. Quiero emplear todos mis esfuerzos, con el auxilio
de mi periódico, para obtener que la representación de Portugal en Sevilla no se
limite a hablar del Portugal de ayer, sino del actual y el do mañana.
Como Morand, como Girandoux, como Larbaud, viajo siempre. He
regresado—ha poco—de un largo viaje por Norteamérica, donde vi hacer
ciudades como se hacen libros. Estuve en California, en Hollywood, que es el más
bello film americano.
Tengo la voluptuosidad, el hambre del mapamundi. El mundo es, para mí,
una bandeja de dulces, dotada voy diciendo éste y aquél. Soy un glotón de la tierra.
La inquietud del viaje es igual a la de mi espíritu: De ciudad en ciudad, de imagen
en imagen.
- ¿Qué piensa usted sobre la Exposición de libro portugués?
- Enteramente de acuerdo con la Exposición del libro portugués en Madrid,
que debería ser inmediatamente seguida del español en Lisboa. Trocar libros vale
más que cambiar tarjetas al visita, saludos y palabras inútiles. Los libros son los
retratos auténticos, verdaderos del alma de una raza.823
823

“Antonio Ferro en Madrid”, La Gaceta Literaria, nº29, 1/III/1928, p. 1. Reproduzido nos anexos como
Figura 70.
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A passagem de Ferro por Madrid, com o estranho pretexto de fazer um inquérito
sobre a possível representação de Portugal na Exposição de Sevilha, à qual não
descartamos um distanciamento conveniente da sua figura à de Filomeno da Câmara,
vincula-o, sem dúvida, e evidentemente com uma certa ironia, ao outro «fi», Fidelino de
Figueiredo.
Mas a contradição é apanágio da condição humana e António Ferro,
convenientemente, ou não, é um dos melhores exemplos disso no âmbito da história
recente portuguesa. Convém relembrarmos a sua relação com Almada Negreiros, esse
velho camarada das andanças literárias e culturais do Chiado, esse dirigente em palavras
de Ferro «de varias patrullas, varios raídes» comuns e vítima da mesma «metralla», que
em 1927 «prontamente o acolhe»824 em Madrid825, é um exemplo disso, como vimos em
páginas anteriores desta tese e como veremos mais adiantes em várias polémicas do pintor
com António Ferro.
Vejamos então como a iniciativa de Giménez Caballero de homenagear na capital
de Espanha o livro português continua a ganhar forma e podemos comprová-lo através
da publicação do nº32 de La Gaceta Literaria, na secção «Postales Ibericas»826. Aí temos
constância da última reunião do comité executivo da «Exposición del Libro Portugués»
e da decisão de quem se deslocaria à capital portuguesa no mês de Abril.
Nenhum dos autores do nosso estudo é mencionado, (destacamos Ramón Gómez
de la Serna, ao tratar-se de uma publicação espanhola e devido à relação privilegiada que
tivera com o diretor de La Gaceta Literaria), porém, o evento encontra-se inerente à
biografia de ambos, como é possível comprovar.
Será já no final de 1928, a 1 de Novembro, que encontramos a edição de La Gaceta
Literaria dedicada à «Exposición del Libro Portugués» na Biblioteca Nacional,
inaugurada no dia 25 de Outubro do mesmo ano. A referida exposição, tema de capa do
periódico literário de Giménez Caballero, foi inaugurada «con asistencia del Rey de
España, el Patronato de Honor, el Comité Ejecutivo hispano-portugués y numerosas
personalidades literarias y diplomáticas»827.
Nos Patronatos de Honra, tal como nos Comités Executivos, de ambos países, esta
publicação menciona nomes tão importantes para as relações culturais ibéricas como
Eugenio d’Ors, Marqués de Lozoya, Enrique Díez-Canedo, Ortega y Gasset, ValleInclán, Fidelino de Figueiredo, Júlio Dantas, Ana de Castro Osório, Afonso Lopes Vieira,
António Sérgio, Hernâni Cidade, Raúl Brandão, Eugénio de Castro e Teixeira de
Pascoais, entre uma centena de nomes. Ramón Gómez de la Serna e António Ferro (este
secundado por José Osório de Oliveira), figuram nos Comités Executivos dos seus
respetivos países.
A participação ativa, e reconhecida, de António Ferro, neste evento cultural
dedicado ao livro português na capital espanhola, ficou bem patente da seguinte forma:
824

Note-se que, para além da referência deste acolhimento em António Ferro, o Inventor do Salazarismo
(2015), não encontrámos mais dados concretos sobre esta suposta hospitalidade madrilena de Almada para
com Ferro em 1927.
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Há várias referências bibliográficas e estudos sobre a época madrilena de Almada Negreiros e um bom
exemplo desta estância encontra-se em 1927, uma vez clausurada a exposição de Almada Negreiros nos
salões da Unión Ibero-Americana, ao publicar-se em La Gaceta Literaria um artigo intitulado “Homenaje
a Almada” que confirma, entre várias personalidades portuguesas e estrangeiras, a presença de Ramón
Gómez de la Serna no evento celebrado no Café Pombo. Cf. “Homenaje a Almada”, La Gaceta Literaria,
nº 15, 1/III/1927, p.5.
826
Portugal, Exposición del Libro Portugués: En la última reunión del Comité ejecutivo se acordó que
salieron a fines de Abril para Lisboa los Sres. Giménez Caballero, Castro, Sangróniz, Lasso y Acosta. Cf.
“Postales Ibericas”, La Gaceta Literaria, nº 32, 15/IV/1928, p. 6.
827
Cf. “Inauguración y clausura”, La Gaceta Literaria, nº45, 1/XI/1928, p.1. Reproduzido nos anexos como
Figura 72.
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La cuarta conferencia estuvo a cargo del joven escritor Antonio Ferro. Le
presentó nuestro director, Sr. Giménez Caballero, con datos que pueden verse en
el Itinerario de Antonio Ferro, inserto en este número.
Antonio Ferro disertó sobre el periodismo moderno en general, y, en
particular, sobre el portugués.
Con palabra aguda, fina, fue destacando lo que un periodista actual
discrepa de los viejos métodos, del mapa ancho de curiosidades y aventuras que
se ofrece al periodismo de hoy, gran escuela de humanidades.
Ferro, gran viajero y corredor de mundos, supo matizar su conferencia con
casos vitales y personales, siendo vivamente felicitado828.
Temos de referir, igualmente, a presença da esposa de António Ferro nas páginas
da publicação de Giménez Caballero. A menção é importante pois a poetisa figura na
secção «Escaparate de libros» com uma fotografia de rosto, encabeçando a lista de livros
portugueses, e com o seguinte texto:
Habría que hablar más extensivamente de Fernanda de Castro. Pero los
lectores de nuestra GACETA la conocen sobradamente. En nuestros mapas
poéticos ha hecho varias apariciones con su fina poesía, con su fina sensibilidad.
En general, el público español no la ignora; la recitadora Berta Singerman829 ha
recitado aquí en Madrid y en Barcelona sus poemas. Por otra parte, las
generaciones jóvenes siguen sus libros con atención, con deleite. Ella forma la
mitad de la sazonada naranja Ferro-Castro.
En “Jardim”, como en todos los libros de Fernanda Castro, hay un fino
aliento, una auténtica dulzura y un alma auténtica de poetisa, de buen cantor830.
No âmbito desta tese, não nos compete analisar o mérito literário de Fernanda de
Castro, porém, é inegável o peso da figura do seu marido na promoção fora de Portugal
da sua obra. O prestigio de Ferro arrastava não só a sua família, fazia-o também com o
seu círculo mais íntimo. Veja-se o exemplo de José Osório de Oliveira, ele também um
dos nomes da lista do escaparate espanhol, a par de outros nomes como Fidelino de
Figueiredo, António Botto ou Ferreira de Castro, mas com direito a uma ilustração da
autoria de Guilherme Filipe831.
No entanto, o que revela mais transcendência para o nosso estudo, é a atenção que
Giménez Caballero dedica a um António Ferro de 33 anos. Fá-lo exatamente na mesma
página onde figura a sua esposa e o seu camarada José Osório de Oliveira, mas com uma
coluna (com respetivo retrato) dedicada à sua peculiar biografia, ao seu percurso
profissional e à sua faceta de intelectual com os olhos postos na política.
Indubitavelmente, as palavras do diretor de La Gaceta Literaria merecem a pena
serem citadas (e o original em anexo reproduzido na Figura 73) pois nelas encontramos
já o prestígio que granjeará a António Ferro a direção da Gaceta Portuguesa e, num futuro
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Ibidem.
É relevante mencionar que Berta Singerman (1901/1998), atriz, cantora e declamadora, de nacionalidade
bielorrussa e argentina, casada com Ruben Stolek, manteve uma considerável relação epistolar com
Fernanda de Castro, sendo possível consultar 10 cartas da sua autoria (e outras 11 firmadas pelo seu marido)
na Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento, em Rio Maior.
830
“Escaparate de libros”, La Gaceta Literaria, nº45, 1/XI/1928, p. 3.
831
Cf. Ibidem, p. 3.
829
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não muito distante, lhe abrirá as portas do Secretariado Nacional de Propaganda do Estado
Novo:
Itinerario de Antonio Ferro
1895. – Nace Antonio Ferro, Lisboa.
Muerte. – Por ahora, no puede determinarse exactamente. Sólo cabe la
afirmación de que rompiendo atléticamente la romántica tradición lusitana, no
morirá por suicidio.
Incendio. – Pudo morir abrasado. A los once años. Fue un ileso del
incendio de la Magdalena lisboeta. Pero no murió. No le sucedió otra cosa que un
motivo literario.
Viva la “República”. – Si a los once años jugó con el fuego, a los diez con
la política. Hizo un periódico que no se llamó nada menos que la “República”.
Se casa por telégrafo. – Antonio Ferro se casó por telégrafo desde el
Brasil.
Fernanda de Castro – la estupenda poetisa Fernanda, le esperaba desde la
beira del mar como esas amigas de los Cancioneros pintadas hoy por Almada.
Ferro ganó dinero en una conferencia. Se lo gastó en un telegrama. En casarse. No
hubo invitaciones. Hoy hay dos niños.
Mapamundi: bombones, naciones. – Para Ferro el mapa es una bandeja de
dulces. Así lo ha confesado él. De ahí que recorriendo infinitos itinerarios
intercontinentales, este hombre está cada vez más glotón y rollizo de la vida.
Sus viajes. – En Angola, Fiume, Brasil, Italia (segunda vez), España,
Francia, Turquía, Austria, Balkanes, Hungría, Norteamérica, Holanda, Paris,
España, Paris.
Como Larbaud, como Ramón. – Como Larbaud, como Ramón, es Ferro
un voluminoso. A los ritmos del jazz, deja su inspiración correr mundos, y a su
carne nutrirse de delicias y vitaminas.
Libros. – “Misal de trovas”, 1912. – “Las grandes trágicas del cine”, 1915.
– “Teoría de la Indiferencia, 1918. – “Árbol de natal”, 1918. – “Leviana”, 1918.
– “Gabriel d’Annunzio y yo”, 1920. – “Batallas de Flores”, 1921. – “Colette,
Colette Willy, Colette, 1921. – “El arte de bien morir”, 1922. – “La edad del jazzband”, 1922. – “Mar alto”, 1923. – “La amadora de fenómenos”, 1924. – “Viaje
a la vuelta de las dictaduras”, 1927.
Prepara. – “Plaza de la Concordia” (ensayos). – “Transformistas”
(drama). – Tres libros sobre América del Norte. – “La gata borralheira”, en
colaboración con Fernanda de Castro.
Colaboró, colabora. – “O Século”, “Diário de Lisboa”, “Diário de
Notícias”, “Capital”, “O Journal”, “Ilustración Portuguesa”, LA GACETA
LITERARIA.
Indice de vanguardia. – Antonio Ferro ha venido siendo un índice de
vanguardia portugués. Toda la tradición y toda la antitradición.
Director de “La Gaceta Portuguesa”. – Antonio Ferro será en breve el
director de “La Gaceta Portuguesa” en las planas de nuestra GACETA
LITERARIA y en cooperación do Ferreira de Castro y los jóvenes y mayores del
Portugal de hoy.
E. Giménez Caballero832
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Ernesto Giménez Caballero, “Itinerario de Antonio Ferro”, La Gaceta Literaria, nº 45, 1/XI/1928, p. 3.
Reproduzido nos anexos como Figura 73.

279

São inúmeras as incorreções cronológicas deste itinerário de António Ferro
redigido pelo diretor de La Gaceta Literaria (cuja cumplicidade ideológica entre ambos
é um dado adquirido à luz da historiografia atual), isto para não mencionar determinados
pormenores biográficos claramente romanceados, possivelmente com o objetivo de
despertar o interesse do leitor pela figura do português. No entanto, esta edição marca o
ponto de partida de uma curta, mas intensa, colaboração de António Ferro na imprensa
cultural do país vizinho, algo que muito deve à cumplicidade com Ramón Gómez de la
Serna, que ao longo destas páginas temos tentado demonstrar.
Ramón também tem uma importante colaboração neste número dedicado ao livro
português. Trata-se da publicação da coluna «Estuario»833. La Gaceta Literaria
menciona que a sua participação advém «desde Portugal», mais precisamente da Parede
(não muito distante do seu saudoso Estoril), fazendo-o da seguinte forma:
Gómez de la Serna, desde su celda y silencio de Parede, al mandarnos estos
ensayos, dice al Sr. Giménez Caballero con cierto acento portugués, melancólico:
“Hoy, que siento a los aviones sonar sobre mi camino de la Exposición del
Libro Portugués, que usted solito inventó, siento con doble nostalgia el deseo de
ir a abrazarle. Pero para depurar más este fervoroso sentimiento, permanezco
escondido en mi rincón, envuelto en silencios.”834
Esta colaboração, com a ilustração «Mensaje» de Almada Negreiros835, conta com
dois ensaios intitulados «El “Ondina”» e «Las coplas del incendio».
«El “Ondina”» remete-nos para o afundamento do submarino Ondine, devido a
uma colisão com um vapor grego entre Portugal e Pontevedra, no mês de Outubro de
1928836. Por sua vez, o segundo ensaio, com o triplo do tamanho se comparado com o
primeiro, «Las coplas del incendio», é uma homenagem de Ramón às vítimas do fatídico
incêndio do Teatro de Novedades, em Madrid, que deflagrou na noite de 23 de Setembro
de 1928, deixando um total de 67 mortos e 200 feridos, sendo uma das catástrofes que
mais impressionou a capital espanhola nos anos vinte do século passado837.
Feita a devida referência às publicações de La Gaceta Literaria, tão importantes
para o ano de 1928 na biografia dos nossos autores, como para o aprofundar da relação
de cumplicidade entre ambos, passemos agora à análise de quatro cartas de Ramón a Ferro
associadas a este período.
Tenha-se em conta que duas delas, as primeiras, nos remetem para uma receção
por António Ferro em solo espanhol, possivelmente na residência madrilena de Almada
833

Ramón Gómez de la Serna, “Estuario”, La Gaceta Literaria, nº 45, 1/XI/1928, p. 2. Reproduzido nos
anexos como Figura 73.
834
Ibidem, p. 2.
835
Deve-se fazer um parêntese para esclarecer que 1928 foi, igualmente, um ano prolixo em colaborações
do espanhol com Almada Negreiros, como tem sido amplamente estudado e divulgado. Veja-se Almada
Negreiros en Madrid (2016), ed. cit. Porém, parece-nos importante citar esta parceria artística
(escritor/ilustrador) mencionado as palavras de Fernando Cabral Martins: «É aquela febre de ilustração que
parece ocupar tanto do seu espaço vital [de Almada], com «historietas» gráficas, as capas de livros, ou
naquela parceria que formou com Ramón em várias colunas de imprensa, é a participação com o seu traço
na criação de ambientes que plasticamente coadunam a fantasia ficcional com um apuro de arte legível,
decorativa e popular.». Fernando Cabral Martins em Ramón Gómez de la Serna e Almada Negreiros (2005),
ed. cit., p. 18.
836
Cf. “Para esclarecer el hundimiento del submarino «Ondine»”, ABC, 31/X/1928, p. 28.
837
Cf. Pablo Jesús Aguilera, “El incendio de teatro Novedades”, La Gatera de la Villa, nº25, 2016, pp. 1061.
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Negreiros, aquando da primeira visita ao serviço do Diário de Notícias, contudo não
temos dados que o justifique.
Eis a primeira, com as boas-vindas de Ramón e a indicação de que Ferro é
esperado:
[RGS a AF, Sagrada Cripta de Pompo, sem data, FAQ nº18]
Mi querido y gran Ferro:
¡Bienvenido! Esta noche le espero en Pombo de once a once y
media. Tenemos que hablar mucho.
Le abraza su siempre devoto
Ramón838
Igualmente recebida em solo madrileno, encontramos a seguinte carta de Ramón,
em que este espera ter a sorte de ver António Ferro no Café Pombo no dia seguinte,
possivelmente um sábado de tertúlia na Calle Carretas.
Gómez de la Serna aproveita para juntar um dos seus últimos livros, perguntamonos se terá sido algum exemplar de Ramonismos (1927) ou de Seis falsas novelas (1927),
tal como um duplicado da autoria de Ferro, caso o português o necessite aproveitar. Pelo
anúncio feito em La Gaceta Literaria de que a próxima edição de Leviana contará com
prólogo de Ramón, deduzimos que se trate de um exemplar da mesma.
Esta suposição prende-se igualmente com a venda pública da biblioteca de El
Ventanal em Portugal, no ano de 1925, sendo que não é nada abonatório para o espanhol
caso, no espólio vendido ao alfarrabista de Lisboa, estivesse algum exemplar dedicado
do seu amigo Ferro. Porém, não passam de meras presunções que dificilmente serão
comprovadas e, como podemos confirmar pela relação epistolar, e não só, em nada afetou
a relação entre ambos:
[RGS a AF, Sagrada Cripta de Pompo, sem data, FAQ nº12]
Mi querido y gran Ferro:
Tantas cosas de escribir he tenido que hacer estos días que
como no tenga la suerte de verle mañana en Pombo tengo que
esperar a su vuelta.
Adjunto uno de mis últimos libros y el duplicado del de Ud.
por si lo necesita aprovechar.
Con muchos recuerdos a su admirable esposa reciba
abrazos y antigua devoción de Ramón.839
A leitura atenta desta penúltima carta remete-nos para uma das últimas missivas
redigidas por Ramón Gómez de la Serna em solo português ao seu amigo António Ferro.
Confirma-nos essa época de 1928, mencionada em Automoribundia (1948), na
qual o autor se instala primeiro no Estoril e, posteriormente, em Cascais, onde equacionou
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Disponível na FAQ com a seguinte cota: PT-FAQ-AFC-01-001-0200-00018.
Disponível na FAQ com a seguinte cota: PT-FAQ-AFC-01-001-0200-00012-01/2.
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alugar uma pequena casa, possivelmente esse «hotelito» que afirma ter alugado na Vila
de «Parede»840.
É possível que Ramón a tenha escrito no final do Verão, em Setembro, até mesmo
de Outubro, pois menciona a Ferro que num dia outonal, dos que virão imediatamente,
passará pela Calçada dos Caetanos para cumprimentar o casal Castro/Ferro. Esta
suposição está igualmente documentada com a publicação da coluna «Estuario» em La
Gaceta Literaria, em Novembro de 1928, já mencionada.
[RGS a AF, Ramón Gómez de la Serna, Velázquez, 4., sem data, FAQ nº16]
Mi querido y gran Ferro:
De nuevo estoy establecido para mucho tiempo en admirable
patria.
Por ahora estoy en el Hotel Paris pero en seguida pasaré a un
hotelito que he alquilado en Parede.
Un día otoñal de los que van a venir inmediatamente, pasaré a
saludarles.
Con mis homenajes a su esposa reciba abrazos de su antiguo e
invariable Ramón.841
Este fértil ano de 1928 termina com uma das cartas que mais dificuldade nos
trouxe para situar cronologicamente. Sendo a primeira do arquivo da Fundação António
Quadros – Cultura e Pensamento, curiosamente aparece nesta tese como a penúltima de
toda a relação epistolar Ramón/Ferro e como a última redigida pelo espanhol em Portugal.
As principais dúvidas prendem-se com as menções de Ramón ao prólogo enviado
a Ferro (que sabemos ser do agrado do português) e pela alusão aos tempos frenéticos
(«esto está ahora que arde»).
Como é sabido, a 3ª edição de Leviana, a que conta com o prólogo de Ramón,
data de 1929, sendo a sua reedição contextualizada, graças à imprensa da época, em Junho
do mesmo ano. Este facto, numa primeira análise, remeteu-nos para o princípio de 1929.
Porém, várias leituras atentas à biografia, e à cronologia inerente aos nossos autores,
demonstram que tal poderá não ser credível.
A entrevista de Ferro em La Gaceta Literaria prova que desde o início de 1928
existe a intenção pública de Ramón prologar a nova edição da Leviana de Ferro.
Acreditamos que o envio das quartilhas manuscritas de Ramón com o referido prólogo se
procedeu durante o ano de 1928 e não descartamos a entrega ter sido feita em mãos de
António Ferro em Madrid, aquando de uma das suas duas visitas à capital espanhola que
pudemos comprovar.
Note-se que esta documentação original, igualmente disponível na fundação
tutelar do espólio de António Ferro, consiste em catorze quartilhas manuscritas a
vermelho por Ramón e numeradas, no canto superior esquerdo, de 1 a 14.
O prólogo, sobre o qual nos debruçaremos no seguinte capítulo, não foi
contabilizado como uma das 29 missivas inventariadas na FAQ (das quais excluímos a
840

Note-se que a Vila de Parede foi uma freguesia integrada no concelho de Cascais, até 2013, sendo a
mudança feita no âmbito de uma reforma administrativa em Portugal. Está limitada a Sul pelo Oceano
Atlântico, na Baía de Cascais, a Nascente por Carcavelos, a Norte por São Domingos de Rana e a Poente
pelo Estoril.
841
Disponível na FAQ com a seguinte cota: PT-FAQ-AFC-01-001-0200-00016. Reproduzida nos anexos
como Figura 76.
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entrevista de Ramón a Ferro em 1924), uma vez que figura arquivado junto a uma cópia
datilografada do mesmo. Por sua vez, a cópia à máquina do original de Ramón (admitimola em ambos anos, 1928 ou 1929) consta de cinco folhas datilografadas, acentuadas e
rasuradas à mão, possivelmente pelo tradutor do prólogo. Portanto, tendo em conta toda
esta documentação e outros dados prévios, cremos que a seguinte carta deve inserir-se no
ano de 1928.
A referência a uma conferência inoportuna faz-nos pensar se, eventualmente,
António Ferro havia convidado Ramón para alguma conferência em Portugal. O contrário
parece-nos pouco provável, pois assumimos que Gómez de la Serna se encontra em
Cascais, a trabalhar intensamente, e que até 15 de Dezembro não irá ao Estoril. Também
nos parece que uma proposta de Ferro para ministrar uma conferência em Espanha seja
algo pouco credível. Apenas temos constância de atividade conferencista do português
em Madrid, devido à Exposição do Livro Português, e sabemos que nos anos em questão
se vincula mais Gómez de la Serna a essas iniciativas por toda a Espanha, algo que não
acontece com o português.
No entanto, o papel timbrado de Velásquez, 4, e as frases de Ramón: «Así es que
estaré aquí a su llegada. Si viniese con estas circunstancias en que ni hay derecho de
reunión ni nada» não nos faz descartar que igualmente Gómez de la Serna pudesse estar
em Madrid e que António Ferro previsse passar pela capital espanhola em breve, algo que
efetivamente aconteceu, mas em Março do ano seguinte, em 1929, para entrevistar, em
Madrid, Evaristo Correa Calderón.
Logo, com esta incerteza assumida, arriscamos circunscrever a seguinte carta a
1928 e atribuir-lhe o estatuto de derradeira carta de Ramón a Ferro, redigida desde solo
português. Terminemos então o presente capítulo com a transcrição desta epístola tão
interessante como difícil de contextualizar:
[RGS a AF, Ramón Gómez de la Serna, Velázquez, 4., sem data, FAQ nº1]
Mi querido y gran Ferro:
Me alegro que le parezca bien el prólogo. Esto está ahora que arde
y por eso no sería oportuna una conferencia.
Yo hasta el 15 de diciembre no iré por Estoril. Así es que estaré
aquí a su llegada. Si viniese con estas circunstancias en que ni hay derecho
de reunión ni nada.
Venga nuevos números de Contemporánea842, la novela, etc. Yo
les enviaré cosas.
Le abraza un devoto camarada.
Ramón Gómez de la Serna843

842

A referência ao envio de novos números da Contemporânea, numa primeira fase da investigação,
produziu-nos algumas reservas na datação desta missiva, dado que encontramos a última publicação da
revista em 1926. No entanto, várias consultas bibliográficas deram-nos pistas de José Pacheco haver
manifestado a intenção de editar novos números, sendo impedido de o fazer devido ao agravamento do seu
estado de saúde.
843
Disponível na FAQ com a seguinte cota: PT-FAQ-AFC-01-001-0200-00001.
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2.12. 1929: O ano «leviano» e do Circuito Imperial de Giménez Caballero
Partamos do facto de, nos últimos anos, a imprensa espanhola (e portuguesa
também844) se haver acostumado a publicar incessantemente o sucesso literário (e
mundano) fora de Espanha. Na Revista de Occidente o seu tio, Corpus Barga, havia
escrito um longo artigo sobre Ramón em Paris, no qual muitas páginas revelavam a
influência de Gómez de la Serna nos meios artísticos e literários daquela que ainda era
considerada a capital do mundo da cultura845.
Portanto, ainda no rescaldo do êxito parisino, Ramón dedica-se à escrita da obra
cénica Los medio seres846. Inicialmente pensada para ser publicada na Revista de
Occidente, a peça acabou por ser posta em cena por Valentín Andrés Alvarez847 no Teatro
Alcázar. Ramón acompanhou de perto a formação do elenco, com Margarita Robles e
Gonzalo Delgrás nos papéis principais, a elaboração dos cenários, dos figurinos, de toda
a empresa inerente a uma produção teatral.
Se nos permitirmos uma comparação com António Ferro, no âmbito teatral,
Ramón também é tardio. Ferro vivera a sua estreia teatral sete anos antes e tivera já outras
experiências na dramaturgia com o seu projeto de Teatro Novo, a par de uma constante
atividade como crítico teatral na imprensa portuguesa. Até que ponto a amizade com o
português não terá influenciado esta breve passagem de Ramón pelo mundo teatral?
Através da documentação de que dispomos, não podemos afirmar que António
Ferro tivesse acompanhado de perto Ramón nesta empresa teatral, mas a presença
portuguesa em Los medio seres848 foi notória e ilustre, pois os cenários da peça foram da
autoria de Almada Negreiros849.
A estreia ficou marcada para 7 de Dezembro de 1929 e o mundo teatral madrileno
estava expectante, ao qual temos de juntar o resto do mundo literário, artístico e
intelectual da capital espanhola. Na véspera da estreia, apareceu uma longa autocrítica de
Ramón no ABC. Em alguns dos seus parágrafos dizia:
Voy al teatro porque han variado los tiempos y porque mientras iba
acabando mis cuartillas pasaban al escenario sin preámbulos retardatarios entre
desconocidos de saloncillos que lanzan miradas de odio a su alrededor porque
llevan la pistola de un drama en el bolsillo.
844

Veja-se o artigo de Ferreira de Castro, com vários retratos de Ramón (um dos quais na enorme janela
do seu El Ventanal) em que o autor de A Selva apresenta o espanhol da seguinte forma: «Ramón Gómez de
la Serna não é apenas um dos escritores mais representativos da Espanha, mas sim um dos maiores
escritores da Europa actual.». Ferreira de Castro (1929), op. cit., p. 33.
845
Cf. Mariano Tudela (1988), op. cit., p. 132.
846
Veja-se Simona Moschini, “La memoria de un evento teatral a través de la prensa: Los medios seres de
Ramón Gómez de la Serna”, Atti del XXI Convegno [Associazione Ispanisti Italiani]: Salamanca 12-14
settembre 2002 (coord. por Domenico Antonio Cusato, Loretta Frattale, Gabriele Morelli, Pietro Taravacci,
Belén Tejerina), vol. 1, 2004, pp. 187-198.
847
Valentín Andrés Álvarez (1891-1982): Escritor, economista, humorista (discípulo reconhecido de
Ramón) e físico espanhol da Generación del 27, Valentín Álvarez, esteve unido por uma grande amizade
com Ortega y Gasset sendo um exemplo de multifacetismo e de uma intensa vida cultural. Veja-se Juan
Antonio Cardete Agudo, “Valentín Andrés Álvarez, pluralidad de vanguardia”, Espéculo. Revista de
estudios literarios, nº 20, 2002.
848
Veja-se a reprodução fotográfica na Figura 89.
849
Recordemos a colaboração de Almada Negreiros com Ramón na ilustração de vários textos seus. Ramón
igualmente dedicou atenção laudatória ao trabalho do português no artigo para La Gaceta Literaria, nº3,
de 1 de Fevereiro de 1927, intitulado “El Alma de Almada”, reproduzido no Boletín Ramón (2004), ed. cit.,
pp. 24-25. Igualmente, veja-se Antonio Iraizoz García, “Madrid y la tercera dimensión de la obra de Almada
Negreiros”, Almada Negreiros em Madrid (2016), ed. cit., pp. 49-71.
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Mi obra es una obra de transición, una obra sencilla a la que por eso llamo
“farsa fácil”. No he querido misteriosar lo que se dice y todo lo espero del
subrayado de que los personajes sean medio seres. Lo que subraya tiene la
obligación de ser trivial en apariencia, pues los grandes trazos no se subrayan. […]
Como ahora soy “porvenirista” proyecto con cuidado un pequeño conflicto
del presente, dando al hecho, de amor vario que es el tratado con obcecación por
la pareja humana, una solución comprensiva, y hacia lo remoto, porque entonces
la progresión de los seres complementarios se multiplicará. ¡Qué numerosa tendría
que ser la compañía que representase el año tres mil una adaptación escénica de
mi comedia! […]
Acompañado del gran artista portugués, Almada, que ha puesto fondo de
poema en colores a mi comedia, sólo espero que resulte algo más que un medio
éxito o que un medio fracaso, desando por añadidura que sobrepasemos una media
entrada durante muchos días.850
Apesar dos «meio-desejos» de Ramón e dos «painéis líricos» de Almada, a estreia
teatral de Los medio seres foi considerada um fracasso rotundo, estando unicamente três
dias em cena até ver-se fora de cartaz.
Mariano Tudela, biógrafo apaixonado pela figura do mestre das greguerías, refere
que Ramón cometeu um erro, ou talvez tenha sido o público que se enganou, pois, o autor
de Los medio seres não tinha qualquer afã de estrear a peça, uma vez que era bastante
autocrítico ao afirmar tratar-se de uma obra de transição, simples, eis o porquê de
denominá-la «farsa fácil»851.
O facto de que a Valentín Alvarez lhe fazia falta uma obra para estrear no final do
ano e como este fez com que Ramón embarcasse no seu projeto, talvez tenha sido o único
motivo pelo qual Gómez de la Serna tivesse esta malograda passagem pelo teatro852. A
falta de ambição e de protagonismo do autor espanhol a este nível é claramente visível,
algo que nunca identificámos em Ferro, sempre ávido de atenção em qualquer projeto que
interviesse.
Porém, a melhor forma de encerrarmos esta alusão a Los medio seres de 1929 é
com as palavras de Rafael Alberti, apaixonado pelo cinema, mas que relembra o ambiente
teatral madrileno daquela época:
El cine era lo que me apasionaba. Nuestra escena, invadida aún en aquel
tiempo por Benavente, los Quintero, Arniches, Muñoz Seca…, nada podía darme.
Retengo sólo en la memoria los estrenos de Sinrazón, de Sánchez Mejías; Tic-tac
de Claudio de la Torre; Brandy, mucho brandy de Azorín, y Los medio seres, de
Gómez de la Serna, la más audaz de todas estas obras, con sorpresas geniales,
pero, según entonces me pareció, demasiado extensa y no muy bien pergeñada
teatralmente.853
Apesar da audácia anotada por Alberti, facto é que Los medio seres ficou na
biografia de Ramón como um momento frustrado da sua obra. Algo semelhante aos
boatos de que havia mantido um romance com a filha de Carmen de Burgos numa época
em que, igualmente, havia retomado o contacto com a escritora.
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Ramón Gómez de la Serna, “Autocríticas: Los medios seres”, ABC, Madrid, 5/XII/1929, p. 11.
Mariano Tudela (1988), op. cit., p. 140.
852
Ramón Gómez de la Serna [1948] (1999), op. cit., p. 506.
853
Rafael Alberti [1959] (1983), op. cit., p. 260.
851
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Se tal ato leviano de Ramón foi verdade ou não, não afeta o passado comum do
autor com Colombine, principalmente, no que nos concerne, em Portugal. Note-se que
Carmen de Burgos, em 1929, contava já com 62 anos e, como é óbvio, tal tipo de rumores
não é abonatório para nenhum dos membros do casal que ainda há poucos anos haviam
edificado o sonho de El Ventanal. Encontramos este episódio, de uma suposta traição854,
prévio à ida de Ramón para Paris, explicado no capítulo LXX de Automoribundia (1948),
o qual não está desvinculado do fracasso teatral de Los medio seres.
Por sua vez, já em ambiente parisino, Ramón organiza uma tertúlia no Café de la
Consigne. Aluga mesmo um estúdio, de onde remeterá da direção RAMÓN Gómez de la
Serna. Impasse du Rouet, 7. 1 étage. Nº6. París (14e) Métro Alésia855. A António Ferro,
que tenhamos constância, não chegou nenhuma missiva oriunda de França, nem recebeu
nenhum cartão de Ramón com esta morada856.
No que respeita a publicações, em 1929, Gómez de la Serna publica Efigies e
Novísimas greguerías. Em Portugal vê o seu nome associado ao prólogo da 3ª edição de
Leviana de António Ferro e à publicação da tradução para português do conto O Conde
Biancamano857 na edição de Novela Para Todos, datada de 1 de Abril do ano em questão.
Não dispomos de informação sobre quem é o tradutor deste El Conte
Biancamano858 para língua portuguesa, porém, parece-nos plausível avançar a hipótese
de poder ser Rogério Garcia Pérez859, o mesmo tradutor que, cinco anos antes, traduzira
A Ruiva (1923), discursara no banquete da Contemporânea em 1922 e cujo discurso fora
transcrito para o sétimo número da revista de José Pacheco em Janeiro de 1923. Em
resumo, o mesmo Pérez do qual encontramos referência na relação epistolar entre Ramón
e Ferro como «amigo Pérez».
Recordamos que as três páginas de O Conde Biancamano de Ramón fazem parte
da publicação Novela Para Todos, datada de 1 de Abril de 1929, recentemente
reincorporada na biblioteca pessoal de Fernando Pessoa. Este regresso à biblioteca
original do poeta dos heterónimos, após anos de extravio, é deveras importante para o
nosso estudo, como também para os estudos pessoanos de carácter iberista em geral, pois,
apesar de não termos referências a qualquer contacto pessoal entre Ramón Gómez de la
Serna e Fernando Pessoa, podemos afirmar que o autor português contava com um
exemplar onde, para além do conto de Ramón, contava igualmente com publicações
traduzidas ao português de outros ilustres escritores espanhóis como Arturo Capdevila,
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Veja-se Concepción Núñez Rey em Carmen de Burgos (2018), ed. cit., pp. 1258-1259.
Ibidem, p. 142.
856
Ramón fez questão de emitir cartões que diziam textualmente: RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA, À
côté du Carrefour des Avenues du Maine, Chântillon, Alésia et Orléans. 7, Impasse du Rouet 1er. Étage,
porte nº6, Paris 14(e), (Métro Alésia). Cf. Ramón Gómez de la Serna [1948] (1974), op. cit., p. 521.
857
Tradução, de autor desconhecido, do conto El Conte Biancamano (1928), publicado na imprensa
madrilena, no jornal La Esfera, no ano anterior, a 3 de Novembro, e ilustrada por Almada Negreiros. Cf.
Almada, o escritor o ilustrador (catálogo coordenado por Manuela Rêgo), Lisboa, Instituto Nacional da
Biblioteca e do Livro, 1993, p. 170.
858
Podemos encontrar o conto original de Gómez de la Serna, junto com as ilustrações de Almada, na
publicação Marginálias (2005), onde, igualmente, podemos encontrar a sua menção no prólogo, em
espanhol, «Ramón-Almada, al alimón», da autoria de Juan Manuel Bonet. Cf. Ramón Gómez de la Serna
e Almada Negreiros (2005), ed. cit., pp. 9-13.
859
Note-se que neste período temos constância da publicação de um livro de Rogério Perez intitulado De
Lisboa a Sevilha pelos Pirinéus, com capa de Stuart. Veja-se Rogério Perez, De Lisboa a Sevilha pelos
Pirinéus, Lisboa, Parceria António Maria Pereira, 1929. Imagem de capa e bibliografia reproduzida em
Suroeste (2010), ed. cit., p. 429.
855
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Rafael Cansinos Assens e Concha Espina860, como também uma colaboração do
hispanista Fidelino de Figueiredo.
De regresso ao seu congénere português de Ramón, 1929 é o ano da publicação
de mais um conjunto de entrevistas, Praça da Concórdia, onde António Ferro reúne
entrevistas realizadas em Paris entre 28 de Dezembro de 1924 e 1 de Julho de 1925861.
Este volume, dedicado à memória de Homem Cristo Filho862, e com referência a
Fernando Pessoa863 no que concerne à escolha do título, é resumido da seguinte forma
pelo próprio autor:
Êste livro é só isto: o encontro dos que, talvez, não se conheçam, dos que,
talvez, nunca se encontrassem, dos que nunca trocaram, possivelmente, uma
palavra, um apêrto de mão, dos que moram em torres distantes mas que vivem
juntos na minha retina, no meu panorama de Paris, no panorama da cidade dos
contrastes onde tudo é diferente e irmão. Paris é a «vitrine» onde tudo apetece ao
mesmo tempo: uma gravata, um chapéu, um automóvel, um disco, uma carteira,
uma joia, um livro. E os homens nivelam-se como as coisas. O ministro, o escritor,
o costureiro, o militar, o artista, o filósofo – todos têm um ar de família, todos são
de Paris...864
França, mais precisamente a capital deste país, Paris (por onde Ramón predica no
Café de la Consigne em 1929), fervilha nas páginas de António Ferro através destas
entrevistas a várias personalidades francófonas da época.
Não podemos negar vaidade cosmopolita no registo de Ferro, que reconhecemos,
(suportada pelo seu testemunho pessoal), desprovida de sensibilidade à paisagem865.
Contudo, chama-nos à atenção a ausência de Delteil, escritor de quem se considerava
esteticamente afim, e de Jean Cassou, o tradutor e grande divulgador de Ramón Gómez
860

O nome de Concha Espina presente neste exemplar da biblioteca pessoana revela um interesse paralelo
que pode vincular a outro Ramón, isto é, Ramón de la Serna y Espina (1894-1969), filho da escritora, irmão
de Victor de la Serna (incondicional defensor do Nobel para Gómez de la Serna) e primo do nosso autor.
Note-se que, apesar de uma suposta relação difícil com a sua mãe, Ramón de la Serna colaborou com
Concha Espina em várias obras, com destaque para El metal de los muertos (1920), sendo que alguns relatos
da escritora levantam dúvidas se poderão ser da autoria do seu filho. Veja-se Andrea Aguilar, “La vida
oculta y cosmopolita de Ramón de la Serna”, El País, 4/VII/2020, p. 27.
861
Veja-se António Ferro, Praça da Concórdia, Lisboa, Edição da Empresa Nacional de Publicidade, 1929.
862
Francisco Manuel Homem Cristo (1892-1928) foi um intelectual, escritor e jornalista português,
defensor das correntes nacionalistas que estiveram na génese do fascismo italiano, do qual era fervoroso
admirador, e de outros nacionalismos europeus. Fundador da revista Ideia Nacional, Homem Cristo Filho,
em 1917, criou a primeira agência noticiosa portuguesa a nível internacional, a Agência de Informação
Fast. António Ferro acusou o fascínio por Homem Cristo Filho, cujo charme e espírito parisino procurou
como mestre. Segundo Orlando Raimundo, a «submissão é tal que [Ferro] fica perturbado e em crise sempre
que [Homem Cristo Filho] o repreende. Além da admiração por Sidónio, os dois homens têm em comum a
apetência pela escrita e o fascínio pelas ditaduras.». Orlando Raimundo (2015), op. cit., pp. 96-97.
863
António Ferro pensara intitular a sua coletânea de entrevistas como «Arco de Triunfo», mas fora
informado por um amigo que «O Fernando Pessoa anunciou, há alguns anos, em várias revistas de
vanguarda, um livro de poemas com êsse título...». Como é sabido, à exceção de Mensagem (1934), e por
intermédio de António Ferro, Fernando Pessoa nada mais publicou em vida. Cf. António Ferro (1929), op.
cit., p. 10.
864
Ibidem., p. 13.
865
Perante o cenário natural da Serra do Gerês, Ferro não dissimula a sua insensibilidade citadina face ao
panorama natural, algo que não encontramos tão evidente no cosmopolitismo de Ramón, sensível e
observador a todos os elementos: «Lisboeta do Chiado, da Serra do Chiado, custou-me a habituar à serra
do Gerês, custou-me a receber a intimação dos montes... Ontem, porém, lá fui, lá investi com a montanha,
contrafeito, esquivo, como quem vai fazer a reportagem dum crime, como quem vai para uma repartição
pública, a repartição pública da Natureza...». Cf. António Ferro (1987), ed. cit, p. 302.
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de la Serna em França. Omite igualmente Válery Larbaud, o francês que podemos
considerar um elo de união nesta cumplicidade estética entre o espanhol e António Ferro.
O peso intelectual destes autores franceses não é comparável ao de presidentes e militares
(como Poincaré, Millerand ou um famigerado Pétain) para um António Ferro cada vez
mais politizado e afastado do percurso literário que iniciara no início dos anos 20.
No entanto, podemos encontrar referência a Larbaud no prólogo de Praça da
Concórdia (1929), tal como uma tentativa de explicação (bastante lisonjeira, diga-se de
passagem) do porquê da ausência de alguns nomes sonantes do espectro cultural da época,
pois «certas palavras efémeras roubaram o lugar a umas palavras eternas...»866. A
publicação deste volume de entrevistas, é a prova evidente de o nome de António Ferro
se afastar, cada vez mais, dos anseios de um jovem escritor de um Missal de Trovas
(1912), ou de um dos «Novos» da literatura portuguesa, para se afirmar publicamente
como um repórter internacional, um enviado especial, com evidentes compromissos
ideológicos.
Na companhia de Fernanda de Castro, viaja no Expresso do Oriente, de Paris a
Bucareste, para participar, como enviado do Diário de Notícias, no III Congresso
Internacional da Crítica Dramática e Musical.
A passagem por Madrid, em Março de 1929, onde entrevista, para o Diário de
Notícias, o escritor e jornalista Evaristo Gómez Calderón, ao contrário do ano anterior,
suscita polémica, com a denúncia, como tivemos oportunidade de mencionar
anteriormente, do escritor galego de que António Ferro havia manipulado as suas palavras
e omitido vários nomes da literatura portuguesa referidos por Calderón. Não podemos
enveredar esta tese em argumentos acusatórios de manipulação de informação por parte
de António Ferro, nem afirmar com exatidão que o intelectual português já tinha bem
delineada uma agenda própria que o levaria ao leme da política cultural dum regime. No
entanto, não é possível negar a influência que Ferro adquirira nos últimos anos como
divulgador da literatura portuguesa fora de Portugal.
Um bom exemplo do que acabamos de afirmar pode ser encontrado em Espanha,
na anunciada expansão de La Gaceta Literaria de Giménez Caballero. Veja-se o número
49, datado de 1 de Janeiro de 1929, no qual também podemos encontrar a Gaceta
Catalana, a Gaceta Americana, a Gaceta del Arte e a Gaceta Portuguesa cujos diretores,
desde a cidade de Lisboa, figuram com os nomes de António Ferro e Ferreira de Castro867.
A escolha da direção da Gaceta Portuguesa é justificada, de forma bastante
laudatória para os jovens diretores portugueses, no seguinte texto:
Giménez Caballero propuso a Antonio Ferro para dirigir la “Página
Portuguesa” de LA GACETA LITERARIA. Antonio Ferro aceptó la amable y
honrosa invitación, pero reconociendo que su vida de periodista errante no le
permitía una actividad continuada al frente de esta “Página”, propuso al escritor
Ferreira de Castro – que recientemente ha obtenido un gran triunfo con su bella
novela “Emigrantes” – para que desempeñase la subdirección. LA GACETA
LITERARIA aprobó con agrado la propuesta de Antonio Ferro, tanto más cuanto
que Ferreira de Castro es muy conocido en España, donde merece gran simpatía
por su juventud y por su talento.868
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António Ferro (1929), op. cit., pp. 15-16.
“Expansión de ‘La Gaceta Literaria’”, La Gaceta Literaria, nº 49, 1/I/1929, p. 1.
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“La Dirección de la GACETA PORTUGUESA’”, La Gaceta Literaria, nº 49, 1/I/1929, p. 5.
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Ainda na mesma página, inerente à Gaceta Portuguesa, podemos encontrar o
texto intitulado «Proscenio», da autoria de António Ferro, acompanhado por uma estampa
da pintora surrealista Maruja Mallo869, cujo título, «Estampa proscénica» nos remete para
as palavras do diretor português de La Gaceta Portuguesa.
Estas palavras são uma mais-valia para a nossa investigação, pois parece-nos que
estamos perante um documento importantíssimo para o estudo do iberismo cultural e das
relações literárias entre Portugal e Espanha no século XX. Destacamos o facto de António
Ferro usar o jornalismo, enfatizar a imprensa escrita de ambos países, recorrendo a
analogias com os meios tecnológicos em voga na época (como o telefone ou o avião),
para promover uma aproximação e um maior conhecimento cultural entre estes dois
países ibéricos.
Com uma prosa bastante floreada, e socorrendo-se da sua conferência proferida
em Madrid no ano anterior, Ferro reivindica os «legítimos interesses» dos escritores
espanhóis e portugueses que não têm o «direito a desperdiçar o mercado literário» que se
pode projetar para além da Península Ibérica e chegar à América do Sul, especialmente
ao Brasil (cujas relações culturais António Ferro potenciara no início dos anos 20) e à
Argentina «que vibra e tilinta no seu nome sonoro» e será o destino do auto-exílio de
Ramón, em 1936.
Ferro aproveita La Gaceta Portuguesa para promover as relações culturais de dois
países irmãos que, apesar da proximidade física, se encontram separados, como o próprio
diz: «Dois irmãos que falam quasi a mesma língua e fingem que não se entendem...».
Como tal, parece-nos bastante relevante, para o nosso estudo, procedermos à
transcrição deste «Proscenio» dum António Ferro comprometido com um iberismo
cultural bastante sui-generis e merecedor de destaque na emblemática publicação de
Giménez Caballero.
Eu peço aos jornalistas espanhóis e aos jornalistas portugueses que
construam duma vez para sempre, em cimento armado, com a altura dum
rascacielos da “Gran Vía”, da Associação da Imprensa, por exemplo, por
exemplo, uma harmonia eterna, verdadeira, entre Espanha e Portugal. É preciso
evitar mal-entendidos, as reticências, as entrelinhas. Que nunca um jornal
português possa comentar uma frase equivoca de qualquer jornal espanhol; que
nunca um jornal espanhol possa molestar-se com a impertinencia dum jornal
português. Sejamos escritores e diplomatas. A Exposição do Livro? Muito bem...
Foi um grande passo. Mas o jornal é a verdadeira exposição das pátrias.
Troquemos os nossos jornais e manteremos assim uma assídua correspondência.
Os livros estão fechados nas bibliotecas, nas vitrines. Os jornais desdobram-se a
um golpe de vento, na própria vida, entre as árvores e as casas, no céu claro...
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Maruja Mallo (1902-1995), pintora oriunda da Galiza, porém formada na Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, em Madrid, foi introduzida no ambiente do surrealismo por Salvador Dalí e pela
Generación del 27, estando associada a nomes como Rafael Alberti, Ortega y Gasset ou Miguel Hernández.
Para a nossa tese tem particular interesse o facto de, ao rebentar a Guerra Civil Espanhola em 1936, Maruja
Mallo ter fugido para Portugal, onde é recebida por Gabriela Mistral, que, naquela época, era cônsul do
Chile em Portugal. Não seria de estranhar que António Ferro, já no comando do SPN, estivesse informado
ou até mesmo pudesse ter ajudado na fuga. Note-se que a poetisa chilena Gabriela Mistral (1889/1957),
Prémio Nobel da Literatura em 1945, residiu em Portugal no número 11 da Rua Ramalho Ortigão, no Bairro
Azul, em Lisboa, entre 1935 e 1937, sendo uma das intelectuais que Ferro atraiu do estrangeiro para
promover e legitimar o Estado Novo. É possível que a escritora chilena tenha mesmo feito parte do círculo
íntimo do casal Quadros/Ferro, como, eventualmente, poderão comprovar as 9 cartas de Gabriela Mistral
dirigidas, quer a António Ferro, quer a Fernanda de Castro, disponíveis na Fundação António Quadros –
Cultura e Pensamento e que merecem ser alvo de futuros estudos.
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Facilitemos o amor entre Espanha e Portugal mas um amor sem casamento, um
amor livre, o único amor livre que a nossa moral deve aceitar... Não nos limitemos
à fórmula: “Tenho muito prazer em conhecê-lo...” Conheçamo-nos, de facto,
através dos nossos livros, dos nossos autores, do nosso teatro, das nossas vilas,
aldeias e cidades... A desconfiança é filha do afastamento. Odiamos, sem razão, o
homem que passa todos os dias à nossa porta e que nós não sabemos quem é... O
mesmo acontece entre as nações que se medem, que se cumprimentam, sem nunca
chegarem a um contacto íntimo, fraternal. Temos o telefone, temos o avião, mas
não esqueçamos o jornal que é telefone e avião... O jornal comunica, o jornal voa!
Jornalista espanhóis! Jornalistas portugueses! A imprensa pode ser o beijo eterno
– o beijo de bocas unidas e de corpos distantes, o beijo sem posse – entre Espanha
e Portugal! Que exista uma fronteira que nos separe, definitivamente, uma
fronteira de seda, de cristal e de perfume, a fronteira que vai dos jardins de
Espanha aos nossos jardins. Façamos a glória da Península! A Península é uma
realidade com duas certezas: Espanha e Portugal!
‘O mar foi o sonho comum de duas raças. A Península, com toda a sua
costa maravilhosa, foi o porto da Europa, o pombal donde partiram, asas pandas,
as caravelas do Infante e as caravelas de Colombo. Que os nossos jornais lançados
entre Portugal e Espanha, como pombos-correio, como fitas e laços, preparem a
volta ao sonho antigo, ao sonho dos horizontes que não terminam... Espanhóis e
portugueses, sempre espanhóis e sempre portugueses! É preciso descobrir, em
pleno século XX, o Novo Mundo da Península Eterna! O jornalista, minhas
senhoras e meus senhores, será o Cristovam Colombo desse mundo.”
Foi assim que eu terminei a conferência que realizei em Madrid sobre o
“Jornalismo do nosso Tempo”. Estas palavras impetuosas, retóricas, despida a sua
exaltação, podem valer como um programa da Página Portuguesa da GACETA
LITERARIA. Chamamos para nós, para a nossa página, esse papel difícil mas
tentador de Cristovam Colombo. Não vamos descobrir a América, mas vamos
fazer, sobre o prato que nos oferece gentilmente, Giménez Caballero, a
experiência do ovo... Esta página, de facto, é o verdadeiro ovo de Colombo.
Portugal e a Espanha – esta é a verdade – nunca se viram, nunca se olharam a
sério... Portugal está para a Espanha e a Espanha para Portugal como certos
indivíduos para certos manjares que nunca provaram, mas de que dizem mal,
porque o aspecto não lhe é simpático. Há que lutar, ferozmente, contra esse
partipris, contra essa indiferença, que não tem lógica, que é uma filha antipática
da ignorância. Os escritores espanhóis e os escritores portugueses, pelos seus
legítimos interesses, não teem o direito a desperdiçar o mercado literário –
mercado dos seus livros e das suas ideias – que se lhes oferece para além das
fronteiras, mercado que se projecta na América do Sul, no imenso Brazil, na
Argentina, que vibra e tilinta no seu nome sonoro. Espanha e Portugal! Dois
irmãos que falam quasi a mesma língua e fingem que não se entendem... Pois desta
vez, com a “Página Portuguesa”, da GACETA LITERARIA terão de olhar um
para o outro, quer queiram quer não. Vamos pôr a Espanha e Portugal a jogar ao
sisudo. Olhemo-nos com atenção, com seriedade. E como sisudo acaba sempre
com um sorriso, será já na alegria que a nossa amizade se firmará.
“Página Portuguesa”, dirigida por novos, não vai ser uma página sectária,
órgão desta ou daquela corrente, trombeta deste ou daquele nome. O nosso
consultório será de clínica geral... Todas as sensibilidades encontrarão, nesta
página, as sensibilidades portuguesas que lhes apeteçam... Aqui, virão desaguar
todas as tendências, aqui virão espelhar-se todas as “nuances” da moderna
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literatura. Completamente fora do nosso programa qualquer política literária.
Vamos pôr a mesa e cada um comerá do que gosta... Não será uma página crítica,
mas uma página-vitrine. A nossa mocidade generosa e tolerante exige apenas, a
quem nos acompanhe, que não seja insultada nesta página, perante a sua própria
face escanhoada e exige ainda, como se exige numa vitrine, um mínimo de bom
gosto, um pouco de toilette. Estamos na GACETA LITERARIA como
convidados, e como convidados temos de nos vestir. Fora essa restrição, todas as
ideias, desde que sejam portuguesas e de portugueses, serão legítimas. Os nomes
mais opostos, lado a lado, verdadeiro mapa intelectual da nossa terra... Quem
quiser uma boneca terá uma boneca, quem quiser um comboio terá um comboio,
quem quiser um guarda-chuva terá um guarda-chuva... Esta página, numa síntese,
é a Árvore de Natal da literatura portuguesa contemporânea... Cada um, agora,
pode tirar o seu brinquedo...
Antonio Ferro870
Para o estudo das relações culturais ibéricas, é importantíssimo trazermos à luz as
afirmações do futuro chefe da propaganda salazarista de que Espanha e Portugal «nunca
se viram, nunca se olharam a sério» e que que havia «que lutar, ferozmente, contra esse
partipris, contra essa indiferença, que não tem lógica, que é uma filha antipática da
ignorância». A verdade é que, durante alguns números da célebre publicação de Giménez
Caballero, a secção da Gaceta Portuguesa fez menção aos «livros que se expuseram nas
montras»871, por outras palavras, uma secção homónima, segmentada em vários géneros
como o ensaio, filosofia, romances e novelas, crónicas, poesia, teatro, memórias e
viagens.
A edição que alberga o «Proscenio» de Ferro é um bom exemplo do que
afirmamos, sendo inúmeros os nomes expostos no escaparate da Gaceta Portuguesa. A
maior parte irrelevantes para a nossa tese e, possivelmente, para a história da literatura
portuguesa em geral, no entanto, parece-nos importante destacar os nomes de Teresa
Leitão de Barros, como sabemos, escritora próxima do casal Castro Ferro, do referente
periodístico para Ferro, o já mencionado Homem de Cristo, de Eugénio de Castro, de
Teixeira de Pascoaes e de Fernanda de Castro, da qual se menciona a publicação do seu
livro de poesia Jardim (1928).
Diga-se de passagem, este exemplar da gazeta espanhola menciona também o
Livro de Memórias (1928) de Teixeira de Pascoaes e a coletânea, das suas crónicas para
o La Nación de Buenos Aires, sob o título Cartas de torna-viagem (1926/1927), de
Eugénio de Castro. Deduzimos que António Ferro e Ferreira de Castro se referem aos
dois volumes das crónicas do autor de Belkiss, sendo que o primeiro foi editado em 1926
e o segundo no ano seguinte, em 1927.
A nossa investigação no espólio digital da Biblioteca Nacional de Espanha tornouse ainda mais frutífera ao encontrarmos, na edição de 1 de Março de 1929 de La Gaceta
Literaria, mais concretamente na página dedicada à Gaceta Portuguesa, menção a um
banquete oferecido por António Ferro ao seu subdiretor Ferreira de Castro, com o motivo
da celebração do êxito deste com o seu último livro, Emigrantes (1928), banquete esse
oferecido no emblemático e histórico restaurante Tavares do Chiado872.
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António Ferro, “PROSCENIO”, La Gaceta Literaria, nº49, 1/I/1929, p.5.
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O mesmo número menciona, na secção «Notas e Ecos»873, a preparação de uma
novela por parte de Raúl Brandão e avança o título, Ao sopro da vida, para a próxima
obra de Aquilino Ribeiro, na época exilado em Paris. Igualmente importante é a
divulgação, em La Gaceta Literaria de Giménez Caballero, de novas publicações
jornalísticas em Portugal, como é o caso da Grande Ilustração que será, segundo palavras
dos diretores da secção portuguesa, «dirigido pelo distinto jornalista e cronista Augusto
Pinto e por José Pacheco, admirável arquitecto de vanguarda, a quem as nossas artes
gráficas muito devem»874.
Contudo, e apesar da importância do que acabamos de expor, o maior elogio a
esta colaboração literária ibérica, encabeçada por António Ferro e Giménez Caballero,
vem também escrito em português e encontramo-lo numa transcrição de um artigo
oriundo do Diário de Notícias nas páginas da gazeta espanhola.
Antes de procedermos à sua leitura, advertimos que, na época, António Ferro
trabalhava como repórter internacional do jornal português e, possivelmente, foi o autor
do referido artigo (apesar de se encontrar redigido na terceira pessoa), como podemos
constatar nos próximos parágrafos.
Um elogio a “La Gaceta Literaria”
Portugal e Espanha olham-se, muitas vezes, com desconfiança, porque não
se conhecem suficientemente, apesar de vizinhos. O intercambio literário, por
exemplo, não tem sido feito com inteligência nem com habilidade. E sem
conhecer a literatura dum povo é impossível conhecer-lhe a alma. Da literatura
espanhola conhecemos apenas meia dúzia de figuras de primeiro plano, sem
conhecer, profundamente, os valores contemporâneos, os valores activos, os
valores que são a essência da Espanha de hoje. Da mesma forma a Espanha não
conhece as figuras representativas da literatura portuguesa moderna. Esta
ignorância mútua está a ser combatida pela publicação duma página na GACETA
LITERARIA. Trata-se duma bela iniciativa de Giménez Caballero, que deve ser
aplaudida e estimulada por espanhóis e portugueses. GACETA LITERARIA é,
incontestavelmente, o órgão da nova literatura espanhola. Lê-la é estar em
contacto com o movimento intelectual da nação vizinha, é conhecer toda a vida
mental, as suas assinaturas mais interessantes. Os feitos da publicação duma
página portuguesa num jornal com este carácter são fáceis de prever. Essa
camaradagem entre escritores espanhóis e portugueses, nas colunas do mesmo
jornal, há-de provocar, forçosamente, um conhecimento mais íntimo e mais
consciente entre as duas literaturas. A direcção da “Página Portuguesa” da
GACETA LITERARIA foi confiada ao nosso camarada António Ferro e a
Ferreira de Castro. A “Página Portuguesa” começou já a publicar-se e apresentase com um magnífico aspecto gráfico e com óptima colaboração. Felicitamos
Giménez Caballero pela sua ideia, e esperamos que o público português
corresponda, com o seu interesse pela GACETA LITERARIA, à amabilidade da
iniciativa.
(Do “Diário de Notícias”.)875
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A colaboração de António Ferro numa das múltiplas secções de La Gaceta
Literaria de Giménez Caballero merece ser aprofundada, tal como a publicação de
Caballero, Circuito imperial (1929)876, inserida nos chamados «cuadernos de La Gaceta
Literaria».
Cientes da falibilidade das fronteiras dos géneros literários, podemos inserir este
Circuito imperial no âmbito da literatura de viagens de um autor propenso ao tom
ensaístico, quiçá, já a anunciar, na introdução deste seu périplo europeu, futuros
compromissos políticos com uma Espanha mais conservadora e ditatorial, porém, afim a
vizinhanças ideológicas, como a que já estava em curso em Portugal desde o 28 de Maio
de 1926:
Desde la Reforma, España había perdido el don del saludo y del abrazo
europeo. La gracia de las inteligencias circunvecinas. El derrumbamiento de su
imperio material la sumió en todos los olvidos, en todas las miserias, en todos los
desprecios. […]
Mi libro siente la emoción entrañable de pronunciar otra vez – como por
vez primera – esas consuetudinarias y vulgares (y terribles) palabras que eran para
españoles: Flandes, Portugal, Roma, Munster. Palabras donde dejó su huella
sangrienta y dura nuestro imperio material. Palabras por donde hoy vuela, sin
embargo, étereo, el recuerdo de España. La España de espíritu. La España
purificada y egregia que nace, que está naciendo.
Que la noble ironía de este libro: “Circuito imperial” – andanzas sin más
armas imperiales que hablar español de España – sea comprendida, en todo su
alcance exacto.877
Este volume que Giménez Caballero marcou em «12.302 KMS. LITERATURA»
de «FRUICIÓN DE LA GEOGRAFIA» é o melhor exemplo publicado em livro da
intenção internacionalista do projeto da sua La Gaceta Literaria. Sem dúvida, um
internacionalismo sui-generis, paradoxal, como tantas das características do seu caráter e
perfil intelectual, que levam Giménez Caballero a dissertar sobre o patriotismo do
escritor, de maneira igualmente peculiar, num registo que poderíamos perfeitamente
atribuir à retórica do diretor de La Gaceta Portuguesa, António Ferro:
Es patriotismo del escritor no debe ser hoy de otra calidad que el del
aviador. Patria es, hoy, posibilidad de fuerzas acumuladas en un individuo para
que este individuo las desarrolle en pugna con las otras acumulaciones
individuales diferentes. Patria es campo de entrenamiento, puerto de partida,
arranque de certamen.
Sólo con esta idea – que es la del futbolista y la del aeronauta, la del
motorista – puede adquirir sentido nuevo, alegre y energético, esa melopea
peligrosa que lleva en si la tremenda palabra patria.
Ímpetu en el zarpar. Serenidad en el aterrizar.
Serenidad, sobretodo, cuando el que aterriza no es un aviador, sino un
escritor. Es decir, un ser que, por lo menos en España, nadie hace caso, ni saluda,
ni estima, ni estrecha la mano con bienvenidas gratas.878
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O parágrafo final de Caballero evidencia uma visão de falta de apreço que o
escritor (ou até mesmo os intelectuais em geral) é vítima em Espanha, mesmo assumindose o próprio como um agente cultural «por el honor de España». Sabemos que estamos
perante material de efetivo interesse para os estudos literários ibéricos, porém, sobre os
quais não nos debruçaremos pois afastam-nos do cerne da nossa investigação.
Em Circuito imperial de Giménez Caballero, encontramos o capítulo «La Etapa
Portuguesa»879, um capítulo que podemos considerar síntese da relação de António Ferro
e Ramón Gómez de la Serna com a linha editorial de La Gaceta Literaria prévia a 1930,
isto é, uma linha editorial bastante flexível e com base no nacionalismo liberal.
Em Portugal, ainda nos anos oitenta do século passado, António Pedro Vicente
tem uma consideração (algo politizada desde uma perspectiva científica), mencionando
especificamente Caballero e Gómez de la Serna:
A Gaceta Literaria está, em 1930, a ponto de sofrer a involução direitista
do seu compromisso político. Até aí, a perícia de Ernesto Giménez Caballero,
«havia mantido uns parâmetros ideológicos bastante flexíveis e havia acolhido,
nas suas páginas, tendências dos mais diversos tipos. Paulatinamente, os
colaboradores foram abandonando a revista que ficou na mão de intelectuais de
direita». O veterano dos vanguardistas, R. Gómez de la Serna publica em 1931,
Ismos, no mesmo ano em que E. Caballero abominando por igual o surrealismo,
a nova arquitectura e outras novidades, escreve na sua revista artigos como
«Ascesis comunista. Nueva moral de lo abominable», estando já em 1935 a
publicar no órgão de direita «Acção espanhola», o seu ensaio «El arte y el Estado»
que constitui o único projecto (anterior à Guerra Civil) de «Uma teoria da função
social da produção artística na perspectiva ideológica do fascismo».880
Contextualizada a viragem da década coincidente com uma viragem ideológica de
La Gaceta Literaria e do seu célebre editor, continuemos a aprofundar a relação deste
com António Ferro.
Mais uma vez, podemos encontrar a figura de Ferro, com ainda mais destaque,
nas páginas que Caballero dedica ao português em Circuito imperial (1929), uma espécie
de reforço panegírico do artigo de La Gaceta Literaria, datado de 1 de Março de 1928,
que louva a nova literatura portuguesa e põe um «António Ferro en Madrid» na primeira
página.
Volvido um ano, com esta publicação, Giménez Caballero apresenta um novo
itinerário do autor de Leviana (1921) no subcapítulo «Planos y políedros» que destaca a
figura intelectual de Ferro, acompanhada do mesmo retrato do português da edição de La
Gaceta Literaria de 1928, cuja autoria atribuímos a Mário Eloy, como já expusemos
previamente. O nome de Ferro ressalta com pujança no seio da «Comisión lusitana del
Libro Portugués», no qual o seu discurso mereceu ombrear com o do reconhecido
Eugénio de Castro, como podemos comprovar nas próprias palavras de Giménez
Caballero:
En cambio, poliédricas fueron las del escritor Ferro y las del profesor
Castro.
Antonio Ferro es uno de los jóvenes más pujantes y valerosos de la nueva
literatura portuguesa. Reiterado visitante de España; amigo antiguo y leal de
Gómez de la Serna; director, en LA GACETA LITERARIA, de una “Gaceta
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portuguesa”; investigador de nuestros paisajes y de nuestras personas, Antonio
Ferro tuvo en ese banquete una actuación compleja y fina. Quiso como prefijar –
para el futuro próximo – la posición del alma portuguesa frente a la española, y
pronunció una frase que adquirió todo el carácter de un poliedro: “España y
Portugal, siempre novios, pero sin hablar de casamiento”.
La frase fue comentada, y merecía serlo más – y públicamente – por
nuestros cronistas. (Sólo subrayé yo ahora que es una variante de la ya hace
muchos años impresa por D. Juan Valera sobre las relaciones lusoespañolas:
“deseamos ir como los novios que van “a vistas”, a fin de conocerse y tratarse, y
a fin de conocer si les tiene cuenta o no su enlace medio proyectado”.)881
Estamos perante mais um exemplo de como os nomes dos nossos autores estão
associados ao estudo dos iberismos da primeira metade do século XX e como esta obra
de Giménez Caballero é tida em conta pelos mais prestigiados estudiosos do tema.
Contudo, para o âmbito da presente tese, devemos centrar-nos nas afinidades entre Ramón
e Ferro que o editor de La Gaceta Literaria sempre reconheceu e, em Circuito imperial
(1929), sintetiza em «amigo antiguo y leal de Gómez de la Serna»882.
Ramón está bem presente nesta «Etapa Portuguesa» do périplo de Caballero. É o
seguinte após o binómio iberista de Juan Valera e de Miguel de Unamuno, o «iberosalmantino» a quem, segundo o editor, os «portugueses devem um estudo minucioso» da
sua figura883.
Após estas menções especiais a dois vultos do pensamento peninsular, Gómez de
la Serna é mencionado como um «gran morador y enamorado»884 entre lusófilos do
calibre de Pérez de Ayala, Ramiro de Maeztu ou Eugenio d’Ors, sendo enunciado por
Giménez Caballero como «la tercera etapa de la comprensión española de Portugal». O
privilégio de encabeçar este terceiro período desfila por entre vários parágrafos de um
subcapítulo homónimo, «Gómez de la Serna», de imperiosa reprodução neste estudo
académico.
Ramón Gómez de la Serna es la tercera etapa de la comprensión española
de Portugal – contemporáneamente -.
Ni como Valera, con teorías y vida de corte. Ni como Unamuno, con
pedagogías y vida de místico. Sino simplemente - ¡supremamente! – con
literatura. Con literatura y sentido eufórico, optimista, desinteresado y generoso
de la vida portuguesa.
¿Por qué el amor de Ramón hacia Portugal? ¿Por qué esa tan clara afinidad
electiva? Muchas versiones podrían, pueden y suelen darse. Pero, respetuosos a la
obra literaria de un autor, hemos de seguir en ella las motivaciones vitales de ese
autor. (Qué esas son siempre las auténticas, y no las otras.)885
Nos seguintes parágrafos, secundados por uma gravura da autoria do próprio
Ramón (com a referência bem presente do cachimbo ramoniano e da greguería),
Giménez Caballero recorre à biografia do autor de Ismos para justificar o seu «amor», a
sua «eleita afinidade» pela pátria lusa. Retorna à primeira viagem de Ramón a Portugal
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pela mão (omitida) de Carmen de Burgos886, centrando-se nas páginas de Pombo (1918),
menciona o sonho de El Ventanal, do «hotelito» no Estoril e não esquece a publicação de
La Quinta de Palmyra (1923), de El novelista (1923) e de Torero Caracho (1926), obras
que refletem um Portugal ramoniano, sintetizado da seguinte maneira por Caballero:
Entre sus bosquetes de metáforas y visiones discontinuas, instantáneas,
emerge en el Portugal de Ramón la sentencia definidora, el compendio histórico
del quid portugués en su relación con el de España.887
Não nos parece relevante continuar a citar esta importante obra de Giménez
Caballero, pois este capítulo dedicado à figura de Ramón nutre-se de excertos bem
conhecidos e já citados previamente neste estudo. No entanto, estamos perante uma
publicação-chave para compreendermos e justificarmos a relação de cumplicidade entre
António Ferro e Gómez de la Serna.
No que concerne a António Ferro, salientamos a existência de oito cartas de
Ernesto Giménez Caballero no espólio da Fundação António Quadros – Cultura e
Pensamento, destas oito missivas, uma destinada a Fernanda de Castro e as restantes sete
para o seu esposo.
Destacamos, mais a título de curiosidade do que de aportação académica para a
presente dissertação, a existência de uma carta de Giménez Caballero a António Ferro,
com data de 26 de Fevereiro de 1936, onde este já augura o futuro conflito fratricida que
deflagrou entre 1936 e 1939, e anuncia uma visita a Portugal, mencionando mesmo ao
chefe da propaganda salazarista a possibilidade de exilar-se no país vizinho em caso da
situação se complicar. É interessante citar as palavras do próprio Giménez Caballero: «si
la cosa se pone roja». Tal não aconteceu, mas, se tal tivesse sido uma realidade, a amizade
com António Ferro permitir-lhe-ia, seguramente, um salvo-conduto para território
português.
Porém, abandonado o plano das suposições, e, agora sim, inserido no âmbito do
nosso estudo, devemos fazer menção a duas cartas do diretor de La Gaceta Literaria a
António Ferro. Ambas estão contextualizadas nos anos 40, mais precisamente em 1946,
mas permitem-nos aceder a informação relativa a 1929, este ano fundamental para a
relação de cumplicidade estética e ideológica entre Ramón e Ferro, tal como de ambos
autores com a célebre gazeta de Giménez Caballero.
A primeira carta, redigida na capital espanhola no dia 6 de Julho de 1946, em
papel timbrado (Cortes Españolas – Procurador en Cortes), faz menção a uns artigos da
autoria de António Ferro em toda a imprensa do movimento nacional, algo que não é de
estranhar, dada a preponderância que Ferro tinha na ideologia do regime do Estado Novo,
agora já à frente de um travestido SNI (Secretariado Nacional de Informação) devido às
más conotações que o termo «propaganda» adquirira com o término da Segunda Guerra
Mundial.
Contudo, é uma menção, de Giménez Caballero, a uma festa em Monterrey nesta
primeira missiva, que nos leva à dedução de que a oitava carta, inventariada na Fundação
António Quadros – Cultura e Pensamento, ser a documentação anexa da epístola enviada
no dia 6 de Julho de 1946. Tal dedução prende-se ao facto de estarmos perante três folhas
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datilografadas e agrafadas, sem qualquer menção a data e apenas com o título «Oyendo
Cantar a Una Portuguesa» da autoria do ex-diretor de La Gaceta Literaria.
O formato do texto, e o respetivo conteúdo, leva-nos a crer tratar-se de um artigo
sobre uma festa «lusitana» no Monterrey, essa célebre «terraza barceloniana», que contou
com a presença da fadista Maria Teresa de Noronha (a par de Amália Rodrigues, outra
das protegidas artísticas de António Ferro888), no qual Giménez Caballero refere a obra
pictórica de Almada Negreiros e transcreve alguns fragmentos de poemas da autoria de
D. Dinis ou de Mendinho.
É bem conhecido o apreço de Giménez Caballero por Portugal, ficando o mesmo
patente no seu livro Amor a Portugal (1949), porém, interessam-nos as palavras prévias
(onde já menciona a futura obra) deste artigo que nos ajudarão a contextualizar a relação
de Giménez Caballero com Portugal, a par de avançarmos ainda mais informações
inéditas sobre António Ferro e a sua colaboração com a gazeta do espanhol, ainda no final
dos anos 20.
Atentemos à transcrição do seguinte fragmento patente no espólio de António
Ferro:
[…] Y escribir un “Amor a Portugal” donde yo contara a Portugal todo lo
que me ha hecho sufrir y sufrir a mi vieja madre España.
Allá por 1929 – y en otra Exposición del Libro Español que yo llevé a
Lisboa, y en una fiesta semejante, el propio Antonio Ferro se levantó como
obedeciendo a inquietudes seculares y misteriosas de la voz de su pueblo [y] me
lanzó esta exquisita y abrumadora decisión: “España y Portugal siempre novios.
[¡]Pero sin hablar de casamiento!” Al cabo de los años sigo notando que mi
corazón late con la misma vehemencia de novio ante la voz portuguesa. (El
castellano tiene corazón siempre de novio). Pero hay ya ahora una diferencia: que
por fin he dejado de aspirar al casamiento.889
O ex-diretor de La Gaceta Literaria continua a ter presente o discurso de Ferro
aquando do banquete da «Comisión lusitana del Libro Português», mais de uma década
depois. Este facto, bem documentado, mas relativamente esquecido em arquivos do
passado, expressa o nosso desígnio de que este material seja estudado num âmbito mais
apropriado, pois somos conscientes de que esta nossa abordagem é meramente
transversal.
No entanto, e sem nos afastarmos da relação central que é denominador comum
desta tese, não podemos deixar de citar este último excerto deste «Oyendo Cantar a Una
Portuguesa». Note-se como nos remete para dois tipos de iberismo, o cultural e o político,
e não fossem os anos 40 do século passado tão prolixos em conivências entre os dois
regimes políticos da Península Ibérica.
¿Porqué nos estaremos siempre esperando uno al otro, Portugal y España?
Ya no seré yo el que rompa este destino. Tarde he comprendido – pero al
fin, comprendido, que el secreto del amor portugués residía en esta inacabable
“esperanza”. Si Portugal – tiene voz de sirena y figura de mociña como aquella
pintada por Almada Negreiros lanzando al Océano infinito una flecha de papel –
también Portugal, histórica y geográficamente significa para España un inquieto
navío en puerto – Portu – gálico, solo unido a nosotros por pasarelas de agua, que
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son el Tajo, el Duero… Los grandes ríos peninsulares nos llevan a Portugal. Pero
para que Portugal disponga de nosotros en el ancho mar. Llegan momentos ahora
en la vida europea que esta independencia marina y portuaria de Portugal nos será
más sagrada y útil que nunca. No tema ya Portugal del ímpetu español ninguna
vehemencia más. Al contrario. Nuestro mejor deseo presente es univertirnos en
un Portugal más de Europa. Confederable. Pero jamás asimilable. Novio. Pero sin
casamiento con nadie. Frente a bloques continentales que avanzan como
movimientos sísmicos, [¿]que ha de hacer la pobre Europa sino levantar otro
bloque cuyo único signo de hermandad sea la cruz? Es misteriosamente
significativo que los destinos de Portugal y de España los rijan dos hombres
atlánticos, gálicos (y cristianos). El uno de Coimbra, el otro de Finisterre. Dos
Caudillos surgidos como farallones allí donde la tierra de Europa tiene su límite
más accidental, y donde empieza el océano.890
Depois de mencionarmos esta interessante relação epistolar paralela entre
Giménez Caballero e António Ferro, retomemos o rumo inicial e voltemos então à nossa
abordagem cronológica e biográfica dos principais anos de cumplicidade entre os nossos
autores.
Aproveitemos o facto de termos visto o Diário de Notícias mencionado na
imprensa cultural espanhola da época, para referirmos que, às expensas do diário
português, e igualmente na companhia da esposa e do filho mais velho, António Ferro
integrar uma comitiva de jornalistas de Lisboa e do Porto para inaugurar, em 1929, a linha
de navegação portuguesa para o Brasil, a bordo do Nyassa, uma das embarcações mais
importantes, e célebres, do século XX português, principalmente, por se encontrar
associada ao transporte de tropas para a Guerra do Ultramar, entre 1961 e 1974.
Note-se que a reedição de Leviana chega às livrarias no final de Junho de 1929 e
a imprensa, na qual é impossível negar a influência de Ferro, dedica-lhe especial atenção.
Podemos encontrar no Diário de Notícias de 24 de Junho a transcrição do prefácio de
Ramón, traduzido para português, e dois dias depois, a 26 de Junho, a transcrição de
excertos do estudo crítico de Ferro, no Diário de Lisboa.
Admitimos que os mesmos tenham sido enviados por carta, porém, dada a
natureza da documentação, não os incluímos no lote das 29 missivas enviadas a António
Ferro, alvo do nosso estudo. No entanto, salienta-se que o prólogo de Ramón não foi
sujeito ao mesmo tipo de investigação paleográfica, foi mais um auxilio no contraste de
letras de Ramón com o documento datilografado, no entanto, foi um documento
fundamental para a investigação da presente tese de doutoramento.
Neste ponto, há que fazer menção ao facto de haver sido possível consultar o
original da 3ª edição de Leviana de 1929891, fundamental para contrastar com a edição de
1979892, publicada cinquenta anos após o volume que nos interessa para este estudo e que,
no entanto, já não conta com o prefácio de Gómez de la Serna, mantendo, unicamente, o
estudo crítico do seu autor. Procedemos então à transcrição das cinco páginas
datilografadas do original de Ramón, numeradas no canto superior direito de 5-9
(deduzimos que existissem páginas prévias introdutórias para a imprensa), de forma a
contrastar com o prólogo publicado em Leviana (1929) e a respetiva tradução publicada
no Diário de Notícias.
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Como poderemos constatar em claríssimos exemplos de interferência do
português no documento redigido em espanhol (dígrafos, acentuação, léxico, estruturas
perifrásticas, pontuação, etc.), parece-nos que o prólogo foi datilografado por alguém com
um alto conhecimento da língua espanhola, mas cuja língua materna seria o português.
Novamente, questionamo-nos se teria sido Rogerio Pérez, o tradutor de A Ruiva
(1923) de Ramón. Tal suposição não é descabida, pois identificamos em Pérez um grande
domínio do espanhol, mas também lhe reconhecemos interferência evidente do
português, a sua língua dominante. A melhor prova do que aqui enunciamos, encontra-se
na transcrição do, já mencionado, discurso de Pérez, em 1923, na revista Contemporânea,
onde para além dos louvores a Gómez de la Serna, encontramos um interessante exemplo
de iberismo cultural893.
Passemos então à reprodução do documento original ramoniano com o prólogo
datilografado, em espanhol, de Leviana:
[Prólogo datilografado Ramón– nota manuscrita, lateral esquerda – Itálico
(FAQ)]
A traves de todo ese mundo que se descompone enseguida y que pasa por
Lisboa como público de trasantlantico - literatos portugueses que se inician y
fenecen, pintores falaces, escritores que toman aíres de personajes recien
desembarcados de Júpiter - Antonio Ferro persiste, continua y su busto ha pasado
ya de la cera al bronce.
Nada mas móvil, mas perecedero, mas cambiante que el paisaje anímico
de Lisboa. Quizas todas sigan viviendo pero en medio de una gran desmemoria.
Se les dejó lucirse un momento, pudieron alcanzar las tribunas y las prensas pero
desaparecieron. Ya son como un recuerdo de otra vida. Hay que darse cuenta de
esta difuminación en la vida de Lisboa de los que tienen albores de grandes
talentos, de grandes representantes de las literaturas extrangeras, emisarios
magistrales de alguna parte, para comprender lo que es esta persistencia inductora
y semoviente de la figura de Ferro.
Ya hace años que conozco a Ferro y le veo cumplir sus promesas. Siempre
me acordaré de aquella primera hora en que aun no habia escrito mas que un libro
en colaboración y visionario de su obra futura andaba con una carpeta llena de
ilusiones, voluminosa, con doble llave, que apretaba contra su corazón.
Antonio Ferro es un muchacho bueno e inteligente, al que le duele la vida,
y cuyo rostro siempre está avergonzado de la vergüenza de los demás, porque él
no tiene por qué tener verguenza de nada, teniendo, por el contrario, derecho a la
altivez. Si; Ferro tiene la cara cortada por el rubor que le da el medio, tan enemigo
de ilusion intelectual que él acaricia, tan adverso a todo, tan sordo y ciego.
En mis estancias en Portugal es uno de los dos o tres con quienes me reuno.
Ferro de la sensación de que está enterado de todo, y con un hombre asi sólo se
está bien, sólo se está entre ventanas, mezclado con el amigo a la gran extensión
de aire y a la gran capacidad de espacio que algunos necesitamos, no para
especular ni para inventar, sino para respirar, cómo ámbito imediato a nuestro ser.
Ferro ha publicado latines misticos, libros de alabanzas, grandes como
esos que colocan los curas sobre los grandes facistoles. Es un hombre
emocionado, y en cuyo rostro de aparente quietud se ve la circulación de la
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emoción, como si las venas de la emoción estuviesen al aire. Pues bien, aun siendo
este hombre particularmente sensible, la vida de alrededor le ha hecho irónico,
agresivo, impertinente y de una indiferencia falsa, porque él no la tendria en un
ambiente más propicio.
Estudiante de lo que habia de ser pasea con él por esa calle del Chiado que
es siempre rampa alegre y juvenil de estudiantina eterna, cuentista que trina y da
saltitos al subir, cuesta de noveleria hacia escaparates paradisiacos. Se sube con
la alegre resignación con que se escala la altura de los toboganes que se han de
bajar deslizandose por su rampa feliz (Un detalhe fantasmagorico = “Del Chiado
siempre se vuelve con unos guantes nuevos de dicha cerulea”)
Esa impresión personal de Ferro es la que yo quiero consignar en estas
cuartillas por que el arte de Ferro es cada mañana tan nuevo como lo es el mundo
en la creación que se funde y se vuelve a cuajar en el alba.
Admirable condición.
El arte es lo inconcebible, lo inconstante, lo improbado. Conservemos
siempre nuestra estética en plena incerteza y reforma. Nada de arte de lapidarios.
Solo el azar artistico es agradable y definitivo y solo en él hay placer y se
puede encontrar algun atisbo de liberdad imperecedera.
Optimistas, expeditivos, escrituradores impenitentes y sin embargo sin fé
ninguna en las normas, en ninguna forma? que vamos a escribir reteniendo
corruptoramente cualquier prurito estético? No fijemos ninguna teoria retórica.
Nada de eso. Solo señalar la silueta de este gran Ferro.
Antonio Ferro igual puede ser ese aviador que cruza la ciudad pisoteandola
como ese hombre intrepido que aparece colado del alero de los altos rascacielos.
Bailan un baile moderno sus ideas y si parecen que se contradicen no es
que se contradigan es que varian de pareja.
Tiene un gran tipo de cabecilla literario. Divisa las imagenes tropicales que
desde las altas terrazas de Lisboa que atisban el mar, se ven muy bien. En cucaña
dificil sabe alcanzar la paradoja y tiene idea de la fiesta literaria en que el artista
tiene que hacer bailar al violín y zumbarle la pandereta.
Antonio Ferro es el que primero se enteró en Portugal de la buena nueva
literaria y la entregó su clarividencia y su facultad de ver por encima de las cosas.
Vuelvo a acordarme de él en aquellas mañanas esplendentes en que las
Bibliotecas Nacionales abiertas a esa hora arrojan sus lecturas a la calle y las
aprovecha mejor el que camina con ojos claros que el que se inclina y se intoxica
sobre los pupitres manchados.
Desde la nueva literatura que en Lisboa tenia las primeras nitideces con
Ferro se veia un mundo inedito, una ciudad inagural sobre su propio
emplazamiento. Desde el primer momento se manifestó Ferro en la tierra de los
exploradores, nautas y geografos, con esas tres personalidades reunidas en favor
de la literatura.
En la hora de Fiume logró hablar con D'Annunzio y entrar en la ciudad
hermética, consiguiendo un triunfo periodistico de arrebatado viajero lírico. Llegó
como siempre llega Ferro, puente de ferro entre lo posible y lo imposible, entre lo
verosimil y lo inverosimil, entre lo real y lo imaginario.
Escoge bien sus camaradas y por eso es que no le engañará ningun falso
valor literario de esos que con una plumita de mariposa en el sombrero llevan el
gesto de altivez de hidalgos que llevasen en su chambergo la pluma rumbosa del
gran mérito. Se estadizara un momento en un café con algunos de esos vanos
compratriotas mios pero le reconocerá en definitiva. No puede haber unión
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literaria entre españoles y portugueses porque de nuestra parte casi nunca existe
la sencillez y por el contrario hay vanagloria excesiva y, engaño resuelto.
Por que Ferro será siempre único, innovador y puro, hago encantado este
prefacio que acentuará más ademas esta vinculación mia con perro y eso que sufrí
como todos aquella ironía de la dedicatoria impresa de su "Teoria de la
Indeferencia”: “ao seu formoso talento a sua bela alma oferece com muita amizade
e admiração", burla sangrienta en su estampillamiento para todas.
Tengo que encontrar en el siempre un confraterno de la franqueza y del
mirar por encima, pues si los españoles frívolos no me corrompen el sitio tengo
que pernoctar mucho y quizas definitivamente en la Pompeya viva de esa costa
Estorilense y tenemos que rociar con los Collares que queden en las cavas
profundas, las comidas de un optimismo indiferente, solitario y refractario al
mundo entero.
Antonio Ferro saludable, altivo, que pudo escribir esa hermosa frase en el
encabezamiento de uno de sus libros "A mi generación para que me deje solo",
asciende para mi siempre por una calle de optimismo con su carpeta embarazada
de ilusiones - pasando por entre hombres sordidos e vanos doctorcitos, que no
saben encontrar la placidez consentidora y llena de rebeldias artisticas de que está
llena la mañana portuguesa.
Se sostiene con él y con su obra un dialogo entusiasta pero siempre
subiendo por un Chiado de luz, de animación moderna, de bulanga.
Nos vamos a ver muy a menudo en la costa indecible de su tierra. Yo voy
a estar allá como un enfermo del saturnianismo del plomo respirado demasiado
cerca de una imposible labor diaria.
Descubriré de nuevo el horizonte y el mar sin el temblor saturwiano
gracias a la luz augusta de su patria y me sentiré acompañado gracias a un espiritu
tan lleno de atibos geniales y de sorpresas de gran vigia, como el de Ferro.
Y como dos protagonistas que asistieran con decisión a la nueva
adolescencia del mundo cuando el arte nuevo se inició, brindaremos con alegria
de exploradores que al fín arribaron.
RAMON GOMEZ DE LA SERNA894
Não há diferenças significativas entre as quartilhas redigidas por Ramón e o que
podemos encontrar publicado no prólogo de Leviana (1929) de António Ferro, são
detalhes mínimos de ortografia e sintaxe que não merecem ser mencionados e que se
encontram ligados à tarefa de transcrição da caligrafia de um autor para um documento
tipográfico.
No entanto, a leitura atenta dos documentos leva-nos a admitir, para além de
Pérez, que a tradução publicada no Diário de Notícias, de 24 de Junho, possa ter sido da
autoria do próprio Ferro. Contudo, tal suposição, parece-nos pouco provável. Se não foi
Rogerio García Pérez (o que seria muito interessante vê-lo de novo vinculado às palavras
de Ramón), seguramente, a posição intelectual e profissional de António Ferro faria com
que tal tarefa caísse em mãos de funcionários na redação do Diário de Notícias, com
capacidades para empreitadas de tradução.
O que sim nos produz alguma estranheza, e até nos parece um exagero (e sabemos
que a hipérbole é uma figura de estilo muito usada por António Ferro, afetando, mesmo,
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dados da sua biografia), é a referência feita pelo jornal de Ferro à «quarta edição», na
introdução ao prólogo de Ramón. Note-se que Leviana contou, unicamente, com quatro
edições: 1921, 1923, 1929 e, já póstuma a Ferro e à revolução de Abril, em 1979.
É deveras interessante ler este preâmbulo pois nele encontramos essa visão
exagerada de Ferro, algumas ideias do seu estudo crítico, e como Ferro defende e renega,
em simultâneo, o seu passado de escriba modernista com a sua «sensibilidade católica»
presente. Esta arte do paradoxo, será cada vez mais acentuada num Ferro político, um
Ferro que no passado foi um escritor censurado e que no futuro promoverá a Política do
Espírito do censor:
Aparece hoje à venda nas livrarias a quarta edição - edição definitiva lhe
chama o autor—da «Leviana», de Antonio Ferro. «Leviana» fui publicada em
1921. Antonio Ferro escrevera-a dois anos antes: há 10 anos, portanto. No longo
e interessantíssimo estudo critico que acompanha esta edição, Antonio Ferro
reconhece, que a sua obra «está cheia de exageros, de irregularidades, de
desequilibrios, e heresias.» E acrescenta:
«Se a escrevesse hoje, talvez a escrevesse com mais ponderação, com mais
seriedade, com menos loucuras. Talvez, afinal, a escrevesse pior... Ha mesmo
capítulos que eu leio hoje com indignação, que repugnam a minha sensibilidade
catolica. Penso, no entanto, que não tenho o direito de modificar esta novela
atrevida. A obra que eu escrevi aos vinte anos não é, minha, é dos meus vinte
anos, é, de alguem que morreu... Este ensaio de novela vive dos seus defeitos, tal
qual a protagonista. Por equilibrio o juizo na «Leviana» seria negá-la, seria
estragá-la. Leviana sem cambalhotas, seria um prato sem sal nem pimenta, sem
tempero, sem temperamento...”
Tal como é, com os defeitos que ha 8 anos lhe assinalamos, «Leviana»
resiste ao tempo, sem envelhecer. Reaparece hoje, e até mais sófrega de leitura,
porque além do estudo critico do autor, 18 paginas admiraveis, traz um curioso
prefacio de Ramón Gómez de la Serna, do qual damos em «primeur», aos nossos
leitores, a seguinte tradução:895
À luz dos conhecimentos históricos e literários do presente, esta introdução
descreve perfeitamente a biografia de um António Ferro que evoluiu (permita-se-nos o
uso do verbo «evoluir») desde o universo cultural modernista do Chiado à propaganda
salazarista de «Deus, Pátria e Família», amparada por outra importante tríade, do
entretenimento religioso preconizado por Ferro, «Futebol, Fado e Fátima».
Para a cumplicidade estética entre os nossos autores, estas características de Ferro
associadas ao Estado Novo, não adquirem a importância que adquirem em outras teses
mais centradas no âmbito histórico do que no perfil literário do homem forte da
propaganda salazarista.
Porém, o último parágrafo da introdução do Diário de Notícias poderia ser alvo
de uma analogia com os nossos dois autores. Tanto Ramón, como Ferro, «os seus bustos
persistem» ao tempo, sem envelhecerem e com frequência se descobrem dados de elevado
interesse sobre as vidas e obras de ambos.
Ao lermos a tradução do prólogo de Ramón, cientes de que António Ferro muitas
vezes fora acusado de manipulação de entrevistas, poderíamos cair na tentação de a ver
como uma tradução demasiado livre, rebuscada e adjetivada em prol do autor de Leviana.
No entanto, as palavras de Ramón não exigem manipulação, nem são alvo de segundos
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sentidos significativos. O prólogo original de Gómez de la Serna já é panegírico o
suficiente a favor de António Ferro, para que qualquer hipotética intromissão seja
desnecessária.
O que assinalamos é uma adaptação do texto à realidade cultural e linguística
portuguesa, muito fiel ao original ramoniano. Note-se que, numa primeira fase desta
investigação, até à consulta da edição original de Leviana (1929), deduzimos, que o
prólogo fosse a tradução publicada nas páginas do Diário de Notícias de 24 de Junho.
Contudo, o estudo do volume da edição definitiva de 1929 da obra de Ferro demonstra
que o português optou por reproduzir o texto original de Gómez de la Serna896.
Atualmente, com todas as evidências, podemos afirmar que o seguinte texto é uma
tradução do prólogo de Ramón. O anúncio em exclusiva e publicação da mesma nas
páginas do DN é, igualmente, prova de um forte vínculo de António Ferro a este jornal e
que perdurará no futuro, já como líder do SPN:
Através de todo esse mundo inquieto que surge em Lisboa e logo
desaparece como publico instavel de transatlântico-literatos portugueses que
nascem para as letras e logo morrem, pintores efémeros, escritores que tomam
ares de personagens recem-chegadas de Jupiter -Antonio Ferro persiste, continua
e o seu busto tomou já a consistencia do bronze.
Nada mais incerto, nada mais efémero, nada mais cambiante do que a
paisagem animica de Lisboa. É possível que todos continuem vivendo, mas em
meio do maior esquecimento, da maior indiferença e hoje são já como que uma
recordação de outra vida.
É preciso saber o que é, em Lisboa, esta dispersão, esta abundancia de
escritores que se anunciam como alvoradas de grandes talentos, como notáveis
representantes das literaturas estrangeiras, como emissarios geniais de qualquer
parte ou de qualquer coisa, para se compreender o que significa a admiravel
persistencia de Antonio Ferro, que já conheço ha bastantes anos e que sempre
tenho visto cumprir as suas promessas.
Lembrar-me-ei sempre daqueles tempos cem que apenas escrevera um
livro de versos de colaboração com um amigo e em que—visionario da sua obra
futura—andava com uma pasta cheia de ilusões, volumosa, com fechadura de
segredo, que apertava de encontro ao coração.
Antonio Ferro é um rapaz bom e inteligente que a vida fez sofrer e que traz
sempre no rosto a vergonha dos outros—porque ele não tem de que envergonharse, tendo, pelo contrario, direito á altivez. Antonio Ferro traz sempre na cara o
pudor que o ambiente lhe provoca, esse ambiente tão pouco favoravel á ilusão
intelectual que acaricia, tão inimigo de tudo, tão surdo e cego.
Antonio Ferro é um dos quatro ou cinco que me acompanham durante as
minhas visitas a Portugal. Ferro dá a impressão de que está ao facto de tudo e,
com um homem assim, está-se bem sem mais companhia, ao ar livre, partilhando
com o amigo a grande massa de ar e de espaço de que alguns necessitamos para
respirar, como ambiente indispensavel ás nossas vidas. No rosto de Antonio Ferro,
aparentemente calmo, vê-se circular a emoção. Pois, apesar desta grande
sensibilidade, a vida que ó rodeia fê-lo irónico, agressivo, impertinente, duma
falsa indiferença—e digo falsa porque Antonio Ferro, num meio mais propicio,
não seria nunca um indiferente.
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Quando Ferro era ainda um principiante, subi com ele esse Chiado, que é
uma encosta alegre e primaveril, eternamente moça, que trina o salta ao subir para
o esplendor das montras paradisíacas.
Quero registar aqui estas impressões pessoais acerca da arte de Antonio
Ferro, que é, cada manhã, tão nova como o mundo, na criação, que se funde e
volta a tomar forma em cada madrugada. Estranha e admiravel condição!
A arte é sempre o inacessivel, o inconstante, o inverosímil. Conservemos
sempre a nossa estética em plena incerteza e reforma. Nada de fazermos arte de
lapidados. Só o acaso artístico é agradavel, só ele nos dá prazer, só nele podemos
encontrar alguns lampejos da imortal liberdade.
Optimista, lacónico, escrevinhador impenitente e ao mesmo tempo
descrente das normas, de todas as normas, que hei-de eu escrever sobre Antonio
Ferro? Serei forçado e valer-me, corruptoramente, de qualquer preconceito
estético? A apelar para qualquer teoria retórica? Nada disso. Assinalar, sem mais
comentarios, o perfil literario deste grande escritor.
As ideias de Antonio Ferro dançam um bailado moderno e - se ás vezes.
parecem contradizer-se - não é porque se contradigam: é porque mudam de par.
Tem um tipo completo, perfeito, de cabecilha literario. Traduz o que descreve,
como ninguem, as imagens tropicais que se enxergam de Lisboa, dos terraços altos
que espreitam o mar.
Alcança com aparente facilidade o dificílimo paradoxo e faz uma ideia
perfeita da grande festa literaria em que o artista tem de fazer dançar o violino e
gritar a pandareta.
Antonio Ferro foi o primeiro que, em Portugal, se inteirou da boa-nova
literaria, mercê da sua perspicacia o da sua admiravel intuição.
Torno a recordar-me dele naquelas manhãs resplandecentes em que a
Biblioteca Nacional, aberta a essa hora, atira para a rua as suas leituras, de forma
tal que as aproveitam melhor os que passeiam com olhos puros e límpidos do que
os que se envenenam sobre as carteiras pouco limpas. Do seio da nova literatura
que, em Lisboa, começou a afirmar-se com abra de Antonio Ferro, avista-se um
mundo inédito, uma cidade inaugural.
Antonio Ferro, na terra dos exploradores, dos nautas e dos geografos,
surgiu, desde a primeira hora, com essas três personalidades reunidas em favor da
literatura.
Na hora de Fiume conseguiu falar com D'Annunzio e entrar na cidade
hermética, alcançando assim um triunfo jornalistico de apaixonado viajante lirico.
Chegou - como sempre chega Ferro - ponte de aço entre o possível e o impossivel,
entre o verosímil e o inverosímil, entre o real e o imaginario.
Escolhe bem os seus camaradas e por isso sei que não o enganará, nenhum
falso valor literario, desses que, com uma asa de borboleta no chapeu, têm a altivez
de fidalgos que ostentassem a pomposa pluma do «gran mérito».
Porque Antonio Ferro será sempre unico, inovador e puro, escrevo
encantado este prefácio, que acentuará mais ainda a nossa camaragem, apesar de
ter sofrido, como todos, a ironia daquela dedicatoria da sua «Teoria da
Indiferença»: - «Ao seu formoso talento, á sua bela alma, oferece, com muita
amizade e admiração» - ironia sangrenta na sua chapa unica.
Verei sempre nele um irmão na franqueza e no «mirar por encima», pois
que, se os espanhois frívolos não me estragarem o sitio, irei dormir muitas vezes
- e talvez definitivamente—na Pompeia viva dessa costa Estorilense onde teremos
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de regar, com os Colares que ainda restem nas caves profundas, o manjar dum
optimismo indiferente, solitario e refractario a todo o mundo.
Antonio Ferro, saudável e altivo, Antonio Ferro que pôde escrever esta,
formosa frase na primeira pagina dum dos seus livros: «Á minha geração, para
que me deixe só», chega sempre até mim e por uma vereda de optimismo, com a
sua pasta cheia de ilusões, passando, indiferente, por entre homens sórdidos e vãos
doutorzinhos que não sabem ver a placidez complacente e cheia de rebeldias
artísticas de que está cheia a manhã portuguesa.
Entre Antonio Ferro e a sua obra estabelece-se um dialogo entusiasta,
ardente, cheio de luz, do movimento e de agitação moderna. Ver-nos-emos muitas
vezes na costa maravilhosa da sua terra, onde irei convalescer do saturnianismo
do chumbo, respirado demasiado perto dum impossível labor diario. Descobrirei
de novo o horizonte e o mar, sem a tremura saturniana, graças á luz abençoada da
sua patria e graças a um espirito tão cheio de lampejos de genio como o de Antonio
Ferro.
E - como dois protagonistas que assistiram á nova adolescencia do mundo
quando a nova arte surgiu - saudar-nos-emos com a alegria de dois exploradores
que, finalmente, chegaram.
RAMÓN GOMEZ DE LA SERNA.897
Após uma leitura atenta dos documentos originais e da presente tradução,
percebemos que o essencial do texto de Ramón se manteve. Nele podemos ver como
Ramón alude à evolução estética de um Ferro que o espanhol conhece deste a época em
que só tinha um livro publicado (e em colaboração), um Ferro «bom e inteligente», que
sempre vê cumprir as suas promessas, e que, nas estâncias de Ramón em Portugal é «um,
dos dois ou três», com quem se reúne.
Estas alusões de Gómez de la Serna remetem-nos para essa cumplicidade que
conhecemos desde a sua primeira vinda a Portugal, em 1915, que possivelmente se iniciou
no Restaurante Montanha e que ganhou expressão e se viu reforçada, de várias maneiras,
a partir de 1921.
Como Ferro fizera na entrevista de 1924, Ramón descreve tanto o físico, como o
carácter, do português através da sua emotividade, referindo que a sua sensibilidade foi o
que o tornou irónico, agressivo, impertinente e de falsa indiferença. Consideremos o
original de Ramón:
Es un hombre emocionado, y en cuyo rostro de aparente quietud se ve la
circulación de la emoción, como si las venas de la emoción estuviesen al aire.
Pues bien, aun siendo este hombre particularmente sensible, la vida de alrededor
le ha hecho irónico, agresivo, impertinente y de una indiferencia falsa, porque él
no la tendria en un ambiente más propicio.898
Poder-se-á refutar as opções técnicas da tradução, da qual destaca o uso reiterado
do nome próprio e do apelido, «António Ferro», bastante mais apelativo em termos de
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culto de personalidade do repórter-estrela do Diário de Notícias, no entanto, a versão em
português não foge à imagem original dada por Ramón:
No rosto de Antonio Ferro, aparentemente calmo, vê-se circular a emoção.
Pois, apesar desta grande sensibilidade, a vida que ó rodeia fê-lo irónico,
agressivo, impertinente, duma falsa indiferença—e digo falsa porque Antonio
Ferro, num meio mais propicio, não seria nunca um indiferente.899
Interessante a definição de arte avançada por Ramón, uma arte incerta, improvada,
uma estética da incerteza e de renovação, igualmente de casualidade e de vislumbre de
liberdade:
El arte es lo inconcebible, lo inconstante, lo improbado. Conservemos
siempre nuestra estética en plena incerteza y reforma. Nada de arte de lapidarios.
Solo el azar artistico es agradable y definitivo y solo en él hay placer y se
puede encontrar algun atisbo de liberdad imperecedera.900
Esta ideia de acaso artístico, algo com o qual podemos fazer uma analogia com
esta relação de cumplicidade estética, originária igualmente duma casualidade em 1915,
está fielmente reproduzida em língua portuguesa, com a diferença da marcação do
parágrafo, provavelmente por questões de formato editorial do Diário de Notícias:
A arte é sempre o inacessivel, o inconstante, o inverosímil. Conservemos
sempre a nossa estética em plena incerteza e reforma. Nada de fazermos arte de
lapidados. Só o acaso artístico é agradavel, só ele nos dá prazer, só nele podemos
encontrar alguns lampejos da imortal liberdade.901
Atrevemo-nos a afirmar que foi Ramón Gómez de la Serna quem melhor
descreveu António Ferro em todas as facetas da sua dimensão humana na seguinte frase:
«Bailan un baile moderno sus ideas y si parecen que se contradicen no es que se
contradigan es que varian de pareja».
O paradoxo ideológico associado à mudança de par num bailado moderno, tanto
pode ser visto como evolutivo ou oportuno, sem qualquer ética ou moral, o que, no fundo
não passaria duma traição ideológica e de princípios.
A tradução para português manteve-se extremamente fiel à visão de Ramón e
poderia ser perfeitamente utilizada como título de algum capítulo de uma qualquer
biografia futura do exmodernista que se tornou salazarista: «As ideias de António Ferro
dançam um bailado moderno e, se às vezes parecem contradizer-se, não é porque se
contradigam: é porque mudam de par».
Contudo, no nosso âmbito de estudo, devemos salientar a perspectiva de como
Ramón viu António Ferro no panorama literário português. A figura do futuro homem
forte da propaganda do Estado Novo, à qual não podemos negar o epíteto de modernista,
ou vanguardista (como o próprio Ferro preferia que fosse chamado902), eclipsou Fernando
Pessoa, Mário de Sá-Carneiro e, até mesmo, o tão bem conhecido por Ramón, Almada
Negreiros.
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Tiene un gran tipo de cabecilla literario. Divisa las imagenes tropicales
que desde las altas terrazas de Lisboa que atisban el mar, se ven muy bien. En
cucaña dificil sabe alcanzar la paradoja y tiene idea de la fiesta literaria en que el
artista tiene que hacer bailar al violín y zumbarle la pandereta.
Antonio Ferro es el que primero se enteró en Portugal de la buena nueva
literaria y la entregó su clarividencia y su facultad de ver por encima de las
cosas.903
Vejamos como os leitores do Diário de Notícias conheceram, ligeiramente
adulteradas e habilmente adjetivadas, as palavras de Ramón:
Tem um tipo completo, perfeito, de cabecilha literario. Traduz o descreve,
como ninguem, as imagens tropicais que se enxergam de Lisboa, dos terraços altos
que espreitam o mar.
Alcança com aparente facilidade o dificílimo paradoxo e faz uma ideia
perfeita da grande festa literaria em que o artista tem de fazer dançar o violino e
gritar a pandareta.
Antonio Ferro foi o primeiro que, em Portugal, se inteirou da boa-nova
literaria, mercê da sua perspicacia o da sua admiravel intuição.904
Apesar da intensidade do original e da tradução para português das palavras de
Ramón, a relação entre o cultor de Pombo e António Ferro, em 1929, está a entrar na reta
final.
Não nos parece que António Ferro tenha chegado a ser, em palavras de
Montezuma de Carvalho, em termos estéticos e literários, «como Ramón Gómez de la
Serna em Espanha, um divisor de águas em Portugal»905. Porém, é-nos impossível negar
a perspicácia e admirável intuição de António Ferro que não se esquece de mencionar
Ramón no estudo crítico de Leviana.
Na sua dissertação sobre a brevidade do romance moderno, António Ferro alude
ao mestre da greguería como exceção de qualidade, colocando-o ao lado de Proust e de
Joyce. A apologia do romance curto de Ferro, consciente de que é um lugar-comum na
literatura moderna, tem de abrir exceções para os escritores de «livros grandes que são
grandes livros». Com a síntese que tanto elogia, o reconhecimento a Ramón está
perfeitamente reconhecível no seguinte excerto deste seu estudo crítico:
Quando faço a apologia do romance curto, de duzentas a duzentas e
cinquenta páginas, quando o dou como padrão do livro da época, não atiro, com
petulância e impertinência, uma verdade de bronze. Há obras que são
profundamente modernas, de hoje, de amanhã, de sempre, e cujo número de
páginas excede bastante o limite ideal. Toda a obra de Marcel Proust, de James
Joyce, de Ramón Gómez de la Serna, são exemplos. “A.O. Barnabooth” de Valéry
Larbaud, o livro precursor da literatura “globe-trotter” de Morand, de Giraudoux,
de Mac-Orlan, de Dorgèles, tem mais de trezentas páginas. A razão dessa exceção
explica-se com facilidade. A síntese é o grande lugar-comum da literatura
moderna. James Joyce, Proust, La Serna, por terem escrito livros grandes e
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grandes livros, não deixaram de respeitar esse lugar-comum. Viagens longas,
afinal, em que tiveram de levar mais bagagem.906
Oportunismo? Tão-pouco o negamos, mas não nos parece o mais importante para
esta reflexão académica e, se o fizéssemos, teríamos de extrapolar para muitos outros
autores, de maior ou menor reconhecimento, que rodearam Ferro e viveram as mesmas
circunstâncias históricas que ele. Ramón não seria exceção, pois duvidamos que não
antevisse em Ferro futuros protagonismos políticos e não lhe reconhecesse influência na
sociedade portuguesa. Basta-nos recordar o perfil de «cabecilha literário», e de homem
que está «ao facto de tudo» em Portugal, reconhecido por Gómez de la Serna neste
prólogo.
A influência pessoal de Ferro supera a sua literatura que, desde 1925, nada publica
fora do âmbito do jornalismo ou desta reedição. Localizámos vários exemplos,
exclusivamente relacionados com a edição Leviana de 1929, uma vez que muitos mais
existem, que demonstram a preponderância cada vez maior de António Ferro na imprensa
e no mercado editorial da época.
Comecemos por mencionar que a reedição de Leviana, anunciada como «edição
definitiva» e um «Um Autentico Exito Literario» (com os nomes de Ferro e Ramón em
realce), teve destaque publicitário na imprensa da época, possivelmente no Diário de
Notícias907, e poderia ser adquirida, à cobrança, pela quantia de «7$50» na «Empresa
Literária Fluminense, Ltd. Rua dos Retroseiros. 125 - Lisboa».
A 23 de Agosto de 1929, redigido por Elcay908, colega de Ferro no Diário de
Notícias, aparece novo artigo intitulado «Leviana de António Ferro» com os seguintes
fragmentos laudatórios:
Quando o nosso querido colega António Ferro, figura de raro destaque na
moderna geração literária e jornalística do nosso país publicou «Leviana»,
profetizámos que esta novela estava destinada a um grande exito de livraria. [...]
Não nos enganámos na nossa previsão. A «Leviana» esgotou-se
rapidamente e agora aparece-nos numa nova edição da Empresa Literaria
Fluminense, como a anterior, com um interessantíssimo prefacio, firmado pela
pena ilustre do escritor espanhol Ramón Gomez de la Serna e um estudo critico
do autor, em que Antonio Ferro nos diz as suas opiniões sobre a evolução que a
literatura romantica tem sofrido ultimamente para se acomodar á vida pletórica,
cheia de bancos, de «music-halls», de caminhos de ferro, de «garçonnieres» que
estamos vivendo. [...]
A Leviana era já uma novela demonstrativa dum poderoso temperamento
de escritor. O estudo com que Antonio Ferro a antecedeu agora constitui uma nova
razão para que o agrado desta nova edição seja ainda superior ao que despertou a
primeira.
ELCAY.909
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Veja-se “Novidades literárias do livro: ‘Leviana’ do jornalista António Ferro que entrou no 6º milhar
transcreve-se parte do novo prefácio”, Diário de Lisboa, 26/VI/1929, p.5. e António Ferro [1921] (1979),
op. cit., p. 92. Reproduzido nos anexos como Figura 87.
907
Localizámos um recorte original do anúncio publicitário de Leviana (publicado em anexo), na FAQ de
Rio Maior, contudo não dispomos de mais informações sobre a procedência original do mesmo.
Reproduzido nos anexos como Figura 84.
908
As nossas pesquisas de hemeroteca levam-nos à dedução de se tratar de Lourenço Caldeira da Gama
Lobo Caiola (1863-1935) escritor, jornalista e dramaturgo, que assinava com o pseudónimo Elcay.
909
Localizámos um recorte original do artigo (publicado em anexo), na FAQ de Rio Maior, com a menção
a Diário de Notícias, 23 de Agosto de 1929, e sem referência ao número de página. Reproduzido nos anexos
como Figura 85.
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Aproveitamos as palavras que Elcay dedica ao estudo crítico de Ferro para
fazermos dois apontamentos. O primeiro tem a ver com a data de elaboração do mesmo
e que, segundo o próprio autor, decorreu entre Novembro de 1926 e Janeiro de 1927910.
E o segundo prende-se com uma segunda edição de Leviana, datada de 1923, à qual não
encontramos mais referências do que a da lista de edições da obra no exemplar da edição
1979, na qual, como anteriormente referimos, já não é possível encontrar o prólogo de
Ramón. Não temos motivos para negar a sua existência, porém, e tendo em conta a
menção errónea a uma quarta edição por parte do Diário de Notícias, tão-pouco
descartamos que seja uma edição inexistente, fruto duma época de furor e que se
materializou em palavras e não em exemplares a sairem da tipografia.
Igualmente nos chama à atenção a manchete do Diário de Lisboa, de 26 de Junho
de 1929, em que encontramos «Novidades literarias do livro “Leviana” do jornalista
António Ferro que entrou no 6ºmilhar».
Este número, astronómico para a realidade cultural portuguesa da época,
evidencia um autêntico estatuto de bestseller ao autor português, ainda mais no contexto
de instabilidade política e social que Portugal vivia nos anos 20, isto para não
mencionarmos as brutais taxas de analfabetismo da população portuguesa.
Temos de reconhecer que o número avançado pelo diário lisboeta apela à reflexão
e provoca dúvidas. Dúvidas essas acentuadas pela escassez de exemplares, com particular
destaque para a sua ausência na Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento e
para a dificuldade inerente à procura e aquisição de qualquer edição de Leviana, com
exceção da de 1979. Contudo, recordemos as palavras do próprio António Ferro em
Madrid, de que «trocar libros vale más que cambiar tarjetas de visita, saludos y palabras
inútiles»911. Conhecendo a vida e obra do português, é perfeitamente verosímil que assim
o tenha feito.
Um último exemplo da influência de Ferro, e de extrema importância para este
trabalho monográfico, chega-nos da Galiza. Encontramo-lo num recorte, localizado no
espólio da fundação de Rio Maior, que nos remete para a revista de Vicente Risco912, o
cúmplice galego de Teixeira de Pascoaes, com a referência manuscrita de Nós, ano XII –
nº 13.
Num pequeno artigo intitulado «Leviana», sem indicações de autoria – da qual
não descartamos a lavra, ou influência, de Alfredo Guisado, seu antigo companheiro das
tertúlias modernistas e da carta de desvinculação de Orpheu – encontramos referência a
António Ferro como um «dos novos de Portugal». Mas também sabemos, como Ramón
recorda no prólogo, que «está enterado de todo», mencionando-se ainda uma carta de
Larbaud a Delteil em que o português é visto como «le chef de l'avantgarde litteraire du
Portugal»:
LEVIANA
ANTONIO Ferro é un dos novos de Portugal. Ramón Gómez de la Serna
ponlle por isto un prólogo gabancioso e amical: «Ferro da la sensación de que está
enterado de todo...» Valery-Larbaud di n-unha carta a Delteil: «Antonio Ferro, qui
910

Cf. António Ferro [1921] (1979), op. cit., p.109.
António Ferro em “Antonio Ferro en Madrid” (1928), ed. cit., p. 1.
912
Recordamos que Nós foi uma revista publicada em galego entre 1920 e 1936 com conteúdos literários,
linguísticos, artísticos, etnográficos, filosóficos e de pensamento político conotado com o nacionalismo
galego. Esta publicação foi impulsionada e dirigida por Vicente Risco, que, como sabemos com o exemplo
de Teixeira de Pascoaes, sempre procurou colaborações fora da Galiza para dar à revista uma dimensão
europeia.
911
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est le chef de l'avantgarde litteraire du Portugal...» Ten Ferro ata once libros
pubricados, é un xornalista d'unha enorme actividade, que traballa no Diario de
Noticias de Lisboa, e fai reportaxes e inquéritos sensacionás. O seu libro Viagem
à Volta das Ditaduras (1927), qu'acadou moita sona, é feito d'esta sorte de
traballos. En Leviana, despois do prólogo de Gómez de la Serna, pon o propio
Antonio Ferro un Estudo critico, onde, asegún a moda de moitos novos e
modernos, estudase a si mesmo, estuda o estado actual da literatura portuguesa—
ao seu xeito, crar'está—e estuda o istante actual da literatura universal, ou seña da
francesa, porque pra moitos portugueses sigue non habendo no mundo mais que
París: Ben. Alí se non citan mais qu'autores franceses. E logo ven o libro, tamén
inteiramente ao gosto francés, digo parisién. Todo artificialidade sensual. E
sexual. A Leviana é - co seu innegábele e inocente salvaxismo—unha Venus de
boudoir. O libro todo, unha enfiada de metáforas de refiñado e sutil inxenio. Arte
nova. Retórica. E afrodisia.913
Estamos perante um artigo na mesma senda laudatória dos anteriores, porém, com
uma visão alheia ao contexto português, mais distanciada e com uma perspectiva crítica
muito interessante ao enunciar que o estudo crítico de Ferro, na moda de muitos novos,
que se estudam si mesmos, demonstra o estado da literatura portuguesa no instante da
atual literatura universal, ou seja a francesa. Esta tradução literal do artigo acaba com uma
frase à qual encontramos um tom de constatação de facto, ou até de crítica, de que para
muitos intelectuais portugueses só existe Paris.
Na realidade, e se entrarmos em pormenores, este artigo não é totalmente justo ao
mencionar que neste estudo crítico, publicado em Leviana (1929), não se citam mais do
que autores franceses. Não podemos discutir o gosto parisino de Ferro, nem negar a
maioria de autores francófonos, mas existe a incongruência por parte de quem redigiu
este artigo de anular a presença de Ramón, citado como autor do prólogo, ou de um
importantíssimo James Joyce, por exemplo.
No entanto, toda a «artificialidade sensual e sexual» elevou Leviana a «arte nova,
retórica e afrodisíaca» nestas páginas publicadas na Galiza. Irónico é ver que todo este
protagonismo panegírico de 1929, muito em breve será renegado por um modernista
domado por um Estado Novo conservador e ditatorial numa célebre frase que, para
sempre, ficará associada a António Ferro: «Esse fui eu, mas não sou eu!»914.
As inúmeras transcrições, com enorme relevância, que encontramos associadas a
1929 e deixámos patentes neste capítulo, colmatam a ausência de relação epistolar entre
Ramón e Ferro durante este ano.
A subjetividade de trabalharmos com documentação sem datas não nos permite
afirmar que não existiu correspondência entre os nossos autores, contudo, durante a nossa
investigação, não encontrámos nenhuma carta que possamos contextualizar neste
período. Todavia, admitimos a alta probabilidade de que António Ferro tenha mantido
contacto com Ramón, enviando exemplares da reedição de Leviana. Igualmente não nos
estranharia que não obtivesse resposta do madrileno, pois, como é conhecido pela sua
biografia, este encontrava-se de passagem por Paris.

913

Recorte de “Leviana”, Nós, ano XII – nº 13, disponível no acervo da FAQ e reproduzido nos anexos
como Figura 85.
914
Discurso de António Ferro, “Política do Espírito e sua definição” (proferido em 21 de Fevereiro de
1934), Prémios Literários (1934-1947), Lisboa, Edições SNI, 1950, p. 29.
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2.13. 1930: De passagem pela Alemanha (Ramón em Berlim, Ferro em Munique) e
pelas cartas de Almada em Madrid
A viragem para os anos 30 faz-se por Paris, onde Ramón teve uma rica vida
cultural, com a tertúlia no Café de la Consigne, e também bastante frugal, não se
permitindo a grandes gastos. Esta etapa parisina foi aproveitada para trabalhar na
biografia de Azorín (autor espanhol que Gómez de la Serna muito admirou, mas com o
qual acabou profundamente desiludido no final da sua vida915) e terminar La Nardo. A
proximidade da Catalunha de França, permite-lhe visitar Barcelona, a fim de participar
num encontro entre intelectuais de Madrid e da cidade condal. Ali faz as suas primeiras
declarações, recordando que a Catalunha é a pátria do seu segundo apelido, Puig916.
Antes de abandonar o projeto de viver em Paris e voltar para Madrid, surgiu a
oportunidade de dar uma conferência na Alemanha917, na capital berlinense, que Gómez
de la Serna aproveita, mas que lhe causa um estranho efeito e deixou bem patente nas
páginas de Automoribundia (1948). Reatada a sua amizade com Carmen de Burgos,
Ramón volta a privar com a sua velha amiga frequentemente e a manter contacto
telefónico quase diário. É neste período que os jornais madrilenos anunciam: «RAMÓN
busca casa. RAMÓN abandona su Torreón»918.
Apesar de se encontrar de novo em Madrid, em ambiente caseiro, com as pazes
feitas com Colombine e com Primo de Rivera a apresentar a demissão do governo, Ramón
tem de mudar de residência. Acaba por fazê-lo para o nº 38 da Calle Villanueva, um
apartamento alto, central e generoso em metros quadrados, onde recompõe o espaço
barroco que caracteriza os seus domicílios.
Em 1930, Ramón Gómez de la Serna participa no documentário sobre as festas
madrilenas, Esencia de Verbena919, realizado e produzido pelo mesmíssimo Ernesto
Giménez Caballero, no qual podemos encontrar o nosso autor retratado com o humorismo
que o caracteriza e já deixara antever na curta-metragem El orador o la mano (1928).
A greguería já conhece o celuloide da sétima arte, mas será através da rádio que
o género por excelência de Ramón chegará a um público mais vasto, fruto da
democratização das ondas hertzianas, deixando de ser património de uns poucos e a
instalar-se na casa das classes mais populares. Tal acontece quando a madrilena Unión
Radio firma um contrato com Ramón e lhe possibilita os meios de difusão radiofónica,
instalando um microfone em sua casa, para este fazer sessões radiofónicas semanais.
Ramón fá-las-á ininterruptamente, com exceção das suas ausências, até o eclodir da
Guerra Civil Espanhola em 1936920, explorando o mundo da rádio com curiosidade e
originalidade921.
Com a intenção frustrada desde 1925, Gómez de la Serna reitera o interesse em
visitar a América, que, como veremos já em seguida, só seria possível em 1931.
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Mariano Tudela (1988), op. cit., p. 309.
Cf. Ibidem, pp. 142-143
917
Ramón Gómez de la Serna [1948] (1974), op. cit., pp. 528-530.
918
Cf. Mariano Tudela (1988), op. cit., p.147.
919
Documentário com a duração de 12m, disponível online, na página de youtube da Filmoteca Española.
920
Cf. Mariano Tudela (1988), op. cit., p.152.
921
Vejam-se as greguerías dedicadas ao mundo radiofónico, muitas delas lidas ao microfone de Unión
Rádio y publicadas na revista Ondas. Cf. Ramón Gómez de la Serna (ed. Nigel Dennis), Greguerías
onduladas, Sevilla, Editorial Renacimiento, 2012.
916
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Em Portugal, Novo Mundo, Mundo Novo922 (1930) de António Ferro é publicado,
constituindo mais um volume compilatório de reportagens efetuadas por o jornalista,
neste caso aquando da sua estadia deslumbrada nos Estados Unidos da América.
Em Abril de 1930, dá-se a polémica, já abordada com mais atenção na parte
introdutória da nossa tese, que as recentes entrevistas de Ferro a alguns intelectuais
espanhóis provocaram, com a revelação de que haveria uma aspiração federalista e
iberista nas esquerdas espanholas923. Destaca-se a entrevista a Marcelino Domingo924 a 9
de Março do ano em questão. Com um jornalismo particular925, alheio aos códigos
deontológicos da atividade, António Ferro confirma o seu estatuto e notoriedade na
imprensa portuguesa graças a este incidente. A sua notoriedade jornalística é tal que
encontrámos nas páginas d’O Notícias Ilustrado uma fotografia de António Ferro,
acompanhado por um numeroso grupo de pessoas, com um pequeno texto, em letras
capitais, intitulado «Depois da Victoria»926:
DEPOIS DA VICTORIA
Antonio Ferro chegou a Lisboa
Momentos depois da chegada do ilustre jornalista e escritor Antonio Ferro
vindo de Espanha onde realisou as formidaveis e patrióticas entrevistas publicadas
no «Diario de Noticias».
A adjetivação da figura do «ilustre jornalista e escritor», por parte do suplemento
dirigido por Leitão de Barros, é mais uma evidência do prestigio advindo do enorme peso
que António Ferro havia granjeado no seio da imprensa e da intelectualidade portuguesa
durante os anos 20.
Aproveitamos para justificar esta última afirmação através da transcrição de uma
carta dirigida a António Ferro, desde a Granja “El Henar”, e conhecida no seio dos
estudiosos da obra de Almada Negreiros, porém, cuja transcrição desconhecemos haver
sido feita até ao momento e nos leva a deduzir que se encontra inédita e por mencionar
nos estudos almadianos.
Note-se que a seguinte epístola firmada por Almada Negreiros (primeira de um
conjunto de duas contextualizadas em 1930) se encontra disponível na fundação de Rio
Maior e nos remete para a recente passagem de António Ferro por Madrid, para a sua
receção festejada em Lisboa, como também para importantes informações acerca de um
922

Veja-se António Ferro, Novo Mundo Mundo Novo, Lisboa, Editora Portugal-Brasil, 1930.
Cf. Margarida Acciaiuoli (2013), op. cit., p.74.
924
Marcelino Domingo Sanjuán (1884-1939), professor, jornalista e político espanhol, foi várias vezes
ministro durante os governos da Segunda República Espanhola (1931-1939).
925
A figura do escritor-jornalista de António Ferro levou-nos à leitura de vários ensaios sobre as ligações,
por vezes promíscuas, entre literatura e jornalismo. Remetemos para as palavras de Ernesto Rodrigues sobre
esta dicotomia que nunca se incompatibilizou ao longo da história, nem em Ferro: «O jornalista-escritor
dirá que ninguém o censura – naturalmente, se souber escrever peça de tantas linhas ou cumprir agenda e
perceber, claramente, que o reino da verosimilhança não é para vender diariamente nas bancas; escritorjornalista é que já não existe, porque foi-se um tempo andrógino em que, contra o parecer hodierno, notícia
e comentário se enlaçavam – nem de outro modo havia ironia romântica; em que, para aceder à via real,
era recomendável estar em letra de forma, ter um romancelho para mostrar, como dirá César Machado –
sendo que essa via, mais do que uma actividade jornalística em si, era o cobiçado espaço do folhetim. Aí
se fundiam literatura e jornalismo.». Ernesto Rodrigues, «Literatura&Jornalismo – Ligações Perigosas»,
Ler, nº39, Fundação Círculo de Leitores, Novembro de 1997, p.47.
926
“Depois da Victoria”, Notícias Ilustrado, Série II, nº92, 24/III/1929, p. 15. Reproduzido nos anexos
como Figura 92.
923
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painel927 original de Charlot, presente na fachada do Cine San Carlos de Madrid, e uma
possível participação do artista português, então a residir em Espanha, no Salão dos
Independentes de Lisboa.
Ainda através da leitura desta carta depreendemos que Almada Negreiros confiou
a António Ferro desenhos para este trazer de Madrid para Lisboa e solicitou que o mesmo
lhe confirmasse um pedido para emoldurar os respetivos originais do pintor,
mencionando que posteriormente veriam qual seria a «melhor maneira» de Almada
«satisfazer esse adiantamento» pedido ao jornalista português.
O autor d’O Manifesto Anti-Dantas termina com a incógnita de se irá de facto a
Lisboa e afirmando que isso, única e exclusivamente, «depende de Lisboa».
[JAN a AF, Granja “El Henar”, S.A., 14/III/1930, FAQ]
Meu caro Antonio Ferro
Sei que chegou bem a Lisboa e festejado.
Como depois da sua partida de Madrid me apareceu uma
probabilidade bastante correta para poder enviar ao Salão dos
Independentes o original do Charlot928 como está na fachada do Cine San
Carlos que V. viu, venho pedir-lhe se pode dizerme a data provável ou fixa
da abertura da exposição e se é firme o convite para a minha conferencia
d que V. foi amavel portador.
Como já lhe havia prevenido penso enviar além dos desenhos que
V. fez o favor de levar para Lisboa, mais 4 cartões a cores mais
representativos do meu momento actual do que os estudos que lhe confiei.
Simplesmente como a minha deslocação desde Madrid depende
das condições em que eu o possa fazer, gostar-me-hia saber as intenções
de quem me convida para a conferencia dos Independentes, esencialmente,
modo e data.
Ou então, se V. prefere, a quem devo dirigir-me n’esse sentido.
Outro favor que lhe peço e é: saber se acaso interesa ao Cine San
Luiz o panieau do Charlot que você conhece e tenho intenção de levar á
exposição! Pareceme que figuraria bem no átrio de um cine e gostar-mehia que ficasse em Lisboa. Porque não fala você com o Ricardo Jorge
(Filho)?
Eu não quero dar-lhe muito trabalho por minha causa em todo o
caso, se V. pode e lhe agrada esta démarche eu não posso mais do que
ficar-lhe extremamente reconhecido. Não lhe peço mais do que uma
primeira informação a este respeito. Faça o que puder.
De modo que, para minha tranquilidade acerca da minha ida a
Lisboa e para preparar decididamente a conferencia necesito que V. me
mande dizer em que condições me é feito o convite e para que data. Façame o favor de informar-me sobre estas duas coisas o mais rápido possivel.

927

Sobre este e outros painéis de Almada Negreiros, veja-se Manuel Mendes Madeira, “Almada Negreiros,
Cinema e Iconografia musical: Os Casos de Madrid e Lisboa”, Cuadernos de Iconografía Musical, vol. V,
nº1-2, Universidad Nacional Autónoma de México, Dezembro de 2018, p. 117.
928
Encontrámos as reproduções fotográficas de “Chaplin, dedicado al cine mudo” no trabalho de
investigação do arquitecto Antonio Iraizoz García, “Madrid y la tercera dimensión de la obra de Almada
Negreiros”, em Almada Negreiros en Madrid (2016), ed. cit., p. 63.
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Confirmo-lhe o pedido que lhe fiz em Madrid para as molduras dos
desenhos que V. levou. Veremos como será a melhor maneira de eu poder
satisfazer esse adeantamento que lhe pedi e agradeço.
E agora? Irei de facto a Lisbôa? Isto depende de Lisbôa?
O seu amigo
admirador
e
agradecido
Madrid
14 Marzo do
Almada929
Com a evidência da passagem de António Ferro por Madrid em 1930 e do
recebimento que, segundo a carta de Almada Negreiros ecoou do outro lado da fronteira
(«Sei que chegou bem a Lisboa e festejado»), tenhamos em conta a realização do
banquete de desagravo em honra do jornalista no Maxim’s, fruto de uma recente revelação
de que existiriam aspirações iberistas nas esquerdas do país vizinho. O evento contou com
a presença de mais de duzentas pessoas, dos vários quadrantes da vida nacional, com o
simples objetivo de se solidarizarem com um António Ferro acusado de manipular as
informações que recolhera930.
Ferro responde, sem hesitação, que a acusação é falsa, de que não fora a Espanha
fazer perguntas indiscretas ou levantar questões onde não existiam. Segundo a
perspectiva de Margarida Acciaiuoli, nem sequer tal havia sido necessário:
Encontrara-a, juntamente com a resposta, ao folhear algumas páginas do
livro A Donde Va Espanha?, um ensaio de Marcelino Domingo que fora objecto
de larga difusão. E, então, «confrontado com essa quimera», que não inventara,
sentira-se no dever, «como jornalista, como português e amigo de Espanha», de ir
até ao fim da questão, de pôr os pontos nos ii, de dissipar nuvens, se caso as
houvesse. Todavia, perante o que Marcelino Domingo lhe dissera na entrevista
que, depois, lhe concedera, perante o que lera na imprensa sobre o Manifesto do
Partido Republicano Radical Socialista, perante o que se afirmava a propósito da
reedição do livro Nacionalidades (1877) de Francisco Pi y Margall, e perante as
palavras que Unamuno lhe escrevera num autógrafo931 que conservava na carteira,
as conclusões a tirar eram óbvias. No entanto, e para que não ficassem dúvidas
sobre a sua posição, reafirmava que era «amigo de Espanha», que admirava o país,
que era «como irmão» de alguns espanhóis, mas que, apesar disso, sempre estivera
«alerta» nunca perdendo de vista o lema que dizia «amigos, amigos, bandeiras à
parte».932
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Disponível na FAQ com a seguinte cota: 0315-01-00001/4.
Cf. Margarida Acciaiuoli (2013), op. cit., p.74.
931
Veja-se que na FAQ podemos encontrar esta nota manuscrita de Miguel de Unamuno: Un vasco,
arraigado hace cerca de cuarenta años en una región castellana fronteriza de Portugal ha aprendido a
conocer – y conocer es amar – a éste y a respetar hasta ciertas susceptibilidades que estima, y lo dice
francamente, algo enfermizas. Y espera que el conocimiento mutuo, que es la más íntima hermandad, haga
un día algo más grande que nosotros. - Miguel de Unamuno (Salamanca, 1/III/1930). Remetemos para a
Figura 95 dos anexos.
932
Margarida Acciaiuoli (2013), op. cit., pp.76-77.
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Ao depararmo-nos com esta polémica relativa ao iberismo político nos anos 30, e
vendo como António Ferro se considerava irmão de alguns espanhóis (não nos
esqueçamos das suas recentes colaborações em La Gaceta Literaria), temos a certeza de
que Ramón era um deles, senão mesmo, permita-se-nos a expressão, o «mais velho».
Voltemos ao original do prólogo de Leviana, justamente do ano anterior à
celeuma, onde encontramos mais uma interessante reflexão de Ramón sobre iberismo
através da literatura, após louvar como Ferro se sabe rodear de bons camaradas:
Escoge bien sus camaradas y por eso es que no le engañará ningún falso
valor literario de esos que con una plumita de mariposa en el sombrero llevan el
gesto de altivez de hidalgos que llevasen en su chambergo la pluma rumbosa del
gran mérito. Se estadizara un momento en un café con algunos de esos vanos
compatriotas míos pero le reconocerá en definitiva. No puede haber unión literaria
entre españoles y portugueses porque de nuestra parte casi nunca existe la
sencillez y por el contrario hay vanagloria excesiva y, engaño resuelto.933
Saliente-se que não procedemos à análise deste excerto no capítulo anterior
propositadamente. Queríamos poder contextualizar estas palavras originais de Ramón,
ainda por estudar, com esta polémica bem conhecida de António Ferro. Se antes
mencionámos que o original de Ramón era o bastante panegírico que a tradução do
prólogo para português não necessitou mais louvores, mantendo-se fiel ao texto
primordial, neste ponto, temos de apontar uma supressão das palavras de Gómez de la
Serna. Comprovemos, recorrendo à tradução que encontramos no Diário de Notícias:
Escolhe bem os seus camaradas e por isso sei que não o enganará, nenhum
falso valor literário, desses que, com uma asa de borboleta no chapéu, têm a altivez
de fidalgos que ostentassem a pomposa pluma do «gran mérito».934
Perguntamo-nos onde está um possível final de parágrafo de «não pode haver
união literária entre espanhóis e portugueses porque da nossa parte quase nunca existe a
simplicidade e do lado contrário há vangloria excessiva e engano conveniente»?
A sua omissão parece-nos claramente propositada e, apesar de não ser
significativo para o carácter laudatório geral do texto de Ramón, a sua não publicação
pode já evidenciar uma perspectiva de Ferro de que não há «vangloria excessiva» e que
um regime político digno de Portugal tem de se construir nos alicerces gloriosos do
passado, algo que, dentro de menos de quatro anos, levá-lo-á a ser o «homem do leme»
da propaganda do Estado Novo.
Terá Ramón sido consciente desta omissão nas páginas do Diário de Notícias? É
bem possível que não e, mesmo se tal tivesse acontecido, não nos parece que lhe tivesse
prestado atenção nem atribuído qualquer tipo de manipulação, ou segundas intenções, por
parte do português.
A escalada de Ferro, como enviado especial do Diário de Notícias, atinge o cume
na Baviera, em Munique, ao entrevistar Adolf Hitler. Os três minutos, para três perguntas
rápidas, fizeram a seguinte manchete do jornal português de 23 de Novembro de 1930:
«Agitada e sensacional entrevista com Adolfo Hitler, chefe dos nacionais-socialistas»935.
933

Fragmento do prólogo datilografado de Leviana (1929) de Ramón Gómez de la Serna, FAQ, cota: PTFAQ-AFC-05-00232-03.
934
Tradução do prólogo de Ramón Gómez de la Serna de Leviana (1929), op. cit., p. 3.
935
Entrevista disponível na hemeroteca online do Diário de Notícias, para celebrar o 90º aniversário da
mesma.
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É interessante, uma vez mais, constatarmos nova polémica com o jornalismo
típico de Ferro. Desta vez não com uma esquerda iberista espanhola, mas sim com o
nacional-socialismo alemão. Orlando Raimundo recorda o episódio:
O conteúdo do texto [entrevista a Hitler], apesar de engajado e obediente
às regras impostas ao autor, foi, dias depois, objecto de um insólito desmentido.
A chancelaria alemã, a pretexto de Ferro ter colocado as declarações com os seus
habituais floreados paraliterários, não contra o teor das declarações atribuídas ao
líder nazi, transcritas ipsis verbis, mas – e essa era a verdadeira razão do protesto
– contra o facto do DN publicar, por esses dias, notícias consideradas hostis ao
partido nazi, provenientes do estrangeiro e veiculadas pelas grandes agências
noticiosas francesas, inglesas e norte americanas. A emenda supera porém o
soneto: o desmentido é publicado com estrondo na primeira página, com ares de
grande acontecimento. O triste episódio não pode deixar de figurar na História da
Imprensa em Portugal como um magistral exercício de manipulação a dois
tempos.936
Não é o nosso objetivo debruçarmo-nos demasiado sobre o perfil jornalístico e
político de António Ferro, mas, ao chegarmos aos alvores dos anos 30, é inevitável que
nos deparemos com situações alusivas a mencionado perfil. A noção de polémica para
Ferro, desde há vários anos, é vista como algo positivo, alheio à má publicidade. Estar
nas bocas do mundo, seja porque motivo for, é estar presente e Ferro, o pioneiro português
do marketing político, é bastante consciente disso.
Em Espanha, o jornalismo de Ferro continua a granjear-lhe protagonismo e
Manuel Bueno937 publica o artigo «El Reportaje Literario. António Ferro», no ABC, na
capital madrilena938. Note-se que este artigo de Bueno teve amplo destaque no Diário de
Notícias, congratulando-se pelo triunfo no país vizinho do seu enviado especial939.
Manuel Bueno refere-se a Ferro como «ilustre literato portugués», lamentando,
no final do artigo a inexistência da tradução de Praça da Concórdia (1929) em Espanha:
Es lástima que el libro del ilustre literato portugués no sea traducido a
nuestro idioma, porque podría servir de texto a aquellos de nuestros periodistas
que no quieren adecentar el reporterismo infundiéndole inteligencia y decorándolo
con arte.940
«Decorar com arte» não é o objetivo principal de um jornalismo que deve primar
por isento, porém, devemos entender as palavras de Bueno à luz da época e estas denotam,
claramente, o grande prestigio que António Ferro detinha em alguns círculos da imprensa
espanhola.
Como em anteriores ocasiões, António Ferro participa no IV Congresso
Internacional da Crítica Dramática e Musical em Praga como representante de Portugal,
onde estabelece importantes contactos para iniciativas futuras.
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Orlando Raimundo (2015), op. cit., pp. 125-126.
Manuel Bueno (1874-1936) foi um escritor e jornalista da Generación del 98 de Espanha, conhecido
por ter apoiado a ditadura de Primo de Rivera.
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Cf. Margarida Acciaiuoli (2013), op. cit., p.45.
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Veja-se “António Ferro. Um artigo do jornalista espanhol Manuel Bueno no ‘ABC’ de Madrid”, Diário
de Notícias, 26/V/1930, p. 1.
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Manuel Bueno, “El Reportaje Literario. António Ferro”, ABC, ed. Andalucía, 24/V/1930, p. 7.
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Devemos mencionar que, tal como no ano anterior, não encontrámos qualquer
indicio de relação epistolar entre Ramón e Ferro. Admitimos que tenha havido,
principalmente por parte do português, como poderemos intuir com a publicação da
próxima carta inédita, esta, por sua vez, contextualizada no ano de 1931.
Porém, antes de pôr um ponto final a este capítulo alusivo a 1930, atenuamos a
ausência do vínculo postal entre Gómez de la Serna e António Ferro, com a segunda carta,
oriunda de Espanha, escrita pelo punho e letra de Almada Negreiros do espólio da FAQ.
Devemos evidenciar o auxilio de Luís Manuel Gaspar, reconhecido especialista e
investigador da obra literária de Almada, na contextualização desta missiva que, para
além de substituir a carência epistolar de Ramón neste período, avança informações de
elevado interesse para os estudos comparatistas peninsulares.
Tal como a primeira carta de Almada a António Ferro, a presente (e última carta
que nos consta existir em Rio Maior) foi publicada por o próprio António Quadros941
ainda nos anos 70, a escassos meses do 25 de Abril de 1974.
A divulgação da mesma nas páginas do Diário Popular fez-se na senda da
publicação de quatro cartas inéditas do epistolário de Mário de Sá-Carneiro e Fernando
Pessoas e vem acompanhada pela reivindicação da amizade de Ferro com os dois de
Orpheu e da colaboração do nosso autor na revista.
António Quadros transcreveu esta missiva de Almada a seu pai junto com outras
duas enviadas a Eduardo Viana e a José Pacheco, respetivamente. Não abandona o tom
panegírico que lhe temos encontrado, no que concerne a reivindicar o legado de António
Ferro «esquecido ou minimizado, por motivos alheios à verdade dos factos», quando
deveria ser «bem conhecido o seu interesse activo pela nossa arte moderna».
Mais interessante do que este clamor por reconhecimento do papel impulsionador
e divulgador de António Ferro é o facto de estas afirmações estarem contextualizadas
ainda no período do Estado Novo, na recta final, é verdade, mas ainda em contexto do
regime político que o próprio mitificou. Por outras palavras, a obra de António Ferro, o
seu passado modernista, o seu polémico legado, todo o seu peso cultural promovido
institucionalmente através do SPN, como já anteriormente aludimos, ou por ostracismo
ou negligência, caiu no esquecimento ainda durante a vigência da ditadura mais longeva
da história do século XX. Como podemos comprovar na primeira pessoa, estamos perante
uma das tentativas pioneiras de revisitar a sua figura:
Publicámos nas semanas anteriores quatro cartas inéditas dos principais
representantes literários do Orfeu – Mário de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa –
ao seu amigo e companheiro de grupo António Ferro, cujo papel na eclosão e na
expansão do movimento modernista em Portugal tem sido por de mais esquecido
ou minimizado, por motivos alheios à verdade dos factos.
Deveria aliás ser bem conhecido o seu interesse activo pela nossa arte
moderna, nos seus começos difíceis, de que foi, pode dizer-se, o primeiro
divulgador e um dos principais, senão o principal impulsionador entre nós, a
nível literário, jornalístico e até institucional.942
Igualmente interessante é comprovarmos como o filho mais velho de António
Ferro reivindica, no mesmo artigo, o amor de Almada Negreiros por Lisboa e a falta de
reconhecimento internacional do português, afirmando: «Tivesse sido Paris em vez de
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António Quadros, «Três Cartas Inéditas — De Eduardo Viana, José Pacheco e Almada Negreiros [a
António Ferro]», Diário Popular, 14/II/1974, pp. 1-9. Reproduzido nos anexos como Figura 93.
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António Quadros (1974), op. cit., p. 1. Itálico do autor.
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Madrid – e Almada seria hoje reconhecido internacionalmente como um grande artista
moderno universal».
Madrid de Almada, entre 1927 e 1932, apesar de toda a riqueza cultural que lhe
possamos associar, de toda uma massa de intelectuais (de onde sobressai Ramón) com
quem o autor de Nome de Guerra privou, não lhe trouxe a proporcional promoção artística
que um centro cultural de influência mundial, como a cidade de Paris na época, lhe
poderia granjear.
Atentemos ao comentário prévio de António Quadros, a comprovar a sua
convicção de como o português fora vítima da falta de visibilidade madrilena quando
comparada com Paris, e a avançar a informação de Almada Negreiros solicitar a Ferro
para ser cicerone «de dois pintores espanhóis» que visitarão Lisboa:
Comentário prévio – Uma carta breve e de circunstância, escrita de
Madrid. Almada exprime o seu amor por Lisboa, que mais tarde se plasmaria de
forma extraordinária nos painéis da Gare Marítima – e escolhe A. F. para
cicerone de dois pintores espanhóis que visitarão a nossa capital. É o período
Madrileno de Almada. Tivesse sido Paris em vez de Madrid – e Almada seria hoje
reconhecido internacionalmente como um grande artista moderno universal. Éo, mas faltou-lhe a promoção, o apoio das galerias, a rede de amizades e de
conhecimentos na cidade onde ao tempo se faziam e desfaziam as famas dos
artistas (ainda quase o é...) Mas não importa: menos vale a fama do que o
engenho.943
António Quadros contextualiza a presente carta de Almada como «de 1929 ou
1930» e, ao torná-la pública, avança os nomes dos «dois amigos» espanhóis, vinculando,
através das páginas do Diário Popular, «Antonio Robles e Pepe Lopez Rubio» à
extraordinária rede de relações de Almada Negreiros com alguns dos nomes mais
relevantes da esfera cultural espanhola de então. Porém, contrariando as próprias palavras
de Almada Negreiros, bem explícitas no primeiro parágrafo da missiva, António Quadros
menciona «dois pintores espanhóis». Tal menção, parece-nos errónea, apesar de
admitirmos que Quadros conhecesse a faceta de ilustrador de humor de um deles.
O que é facto, é que Almada lhe apresenta «dois escritores hespanhoes» e que, na
atualidade, encontramos associados à grafia de «Antoniorrobles» e López Rubio. Apesar
de pecarmos por escassez informativa, acerca da vida e obra destes dois autores da esfera
madrilena almadiana, devemos mencionar que ambos, bastante conotados com o
humorismo, também se encontram circunscritos ao âmbito ramoniano, algo bastante
expectável chegados a estas páginas.
Antonio Robles (1897-1983), mais conhecido como Antoniorrobles, destacou-se
como escritor de obras dirigidas a um público infantil. Humorista reconhecido, depois da
Guerra Civil conheceu um longo exílio no México, deixando a sua particular visão do
conflito num «libro disparatado y divertido»944, intitulado El refugiado Centauro Flores
(1944).
Por sua vez, Juan Manuel Bonet recorda Antoniorrobles como um «narrador y
dibujante de humor», muito influenciado, «como el resto de los humoristas del 27», por
Ramón Gómez de la Serna. Destaca-se em 1924 El archipiélago de la muñequería
(Novela em colores), com capa ilustrada pelo próprio, e 18 greguerías de Ramón, que
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Ibidem, p. 9.
Andrés Trapiello (2019), op. cit, p. 510.
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define Robles como «um chico listo que pilló al vuelo muchas aleluyas de las que caen
del cielo en los días de procesión»945.
Pois, se na primeira carta inédita de Almada a Ferro, transcrita na nossa tese, este
menciona a figura de Charlot nos painéis do Cine San Carlos de Madrid, a segunda carta,
publicada no periódico lisboeta de 1974, menciona um amigo espanhol de Chaplin. Como
veremos em capítulos posteriores, a figura internacional do alter-ego de Charles Chaplin
assumirá mais destaque neste estudo946, porém, neste ponto, devemos centrar a nossa
atenção em José López Rubio (1903-1996).
Tal como Antoniorrobles, seu companheiro dessa mencionada viagem a Lisboa,
Rubio é considerado um humorista da «vanguardia», seguidor do género ramoniano,
sendo a sua novela Roque Six (1927) considerada uma das mais importantes da prosa
espanhola da Generación del 27947. Para além das suas colaborações teatrais, López
Rubio ficou igualmente célebre pela sua atividade cinematográfica, principalmente em
Hollywood, onde residiu entre 1930 e 1935 e exerceu funções de guionista da Metro
Goldwyn Mayer e da Twentieth Century Fox. Na meca do cinema travou amizade com
Chaplin, teve trato com Stan Laurel e Oliver Hardy, os mesmíssimos «Bucha e Estica»,
e conheceu o outro grande nome do período da sétima arte, prévio à sonorização: Buster
Keaton. Durante a Guerra Civil encontramo-lo principalmente no México e em Cuba,
regressando a Espanha em 1940, onde continuou ligado à dramaturgia e ao cinema
durante o Franquismo e, já após a transição democrática, em 1983, ingressou na Real
Academia de la Lengua Española948.
Contarmos com a presença de Antoniorrobles e López Rubio na capital
portuguesa, esses «dois dias» que Almada menciona escassos para «amar a nossa
inolvidável terra», é por si só uma mais-valia, porém juntar-lhe «um António Ferro por
companhia» não atropela «as leis do espaço e do tempo», desperta ainda mais interesse
para esta nossa cronologia biobibliográfica.
Referidos estes dois «belos representantes das amizades artísticas» de Almada em
Madrid, podemos avançar com a suposição de que estamos perante uma carta redigida
em 1930 e posterior em datação à primeira no arquivo da FAQ, cujo vínculo direto com
Espanha (e indireto com Ramón) fez assumir efetiva relevância para a nossa investigação.
A isto, some-se-lhe várias informações paralelas inerentes à relação peculiar, por assim
dizer, entre António Ferro e Almada Negreiros.
Note-se que graças às memórias da esposa de Ferro, publicadas no final dos anos
80 nos dois volumes Ao Fim da Memória (1988), mais concretamente no capítulo
dedicado aos «artistas que fizeram o Orpheu», temos constância que Fernanda de Castro
só conheceu pessoalmente o autor de O Manifesto Anti-Dantas no tardio ano de 1929949,
aquando da realização dos painéis de Almada para os cinemas Muñoz Seca, Barceló e
San Carlos, deixando-o bem claro:
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Juan Manuel Bonet (1995), op. cit., p. 55.
Da mesma forma que outro nome comum a Ramón e Almada, o músico Salvador Bacarisse, para quem
o português realizou os quadros que compunham a lanterna mágica para La tragedia de doña Ajada (1929).
Veja-se Mariana Pinto dos Santos, “La Tragedia de Doña Ajada, 1929”, José de Almada Negreiros: uma
maneira de ser moderno, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian/Documenta, 2017, p. 130.
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Juan Manuel Bonet (1995), op. cit., p. 383.
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Ibidem, pp. 383-384.
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Remetemos para os registos fotográficos reproduzidos nas Figuras 90 e 91, respetivamente, dos anexos,
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Negreiros.
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Conheci Almada em Madrid, onde estava a fazer a decoração dum cinema
na Gran Vía, se não me engano. Soube há dias que esses painéis estão actualmente
em Portugal, tendo sido adquiridos pelo coleccionador Manuel de Brito.950
Outro indício de que estamos perante uma carta posterior à enviada por Almada a
14 de Março de 1930 prende-se com o facto de o papel timbrado com Granja “El Henar”,
S.A. se encontrar rasurado e substituído pela direção Principe 12. Porém, são as palavras
de Almada Negreiros sobre como continuava à espera de notícias por parte de Ferro,
surpreendido pelo silêncio do jornalista951, que nos faz pensar estarmos efetivamente
perante uma carta relativa aos meses de Verão de 1930 e a antever um futuro mal-estar
entre ambos com ataques pessoais em questões relevantes da vida cultural portuguesa,
como a vinda de Marinetti a Portugal, logo em 1931, ou carta enviada por Almada ao
Diário de Notícias, após a morte de Fernando Pessoa, em 1935, onde afirma que o nome
de António Ferro não está entre os únicos representantes vivos do Orpheu952.
Não nos cabe analisar e investigar o tipo relação, ou os vários tipos de relação,
entre Ferro e Almada que, apesar dos vários cismas que lhes identificamos, não se podem
desvincular. Temos vários exemplos, dos quais destacamos a capa da autoria de Almada
de A Idade do Jazzband (1923), as inúmeras colaborações do artista plástico para o órgão
da propaganda salazarista encomendadas por Ferro (para as quais remetemos, a título de
exemplo, para o cartaz de propaganda à Constituição de 1933) ou o selo que ilustrava o
slogan do Estado Novo «Tudo pela Nação, nada contra a Nação»953, entre outros.
Mantendo o mesmo procedimento técnico usado para todas as epístolas tratadas
ao longo destas páginas, terminamos este capítulo com a transcrição da segunda carta de
Almada Negreiro tutelada na Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento e cujo
conteúdo foi contrastado com a edição do Diário Popular de 1974, supostamente
transcrito por o benemérito da fundação de Rio Maior. Afirmamos esta suposição pois a
palavra «Amigo» no vocativo da carta transcrita no periódico português encontra-se em
maiúscula, algo que não nos parece evidente no manuscrito, e, já no corpo da missiva
«Você», igualmente com letra capital, não coincidindo com o original e, coincidindo,
possivelmente, com um olhar reivindicativo de António Quadros.
[JAN a AF, Granja “El Henar”, S.A. (riscado e substituido por Principe 12),
FAQ]
Meu querido amigo e companheiro
Apresento-lhe dois escritores hespanhoes, os quaes aprecio além
de suas respectivas artes como bôa gente. O facto de ser a você, a que os
apresento dá-me bastante confiança sobre a maneira como eles verão
Lisbôa, a nossa querida Lisbôa, pela primeira vez. Dois dias que ahi vão é
pouco para amar a nossa inolvidavel terra, em todo o caso um Antonio
Ferro por companhia é o bastante para atropelar todas as leis do espaço e
950

Fernanda de Castro (1988), op. cit, vol. I, p. 271.
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do tempo. Os nomes dos meus dois amigos são: Antonio Robles e Pepe
Lopez Rubio. São dois bellos representantes das amizades artísticas que
encontrei no meu Madrid. Se a Hespanha que eles ali representarão não é
a mais oficial é contudo a de mais solido futuro. Ahi os tem.
-----------------------Estive esperando as suas noticias e nada. Surprehendeu-me o seu
silencio.
Peço-lhe o favôr de cumprimentar por mim a Maria Fernanda e os
matrimónios Menezes e Guerra. A você um incondicional abraço do seu
amigo e velho camarada
Almada954

2.14. 1931: A última carta de Ramón a Ferro e as primeiras de Díez-Canedo
De novo, por intermédio de Ortega y Gasset, surge a oportunidade de Ramón
viajar à América, pondo-o em contacto com a presidente dos Amigos del Arte de Buenos
Aires, Elena Sansineda de Elizalde955.
El Sol, o diário de principal colaboração de Ramón, passa por uma profunda crise.
Não se tratava de perda de leitores ou de influência editorial, mas sim de um constante
encarecimento da matéria prima, o papel, ao que também há que somar-lhe as exigências
políticas a exigirem mais atenção ao partido e menos ao jornalismo honesto. As
circunstâncias em que tal acontece são descritas em Automoribundia (1948), tal como na
biografia Ramón Gómez de la Serna – Vida y Gloria (1988):
El propio don Nicolás María Urgoiti, su fundador, terminó renunciando a
su diario y abandonó su despacho de gran jefe. Le siguieron, en noble actitud de
fidelidad, su director, Félix Lorenzo, Ortega y Gasset y el propio Ramón.
Urgoiti creó entonces Crisol, que fue como una continuación de las
intenciones honradamente profesionales del antiguo Sol[…].
Ramón pasó a Crisol, como luego lo haría a Luz, en permanente lealtad a
don Nicolás María Urgoiti, que fue uno de los hombres que más llegó a admirar
en su vida.956
A lealdade a Urgoiti957 levou Ramón para as páginas de Crisol958 e, como
comprovaremos mais adiante, esta informação biográfica, aparentemente irrelevante, é
de enorme importância para a presente tese.
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A proclamação da Segunda República Espanhola traz a política ao ambiente de
Pombo, ao que Ramón recomenda moderação. Ao entusiasmo tem de suceder a reflexão,
de modo que o dinamizador da tertúlia do Café da Calle Carretas convida todos a
refletirem em casa porque a «Sagrada Cripta» nunca foi para falar de política959.
Finalmente, no Verão de 1931, Gómez de la Serna viaja de transatlântico rumo à
República Argentina. Em Buenos Aires é muito bem-recebido, principalmente devido às
suas colaborações em La Nación, que lhe alargou a influência a outros países hispanoamericanos.
Conhece Luisa Sofovich, e, como depreendemos pelas palavras de Ramón, a sua
vida adquire um novo rumo em Buenos Aires960. Note-se que Gómez de la Serna só
regressará da sua viagem à América em Fevereiro961 do ano seguinte, na companhia de
Luisa e do seu filho. No entanto, 1931 é ainda o ano de publicação de Elucidario de
Madrid e do importantíssimo Ismos.
Entendemos que a leitura de Ismos (1931) deve ser obrigatória para quem quiser
conhecer o perfil literário de Ramón Gómez de la Serna. No nosso caso, para além de nos
fazer refletir engenhosamente sobre tantos dos ismos inerentes ao século XX, ajudou-nos
a identificar como a presença portuguesa esteve presente, ou afetou, essa visão
ramoniana.
Destacamos a presença de Almada Negreiros no capítulo dedicado a Picasso, e à
própria perspectiva Ramón sobre o picassismo na representação de naturezas mortas e
formas geométricas:
Para que se note bien el doble sentido sincero de Picasso, basta estudiar
este encararse con la botella de anís del Mono losangeada de pequeños cuarterones
de cristal; no es un detalle baladí ni españolista, sino última evocación de sus
arlequines y respuesta plástica al losangeado colorista de aquél momento que
copió tanto, última estilización delirante, podríamos decir, muy parecida a la que
también hace el clarividente artista portugués Almada, con una sola hoja de
“Gillette”, con sus tres ranuras como botones negros, diese la impresión pictórica
de la prostrera e insobrepasable estilización de Pierrot, su obsesión de capricho
frente a la obsesión arlequinesca de Picasso.962
A parecença evidenciada entre Picasso e Almada Negreiros em Ismos (1931) é
digna de nota. Contudo, mais importante para o nosso estudo é a alusão ao «Klaxismo»,
inerente à revista Klaxon brasileira, na qual o nome de Ramón aparecera citado no
manifesto Nós (1922).
É deveras importante salientarmos como Ramón enuncia que «Todas las páginas
de Klaxon están llenas de taponazos de champagne de las frases.». Quem introduziu
Ramón nas páginas e na leitura de Klaxon, ao ponto de este dedicar-lhe um capítulo de
quase três páginas em Ismos? A resposta parece clamar em evidencia após o presente e
exaustivo estudo biobibliográfico: António Ferro.
Devemos ser cientes de como o Brasil tem um papel importantíssimo na
cumplicidade estética entre Ramón e Ferro, ao ponto de o autor português ser recordado
em terras de Vera Cruz, como o «Gómez de la Serna português»963, como bem sublinha
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Cf. Mariano Tudela (1988), op. cit., p. 160.
Cf. Ramón Gómez de la Serna [1948] (1974), op. cit., p. 556.
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Cf. Mariano Tudela (1988), op. cit., p. 166.
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Ramón Gómez de la Serna [1931] (1975), Ismos, Madrid, Guadarrama, 1975, pp. 82-83.
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Cf. Margarida Acciaiuoli (2013), op. cit., p. 326.
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Margarida Acciaiuoli, aquando do depoimento de Menotti del Picchia964, após o
falecimento de António Ferro, em 1956.
Conhecedores deste facto (e recordando os ensaios de Ramón nas páginas da
revista America Brasileira de Elysio de Carvalho), reveste-se da maior importância
procedermos à transcrição de alguns parágrafos de Ismos sobre o programa da Klaxon e
sobre o seu fundador, Mário de Andrade965:
El programa del klaxismo no debe leerse, porque aclara demasiado el
sentido inesperado que debería de tener, sentido infundado de esa carraca moderna
que especia y sazona la calle actual.
Mario de Andrade, que es su fundador, inventó ya antes el desvarismo, o
sea la escuela del desvarío libre, anunciando en el libro en que la creaba que en el
próximo fundaría otra.
La redacción del klaxismo debía estar en un automóvil, y así el klaxón
simbólico no estaría atado a la mesa del director en la redacción sedentaria.966
Deparámo-nos ainda com uma última referência lusitana em Ismos. Apesar de não
ser tão relevante para a cumplicidade estética entre os nossos autores, a mesma apresentase reveladora do enorme conhecimento de Ramón sobre a cultura portuguesa, aparecendo
no capítulo dedicado a um ismo igualmente apreciado por António Ferro: o
«Jazzbandismo».
Neste capítulo, Gómez de la Serna disserta sobre as características do jazz, a sua
história e de quão hipotético têm as influências prévias na arte vigente, recorrendo a um
exemplo interessante (contudo incorreto desde um ponto de vista musicológico) que teria
mais a ver com o cavaquinho português e o ukulele, do que propriamente com a guitarra
portuguesa e o banjo, como Ramón afirma:
¡Qué hipotético es eso de las influencias! En Hawai, por ejemplo, todos
los que van a disfrutar de la isla exótica, consideran su música autóctona, cuando
ha sido influida enormemente por el fado, que llevaron allí los portugueses cuando
tomaron cuenta de la isla, de tal modo que el banjo es la guitarra portuguesa
redondeada, y la agudeza metálica que le caracteriza la he oído maullante y
quejisonante en las noches atufaradas de Lisboa.967
Indubitavelmente, estamos perante uma das obras capitais de Ramón Gómez de
la Serna e um dos volumes mais importantes para compreendermos as «vanguardias» e a
sua influência artística. Ismos (1931) vai desde Apollinaire a Rivera, passando por
Picasso, Marinnetti, Chaplin e o seu Charlot, Léger, Tristan Tzara, os surrealistas e outros
muitos nomes e variadíssimos ismos.
Por sua vez, para deixarmos contextualizado este período, na capital portuguesa,
enquanto Ramón vê os seus «Aerogramas Imaginários» traduzidos por José Osório de
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Paulo Menotti del Picchia (1892-1988), escritor, pintor, jornalista, e político brasileiro, foi, junto com
Oswald de Andrade, Mário de Andrade e outros jovens artistas e escritores brasileiros, um dos participantes
da Semana de Arte Moderna de Fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. Recordamos que o
mesmo escritor apresentou António Ferro, e a sua conferência A Arte de Bem Morrer, no Teatro Municipal
de São Paulo, a 5 de Dezembro de 1922. Cf. António Ferro (1987), op. cit., p. 155.
965
Note-se que temos constância de Mário de Andrade, tal como Roland de Carvalho, ter colaborado em
diversos números da revista America Brasileira de Elysio de Carvalho, inclusivamente no nº 25 (de Janeiro
de 1924) que albergou a primeira colaboração de Ramón Gómez de la Serna nesta publicação brasileira.
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Ramón Gómez de la Serna [1931] (1975), op. cit., pp. 142-143.
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Ibidem, p.182.
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Oliveira na imprensa lusa968 e o seu gabinete de trabalho ser descrito por Reinaldo
Ferreira969 nas páginas do Repórter X, o seu congénere António Ferro continua a
manifestar o seu fascínio pela cultura norte-americana com a publicação de Hollywood,
Capital das Imagens970 (1931), outro recompilatório, desta vez incluindo as reportagens
e entrevistas efetuadas na meca do cinema americano.
Estamos no ano em que funda o Sindicato Nacional da Crítica971 e organiza, em
Setembro, o V Congresso Internacional da Crítica Dramática e Musical em Lisboa, ao
qual assiste Luigi Pirandello, reconhecido escritor italiano e fervoroso apoiante do
fascismo de Mussolini, entre outros intelectuais que colocam Portugal nas páginas
culturais da imprensa internacional.
António Ferro conhecera Pirandello no ano anterior em Praga, durante o IV
Congresso da Crítica, e aliciou o italiano a participar no congresso em Portugal que teve
a duração de onze dias, de 18 a 28 de Setembro.
É no âmbito do V Congresso Internacional da Crítica que se estreiam dois dos
mais importantes filmes da cinematografia portuguesa972. Referimo-nos a Douro, Faina
Fluvial, que estreia Manuel de Oliveira973 como realizador, e de A Severa de Leitão de
Barros974, o primeiro filme sonoro português, que conta a célebre história da prostituta
Maria Severa Onofriana, com argumento baseado na peça homónima escrita por Júlio
Dantas em 1901.
O cinema português assumiu o protagonismo no festival, marcando o início da
obra de Manuel de Oliveira (o cineasta mais proeminente da cinematografia portuguesa,
com bastante mais reconhecimento no estrangeiro do que em Portugal) e consagrando
Leitão de Barros como um dos grandes nomes da «época de ouro» do cinema português
durante os anos 30 e 40. Tem particular interesse constatarmos o nome de Ferro na
retaguarda, como promotor de Oliveira e de Leitão de Barros (aliás de quem era íntimo
amigo), ainda antes da criação do SPN.
É no contexto do V Congresso Internacional da Crítica que voltamos a afirmar
que a influência de António Ferro supera o seu legado no âmbito da literatura. Só a modo
de curiosidade, devemos mencionar que foi o congénere de Ramón quem moldou um dos
símbolos que as massas mais associam a «portugalidade». Referimo-nos à figura de
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Ramón Gómez de la Serna, “Aerogramas Imaginários” (trad. José Osório de Oliveira), Descobrimento
– Revista de Cultura, vol. I, 1931, reproduzido em Boletín Ramón nº8 (2004), ed. cit., pp. 48-56.
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Veja-se o artigo “As excentricidades célebres de escritores e artistas”, no qual também encontramos o
nome de António Ferro como “camarada” de Reinaldo Ferreira, onde Ramón “leva a palma” devido à
excentricidade do seu escritório e à excentricidade da sua relação com Carmen de Burgos que, segundo o
Repórter X, “podia ser sua mãe e que é [...] sua companheira”. Veja-se Repórter X [Reinaldo Ferreira], “As
excentricidades célebres de escritores e artistas”, Reporter X, Ano 2, nº 73, 25/XII/1931, pp. 12-21.
Reproduzido nos anexos como Figura 98.
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António Ferro, Hollywood capital das imagens, Lisboa, Editorial Portugal Brazil/Sociedade Editora
Arthur Brandão & Cia., 1931.
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Igualmente, António Ferro inicia um mandato, que terá a duração de dois anos, como Presidente da
Associação da Crítica.
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Cf. Luís de Pina, História do Cinema Português, Mem Martins, Europa-América, 1986, pp. 66-68.
973
Note-se que Manoel Oliveira (1908-2015) foi o cineasta português com mais reconhecimento
internacional da insipiente história do cinema português, sendo igualmente conhecido como o realizador
mais longevo da sétima arte, falecendo aos 106 anos.
974
Figura à qual já aludimos anteriormente, Leitão de Barros (1896-1967) foi um jornalista, dramaturgo e
cineasta português, que se destacou na cinematografia portuguesa, e mundial, por antecipar, sem bases
teóricas, todo um movimento cinematográfico que se dedicou à prática da antropologia visual. É o autor da
primeira docuficção portuguesa e segunda etnoficção mundial na história do cinema, Maria do Mar (1930),
tendo sido Moana (1926), de Robert Flaherty, a primeira. Entre várias obras destacam-se A Severa (1931),
Ala-Arriba (1942), Camões (1946) e A Ponte Salazar Sobre o Rio Tejo (1966). Ativo colaborador do
SPN/SNI, foi, desde a juventude, um dos grandes cúmplices de António Ferro.
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cerâmica do Galo de Barcelos que, de souvenir para os participantes do Congresso da
Crítica, acabou por ser entronizado no decorrer da Exposição do Mundo Português de
1940975, como veremos mais adiante.
O Diário de Notícias acompanha de maneira privilegiada todo o evento, pondo
em destaque o seu «enviado especial», António Ferro, que, na qualidade de crítico, e não
de jornalista, fora eleito presidente da Federação Internacional da Crítica976. Ferro era
bem consciente da repercussão que o V Congresso Internacional da Crítica teria na
imprensa internacional, promovendo Portugal fora de portas, dando assim, ainda que de
maneira não oficial, os seus primeiros passos como homem de propaganda.
Ao estudarmos o papel dos intelectuais espanhóis vinculados a Ferro (e em
paralelo à figura de Gómez de la Serna), neste período em que já se afigurava a vocação
propagandística que o levaria a assumir o leme do SPN, encontrámos outra personalidade
que, aproveitando as páginas desta tese, queremos reivindicar e associar (com
documentação inédita) ao nosso autor. Estamos, portanto, a referir-nos a Enrique DíezCanedo.
Note-se que, ao investigarmos o espólio de cartas de Gómez de la Serna
endereçadas a António Ferro, encontrámos uma escassa, mas interessante,
correspondência de Díez-Canedo que vincula o poeta, tradutor e crítico literário espanhol,
oriundo da localidade raiana de Albuquerque (na província de Badajoz), com o casal
Castro/Ferro.
Referimo-nos, concretamente, a quatro cartas inéditas (cinco, se considerarmos
quatro páginas manuscritas em francês), compreendidas entre 1931 e 1933, sendo as duas
primeiras missivas, datadas de 8 de Setembro e 6 de Outubro de 1931, respetivamente,
endereçadas ao jornalista português desde a capital de Espanha.
Nestas primeiras missivas, encontramos Díez-Canedo vinculado com o V
Congresso Internacional da Crítica e ficamos com a certeza, através das palavras do
crítico espanhol, que o mesmo já tivera trato pessoal com António Ferro anteriormente,
o que nos remete para as visitas madrilenas de 1929 (inclusivamente antes), ou, até
mesmo em território português, tendo em conta a lusofilia de Díez-Canedo.
[EDC a AF, (Madrid) Enrique Díez-Canedo, 8/IX/1931, FAQ]
Sr. D. Antonio Ferro
Mi ilustre y distinguido amigo: El embajador de Portugal en
España me ha invitado a asistir al Congreso de la Crítica que ha de
celebrarse en Lisboa desde el día 28, dando carácter oficial a su invitación,
y me ha dicho que me dirigiera a usted para obtener toda clase de detalles.
– He aceptado con gratitud la invitación para mí tan honrosa y quisiera
conocer el programa de los trabajos, a fin de ver en qué forma puedo
contribuir a ellos personalmente. – Esto me ofrece ocasión de tratar de
nuevo con usted, renovando así en grato afecto de otras ocasiones. Me
pongo, pues, a su disposición, y en espera de sus noticias me reitero muy
suyo amigo y servidor, q. l. e. l. m.977
Enrique Díez-Canedo
C/Antonio Maura, 2978
975

Cf. Orlando Raimundo (2015), op. cit., pp. 137-140.
Cf. Ibidem, p. 130.
977
Abreviatura formal em espanhol de que le estrecha la mano, atualmente em desuso.
978
Disponível na FAQ com a seguinte cota: 0144-00001.
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Documentalmente, percebemos que Díez-Canedo foi convidado a participar no V
Congresso da Crítica Dramática e Musical pelo embaixador de Portugal em Espanha e
que o evento celebrar-se-ia a partir de dia 28, sendo que a sua aceitação o obriga a pôr-se
em contacto direto com o organizador do evento.
Como sabemos, a organização está a cargo de António Ferro, igualmente o
fundador português do Associação da Crítica Dramática e Musical (convertida em
Sindicato Nacional da Crítica em 1933979), daí que não nos produza nenhuma estranheza
que as quatro folhas que encontrámos catalogadas como carta na Fundação António
Quadros – Cultura em Pensamento, sejam de facto um importantíssimo discurso da
autoria de Díez-Canedo que ficou na posse de António Ferro e que deverá receber
particular atenção em futuros estudos de iberismo cultural.
Destacamos então estas quatro quartilhas manuscritas980 por Enrique DíezCanedo, cujo idioma não é peninsular, mas sim francês. Tal facto não nos produz qualquer
tipo de estranheza, pois, contextualmente, estamos perante um documento inserido num
congresso internacional com participantes oriundos de 15 países diferentes, e, neste
período, a língua francesa era a mais importante língua veicular.
Mas, para além do uso da língua franca, o extremeño dirige-se ao público do
Congresso da Crítica em Lisboa como um espanhol que vem a Portugal recordando uma
passagem por Paris onde, desde a capital francesa, pôde vislumbrar o génio comum dos
dois povos peninsulares e encontrar-se com o espírito do qual iria nascer a grandeza das
duas literaturas, divididas entre o lirismo português e o dramatismo espanhol.
Díez-Canedo adentra-se, em francês, pela natureza que irmanou estas duas
grandes nações ibéricas e pelo seu desenvolvimento histórico paralelo num porvir que
deve ser de mútua compreensão, de estreita fraternidade e que se encontram unidas no
que há de mais puro e desinteressado nos versos de um poeta: Gil Vicente.
Esta evocação da grande figura peninsular, com que Díez-Canedo se encontrou na
«Exposition D’Art Portugais» de Paris, fez-se com o desejo de homenagear Portugal, o
seu passado amplo de mundo com navegações e descobertas, ainda mais ampliado pela
obra dos seus escritores e artistas.
Até aqui a oratória do crítico espanhol poucas informações nos trouxe para além
da sua reconhecida lusofilia, porém, numa dessas quatro páginas encontramos um
parágrafo no qual Díez-Canedo expressa publicamente que os seus colegas de Madrid
estão a ponto de fundar a sua própria associação de crítica e que o mandataram para
transmitir aos congéneres portugueses e das demais nações que se sentem representados
e compartem a necessidade da realização do Congresso de Lisboa. O possível discurso
de Canedo finda com uma despedida fervorosa e republicana, remetendo este documento,
datado e assinado, para 19 de Setembro de 1931.
Por sua vez, a segunda carta, enviada também desde a capital de Espanha escassos
dias depois (a 6 de Outubro), ajuda-nos a situar a presença de Díez-Canedo em Lisboa
durante o V Congresso da Crítica Dramática e Musical, tal como a admitir que o mesmo
tenha proferido este importante discurso (herdeiro do iberismo cultural de Oliveira
Martins) perante um público oriundo de vários países.
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Veja-se mais sobre este organismo associativo em Mariana Carvalho Calado, «Em torno do Sindicato
Nacional da Crítica – algumas notas sobre a crítica musical nos primeiros anos do Estado Novo», IV
Encontro Nacional de Investigação em Música: livro de resumos, Lisboa, Biblioteca Nacional, 2014.
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E rasuradas com o que nos parece ser dois tipos de caligrafia, porém, nada significativo em termos de
deterioro ou manipulação do original. Não se descarta que sejam correções de última hora para uma possível
leitura em público ou publicação. Disponíveis na FAQ com a seguinte cota: 0144-00002-1/4.
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[EDC a AF, (Madrid) Enrique Díez-Canedo, 6/X/1931, FAQ]
Sr. D. Antonio Ferro
Mi querido amigo: a mi regreso he encontrado tanto que hacer,
retrasado por las deliciosas jornadas de Portugal, que hasta ahora no me ha
sido posible decirle desde aquí, nuevamente, mi maravilla y mi
reconocimiento. He escrito una breve impresión para “Crónica” y voy a
hacer en seguida unos artículos en “El Sol”. De nuestra asociación se
echarán las bases, creo, en una comida de críticos teatrales que tendremos
el domingo o el lunes próximo. Todos me han preguntado con gran interés
por Lisboa, y han escuchado de mi lo que es de ley. En todas las
conversaciones ha salido, por supuesto, su nombre, con el de Fernanda de
Castro, a la que le ruego transmita mi más fervoroso recuerdo.
Mande siempre como guste a su amigo
E. Diez-Canedo981
Seguramente será do interesse de estudos futuros aprofundar a relação de DíezCanedo e do associativismo da crítica espanhola com o associativismo português que,
segundo as informações que dispomos, nos parece haver sido pioneiro enquanto grémio,
contudo, essa possibilidade não se nos afigurou viável no contexto da presente tese.
O que não nos supõe dúvidas é que a figura de António Ferro (e de sua esposa
Fernanda de Castro) sai reforçada em território espanhol onde, segundo o crítico
espanhol, o nome do futuro homem da propaganda salazarista aparece nas conversas e ao
qual Enrique Díez-Canedo corresponde como «es de ley», isto é, com a consideração que
lhe é devida. Consideração que foi real e mútua e à qual aludiremos, no momento
oportuno, com as restantes duas cartas, correspondentes a 1932 e 1933.
De volta ao cerne da nossa investigação, após esta aportação documental inerente
a um intelectual celebrado, como vimos, por Ramón na sua tertúlia sabatina de Pombo982,
podemos afirmar que se os anos 20 foram os anos do sucesso e de grande reconhecimento
para Gómez de la Serna, os anos 30 foram-no para António Ferro, não como escritor, mas
como homem de ação cultural conotada como um regime político.
Como acabamos de ver, 1931, de forma simbólica, é o ano do arranque da carreira
de homem de propaganda, com a organização do V Congresso Internacional da Crítica e,
no caso de Ramón Gómez de la Serna, o ano transatlântico que, como a sua biografia nos
demonstra, será determinante para o seu futuro após a eclosão da Guerra Civil Espanhola
em 1936. É, igualmente, o último ano em que temos constância da existência de relação
epistolar entre os nossos autores, provada com uma única missiva enviada antes da
viagem de Ramón à América, isto é, nos meses prévios ao Verão de 1931.
Como várias das cartas de Ramón que estudámos, esta última apresenta uma
riqueza de conteúdo que acreditamos ser de extrema utilidade, nomeadamente, no âmbito
da literatura ibero-americana, uma vez que podemos constatar como a cumplicidade
Gómez de la Serna e António Ferro vai mais além da Península Ibérica e chega ao Brasil
e à Argentina.
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Disponível na FAQ com a seguinte cota: 0144-00003.
Recordemos que Ramón organiza um ágape a Díez-Canedo no Café Pombo em 1922, o qual
mencionámos no momento oportuno e na cronologia correspondente.
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Note-se que esta última carta (penúltima na ordem original da FAQ) prova como
Ramón tinha intenção de passar por Lisboa antes de embarcar para Buenos Aires, mas
que afinal sairá de Vigo.
Não podemos afirmar com certeza que Ramón tenha embarcado no transatlântico
«Cap Arcona» na cidade galega, pois tal não vem explícito em Automoribundia (1948),
nem nas várias obras biográficas de conteúdo fidedigno que consultámos. No entanto,
parece-nos bastante plausível que assim seja, quer pela localização atlântica do porto de
Vigo, quer pela significativa emigração galega do final do século XIX, e princípios do
XX, para a América do Sul, particularmente para a Argentina.
Como anteriormente mencionámos, a publicação de Ismos (1931),
particularmente o capítulo «Klaxismo», é importantíssima para a nossa investigação.
Note-se que Ramón manifesta a Ferro a sua intenção de, no regresso da sua viagem à
Argentina, passar pelo Rio de Janeiro e dar as suas conferências.
Este dado, em si, já é significante, mas juntemos-lhe o pedido de Ramón a António
Ferro para que contacte com «Andrade» para que se possa ocupar disso. Esta solicitação
de Gómez de la Serna é justificada por não ter conhecimento onde habita o brasileiro.
Supomos que se refere a Mário de Andrade983, e não a Oswald de Andrade984,
apesar de António Ferro ter relações privilegiadas com ambos desde a sua viagem ao
Brasil em 1922.
Recordemos que Mário de Andrade é o visado no capítulo «Klaxismo» de Ramón
e, dos dois intelectuais brasileiros, aquele que mais fortemente conotado está com o
movimento da vanguarda brasileira, contudo, a ambiguidade da referência «Andrade»,
leva-nos a não descartar que Ramón possa estar a referir-se a Oswald de Andrade, ao qual
já aludimos em capítulos anteriores.
Em caso de notícias sobre este assunto das conferências no Brasil, Ramón envia
o seu contacto na Argentina em casa de outro bem conhecido de António Ferro, o
impulsionador do Ultraísmo, Guillermo de Torre.
Interessantíssima é a menção da revista Sur por parte de Ramón. Não conseguimos
discernir se esta referência advém de um pedido prévio de colaboração de Ferro ou se é
uma sugestão de Ramón para que o português participe com um artigo sobre o «tema
optimista del Brasil». Devemos mencionar que Ramón se refere a esta revista literária
argentina como «la revista mejor de la Argentina y la que mejor paga».
Vincular a qualidade literária à boa remuneração dos colaboradores, é algo a ter
em conta, pois note-se que à revista Sur associamos, posteriormente, uma editorial
homónima. Ambas fundadas pela escritora Victoria Ocampo, Sur é uma revista literária
emblemática da Argentina, à qual estão conotados nomes como José Ortega y Gasset,
Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo e Guillermo de Torre, entre outros, sendo que todos
os citados mantiveram estreito contacto com Ramón Gómez de la Serna.
Não foi possível encontrar António Ferro como colaborador da revista Sur
argentina e cremos que tal não se concretizou devido ao contexto histórico que Ferro vivia
em Portugal, com a emergência de Oliveira Salazar e a sucessiva proclamação do Estado
Novo. No entanto, este assunto merece um estudo mais aprofundado em hemerotecas para
983

Mário de Andrade (1893-1945) foi um multifacetado intelectual brasileiro, considerado um dos
pioneiros da poesia moderna brasileira com a publicação de seu livro Pauliceia Desvairada (1922),
catapultando-o para figura central do movimento de vanguarda brasileira.
984
Oswald de Andrade (1890-1954), escritor, ensaísta e dramaturgo brasileiro, foi um dos promotores da
Semana de Arte Moderna de São Paulo em 1922, tornando-se num dos grandes nomes do modernismo
literário brasileiro. Colaborou na revista Contemporânea de José Pacheco e foi casado com Tarsila do
Amaral, intelectual brasileira com quem Fernanda de Castro manteve uma próxima relação de amizade.
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se comprovar, com exatidão, a existência ou não dessa possível colaboração de Ferro na
Argentina.
Apesar da carta timbrada com Velásquez, 4, Madrid, que nos pode induzir em erro
de datação, pois Ramón, em 1931, já residia no nº 38 da Calle Villanueva, o conteúdo
desta última epístola a Ferro permitiu-nos uma datação aproximada, principalmente pela
referência ao jornal Crisol. Infelizmente, estamos perante um dos poucos fragmentos que
não conseguimos interpretar, paleograficamente, na íntegra, logo não podemos avançar
com exatidão todas as palavras do autor das greguerías. Gómez de la Serna confirma que
já falou em Crisol com Valentín Álvarez, que é quem se ocupa de assuntos sobre Portugal.
Acreditamos tratar-se do mesmo Valentín Álvarez, que levou à cena Los medio seres
(1929), bastante próximo de Ramón e Ortega y Gasset, e que, provavelmente, também
tenha tido a possibilidade de contactar com António Ferro aquando das suas passagens
por Espanha.
A ausência de uma palavra, um espaço em branco no documento original
(possivelmente o verbo «mencionar»), não nos permite interpretar com exatidão as
palavras de Ramón. No entanto, parece-nos que o espanhol confirma a Ferro que passou
uma informação em Crisol, através de Álvarez, e que frisara a este para ter o cuidado de
não mencionar o nome de Ferro, esse português, para recordar o prólogo de Leviana
(1929), que «dá a impressão de que está ao facto de tudo».
O contexto, em que as palavras do autor de Pombo aparecem, dá-nos a sensação
de que numa missiva prévia António Ferro terá avançado com alguma informação
relevante sobre Portugal, não seria de estranhar que fosse relativa a publicitar em Espanha
o V Congresso Internacional da Crítica, mas, como em outras circunstâncias, ao não
dispormos de mais informações, não passamos do âmbito da especulação.
Os anos de cumplicidade entre os nossos autores, comprovados pela epistolografia
inédita, terminam nesta carta de 1931. Porém, não nos parece que se tenha posto um ponto
final à relação neste ano. Acreditamos que António Ferro tenha respondido a Ramón e,
inclusivamente, tenha contactado com «Andrade» para as conferências que não se
realizaram, pois, no ano em questão, Ramón esteve, para além da Argentina, no Chile e
no Paraguai, mas não encontramos qualquer menção à sua presença no Brasil985.
Comprovemos a nossa argumentação com o registo da última carta original de
Gómez de la Serna ao seu congénere António Ferro:
[RGS a AF, Ramón Gómez de la Serna, Velázquez, 4. Madrid, sem data, FAQ
nº28]
Mi querido y gran Ferro:
Iba a pasar por Lisboa pera ya salgo por Vigo.
Quisiera a mi vuelta de la Argentina dar las conferencias en Rio.
No sé donde habita Andrade pero si Ud. le puede decirle algo se podría
ocupar de eso.
Mis señas en la Argentina son en casa de
Guillermo de Torre
C/ Uruguay nº634
Allí pueden escribirme si hay algo de lo del Brasil.
Si puede escribir un artículo para Sur, la revista mejor de la
Argentina y la que mejor paga – ha de ser algo referente a América, Ud.
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Ramón Gómez de la Serna [1948] (1974), op. cit., pp. 548-556.
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puede utilizar el tema optimista del Brasil. Envíemelo al mismo Guillermo
de Torre.
Ya hablé en Crisol a Valentín Álvarez que se ocupa de Portugal
para que tuviese cuidado de no (em branco) a Ud.
Con muchos recuerdos a su esposa (ilegível) abrazos de Ramón986

2.15. 1932: O ano da morte de Colombine e da visita do «académico Marinetti» a
Portugal
Como foi possível antever no capítulo dedicado a 1931, Gómez de la Serna
regressa a Espanha após a sua vista à América na companhia de Luisa Sofovich, e do
filho desta, em pleno apogeu da 2ª República.
Ramón, em 1932, continua com a sua vida social pelos cafés madrilenos, com as
suas sessões radiofónicas para a Unión Radio e viaja por Espanha, graças à sua faceta de
conferencista, levando Luisa a locais como Santiago de Compostela, Vigo, Lugo, Burgos,
Alicante, Sevilha, Segóvia e Palencia.
Têm também, neste período, oportunidade de dar uma escapada a Paris e a
Bruxelas987, passando unicamente por território português através da sua novelística, com
a publicação do já mencionado «El cólera azul», ambientado à semelhança de «El
inencontrable» – texto metadiegético de El novelista (1923) – na cidade de Lisboa e no
qual encontramos uma narrativa que deriva dos lugares-comuns, típico dos discursos
nacionalistas em voga, para uma certa subversão irónica da imagem do império colonial
português, o que não invalida o fascínio que Portugal e as suas colónias exerceram em
Ramón e o inspiraram em exotismo orientalista e recreações mitificadas do passado988,
bastante presentes em El novelista ou La Quinta de Palmyra, obras sobre as quais já
tivemos a oportunidade de nos debruçar anteriormente.
Igualmente relevante é o facto de, desde há vários meses, Ramón, em paz com
Carmen de Burgos, manter contacto frequente com a autora através de telefone e de a
visitar dominicalmente em sua casa, local onde ambos conversam sobre literatura e
Carmen partilha com o cúmplice de longa data a redação das suas memórias:
En nuestra vida hay una hermosa concesión, y los domingos por la tarde
voy a ver a Carmen de Burgos, hasta que Carmen muere la noche del 9 de octubre
de 1932.
Había yo hablado aquella tarde por teléfono con ella para vernos el
domingo, el día en que me leía sus memorias con páginas llenas de lágrimas que
no podía leerme a mí precisamente…
Por teléfono me dijo de la tórtola que tenía suelta por casa hacía años:
- No sabes cómo ha estado hoy la tórtola… Revoloteando como loca… Lo
que nunca ha pasado.
La tórtola presentía augurios de muerte, como si hubiese visto la sombra
espectrable de la Huéspeda invisible.
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Disponível na FAQ com a seguinte cota: PT-FAQ-AFC-01-001-0200-00028-01/2.
Ibidem, p. 558.
988
Cf. Ângela Fernandes (2014), op. cit., pp. 43-48.
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Quedé de luto por aquél gran corazón y pensé que desde que se va al otro
mundo alguien a quien quisimos mucho, ya estamos denunciados allí por seguir
viviendo.989
Este excerto de Automoribundia (1948) evidencia a dolorosa perda de Ramón que,
mesmo perante o assédio da imprensa da época, não escondeu os seus sentimentos,
reconhecendo a sua íntima união, ao longo de duas décadas, com Colombine.
Encontrámos nas palavras de Fernando Ponce o que consideramos ser um
excelente resumo da importância que Colombine teve na vida do autor madrileno. O
mencionado biógrafo, num pequeno parágrafo, cose a sua visão à perspectiva de
Automoribundia e reconhece o importantíssimo legado de Carmen de Burgos na obra de
Ramón. Destacamos este breve reconhecimento pela particularidade de se tratar de uma
referencia feita no final dos anos 60, na última década do Franquismo, e nos remeter para
um período em que a figura de Colombine, por razões de conservadorismo ideológico,
não contava com o devido reconhecimento. É sabido que a escritora era uma figura
proscrita da história literária aprovada pelo regime e, obviamente, censurada junto do
público e ostracizada das bibliotecas, com exceção de algumas bibliotecas pessoais nas
quais a obra de Colombine sobreviveu e hoje faz com que possamos dar-lhe ainda mais
valor do que esse, relativamente simplista, de «mulher e musa ao mesmo tempo».
A Ponce apenas lhe faltou reconhecer o mérito literário de Colombine, mas, dadas
as circunstâncias da época, o facto de não omitir e atrever-se a ressaltar a cumplicidade
intelectual de Ramón com Carmen de Burgos levou-nos a considerar que estamos diante
de um fragmento digno de nota:
Colombine fue la mujer y la musa al mismo tiempo. Su figura está ligada
a las grandes figuras bohemias de todos los tiempos que en aquel Madrid tenía un
campo abonado para desenvolver su sed espiritual y sentimental. Compartieron
juntos muchos días de amor, desalientos, esperanzas y alegrías. Colombine
encarnaba en la vida la contención vital y los delirios de la literatura. Una y otros
eran necesarios para Ramón. Gracias a Colombine, pasó horas de sosiego y de
soledad acompañada que sin duda influyeron en su actividad literaria. Muchos
años adelante, tras un final que puso a prueba la nobleza de alma de Ramón, la
recordó con las siguientes palabras en su inmortal Automoribundia: «Emprendí,
ya con pareja, la lucha por hallar el significado de la vida y poder transcribirlo,
primero para solución de mi alma… Aquella unión hizo posible la bohemia
completa, establecida en el más noble compañerismo, trabajando enfrente de la
mujer con el pensamiento en alto, sin distracción ni inquietud por huir a la
calle.»990
Retomemos o fio argumental da nossa tese, contextualizando que estamos em
1932, o ano da morte de Colombine, aquela que vinculara Ramón a Portugal há 17 anos
atrás, com a sua primeira viagem em 1915.
Apesar de circunstancial, o falecimento de Carmen de Burgos marca o primeiro
ano em que não encontramos qualquer tipo de relacionamento de Gómez de la Serna com
o país onde chegara a residir e onde cultivara fortes relações, como o que temos vindo a
analisar com António Ferro.
Igualmente, não nos foi possível encontrar qualquer menção à morte de Carmen
de Burgos no espólio da Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento. Não
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Ramón Gómez de la Serna [1948] (1974), op. cit., p. 560.
Fernando Ponce (1968), op. cit., pp. 26-27.
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podemos deixar de manifestar a nossa estranheza, pois, como temos vindo a demonstrar
ao longo desta tese, o autor das greguerías fazia frequentemente menção a Colombine,
nos cumprimentos, enviados ao casal Castro/Ferro e sabemos que, tanto António Ferro
como Fernanda de Castro, tiveram trato e proximidade com Carmen de Burgos.
À parte das publicações dedicadas a Ferro em El Liberal ou a Colombine em
Ilustração Portuguesa, o melhor exemplo dessa proximidade prende-se com Fernanda de
Castro e com uma carta enviada (tudo indica em 1924) por Carmen de Burgos desde El
Ventanal. Optámos por omitir esta missiva no capítulo dedicado a esse ano, pois julgamos
ser mais pertinente mencioná-la agora de forma a justificar a nossa estranheza ao silêncio
em Portugal em relação à sua morte.
Para além da homenagem em memória de Colombine feita por Ana de Castro
Osório, na publicação Portugal Feminino991, não nos foi possível confirmar se existiu
mais algum eco do seu falecimento na imprensa portuguesa, nomeadamente no Diário de
Notícias e no Diário de Lisboa, órgãos de comunicação social aos quais encontramos
António Ferro bastante vinculado. Igualmente identificamos a ausência de qualquer
menção a Carmen de Burgos no livro de memórias de Fernanda de Castro editado em
1988.
Note-se que Ao Fim da Memória (1988) evoca as memórias da esposa de António
Ferro desde 1906 até 1987 e, com exceção de Unamuno992 e de uns versos dedicados por
António Ferro a Sevilha993, pouco mencionam Espanha e nada recordam sobre
Colombine e Ramón.
A leitura prévia da seguinte carta de Carmen de Burgos a Fernanda de Castro
alimentou a nossa espectativa de encontrar nos dois volumes de Ao Fim da Memória
alguma referência à autora espanhola, algo que não foi possível.
No entanto, como veremos, é muito provável que Colombine tenha lido Cidade
em Flor (1924) de Fernanda de Castro. Pela cronologia, tudo indica que tenha sido esta
obra, que contou com a ilustração da capa feita por Bernardo Marques, a mesma que
Carmen leu e desfrutou em recital pela própria poetisa portuguesa.
A apreciação positiva, e a intenção de fazer menção à obra de Fernanda de Castro
em Espanha, ilustrada com uma fotografia da esposa de Ferro, por parte de Carmen de
Burgos é digna de nota. Contudo, desconhecemos se tal resenha foi publicada e, na
fundação que guarda o legado da família Ferro, não encontrámos mais referências a
Colombine e a Fernanda de Castro que fossem para além da missiva mencionada ou das
alusões feitas por Ramón nas cartas em estudo.
Por último, procedemos a uma leitura atenta da derradeira obra de Fernanda de
Castro, Cartas Para Além Do Tempo (1990), que, na linha dos dois volumes de memórias
da esposa de António Ferro, se compõe por 25 cartas enviadas por uma autora já em fim
de vida a figuras marcantes da sua rica biografia.
A par de uma introdução, também em registo de carta, por parte de João Bigotte
Chorão, podemos encontrar estas missivas, em fim de vida da escritora, dirigidas a Cecília
Meireles, a Pirandello, a Maeterlinck e à sua esposa, a Drummond de Andrade, a
Bernardo Marques, a Leitão de Barros, a Mircea Eliade, a Ary dos Santos, a alguns
familiares e amigos anónimos no mundo cultural e, uma última, intitulada «Ao Meu
Marido, António Ferro».
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Cf. Concepción Núñez Rey em Carmen de Burgos (2018), ed. cit., pp. 1342-1343.
Cf. Fernanda de Castro (1988), op. cit., vol. I, p. 271.
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“A Espanha é bailarina em cujo peito/Tu és, Sevilha, ensanguentada flor./Cidade onde o arco-íris cai
desfeito,/Minha Sevilha bêbeda de cor.” – Versos de António Ferro citados por Fernanda de Castro. Ibidem,
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Para além da ausência de Colombine, algo que até pode ser justificado por uma
presumível erosão da memória de Fernanda de Castro (note-se que passaram 58 anos
desde a morte de Carmen de Burgos até à publicação destas cartas em 1990), surpreendenos a quase total ausência do país vizinho nesta obra (ela própria com resenhas
panegíricas em La Gaceta Literaria de Giménez Caballero, no final dos anos 20, como
pudemos demonstrar), sendo, uma vez mais, o reitor de Salamanca994 o único a merecer
ser recordado na carta final dedicada ao seu finado marido, numa breve comparação, mas
contundente em reconhecimento de prestigio e de carácter para ambos, Unamuno e
Ferro995.
Veja-se a transcrição da epístola Colombine a Fernanda de Castro, cujo conteúdo
nos remete para o ano de 1924.
[CB a FC, (Portugal) Carmen de Burgos “El Ventanal” Estoril, sem data, FAQ]
Exma. Srª. Fernanda de Castro
Mi querida amiga. Su bello libro, que estaba impaciente por leer,
viendo la merecida acogida que en la prensa y el público ha tenido, me
trajo el recuerdo del encanto con que V. nos recitó las primicias de sus
versos.
En conjunto resulta una hermosa obra que se aparta de lo vulgar, y
que une a su gran inspiración una rara pureza de forma.
Quisiera que me enviase V. un retrato suyo para ocuparme de su
libro en España.
Espero que aproveche un hermoso día de sol para venir por Estoril.
Yo ahora apenas voy a Lisboa y deseo mucho verla.
Mis saludos a su esposo, un beso al precioso pequeñuelo y V. la
más cordial enhorabuena de su amiga y admiradora
Carmen de Burgos
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A figura de Miguel de Unamuno é a única que assume destaque na trilogia de livros que Fernanda de
Castro dedica à compilação das suas memórias. Veja-se como a esposa de António Ferro recorda o perfil e
o caráter do autor biscainho:
“Perguntaram-me um dia, já não sei a propósito de quê, se, de facto, Unamuno era, como se dizia,
um homem duro, um «bicho-do-mato». Não respondi logo, fiquei um momento a situá-lo na memória, a
recordar a sua voz grave, os seus silêncios, a sua bela cabeça de castelhano, os seus olhos agudos, a sua
boca austera que raramente sorria. Sim, era bem o autor de El Sentimiento Trágico de la Vida e de Vida de
Don Quijote y Sancho, Dom Quixote dos nossos dias a esgrimir com inimigos bem mais perigosos do que
os inofensivos moinhos.
Não era fácil fazer sorrir D. Miguel de Unamuno: ou falava de coisas graves com ar grave, de
coisas profundas com ar profundo, ou mergulhava num silêncio denso que ninguém ousava perturbar. Mas
Unamuno, como todos os grandes homens, tinha o seu calcanhar de Aquiles: à mesa, quando passeava,
quando conversava, ia recortando com as pontas dos dedos, figurinhas de papel, bonecos, pássaros,
borboletas, tão delicadas, tão graciosas, que parecia milagre terem saído das suas mãos aparentemente
rudes. Quem quisesse chamar a atenção de Unamuno, despertar o seu interesse ou a sua simpatia, não lhe
falasse da sua obra, da sua filosofia, do seu sentido profundo da vida, mas das suas bonecas, das suas
figurinhas de papel. Então sorria, descia do seu pedestal e era o mais simples dos homens, deixando, enfim,
vir à superfície o que nele havia de mais humano e de mais fraternal.”. Ibidem, p. 271.
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«Tu, como Unamuno, que tão bem conheceste, dizias como ele: “eu sou eu e mais ninguém”, embora
fosses a mais generosa das pessoas. E dizia-lo com uma certa petulância, com um certo “convencimento”.».
Fernanda de Castro (1990), op. cit., p.162.
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Ramón me encarga que la salude a V. y a su esposo, mientras el
cumple el grato deber de darle las gracias.996
Aqui temos mais uma prova da relação pessoal e da cumplicidade entre os casais,
quer por Lisboa, quer pelo Estoril, sendo o «precioso pequeñuelo» o filho mais velho de
António Ferro e de Fernanda de Castro, António Quadros.
Evidenciada a notória ausência de referências ao falecimento de Carmen de
Burgos numa sociedade portuguesa cada vez mais conservadora e a caminhar para a
instauração do Estado Novo, centremo-nos, neste momento, no percurso biográfico do
nosso autor português.
Este é o período em que António Ferro, sem alentar um novo fôlego à sua carreira
literária, estreia, primeiro, no Teatro da Trindade, em Lisboa, a sua peça O Estandarte997,
uma obra em três atos, com um elenco de luxo, que evidencia a mundivisão política de
Ferro, numa narrativa998 cada vez mais afim à União Nacional, o partido único criado no
ano anterior por Salazar999. A peça é posteriormente levada à cena, a 20 de Maio, a norte
do país, no Porto, sendo apresentada ao público no Teatro Sá da Bandeira.
Neste mesmo ano de 1932, António Ferro conhece pessoalmente e entrevista
Oliveira Salazar para o Diário de Notícias, onde era redator principal. Nas páginas deste
periódico publica cinco entrevistas, entre os dias 18 e 24 de Dezembro, que seriam
publicadas à posteriori em formato de livro com prefácio do próprio ditador português,
sob o título Salazar, o Homem e a Sua Obra (1933)1000. Evidentemente, a partir deste
período, a figura do ditador português supera em influência qualquer cumplicidade
estética, tendencialmente apolítica (afirmamo-lo cientes da facilidade de sermos
refutados), como a de Ramón.
Esta é a obra de Ferro que verdadeiramente tem ressonância internacional, sendo
traduzida, quase de imediato, para francês, inglês e espanhol, algo que não aconteceu com
nenhuma das obras que associamos à sua figura de literato modernista. A compilação das
entrevistas reunidas em volume, e traduzidas ainda a outras línguas (como o italiano, o
polaco e, até mesmo, o concani1001), constituiu a viragem definitiva para ambos
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Devemos salientar que o documento original se encontra reproduzido no catálogo da exposição Suroeste
(2010), no entanto a transcrição paleográfica do mesmo foi feita mediante a consulta da carta original, no
acervo de Rio Maior.
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Peça encenada por Lucília Simões, com cenários de Cottinelli Telmo, e representada por atores como
Brunilde Júdice, Erico Braga, Nascimento Fernandes, Samwell Dinis e José Gamboa. Veja-se José
Guilherme Victorino, “O teatro como manifesto político no advento do salazarismo - O caso da peça O
Estandarte, em 1932”, Estudos do Século XX, nº 18, 2018, pp. 154-168.
998
Apesar da narrativa de O Estandarte ser confusa, a intenção é clara: o herói morto é a República de
1910, e a personagem da viúva perdida num labirinto de incertezas simboliza a Pátria, à espera de um novo
herói para erguer o estandarte, que “outro não será senão Salazar”. Cf. Orlando Raimundo (2015), op. cit.,
pp. 150-151.
999
Tenhamos em conta que a União Nacional foi anunciada ao país em 30 de Julho de 1930, através de um
manifesto lido pelo presidente do ministério, General Domingos de Oliveira, e por um discurso do então
Ministro das Finanças, António de Oliveira Salazar. No entanto, os seus estatutos só seriam aprovados em
1932, sofrendo algumas alterações entre este ano e 1938. Cf. Arlindo Manuel Caldeira, «O partido de
Salazar: antecedentes, organização e funções da União Nacional (1926-34)», Análise Social, vol. 22, nº94,
1986, pp. 943-947.
1000
Veja-se António Ferro (1933), Salazar, o Homem e a Sua Obra, Lisboa, Fernando Pereira Editor, 1982.
1001
Trata-se de uma língua indo-ariana falada na Índia. Bastante próxima do sânscrito, a língua concani é
falada por toda a região do Concão, na qual encontramos o estado indiano de Goa, do qual é língua oficial.
Goa está historicamente unida a uma forte influência portuguesa desde o século XVI, ao ser a capital do
Estado Português da Índia, até à expulsão do exército português em 1961. Ao ser parte do património
colonial português, a tradução de Salazar, o Homem e a Sua Obra (1933) para concani reveste-se de mérito
puramente estratégico e de propaganda.
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intervenientes. Viragem esta prefaciada por Paul Valéry, por Sir Austen Chamberlain e
por Eugenio d’Ors.
Aproveitemos a menção ao catalão para referir que a correspondência disponível
na Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento, infelizmente, não nos remete
para esta obra que se assume como denominador comum a António Ferro. Porém, da
alusão a d’Ors, regressamos a outro importante nome da lusofilia hispânica que pode ser
contextualizado e associado indiretamente à publicação desta obra jornalística de Ferro
que deu a conhecer aos portugueses, e ao mundo, um austero professor de Coimbra,
conhecido pela sua competência financeira e com intenções reformadoras de cariz
autoritário, mas de rosto esfíngico e mais dado ao silêncio do que à publicidade.
Voltamos, de novo, à figura do intelectual espanhol Enrique Díez-Canedo que,
como veremos mais adiante, podemos assegurar recebera um exemplar de Salazar, o
Homem e a Sua Obra (1933). Centremo-nos, portanto, nas duas cartas inéditas que nos
falta analisar de um total de quatro, a par do já mencionado discurso em francês para o
Congresso da Crítica em Lisboa.
Quase um ano depois, encontramos outra carta, datada de 19 de Junho de 1932,
endereçada ao jornalista português, tal como as anteriores, desde a capital de Espanha.
Nesta terceira missiva, Díez-Canedo despede-se de Ferro, mencionando que partirá para
a América, onde passará dois meses na Universidade de Columbia, em Nova Iorque, e,
posteriormente passará umas semanas no México e em Cuba. Refere, inclusivamente o
local e data de embarque, na cidade normanda de Cherbourg-Octeville (onde se encontra
o maior porto artificial do mundo), no dia 24.
À parte destas informações, que carecem de relevância para o nosso estudo, mas
que poderão ser de interesse para outros âmbitos, encontramos constância de um envio
de uma tradução de Díez-Canedo do poema «Maternidade» de Fernanda de Castro, que
deduzimos ter sido entregue em mãos do tradutor espanhol através de Berta
Singerman1002.
As referências a Portugal e ao apreço de Díez-Canedo ao país são evidentes,
seguem um denominador comum nas cartas anteriores e corroboram os inúmeros estudos
dedicados a este grande vulto da lusofilia no seio da cultura espanhola.
Procedamos, então, à transcrição desta terceira missiva de Enrique Díez-Canedo
contextualizada neste ano de 1932:
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Esta nota de rodapé remete-nos para uma relação interessantíssima, e ainda por aprofundar entre
Fernanda de Castro e Berta Singerman (1901-1998), famosa cantora, atriz e declamadora de nacionalidade
argentina. Podemos encontrar o seu interessantíssimo espólio na Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu,
onde encontrámos a tradução (sem referência de data e autoria de tradução) intitulado «Poema de la
maternidad» de Fernanda de Castro. Igualmente, estão inventariados, em língua portuguesa, «Silêncio,
nostalgia», «A velha», «Ausência», «Se fôsse», «Estranha dor», «Caminhos», «Exílio» e «Paisagem»,
todos por datar. Avançamos ainda a entrada de Fernanda de Castro no primeiro volume das suas memórias
que adquire especial relevância para o nosso estudo (note-se a ausência do nome do «poeta de língua
espanhola», seguramente Díez-Canedo) e acreditamos ser uma mais-valia documental para futuros estudos
de cumplicidades estéticas no seio da literatura ibero-americana:
«Foi também por essa altura, em Setembro ou Outubro de 1922, que no Rio [de Janeiro] conheci Berta
Singerman e Margarida Lopes de Almeida, as duas grandes declamadoras, depois duas grandes amigas,
para quem escrevi alguns poemas, entre os quais Dia de Sol, Alegria, Poema da Maternidade, etc. Berta
encarregara um poeta de língua espanhola de traduzir os meus poemas, mas talvez porque não
compreendesse bem o espírito da língua portuguesa eu não gostava das traduções, de modo que acabámos
por fazê-las nós próprias de colaboração, o que era mais um pretexto para estarmos juntas e para falarmos
interminavelmente de poetas e de poesia, assunto predilecto de Berta, que de facto dedicou e dedica à poesia
uma grande parte, talvez a melhor e maior parte da sua vida.». Fernanda de Castro (1988), op. cit., vol. I,
p. 181.
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[EDC a AF, (Madrid) Enrique Díez-Canedo, 19/VI/1932, FAQ]
Sr. D. Antonio Ferro
Mi querido amigo: Dos palabras de despedida. Me voy a América,
dos meses en N. York (Columbia University) y unas semanas en Méjico y
Cuba son mi programa de ahora. Embarco en Chergurg el 24. - No quiero
dejar de enviarle la traducción del Poema de Maternidad de Fernanda, que
me entregó Berta Singerman. Espero que la autora no lo encuentre en esta
forma demasiado mal. Creo que puede gustar mucho a nuestros públicos
cuando Berta los recite. – Yo tengo, desde aquella temporada que ustedes
hicieron tan agradable, saudades de Portugal. Quería enviar ahí mi familia
durante el verano, pero las cosas se arreglan de otro modo, con mi viaje.
Hasta el regreso. Muchos saludos a la señora y mande siempre a su
amigo.
E. Diez-Canedo1003
Assumimos que a presença desta documentação inédita de Díez-Canedo palia a
ausência de referências a Ramón Gómez de la Serna nesta contextualização biográfica
entre ambos autores do nosso estudo. O mesmo se passa, como veremos, com outros
nomes relevantes que são os elos de ligação entre os nossos autores a partir do momento
que deixámos de poder estabelecer uma relação epistolar comprovada entre ambos.
Portanto, permita-se-nos compararmos a relação de Ramón e Ferro a um planeta.
Ao fazê-lo, todas as demais relações de cumplicidade que a eles temos encontrado
vinculadas são como uma espécie de satélites de altíssima relevância, como, por exemplo,
Marinetti, avistado na órbita dos nossos autores em Novembro de 1932, mais de duas
décadas após a publicação do seu Manifesto Futurista (1909)1004.
Tenha-se em conta que, através de António Ferro1005, Filippo Marinetti visita a
cidade de Lisboa, na qual profere uma conferência no Salão Nobre da Sociedade Nacional
de Belas-Artes, local onde, ironicamente, é recebido por Júlio Dantas, o mesmíssimo
autor que «foi achincalhado pelo acutilante manifesto futurista de Almada Negreiros»1006.
Almada Negreiros, para além de «anti-Dantas», foi o autor do Ultimatum às
Gerações Futuristas Portuguesas do Século XX (1917), e encontrou-se excluído da
receção a Marinetti em 1932, tal como de outros momentos de confraternização, o que o
levou a lançar alguns dardos envenenados ao mestre italiano1007 e a escrever no Diário de
1003

Disponível na FAQ com a seguinte cota: 0144-00004.
Filippo Marinetti é outro denominador comum a Ferro e a Ramón, pois, como bem é sabido no âmbito
dos estudos literários em Espanha, foi o criador das greguerías quem, escassos meses depois (tenha-se em
conta que o manifesto fundacional de Marinetti é de Fevereiro), traduziu para espanhol o Manifesto
Futurista. Fê-lo nas páginas da revista do seu pai, a revista Prometeo. Cf. Filippo Marinetti, “Manifiesto
Futurista” (trad. Ramón Gómez de la Serna), Prometeo, II, nº6, 1909, pp. 65-73.
1005
Relembremos as palavras de Ferro em “Marinetti, O Homem Mais Assobiado do Mundo” (1921) sobre
o seu encontro com o italiano: «Marinetti interessou-se, prometeu uma visita a Portugal, lançou-me a ideia
de uma série de conferências no nosso país.». António Ferro, Ilustração Portuguesa (1921), ed. cit., p. 238.
Reproduzido nos anexos como Figura 17.
1006
Cf. Orlando Raimundo (2015), op. cit., p. 159.
1007
«Nós os futuristas portugueses saudamos com o maior dos nossos entusiasmos o sempre novo criador
do futurismo nesta paragem pela capital da nossa terra e desejamos-lhe uma feliz viagem de regresso à sua
grande pátria, onde o espera o seu lugar bem merecido de académico do fáscio italiano.». Almada
Negreiros, Obras Completas - Textos de Intervenção e Crítica, vol. 6, Lisboa, Estampa, 1972, p. 137
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Lisboa o artigo «Um ponto no i de Futurismo», onde acusa Ferro de «inimigo figadal do
Futurismo»1008.
Solidário com Almada, encontramos Fernando Pessoa, «embora as suas
motivações sejam outras» e visíveis nas páginas soltas do Livro do Desassossego do
heterónimo Bernardo Soares1009 e no poema de Álvaro de Campos, «Marinetti
Académico»1010. Apesar de ambos se afastarem da figura cada vez mais política e
conservadora de António Ferro, as biografias de Almada e de Pessoa denunciam uma
injustiça se se desvinculassem totalmente do futuro homem forte do Secretariado de
Propaganda Nacional.
Escassos dias depois, António Ferro ensaia uma tentativa de resposta a Almada
Negreiros no Diário de Notícias, no artigo intitulado «A Lição de Marinetti», onde
argumenta que o «futurismo novo é o futurismo de hoje», recorrendo ao trocadilho
«Marinetti pensa no dia de amanhã, sim, mas não quer morrer no dia de amanhã», na vã
tentativa de justificar que a grande herança de Marinetti é o próprio Marinetti: «O
espectáculo vivo, impressionante, dum grande homem e dum grande animador, que se
ultrapassa a si mesmo.»1011.
Sem dúvida, e seguindo com a analogia aos satélites dos planetas Ramón e Ferro,
a figura de Oliveira Salazar, em 1932, adquire a importância de uma chegada a solo lunar
por parte de um António Ferro dinâmico e propenso a iniciativas que lhe granjearão o
título de elemento-chave na ascensão do Salazarismo e na consolidação do Estado Novo.
Ainda no mês anterior à visita de Marinetti a Portugal, mais precisamente no dia
31 de Outubro, António Ferro publica no Diário de Notícias o artigo «O Ditador e a
Multidão», onde procura justificar o carácter do ditador e, em simultâneo, aconselhar
Oliveira Salazar no que concerne à sua imagem pública e o seu relacionamento com o
povo, sem hesitar em dar a sua opinião claramente afim ao perfil ideológico do seu futuro
entrevistado.
Evidentemente que uma Ditadura séria, sóbria, trabalhadora, não pode
passar a vida a narcisar-se, a organizar manifestações, desfiles, cerimónias de
apoteose. O homem que se isola, heroicamente, no seu gabinete, diante da sua
Pátria, para lhe refazer o Tesouro, para a cortar de estradas, para a munir de portos,
para povoar os mares, para acudir ao desemprego, para renovar a máquina do
Estado, para limpar e arejar as suas engrenagens e roldanas, bem merece a
gratidão, o respeito, a admiração fervorosa, a devoção dos seus compatriotas.
Entravar a sua acção, legada intimamente à renascença duma Pátria, tentar
diminuir o seu prestigio, parece-me um erro gravíssimo, irremediável, de funestas
consequências.
Mas há que não abandonar a fogueira das ideias em marcha... Há que abrir
as janelas, de quando em quando, conhecer os homens, saber onde estão os que
servem e os que não servem, vir até ao povo, saber o que ele quer, ensinar-lhe o
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José de Almada Negreiros, “À margem duma conferência. Um ponto no i do Futurismo”, Diário de
Lisboa, 25/11/1932, p. 5. Reproduzido nos anexos como Figura 100.
1009
Cf. Almada Negreiros (1972), op. cit., p. 161.
1010
Teresa Rita Lopes, em 2002, propõe a datação do poema «Marinetti Académico», do heterónimo Álvaro
de Campos, no dia 7 de Abril de 1929. Porém, investigações mais recentes (a par de edições prévias – da
editorial Ática, por exemplo - na qual o poema não apresenta data), principalmente, relacionadas com a
visita organizada por António Ferro em 1932, fazem-nos supor que a origem desta composição poética
pessoana se prende com o ano de 1932 e não com o ano de 1929, como avançou a investigadora. Cf.
Fernando Pessoa, Poesias de Álvaro de Campos (ed. Teresa Rita Lopes), Lisboa, Assírio&Alvim, 2002, p.
368.
1011
Cf. Orlando Raimundo (2015), op. cit., p. 162.
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que quer... Se a natureza do chefe é avessa a certos contactos, se é preferível,
talvez, não a contrariar para não a quebrar na sua fecunda inteireza, que se
encarregue alguém, ou alguns de cuidar da encenação necessárias das festas do
ideal, dessas entrevistas indispensáveis, nas ditaduras, entre a multidão e os
governantes.1012
António Ferro está claramente a disponibilizar-se para ser esse homem idóneo
para quando o líder não tem apetência, nem perfil, para promover a vida cultural em
tempos da sua governação. Salazar, recém-nomeado Presidente do Conselho1013, é bem
ciente do talento, do dinamismo intelectual e do carisma do jornalista do Diário de
Notícias, cuja modernidade o fizera correr atrás das vanguardas na juventude, mas que,
em 1932, já se assume, sem disfarces, simpatizante e defensor de totalitarismos, como o
fascismo italiano do seu admirado Benito Mussolini.
Outro excelente exemplo de como António Ferro se embrenha ideologicamente
no contexto político do Salazarismo, prende-se com a publicação, cerca de três semanas
depois, de um novo artigo intitulado «Política do Espírito». Este artigo, igualmente
divulgado através das rotativas do Diário de Notícias, chegou aos leitores a 21 de
Novembro de 1932 e é um dos mais importantes documentos sobre o gérmen do que viria
a ser a Política do Espírito do regime de Oliveira Salazar.
Com um périplo de referências à propaganda de várias nações, de várias «raças»,
a referência à ditadura de Primo de Rivera, em tom de crítica pessoal ao ditador espanhol
recém-falecido em 1930, merece a nossa atenção. E, tal como no artigo anterior de Ferro
sobre a relação entre ditador e as massas, este parece ter uma nova advertência para que
o professor de Coimbra não cometa os mesmos erros que Rivera cometera, durante os
anos da sua ditadura, ao desprezar a intelectualidade espanhola, algo que Mussolini,
inteligentemente, não fez, sabendo utilizar a «armadura intelectual e espiritual» das elites
culturais italianas.
A França deve o seu prestígio exterior, a sua hegemonia latina, aos seus
escritores, aos seus artistas, de irradiação internacional, e ao abraço carinhoso com
que Paris recebe todos os operários do espírito humano: todos os poetas... A
Alemanha, que possivelmente não o reconhece, deve a sua humanização, algumas
simpatias que tem conseguido obter, à obra universal de Thomas Mann ou dum
Wasserman. O mesmo se pode dizer em referência aos Estados Unidos, citando
Sinclair Lewis ou John dos Passos. Katherine Mansfield, por sua vez, é a heroína
da sensibilidade inglesa, uma espécie de Joana d’Arc da sua raça, da alma da sua
raça. Mussolini, em Itália, teve a preocupação dessa utilíssima política do espírito
desde a primeira hora do seu governo. A criação da sua Academia Italiana, «por
onde passam todas as correntes de pensamento humano, da arqueologia ao
futurismo», é uma prova da sua obsessão, que pareceu fútil mas contribuiu
bastante para a criação espiritual da Itália nova. Pirandello, Ojetti, Bomtempelli,
Malaparte, Marinetti, obedecendo a essa política inteligente de Benito Mussolini,
enquadram-se dentro do fascismo e têm-lhe dado uma armadura intelectual e
espiritual. Primo de Rivera, pelo contrário, nunca tomou a sério os escritores,
nunca os cultivou, e foi essa, com certeza, uma das razões principais da sua queda.
A própria Rússia, apesar das suas tendências mecânicas, compreendeu,
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António Ferro [1933] (1982), op. cit., pp. 242-243.
Após a condecoração de Salazar com a Grã-Cruz da Torre e Espada, a mais alta condecoração
portuguesa, a 28 de Maio, no dia 5 de Julho, o mesmo é nomeado chefe do governo. Cf. António Pedro
Mesquita (2007), op. cit., p. 248.
1013
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maravilhosamente, o papel da literatura e da arte ao serviço das ideias comunistas
e tem sabido tirar um óptimo partido político dos seus escritores, dos seus artistas
e dos seus realizadores de cinema.1014
Contudo, Ferro, com um discurso mais centrado no prestígio no exterior de uma
nação, aposta por uma Política de Espírito igualmente importante no seio da nação, junto
às bases de apoio do regime, e não hesita em justificar o seu pensamento aludindo a outros
reconhecidos ideólogos, como introduzir conceitos (relativos, diga-se de passagem) de
estética no seu discurso político:
Mas alarguemos o problema. A Política do Espírito (Paul Valery acaba de
fazer uma conferência com o mesmo título), não é apenas necessária, se bem que
indispensável em tal aspecto, ao prestígio exterior da nação. Ela é também
necessária ao seu prestígio interior, à sua razão de existir. Um povo que não vê,
que não lê, que não ouve, que não vibra, que não sai da sua vida material, do Deve
e Haver, torna-se um povo inútil e mal-humorado. A Beleza – desde a Beleza
moral à Beleza plástica – deve constituir a aspiração suprema dos homens e das
raças. A literatura e a arte são dois grandes órgãos dessa aspiração, dois órgãos
que precisam duma afinação constante, que contêm, nos seus tubos, a essência e
a finalidade da Criação.1015
Estes artigos abriram o caminho de António Ferro até ao convívio com o Chefe
do Governo, o que resultará nessa série de entrevistas que, como já vimos, se publicariam
durante cinco dias seguidos, entre 13 e 23 de Dezembro de 1932, nas páginas do Diário
de Notícias e que estão na génese de Salazar, o Homem e a Sua Obra (1933).
É mais do que óbvio que António Ferro entendia bastante melhor o que era a
estratégia de propaganda dum regime do que Oliveira Salazar e o ditador, com as
reticências e salvaguardas que sempre o caracterizaram, dá-lhe razão, convidando o
reconvertido autor de Leviana (1921) para dirigir, em 1933, o Secretariado de Propaganda
Nacional (SPN), organismo no qual promoverá a Política do Espírito do Estado Novo que
delineara nas entrevistas com Salazar: uma cultura de índole nacionalista, dirigida quer
ao povo, quer às elites.

2.16. 1933: Do «Charlotismo» de ambos à «Essência de Portugal» de Ramón e ao
Salazar de Ferro
Entramos no ano de 1933, aquele que apontámos, desde o início da nossa tese,
como o derradeiro ano para a cumplicidade estética e pessoal entre os nossos autores e,
sem dúvida, o mais relevante para o contexto ideológico que António Ferro mais do que
abraçou, foi o mais importante ideólogo e disseminador, o Salazarismo.
É interessante constatarmos que, no âmbito da historiografia, o ano agora em
questão é considerado como o ano em que tudo começou. Isto é, 1933 foi o que à luz do
presente poderíamos denominar de uma porta para os grandes acontecimentos do passado
século XX. Os resquícios do século XIX, até há poucos anos evidentes, dissipam-se num
1014
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António Ferro [1933] (1982), op. cit., p. 246.
Ibidem.
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mundo cada vez mais globalizado e ainda a sentir réplicas do terramoto económico-social
que havia sido a crise de 1929.
Se fizermos um rápido levantamento de acontecimentos-chave, de Janeiro a
Dezembro, inerentes ao mundo e à Península Ibérica, em 1933, encontramos de tudo um
pouco, como: uma insurreição anarquista reprimida com um massacre por parte do
governo de Azaña em Espanha; Adolf Hitler é nomeado chanceler; King Kong salta do
grande ecrã para a cultura popular; Dachau recebe os primeiros prisioneiros; os nazis
iniciam a perseguição dos judeus; é promulgada a nova Constituição e nasce o Estado
Novo em Portugal; na Alemanha é criada a Gestapo, enquanto os nazis promovem
queimas massivas de livros; Churchill adverte pela primeira vez contra os perigos do
rearmamento alemão; Portugal inspira-se no exemplo germânico, criando a Polícia de
Vigilância e Defesa do Estado (PVDE, futura PIDE-DGS); o republicano radical
Alejandro Lerroux forma um novo Governo em Espanha, antes de cair em desgraça
acusado de corrupção; em Portugal, dirigido por Ferro, entra em funcionamento o SPN;
José António Primo de Rivera funda, em Madrid, a Falange Española e o país vai a votos
inaugurando o sufrágio universal; Portugal estreia a Canção de Lisboa, de Cotinelli
Telmo, inaugurando assim esse género cinematográfico, tão afim ao recém-instaurado
Estado Novo, denominado de comédia portuguesa1016.
Não é nosso intuito abordar exaustivamente os acontecimentos históricos deste
ano, o parágrafo anterior é uma mera referência, um simples apontamento orientativo a
pecar por escassez de efemérides dignas de menção, que nos remete para uma evidente
correlação entre um pretenso ponto final dessa suposta cumplicidade estética e ideológica
entre os nossos autores e a génese de uma nova ordem mundial, com uma Alemanha Nazi
emergente, a afirmar-se perante o mundo com um espetáculo repugnante como as
queimas públicas de livros, de todas essas obras que propunham reflexão, estabeleciam o
contraditório ou, de um modo mais amplo, dignificavam e enalteciam o exercício do livrearbítrio, da sinceridade sem sanção, faculdades tão caras a Ramón1017, das quais António
Ferro prescindiu, ao abraçar, neste mesmo ano (como o seu novo congénere alemão,
Joseph Goebbels), a causa da propaganda de um regime ditatorial.
O inventor das Greguerías era lapidário com qualquer tipo de propaganda com
um rotundo olhar que deixou para a posteridade: «Yo no soy propangadista de nada. Yo
observo y otorgo o no otorgo.»1018. Fazendo jus à sua postura, não nos alargaremos em
acontecimentos históricos genéricos e centrar-nos-emos, outorgaremos, como temos
vindo a fazer ao longo desta análise, mais atenção ao percurso biográfico dos nossos
autores, começando, sim, já por sistema, com Ramón Gómez de la Serna.
De forma resumida, em 1933, podemos vincular Ramón a um regresso à
Argentina para participar na Exposição do Livro Espanhol em Buenos Aires, um certame
muito visitado pelos leitores de La Nación, esse periódico de prestigio buenairense que,
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É interessante encontrarmos uma rejeição estética por parte de António Ferro para este género preferido
pelos espectadores de então, referindo-se ao género de forma bastante despectiva (“cancro do cinema
nacional”), o que não invalidou o oportunismo do seu uso propagandístico em prol do regime de Salazar.
Veja-se Carla Ribeiro, “O Poder do Cinema e o Cinema do Poder – Aventuras e desventuras dos filmes
portugueses nas décadas de 1930 e 1940”, História Jornal de Notícias, nº 27, Agosto, 2020, p. 18.
1017
Recordemos como Ramón versava sobre sinceridade e verdade, já no final da sua vida, e de como esses
nobres valores, tão diferentes de valores vinculados por propagandas de espírito, levam à solidão e à
desproteção: «La sinceridad se predispone a su martirio sacrificante y ya se sabe a lo que conduce. William
Blake ha dicho: “Di siempre lo que piensas y los viles te eludirán”, pero los viles son tantos y tan influentes,
que el sincero suele correr el peligro de quedarse casi solo e improtegido.». Ramón Gómez de la Serna,
Nuevas páginas de mi vida (1957), Madrid, Alianza Editorial, 1970, pp. 44-45.
1018
Ibidem, p. 16.
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como veremos mais adiante, publicará um dos textos mais importantes de Ramón sobre
Portugal e, consequentemente, para os estudos literários ibéricos.
Igualmente é um ano de conceção de projetos que verá gorados e que acabarão
por não se concretizar, mas que Ramón não esqueceu e faz menção nas obras em que
perspectiva a sua vida1019. O espanhol, já com 45 anos, como o próprio gostava de
recordar citando Victor Hugo1020, encontrava-se «na idade madura da sua juventude» e a
sua obra estava amplamente reconhecida, granjeando-lhe convites para eventos e
conferências, como este que lhe fora feito pela «señora de Elizalde», a presidente dos
Amigos del Arte de Buenos Aires com quem Ortega y Gasset o havia posto em contacto
em 1931.
Este particular convite, uma inesperada chamada telefónica desde Buenos Aires a
Madrid, foi do jubilo de Ramón e, ainda mais, da sua nova companheira para a vida,
Luisita1021. A felicidade e o bem-estar da sua companheira sentimental determinarão
muitas das decisões que Ramón Gómez de la Serna tomará a partir desta época,
principalmente a partir de 1936, como é possível constatar através da leitura, e do estudo
atento, de várias biografias publicadas sobre o autor madrileno.
O calendário dos eventos e das viagens que se atribuem a Ramón neste período,
confirmam que o mesmo esteve presente em Madrid no primeiro e no último trimestre do
ano de 1933, sendo notória a ausência da sua querida capital durante o Verão madrileno
que o autor associava a uma certa facilidade criadora e, com o seu particular humorismo,
atribuía à falta de clientela da «Inspiração»1022.
Na capital espanhola, o trabalho era constante e inquietante para Ramón, cujos
artigos cresciam consideravelmente. Até ao domingo, após os encontros sabatinos no café
da Calle Carretas, preteria do seu descanso para pôr-se ao microfone da Unión Radio,
instalado no seu domicílio e assim difundir as suas greguerías pelas ondas hertzianas.
Se se pode associar uma certa boémia à vida de Gómez de la Serna, igualmente se
deve mencionar a sua predisposição a largas jornadas de trabalho contínuo, como
Fernando Ponce bem lhe reconhece no seguinte excerto:
El cultivo de la bohemia supone la entrega total, una vida bohemia que
siempre ha tenido debajo – Ramón es ejemplo inatacable – una férrea disciplina
de trabajo que muy pocas profesiones son capaces de exigir sin destruirse.1023
Esta ética de trabalho, este exemplo irrepreensível, inatacável como salienta
Ponce, é evidente em toda a obra de Ramón (quem sabe a roçar o obsessivo compulsivo
se for estudada desde uma perspectiva psicanalista), e podemos asseverá-la na constante
disponibilidade de colaboração que encontramos na relação epistolar com António Ferro,
até hoje inédita.
Associar Ramón a uma certa «hiperatividade literária», perdoe-se-nos a analogia,
não é descabido. Porém, nem sempre a produção constante do autor é proporcional à sua
publicação, sendo 1933 um bom exemplo para justificar esta afirmação.
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Veja-se Mariano Tudela (1988), op. cit., pp. 173-179.
No capítulo X de Nuevas páginas de mi vida (1957), «Cómo se envejece», Ramón brinda o leitor com
a sua perspectiva autobiográfica volvida quase uma década após a publicação de Automoribundia (1948) e
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Apesar do ritmo elevado das colaborações de Ramón em Espanha e na América,
apenas El Rastro (1915), a sua obra dedicada à emblemática feira da ladra madrilena,
conhece uma segunda edição que, corrigida e aumentada, se apresentaria aos leitores.
Mariano Tudela (1988) apresenta a falta de tempo1024 como o principal motivo
para que os projetos culturais de Ramón neste período não tivessem chegado a bom porto.
Não nos parece que tal seja um argumento único, na realidade, até nos parece que será o
menos importante para um intelectual do gabarito de Gómez de la Serna. Ramón não
logra realizar os seus projetos culturais por falta de meios ou por outras circunstâncias
alheias à sua capacidade criadora, àquilo que Umbral1025 denominou de «fecundidade
ramoniana»1026 e que germinou em quantidade até ao fim dos seus dias.
O melhor exemplo para o argumento que acabamos de defender prende-se com
este período e com uma colaboração malograda com Salvador Bacarise1027, como o
próprio Ramón fez questão de recordar nas páginas que faltaram a Automoribundia
(1948) e que pôde acrescentar em 1957 em Nuevas páginas de mi vida. Neste volume
autobiográfico de Ramón, publicado cinco anos antes de falecer, o autor alude à ópera
Charlot, alusiva ao alter-ego de Charles Chaplin, a estrela icónica do cinema mudo e que
já merecera a atenção do criador das greguerías na sua dissertação sobre o Charlotismo,
compilada, dois anos antes, em Ismos (1931).
Eis alguns parágrafos relevantes do décimo segundo capítulo de Nuevas páginas
de mi vida (1957), intitulado «Una ópera malograda», que evocam esse projeto, em
colaboração com Bacarisse, que Ramón levou consigo até Buenos Aires, em 1933, e teve
o atrevimento de chamar-se «Charlot». Atrevimento esse que não foi suficiente para
chegar aos palcos nesse período e que, nas próprias palavras do autor, como
comprovaremos já a seguir, «regressou a Espanha dentro do baú»1028.
En 1932 me insinuó Salvador Bacarisse que hiciese una ópera en tres actos,
a la que él pondría música.
Entonces en versos de Opera Libre, inventé la ópera “Charlot”, en la que
me propuse que el gran cómico de la pantalla, que a la sazón no quería ni hablar
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Mariano Tudela (1988), op. cit., pp. 174-175.
Remetemos para a leitura de um excerto do capítulo «Ramón y la cantidad» de Ramón y las vanguardias
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ni cantar en las películas, apareciese con un sosias o personaje cantor que, siempre
detrás de él – como su sombra –, cantase como si fuese el propio Carlitos.
Bacarisse compuso la música sobre mi arbitrario libreto y, cuando en 1933,
en breve viaje a Buenos Aires para asistir a la inauguración del Libro Español, me
embarqué con nuestra ópera debajo del brazo lo hice con el sueño de que la
estrenase el Colón de esa capital, ya que Victoria Ocampo era entonces su
directora. […]
Yo proponía que para el estreno se contratase al propio Charlot, pero no sé
qué peripecias ocurrieron que me volví a España con la ópera en el baúl. […]
Ya han pasado muchos años por ella y Charlot, el que no hablaba, comenzó
a flautear y por fin se decidió a hablar en el cine nuevo. […]
Eso sí, de lo que no puede dudarse es de que un día tuvimos una gran ópera
en colaboración Bacarisse y yo y que esa ópera tuvo el atrevimiento de llamarse
“Charlot”1029.
Permita-se-nos um parêntesis que, desde a nossa perspectiva, vai enriquecer a
cumplicidade estética entre os nossos autores e encontra agora um novo vértice nessa
figura célebre com chapéu de coco, botas de maior número que o tamanho dos pés e
bengala de palhinha, que foi Charlot.
Note-se que, em 1931, segundo o testemunho de Edgar Neville1030 (que privou
com o ícone dos primórdios da sétima arte e também com o cultor de Pombo), Chaplin1031
cumpriu o seu desejo de viajar até Espanha e, na companhia de uns amigos, visitou a
cidade biscainha de San Sebastian, tal como é possível constatar pela foto de capa do
jornal ABC1032, de 11 de Agosto, ambientada numa praça de touros, onde o ator aparece
a saudar o público.
A título de curiosidade, podemos constatar que outro ilustre pombiano (com
enorme proximidade e cumplicidade com Ramón, como atesta o célebre quadro de
Solana), o jornalista e escritor Tomás Borrás, transcreveu para as páginas do ABC o
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https://www.abc.es/archivo/abci-fotografias-exclusivas-logro-edgar-neville-charlie-chaplin-pleno-rodajeluces-ciudad-202003270153_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
1032
“San Sebastián en la plaza de Toros”, ABC, 11/VIII/1931, p. 1. Reproduzido nos anexos como Figura
97.
1030

343

entusiasmo de Charles Chaplin com a festa brava, no artigo intitulado «Charlot en los
toros»1033.
A antonomásia é comum a Ramón e a Charlot, sendo fácil emparentar ambos,
porém, o nosso objetivo não é banalizar esse emparelhamento, como parece ter-se feito
no passado1034. Note-se que o motivo de associarmos Ramón com Chaplin – do qual não
temos constância se se conheceram pessoalmente, tal como desconhecemos se o
intérprete de Luzes da Cidade (1931) apreciou a obra o criador das Greguerías –, prendese com relações paralelas e uma intuição que advém do estudo da época. Portanto, estas
incertezas não nos impedem de intuir que o ator conhecia o nome de Ramón,
principalmente se tivermos em conta esse amigo comum, e tertuliano do Café Pombo,
que foi Edgar Neville. Logo, parece-nos perfeitamente plausível, basta termos em conta
a dedicatória1035 de Neville na sua primeira edição de Don Clorato de Potasa (1929) ao
ator «Charles Chaplin», a um «RAMÓN» (com letras capitais) e ao matador de touros
«Juan Belmonte», que cineasta estivesse a par da existência de um escritor, de um literato
marcado pelo humorismo e digno de maiúsculas.
Eloy Navarro Domínguez vai mais longe e aborda a problemática de uma possível
influência mútua nas páginas do seu Ramón Gómez de la Serna y la novela: Nuevas
Perspectivas (2009)1036. Este estudo evidencia ainda mais a importantíssima amizade em
comum com Edgar Neville, a par do facto de tanto Chaplin, como Ramón, terem sido
membros da francesa Academia do Humor e cai mesmo na tentação de comparar El
Chalet de las Rosas (1923), exemplo dos traços típicos da novelística de Gómez de la
Serna, com a comédia de humor negro Monsieur Verdoux (1947), de um Chaplin tardio,
já sonorizado, e inspirada em factos reais da história do assassino em série Henri Désiré
Landru:
El problema de una posible influencia mutua es muy interesante, pero casi
imposible de resolver, como es casi siempre el caso con las influencias. Sin duda,
Ramón conocía bien la obra de Chaplin. Creo que se ha mencionado en algún sitio
que Ortega y él iban religiosamente a ver los estrenos de sus filmes. […] Tampoco
hay muchos datos que puedan probar si Ramón influyó en Chaplin, aunque ambos
fueron miembros de la francesa Academia del Humor. Sería tentador hacer
referencia a El chalet de las rosas y Monsieur Verdoux [em Portugal intitulado O
Barba Azul], la primera obra [de Ramón] de 1923 y la segunda de 1947, si no
fuera porque ambas se inspiran en el caso de Landrú. Es interesante mencionar
que la segunda edición de El chalet de las rosas se publicó en el año 1948,
inmediatamente después del estreno de Monsieur Verdoux. El único dato
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Tomás Borrás, “Charlot en los Toros”, ABC, 11/VIII/1931, p. 4.
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interesante sobre el conocimiento de la obra de Ramón por parte de Chaplin nos
ha llegado a través de Edgar Neville, muy amigo de Chaplin. En una carta que
Neville le mandó a Ramón en papel con membrete de Charles Chaplin, le
mencionaba al final que "A Charlot le encantan las greguerías y anda por ahí
repitiéndolas. Tengo esperanza de que se vaya a pasar el próximo invierno y
primavera a España. Le escribo de su casa. Abrazos, Edgar" (Citada en Pombo,
1941: 253) Las semejanzas entre ellos puede achacarse más bien a que ambos
fueron espíritus libres que rehusaron ser abatidos pero que, sin embargo,
comprendieron la vida tan bien que su obra no puede menos de estar imbuida de
una poderosa humanidad.1037
Este desconhecimento não invalida que nos pareça de extremo interesse, para a
época em estudo, como esta personagem memorável da sétima arte (esse vagabundo
desastrado e ingénuo, «imbuído de uma poderosa humanidade», que punha em questão
muitos dos paradigmas sociais de então, denunciando-os entre o seu esforço por se
comportar como um cavalheiro e sobreviver, muitas vezes, escapando às autoridades que
não toleravam as suas travessuras) fascinou e despertou interesse a Ramón Gómez de la
Serna, também ele um autor profundamente marcado pelo livre-arbítrio em toda a sua
obra.
Por sua vez, o congénere de Ramón em Portugal, já, desde 1921, que manifestava
nas páginas da Ilustração Portuguesa1038, uma profunda admiração por Charlot. Fê-lo
num artigo homónimo logo na primeira edição da revista semanal d’O Século, a 1 de
Outubro desse ano, o mesmo em que assume a direção da mesma. Orlando Raimundo
recorda a sua estreia à frente da redação da Ilustração Portuguesa da seguinte maneira:
Estreia-se com uma crónica sobre Charles Chaplin, o «homem que não ri»,
a propósito da sua passagem por Londres, Paris e Berlim, para apresentar o filme
O Garoto de Charlot, citando declarações de circunstância do actor na capital
francesa. Para obter um efeito surpresa capaz de suscitar emoção, inventa a
possibilidade de ele visitar Lisboa, projecto que nunca existiu, inserindo a boutade
de bom efeito «Portugal é o Charlot da Europa».1039
Ao contrário de Ramón, como antevimos, com um projeto palpável com Salvador
Bacarisse, estamos de acordo com Raimundo ao mencionar a sugestão da passagem de
Charlot por Lisboa como uma estratégia, entre tantas, de Ferro para impressionar, e
fidelizar, os leitores nas suas colunas.
Com uma escrita deveras malabarista, com demasiada carga metafórica e
sumamente adjetivada, constatemos como António Ferro anunciou essa possível visita do
alter-ego de Charlie Chaplin a território português, sem se escusar de emitir opiniões
cinéfilas e de caráter sociológico.
Este «film» que Charlot anda a «tourner» pela Europa, é o seu peor «film»,
o «film» que o está desencantando, que lhe fêz arrancar, como uma mascarilha, o
seu bigode mínimo, esse bigode que é talvez o maior segredo da sua arte. A
Europa sente-se lograda. Charlot nunca existiu. Quem existe é Charlie Chaplin,
quem existe é um «gentlemen» penteado á régua, um «gentlemen» que faz vir o
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seu alfaiate de Londres a Paris para lhe provar os fatos, quem existe afinal, não é
Charlot, é o chapeu de Charlot, a bengala de Charlot, as botas de Charlot!...
Ha probabilidades de Charlot vir a Portugal. Acho grave, acho arriscado.
Charlot vai ficar surpreendido, vai intentar um processo contra nós. Portugal
plagiou Charlot, Portugal é o Charlot da Europa. A mesma pierrotice, a mesma
tristeza, igual maneira desastrada de pegar nas coisas, olhos engraxados,
brilhantes, olhos habituados ás lágrimas... No entanto, tambem para este Charlot
ha-de surgir a hora duma viagem pelo mundo, duma viagem de fato novo, face
escanhoada, a chaminé dum bom charuto... Até lá vejamos em Charlot, o Charlot
que anda a cambalhotar pela Europa a imagem de Portugal.
Charlot é um fato velho voltado é a Humanidade do avesso. Charlot é um
grande sentimento, é a sinceridade em carne, osso e fato. Ele não oculta nada, ele
não tem segredos para ninguém, oferece-se todo nos seus olhos infinitos, ele é o
homem que tem o arrojo da sua timidez... Charlot faz rir, faz rir porque não sabe
rir, porque é o homem mais serio de todo o mundo...1040
Esta citação é um notório exemplo de como não descartamos o valor literário desta
crónica de António Ferro dedicada a Charlot, nem o seu interessante valor sociológico,
ao comparar, por exemplo, o icónico «clown» do grande ecrã a Portugal. Porém, no que
concerne à presumível vinda de Chaplin a Portugal, é mais do que evidente de se tratar
dum exercício de estilo sem qualquer verdade periodística.
Nesta nova triangulação, encontrada na cumplicidade estética e ideológica entre
os nossos autores em estudo, é agora Charlot quem surge no vértice. Ao estudarmos dois
nomes do calibre intelectual de Ramón e de António Ferro, não é de estranhar que a nossa
investigação enverede naturalmente para outras sendas de interesse que, quem sabe,
poderão ser trilhadas futuramente.
Esta advertência remete-nos, como já o fizemos em páginas preliminares,
recorrendo à analogia com «satélites» da cumplicidade entre os nossos autores, para
outros nomes, outras derivações de interesse, de conivência (relembramos o caso do
diretor de La Gaceta Literaria, Giménez Caballero) e temos a certeza de que projeção
internacional de Charles Chaplin acabou por ser um denominador comum, consciente ou
inconsciente, entre o português e o espanhol.
Ao longo da relação epistolar analisada nesta tese, não existe qualquer referência
a Charlot, nem a projetos ou artigos que o mencionem. A difusão mundial da obra do
inglês é incomparável às dos nossos autores, facto que, plausivelmente, poderá ter sido
motivo de apreciações entre Ramón e Ferro nos anos em que mantiveram um contacto
mais assíduo e, à luz do presente, não nos estranharia haver encontrado alguma referência
ao trabalho de Chaplin em alguma das missivas a que pudemos aceder1041.
Procedemos a esta afirmação, sustentada por todos os argumentos e referências
citadas até ao momento, para enunciarmos a última evidência que vincula Charlot a
António Ferro e, consequentemente, a Gómez de la Serna.
Com uma presença mais constante na biografia de António Ferro do que na do seu
congénere espanhol, as artes dramáticas e cénicas nunca foram abandonadas por o
português, quer como escritor, crítico ou promotor da propaganda cultural do regime do
Estado Novo. E é no rasto da aventura do Teatro Novo, com José Pacheco, que
encontramos vários projetos teatrais de António Ferro. Vejamos como António Rodrigues
aborda este assunto no seu ensaio António Ferro na Idade do Jazz-Band (1995):
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Mas António Ferro não abandonou o teatro e antes do ambulante «Teatro
do Povo» da sua Política do Espírito; publica em 1927-28, três peças em 1 acto à
maneira de Claude Farrere, que aplicam habilmente o teatro-síntese de ideias em
Qual é a coisa, qual é ela?, a derrota da falsidade, n’A Mulher Fatal, a mais
interessante, a vitória da vontade determinada e d’A Encruzilhada, entre o passado
e o presente, e saída para o futuro.1042
Foi, igualmente, através da investigação de António Rodrigues que encontrámos
um interessante dado que vincula, anos mais tarde, em 1931, o futuro homem forte da
Política do Espírito salazarista ao alter-ego de Chaplin e, consequentemente, a Ramón e
à sua «ópera malograda» com Salvador Bacarisse.
Nas notas de rodapé de António Ferro na Idade do Jazz-Band, relativas ao excerto
recém-citado, encontrámos a referência a uma entrevista de António Ferro a O Notícias
Ilustrado, sob a direção do seu amigo Leitão de Barros, datada de 20 de Dezembro de
1931. A mesma adquire um particular interesse, pois nessa entrevista ao suplemento do
Diário de Notícias, o autor de Leviana (1921) aproveita para anunciar a conclusão de
outra peça, com apenas um ato, da sua autoria, cujo título, Greta Garbo, Charlot e Etc...,
Etc.1043, denotava claramente o seu deslumbramento pela sétima arte e pelos ícones do
grande ecrã.
Apesar de partilhar protagonismo com Greta Garbo, Charlot é o outro grande
protagonista e não está remetido para a categoria dos «Etc.», possivelmente neste caso
menos despectivos do que, como bem sabemos pela obra literária de Ferro, «os
eteceteras» aburguesados contra quem arremetia, uma década antes, nas páginas da sua
Teoria da Indiferença (1920)1044 ou contra quem desejava a morte no seu manifesto Nós
(1921).
A peça Greta Garbo, Charlot e Etc..., Etc. encontra-se catalogada no Catálogo de
teatro: a colecção do livreiro Eduardo Antunes Martinho (1996)1045, em edição da
Biblioteca Nacional de Portugal, o que, a par do libreto de Charlot, disponível na
Fundação Juan March em Madrid, pode servir de base para futuros estudos comparatistas
de índole interdisciplinar, abrangendo-se o campo dos estudos teatrais e de musicologia.
Apesar de Charlot não se encontrar exclusivamente conotado com o ano de 1933,
a referência de Ramón no seu Nuevas páginas de mi vida (1957), junto com a sua segunda
viagem a Buenos Aires, esteve a origem da nossa decisão de abordar esta temática neste
período. Concluída a mesma, prossigamos com o percurso biográfico de Gómez de la
Serna neste ano e centremo-nos nos preparativos desta viagem para território argentino.
Como havíamos visto antes de nos debruçarmos no interesse que o alter-ego de
Chaplin despertou nos nossos autores, Ramón continuava com um ritmo elevado de
colaborações quer em Espanha, quer na América, e apenas o seu El Rastro (1915) é
reeditado no mercado livreiro. No entanto, o telefonema que o convidou a fazer parte do
comité organizador da Exposição do Livro Espanhol de Buenos Aires abriu-lhe as portas
para voltar à terra natal de sua Luisita e iniciar novos ciclos de conferências.
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Ferro usava a abreviatura da expressão latina «et cetera». No entanto, parece-nos que o embrião desta
denotação negativa se encontra na frase lapidar de Teoria da Indiferença (1920), «Os burgueses são os
etceteras da Vida», várias vezes revisitada e adaptada pelo autor. Cf. António Ferro [1920], Teoria da
Indiferença, Lisboa, Delraux, 1979, p. 45.
1045
Veja-se Teresa A. S. Duarte Ferreira, Catálogo de teatro: a colecção do livreiro Eduardo Antunes
Martinho (COD. 11702-COD. 12887), Lisboa, Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, 1996, p. 117.
1043

347

Mais uma vez, através do estudo biográfico de Ramón feito em 1988, temos
constância de novo interregno na tertúlia de Pombo e do microfone ramoniano da Unión
Radio, devido ao segundo périplo na Argentina.
Tenhamos em conta que esta segunda viagem de Ramón, agora acompanhado por
Luisita (e pouco depois do falecimento de Carmen de Burgos, a sua companheira no
sonho do «hotelito» no Estoril), nos situa Gómez de la Serna fisicamente em Portugal,
em Lisboa, de onde zarpará o transatlântico para a América, durante um curto período de
tempo que nem chega a uma semana:
Al alborear en Madrid el mes de mayo Ramón echa el cierre a Pombo hace
enmudecer el micrófono de Unión Radio, se compromete con Luz en no fallar en
sus entregas del artículo diario y sale para Lisboa, en donde con Luisita y con el
niño permanecerá cinco días antes de embarcar para Buenos Aires.1046
Não temos constância de Ramón se ter encontrado com António Ferro, e
avançamos a possibilidade de tal não haver sido possível por motivos de agenda do
português, pois detemos algumas referências epistolares1047, e registos fotográficos1048,
de que Ferro esteve ausente, encontrando-se em Espanha (na Semana Portuguesa de
Vigo1049).
O mesmo não se passa com outros intelectuais da época, esses «amigos
portugueses» de Gómez de la Serna, a que aludia Matos e Lemos (1984), e com quem
Gómez de la Serna manteve estreito contacto desde a sua primeira visita a Portugal, havia
quase vinte anos atrás, em 1915. Como veremos, e sobre o qual nos debruçaremos um
pouco mais adiante nesta investigação, deduzimos que Ramón se reencontrara com vários
desses «amigos portugueses», no entanto, apenas temos constância do espanhol ter
privado, durante a sua breve estância em Lisboa, com José de Almada Negreiros.
A par deste encontro, salientamos que estes cinco dias de passagem em solo
português nos parecem ter sido os últimos em que Ramón Gómez de la Serna teve
oportunidade de desfrutar, em presença física, desse país que tanto estimou, sobre o qual
escreveu, onde ergueu o seu El Ventanal virado para o Atlântico e que jamais
esqueceria1050. Feita a alusão, permita-se-nos um breve avance cronológico para justificar
esta conjetura.
1936, ano do início da Guerra Civil Espanhola, marca igualmente o início do que
podemos chamar o exílio voluntário de Ramón para a Argentina. É sabido que Ramón,
com a desculpa de assistir a um congresso do P.E.N. Clube de Buenos Aires, pode
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Mariano Tudela (1988), op. cit., p. 175.
Citá-las-emos um pouco mais adiante, quando nos centrarmos, mais detalhadamente, na biografia de
António Ferro.
1048
Fazemos menção a uma imagem do espólio fotográfico da Fundação António Quadros – Cultura e
Pensamento, de Fernanda de Castro e de António Ferro, com a referência “Rapsódia Portuguesa, Vigo,
1933”. Reproduzida nos anexos como Figura 103.
1049
Comprovámos através da imprensa da época que a mesma decorreu no final de Março e princípio de
Março de 1933, sendo um certame que abrangeu diversas áreas desde provas desportivas, relações
comerciais com mostra de produtos, como também divulgação cultural. Cf. “A Semana Portuguesa de
Vigo”, Diário da Manhã, 27/III/1933, p. 12.
1050
Encontrámos quatro referências a Portugal no seu Diário póstumo (1974), compilado pela sua esposa
após o falecimento de Ramón em 1963. Destacamos a entrada de 10 de Junho de 1956, curiosamente dia
dedicado a Camões, em que recorda tiroteios e revoluções em Lisboa, e o excerto divagatório sobre o
peculiar controlo do uso elétrico português: «En Portugal hay la vigilancia de la electricidad, y está marcado
el ancho sector que debe tener el hilo eléctrico, y en lo alto de cada llave hay obligación de colocar un
fusible interruptor.». Ramón Gómez de la Serna, Diário póstumo, Barcelona, Rotativa, 1974, p. 80.
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abandonar a convulsão política da capital madrilena e cruzar o Atlântico pela terceira vez,
numa viagem, ao invés das anteriores marcadas pelo entusiasmo, triste e desencantada.
Nas palavras de Tudela vemos como nesta viagem Gómez de la Serna, já a rondar
o meio século de vida, abandonou muito mais do que a sua tertúlia em Pombo, como
abandonou muito mais do que os seus milhares de livros acumulados no seu Torreón,
como abandonou muito mais do que a sua casa (esse autêntico «automuseu
ramoniano»1051, como Umbral a descreveu) e as suas obras de arte, algumas delas
perdidas para sempre1052. Ramón abandou uma parte do território peninsular que seria
indissociável da sua obra e da sua biografia, Portugal. Esse mesmo país que nunca
olvidaria e ao qual alude, no seu Diário póstumo (1974) de forma lapidária, com ecos de
greguería: «En Portugal es donde tardan más en desaparecer los mismos
pensamientos»1053.
Talvez esse conceito de saudade, que Ramón bem conheceu e sobre o qual versou,
o tenha invadido nestes anos conturbados. As seguintes linhas biográficas sobre o nosso
autor evocam uma evidente nostalgia ramoniana:
Llegó el cable confirmando el envío de los pasajes a la casa consignataria
del transatlántico Bell’Isle, en Burdeos, a donde tendría que viajar para salir
definitivamente de Europa. Aquello suponía un nuevo contratiempo, porque era
necesario encontrar un puerto republicano en donde se le facilitase su traslado a
Francia. […]
Consiguió al fin el viaje a Marsella, en un buque italiano, mixto de carga
y pasaje, que zarparía en breve del puerto de Alicante. […]
Hasta Montevideo, una sola escala: Lisboa.
Y hasta la capital portuguesa - tan entrañable a Ramón - el Bell’Isle fue
costeando la franja española, de Finisterre a las primeras singladuras por el
Atlántico portugués.
¡Qué desconcertantes emociones al sentir la proximidad del litoral de
[Portugal]1054!
Y qué decepción amarga al saber que, por su condición de español - país
en guerra civil -, Ramón no podría desembarcar en Lisboa las diez horas que el
barco permaneció atracado a los muelles.
Desde la cubierta, apoyado en la borda, fumando su pipa, el escritor
presentía y adivinaba el dulce encanto lisboeta. Y a Luisita le iba enseñando la
ciudad. Con tanto barroquismo y acierto que no podría existir mejor guía de la
ciudad, por mucho que no la mostrase in situ.
Después, la larga travesía del Océano.1055
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Francisco Umbral (1978), op. cit., p. 187.
Remetemo-nos para um retrato cubista de Ramón pintado por Diego Rivera em 1915 e assim
relembrado no capítulo «El retrato perdido» de Nuevas páginas de mi vida (1957): «Yo tenía un retrato
cubista que era mi orgullo y que me hizo el gran pintor mejicano Diego Rivera en 1915. Cuando creí que
no iba a perderlo, lo había descrito con cariño en mis libros de Arte.». Ramón Gómez de la Serna (1957),
op. cit., p. 79.
1053
Ramón Gómez de la Serna (1974), op. cit., p. 19.
1054
Mariano Tudela (1988) escreve no original «España», o que nos parece uma errata, ou, possivelmente,
uma referência a «Hispania» malograda. Cf. Mariano Tudela (1988), op. cit., p. 211.
1055
Ibidem, pp. 209-211.
1052
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Igualmente temos constância duma quarta travessia transatlântica de Ramón em
vida , isto é, em 1949, quando o pai das greguerías, então sexagenário, viaja a Espanha
desde Buenos Aires, atracando, de ida e volta, no porto de Bilbao1057.
Portanto, estes derradeiros cinco dias de Ramón em solo português no ano de
1933, antes de embarcar para Buenos Aires para participar na Exposição do Livro
Espanhol, superam em importância para o nosso estudo o facto de Gómez de la Serna
levar na sua bagagem o quadro de Solana, esse símbolo icónico da tertúlia do Café
Pombo, que, apesar de perfeitamente enrolado entre os seus pertences, segundo a seguinte
informação biográfica, também fez escala em Portugal:
1056

Con el equipaje va, perfectamente enrollado y empaquetado de cuadro de
Solana, porque la señora de Elizalde tiene mucho interés en conocer en efigie la
presidencia de la tertulia de Pombo y ha tenido la idea de que una de las
conferencias de Ramón la pronuncie frente al ya célebre cuadro.1058
Após esta menção ao quadro de Solana, recuperemos o fio argumentativo, com
1933 em pano de fundo, e examinemos um texto ramoniano publicado em Buenos Aires,
no jornal La Nación, que publicava, como abordámos na introdução da presente tese, há
mais de duas décadas, vários artigos de temática portuguesa, com destaque para os da
autoria de Miguel de Unamuno, compilados em Por tierras de Portugal y de España
(1911).
Estamos perante um texto, até à recente publicação da sua tradução1059, a cargo de
Pablo Javier Pérez López e de Miguel Mochila (2019), pouco conhecido, intitulado
«Esencia de Portugal»1060, onde, para além dos ecos desse paraíso perdido à beira-mar,
esse El Ventanal de Ramón e Colombine, encontramos o que nos parece ser um dos
escritos ramonianos mais importantes para os estudos literários ibéricos contemporâneos.
Saudades de Portugal (2019) reúne, pela primeira vez, os textos mais
significativos que Ramón dedicou ao território português, à sua paisagem e às suas
peculiaridades culturais. Não coincidindo exatamente com as datas de publicação das
obras compiladas neste volume vertido para língua portuguesa, podemos afirmar que nos
remete para o mesmo período estudado neste trabalho académico, isto é, para o período
compreendido entre 1915, ano do primeiro contacto de Ramón com a realidade
portuguesa através de Carmen de Burgos, e 1933, o ano da publicação de «Essência de
Portugal».
Esta nossa afirmação está bem presente na enumeração das quatro fontes
bibliográficas para a edição de Saudades de Portugal (2019) por parte de António Sáez
Delgado nas páginas de introdução da mesma, isto é, os dois capítulos de Pombo (1918),
«Cartas de Portugal» e «Segunda viagem a Portugal», a passagem «O Ventanal (O meu
retiro do Estoril)» de La sagrada cripta de Pombo (1924), «Essência de Portugal»,
publicado no jornal de bonairense La Nación, em 1933, e os capítulos XLII e LXIV de
Automoribundia (1948)1061.
O conhecimento destes textos de Ramón, agora ditosamente disponíveis em língua
portuguesa, cujo conteúdo denota o que acabamos de afirmar, estão compreendidos num
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Note-se que os restos mortais de Ramón Gómez de la Serna foram trasladados desde a capital bonarense
para Espanha a 22 de Janeiro de 1963, sendo sepultado no Panteão de Homens Ilustres, propriedade da
Associação de Escritores e Artistas Espanhóis, no cemitério de San Justo de Madrid.
1057
Cf. Mariano Tudela (1988), op. cit., pp. 283-310.
1058
Ibidem, p. 175.
1059
Cf. Ramón Gómez de la Serna (2019), op. cit., pp. 131-133.
1060
Ramón Gómez de la Serna, «Esencia de Portugal», La Nación, Buenos Aires, 6/VIII/1933.
1061
Cf. Antonio Sáez Delgado em Ramón Gómez de la Serna (2019), op. cit., p. 21.
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marco cronológico compreendido entre 1915, o ano de Orpheu, o ano em que tudo
começou para a cumplicidade estética e ideológica entre os nossos autores, e 1933, o ano
em que Ramón Gómez de la Serna pisa por última vez solo português.
Antes de abandonarmos a introdução de Saudades de Portugal (2019), devemos
salientar que Sáez Delgado, na senda de estudos seus preliminares, aos quais já aludimos,
recorda e reforça a ideia de afinidade estética entre os nossos autores, equiparando-a à de
Ramón com Almada:
A amizade de António Ferro [com Gómez de la Serna] foi, a par da de José
Almada Negreiros, a mais marcante para Ramón. A admiração era mútua, e Ferro
não poupou esforços para declarar a sua paixão pelo Ramonismo: não é difícil, em
livros como Teoria da Indiferença (1920) ou Leviana (1921), encontrar marcas da
greguería do espanhol.1062
Sáez Delgado recorre ao prefácio de Ferro em A Ruiva (1923), essa tradução
prévia ao original de Ramón (e bastante estudada na presente monografia), para terminar
de justificar a sua perspectiva de cumplicidade. E fá-lo acompanhando a sua perspectiva
com uma iconografia mencionada anteriormente e sobre a qual dissertámos. Referimonos à imagem do recorte encontrado no espólio da Fundação António Quadros – Cultura
e Pensamento, de Ramón e Ferro em El Ventanal em 1924, publicada no Diário de
Notícias de 1929.
Estamos, sem dúvida, perante a publicação prévia onde encontramos mais eco da
investigação que aqui expomos, a qual aprofundamos com novos dados, com uma
epistolografia transcrita, estudada e contextualizada cronologicamente e da qual advêm
novas propostas de estudo, como temos tentado demonstrar ao longo destas páginas.
Porém, feita a devida contextualização de «Esencia de Portugal», no seio da
recente publicação1063 no mercado editorial português de Saudades de Portugal (2019),
passemos a uma proposta de análise deste texto que alberga um olhar maduro de Ramón
e é uma mais-valia para esta investigação, quer no âmbito comparatista, quer no âmbito
dos estudos de iberismo.
Antes de nos adentrarmos pelos meandros do texto original de Ramón nas páginas
do periódico argentino La Nación, devemos referir que o mesmo se encontra
acompanhado por uma interessante ilustração de uma varina descalça, de feições
voluptuosas, a descer o que poderíamos descrever como uma calçada portuguesa, tão
típica da cidade de Lisboa. A imagem conta ainda com a presença eminente de uns
degraus que deixam para trás um horizonte marítimo nos traços de um veleiro, com laivos
de alguma religiosidade na cruz da torre da igreja, a par de um assomo, boquiaberto e
masculino, atrás de uma pequena janela com gradeamento.
A ilustração da peixeira portuguesa, quase à semelhança da tradição das sete
saias, evidencia uma sensualidade de contornos simples, contudo evidentes e que
auxiliam a ensaística de Ramón nesta «essência» do país vizinho, tal como a firma que
nela encontramos: Sirio1064.
Note-se que Alejandro Sirio (1890-1953), ou apenas Sirio, como acabamos de
referir, se trata do pseudónimo do espanhol Nicanor Balbino Álvarez Díaz, um artista

1062

Ibidem, p. 15.
Tenha-se em conta que a edição Saudades de Portugal (Abysmo), apesar de ser uma publicação de
2019, só chegou ao mercado de distribuição livreiro português no primeiro trimestre de 2020.
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A ilustração encontra-se reproduzida nos anexos como Figura 102.
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nascido em Oviedo, mas naturalizado, nos anos 30, cidadão argentino1065. Temos
constância de que Sirio ficou reconhecido como caricaturista, desenhador e ilustrador,
exercendo a sua atividade principalmente na Argentina, onde assumiu a direção artística
do suplemento dominical de La Nación a partir de 1932, após uma breve passagem pelo
cosmopolitismo intelectual de Madrid (e também parisiense), daí que igualmente seja
possível encontrar menção a colaborações suas na imprensa espanhola1066.
Apesar de não nos ter sido possível investigar a fundo a figura deste ilustrador
espanhol, depreendemos pela nossa pesquisa bibliográfica estarmos perante um
reconhecido artista, identificado com o humorismo1067 e considerado mesmo um dos mais
importantes da primeira metade do século XX na imprensa ilustrada argentina. Este facto
fez-nos pensar na vastidão das colaborações ramonianas, principalmente aquelas,
posteriores a 1936, inerentes ao seu exílio em Buenos Aires, e ressaltar, uma vez mais, a
possibilidade e interesse para novas investigações e publicações, à semelhança do que se
fez em Marginálias (2005) com a obra de Ramón e as ilustrações de Almada.
É particularmente interessante ver como esta ilustração de uma varina voluptuosa
de Sirio, com um cesto de peixe na cabeça, encabeça este ensaio, no qual encontramos
alguns resquícios do género da crónica (devido às referências cronológicas que nos
permitem contextualizá-lo após os derradeiros cinco dias lisboetas), em que o nosso autor
acentua as diferenças entre Espanha e Portugal.
Ramón não poderia iniciar esta «essência» de Portugal com mais contundência,
não poderia evidenciar melhor que Espanha e Portugal não se conhecem bem, basta que
leiamos o primeiro parágrafo deste artigo, tão curto quanto taxativo: «Estamos al lado,
pared por medio, espalda con espalda, pero no nos acabamos de conocer.». E fá-lo com
conhecimento de causa, com uma «impressão renovada» pela recente passagem por
Portugal, passagem essa, como deduzimos, de cinco dias, acompanhado por Luisa
Sofovich e de caminho à Exposição do Livro Espanhol de Buenos Aires.
Esta última passagem física (a derradeira segundo a nossa investigação) por
Portugal, levou, nas palavras do nosso autor, a acabar por ver «una vez más lo distinto
que es, lo isleño, lo más allá en el espacio y en el tiempo».
É importante determo-nos um pouco perante este carácter «isleño», esta
insularidade portuguesa dentro do território da Península Ibérica. Adquire importância
por dois motivos. O primeiro porque serve de premissa para esse iberismo cultural sui
generis de Ramón, ao qual já dedicámos alguma atenção em capítulos anteriores, e,
segundo, porque detetámos a ausência deste adjetivo na tradução «Essência de Portugal»,
contida nas páginas do livro Saudades de Portugal (2019).
Cremos tratar-se de uma errata de tradução sem a menor importância para os
leitores em geral (possivelmente devido à dificuldade de leitura do documento original,
algo que compreendemos com bastante empatia), porém, para a nossa linha
argumentativa, a tradução para português perde força sem a adjetivação «insular»1068 que
encontrámos no original de Ramón, daí esta breve menção.
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Cf. “Alejandro Sirio”, Diccionario Enciclopédico Abreviado, tomo VII, Madrid, Espasa-Calpe, 1957,
p. 221.
1066
Veja-se Rodrigo Gutiérrez Viñuales, “Alejandro Sirio en Buenos Aires. Arte y cosmopolitismo”, La
Gloria de Don Ramiro. Escenarios de una novela, 1908-2008, Buenos Aires, Museo de Arte Español
Enrique Larreta, 2008, pp. 49-57.
1067
Remetemos para a fotografia de Alejandro Sirio que encontrámos na hemeroteca do jornal ABC com a
seguinte legenda «Alejandro Sirio, durante de una de sus graciosas conferecias, en que hablan también sus
manos». Juan Antonio Cabezas, “‘Alejandro Sirio’ su plumilla mágica y ‘La Gloria de Don Ramiro’”, ABC,
21/III/1954, p. 25.
1068
Esta constatação advém de uma leitura contrastiva entre a nossa transcrição do artigo original nas
páginas de La Nación com o reconhecido trabalho de tradução de Pablo Javier Pérez e Miguel Mochila,
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Um espaço insular dentro de um espaço peninsular. Um Portugal que não pertence
à mesma península de Espanha, mas sim à mitologia da Atlântida, assim recorda Ramón
essa inverosímil teoria lírica portuguesa, que fica bem (em palavras do espanhol «que va
bien al cuento») quando comparado com o país vizinho. Contudo, apesar da carga poética,
das teorias atlântidas (e atlânticas) portuguesas, o autor das greguerías não hesita em
afirmar que o país que o acolheu no seu El Ventanal, se sente «tan distante, tan diferente,
tan sordo por esa tapia que da a España, que es como si fuese verdad la suposición de la
Atlántida.».
Se se denota uma certa desaprovação à mitomania portuguesa, a comparação de
Ramón a uma vizinha Espanha «mais surda do que uma porta»1069, tão-pouco é nada de
abonatório para o seu país natal.
A mundivisão de Gómez de la Serna encontra graça nessa invenção portuguesa de
um povo que é uma «estria», que se encontra colado às costas de Espanha por um
«sindetikon de lava» incrustando-se através do ímpeto. Segundo Ramón, seria mesmo
coisa de delimitar as fronteiras entre os dois países seguindo o percurso da fissura fechada
pelo síndeto vulcânico e, em caso de necessidade de separação física do espaço comum
peninsular, com o típico humorismo do criador das greguerías, poder-se-ia recorrer a uma
nova ferramenta, um cinzel especial (o «escoplo pilón»1070) para separar os dois povos e
meter mar pelo meio.
A contextualização humorística, desse Portugal «romântico-atlante» colado pelas
costas a uma Espanha mouca como uma porta, é a perfeita introdução para uma
declaração de intenções de Ramón. Ou melhor, se atendermos à presença do advérbio
«no», uma negação de intenções do autor que nos remetem para esse iberismo cultural
sui generis, facilmente refutado enquanto conceito formal de iberismo devido à rotunda
afirmação de desinteresse de Ramón pela união entre os dois países:
Como a mí no me ha interesado nunca conseguir la unión de España y
Portugal por que sé que a los portugueses les molesta profundamente hasta el
planteamiento de ese programa, me he dedicado a sorber el costismo portugués y
a creerme en una especie de Australia próxima.1071
Contudo, o desinteresse aparece justificado com o mal-estar dos portugueses, que
Ramón tão bem conhece, em relação a este tema, ao ponto de uma qualquer abordagem
programática de União Ibérica ser motivo de moléstia.
Recordemos o célebre banquete de desagravo a António Ferro no Maxim’s, ao
qual já aludimos em páginas prévias deste estudo, apenas três anos antes, em 1930.
Parece-nos plausível que Gómez de la Serna estivesse a par de tal evento, não só pelo
vinculo de amizade com o português, mas também devido à magnitude do evento que
contou com a presença de mais de duas centenas de pessoas, dos vários quadrantes da
sociedade portuguesa, solidários com o jornalista António Ferro que, supostamente,
revelara a existência de aspirações iberistas e federalistas nas esquerdas de Espanha.

algo que nos resultou de extrema utilidade e nos permitiu esclarecer várias dúvidas para uma cabal
transcrição. Atentemos à ausência detectada: «Acabo de renovar a impressão de Portugal e acabo de ver
uma vez mais o quão diferente é, [o insular,] o quão longe e além de nós fica no espaço e no tempo.». Cf.
Ramón Gómez de la Serna (2019), op. cit., p. 131.
1069
Tenhamos em conta o uso coloquial do original em espanhol «tan sordo por esa tapia» nos remete para
a comparação em português «surda como uma porta».
1070
«Escopro pilão» segundo a tradução de Saudades de Portugal (2019). Cf. Ramón Gómez de la Serna
(2019), op. cit., p. 131.
1071
Ramón Gómez de la Serna (1933), op. cit., s/n.
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É pertinente mencionar a sensação que se depreende destas palavras de uma
prioridade de observação política e social sobre o compromisso artístico do nosso autor.
Por outras palavras, parece-nos ser o conhecimento profundo da realidade portuguesa por
parte de Gómez de la Serna, que está na base do seu desinteresse por qualquer tipo de
união política peninsular e, só, posteriormente, é que encontramos a sua visão artística
dedicada a «sorver o carácter costeiro de Portugal».
Afirmar um total apolitismo de qualquer autor é uma empresa ingrata, senão
impossível, contudo, bem sabemos que para o autor de Automoribundia (1948) a política,
conscientemente, nunca suplanta a arte. Ramón viveu com essa premissa até ao final da
sua vida, deixando várias anotações, como a seguinte, a prová-lo: «El arte no se debe
abandonar. Hay que estar buscándole las vueltas, hay que estar esperando que quiera
hablar con uno»1072.
«Esencia de Portugal», apesar da ordem dos argumentos, é mais um exemplo do
compromisso de Ramón apenas com a sua obra, coabitando com vários «ismos»,
analisando-os e reconhecendo-os (basta recordar a sua obra homónima de 1931), porém,
não se inserindo em nenhum, reforçando, assim, o que muitos (desde o âmbito dos estudos
literários), afirmam como a «geração unipessoal de Ramón» ou denominam de
Ramonismo.
A forte individualidade de Ramón é notória e flui por um texto onde o próprio
autor tenta explicitar a essência, o âmago de um povo e de uma nação como a portuguesa.
Só mesmo a genialidade e a sua mundivisão peculiar para remeter Portugal para uma
«espécie de Austrália próxima».
Esta comparação com a longínqua Austrália, esse antigo território do Império
Inglês que serviu de colónia penal, é mais um dos motivos porque não poderíamos passar
sem mencionar a ausência do adjetivo «isleño», pois este país é um grandioso exemplo,
quase de dimensão continental. No entanto, todo o desenrolar do texto de Ramón não nos
parece evidenciar qualquer noção de degredo associada ao passado australiano, mas sim
a uma noção de distância evidente nesse território meridional. Em Portugal não se pode
estar desterrado, quanto muito pode-se estar esquecido do mundo, entre «bosques
vírgenes» escondidos atrás de «montañas inasequibles» onde se respira um ar de leveza.
Ramón passa do ar respirado em Portugal para a sua particular visão dos
portugueses no seio planetário e, como podemos comprovar, fá-lo com conhecimento de
causa e com um profundo conhecimento da literatura do país vizinho:
Los portugueses, tumbados en una inmensa playa, respiran tierras aún no
descubiertas y que ellos algún día descubrirán contra todo lo que dicen los
terráqueos en que dibujantes arbitrarios han declarado el completo1073.
À primeira vista, pode-se pensar no legado de Camões quando Ramón se refere
aos portugueses «deitados numa imensa praia». É normal e legítimo que impere o
segundo verso1074 da primeira oitava do canto primeiro, essa «Ocidental praia Lusitana»
que, entre tantíssimos outros versos de Os Lusíadas, nos recordam que o «poeta dos
poetas» portugueses também foi um mestre na arte do aforismo1075, deixando-nos para a
1072

Ramón Gómez de la Serna (1974), op. cit., p. 120.
Ramón Gómez de la Serna (1933), op. cit., s/n.
1074
Referimo-nos a «Que, da Ocidental praia Lusitana», um verso, à maneira da Eneida de Vírgilio, com
estatuto de complemento circunstancial de lugar do verso inicial a epopeia «As armas e os barões
assinalados». Luís de Camões, Os Lusíadas (ed. Emanuel Paulo Ramos), Porto, Porto Editora, 2000, p. 71.
1075
Recordemos que, em páginas anteriores da presente tese, já mencionámos o interesse de Ramón por
Camões, deixando-o patente, por exemplo, na revista galega Alfar.
1073
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posteridade autênticas pérolas de lirismo, sabedoria ou filosofia, usadas em vários
espectros do quotidiano em português.
Contudo, parece-nos bastante plausível que Gómez de la Serna conhecesse outra
expressão hoje sobejamente conhecida e cuja autoria é geralmente desconhecida.
Referimo-nos a «Jardim da Europa à beira-mar plantado»1076.
Não podemos afirmar o mesmo tipo de intertextualidade que encontramos com o
caso de Luís de Camões, mas a vasta cultura de Ramón, o nível intelectual do literato que
foi, permite-nos supor que o inventor do género greguerístico conhecia este verso de
Tomás Ribeiro, o «Supra-Camões» de Feliciano de Castilho ao qual fizemos referência
na introdução da presente tese de doutoramento.
É possível que este poema de 1862 (esse poema que Feliciano de Castilho
confrontou com a epopeia camoniana, considerando-o uma obra superior), tivesse
despertado a curiosidade de Ramón e, em simultâneo, o houvesse remetido para todos os
iberismos subjacentes à Questão Coimbrã. A postura de Ramón sobre como o conceito
de União Ibérica era polémico para a maior parte do coletivo português, leva-nos a pensar
que o espanhol, em algum momento, foi confrontado com a obsessão anti-iberista
oitocentista, quiçá a do próprio Tomás Ribeiro, como sabemos, bem patente no prólogo
da segunda edição da sua obra, cujo título merece ser recordado na íntegra: D. Jaime ou
a dominação de Castela: poema.
Ainda no âmbito das suposições, simultânea a esta possível atenção (paralela e
distante, algo tácita, de Gómez de la Serna no que concerne a assuntos relacionados com
os iberismos – note-te que ser indiferente aos mesmos não é sinónimo de não estar a par
das discussões de ideias e de polémicas relacionadas com os mesmos –), devemos
relembrar que a colaborações na Contemporânea de José Pacheco e em La Gaceta de
Giménez Caballero são prova evidente do nosso autor ter estado constantemente exposto
ao debate peninsular1077, apesar do desinteresse que este sempre manifestou sobre o tema.
«Esencia de Portugal» é um ensaio a derivar entre a indiferença ramoniana para
questões de União Ibérica e uma visão alheia, de um estrangeiro que pôde residir e
conhecer bem a cultura de Portugal, sobre uma certa exacerbação lírica, saudosista do
passado atlântico do Império Português coletivo que, entre os anos 20 e 30 do século
passado, ascendeu num nacionalismo teatralizado culminante na instauração do Estado
Novo salazarista.
Atentemos ao seguinte excerto:
[Os portugueses]Pescan al borde de esa playa peces de plata que son como
libros de poesía y como botellas de mensaje.
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Cf. Tomás Ribeiro, D. Jaime de Tomás Ribeiro (pref. Vítor Wladimiro Ferreira), Lisboa, Heuris, 1990,
p. 2.
1077
Remetemos para a carta de Ramón, em 1922, dirigida ao diretor da Contemporânea, transcrita nas
páginas desta monografia, onde o espanhol lhe solicita o envio de exemplares da revista. Deduzimos, pelas
datas em questão, inerentes às colaborações de Gómez de la Serna, a forte probabilidade do nosso autor
haver lido (e possuído na sua biblioteca pessoal) o quarto número de 1922. Tal como já o mencionáramos
no capítulo correspondente, reiteramos que estamos perante uma edição de enorme importância, na qual
podemos encontrar artigos de relevo para as relações culturais entre Portugal e Espanha, tais como «Nós e
a Espanha», «As Relações Luso-Hespanholas – O Pan-Iberismo», «La Sensación del Momento, El Alma
Romántica de Portugal, La Unión Ibérica», ou colaborações literárias e pictóricas de compatriotas seus
como Adriano del Valle («Haikais») e Vázquez Díaz, respetivamente. Igualmente, a destacar neste número
da Contemporânea, um conjunto de 12 poemas, de cariz nacionalista, intitulado «Mar Portuguez» de
Fernando Pessoa. Cf. Contemporânea, nº4, Outubro,1922.
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Visten con afectada elegancia, con crédula corrección, sólo para pasearse
por ese malecón de ensueño viendo morir soles, oyendo cantos de sirena,
interpretando la carta de las olas.
Se celebra todo a lo largo de Portugal una lírica obra que tiene por
espectador el mar y frente al que las casas y los palacios son como decoración de
ese espectáculo.
Todos viven en una atmósfera de teatro, el más grande teatro del mundo,
el teatro más perfecto que se conoce, el teatro de a todas las horas y todos los días,
el teatro genial de ensueño de un pueblo.
La bohemia del pueblo portugués es una bohemia de gentes de teatro, de
cómicos que tienen fe en el ideal que representan, de actores llenos de afición a
su arte y a su escenario. Escena I… Escena C M. Escena M M M.1078
Poder-se-ia depreender, através deste fragmento, que a «atmosfera de teatro»
identificada por Ramón em Portugal a pôde ter presenciado através da obra do seu
congénere Ferro, principalmente nessa fase tardia de literato, embrenhado nas artes
cénicas, em que o português enveredou pela aventura, conjunta com Pacheco, do Teatro
Novo ou quando tentou em palco ser O Estandarte (1932), da futura União Nacional de
Salazar, esquecendo o seu passado turbulento com um agora questionável Mar Alto
(1923).
Porém, a presença da amizade com Ferro parece-nos mais evidente na visão
onírica de Ramón de um Portugal como «o maior teatro do mundo, o teatro mais perfeito
que se conhece, o teatro de todas as horas e de todos os dias, o teatro genial do sonho de
um povo»1079. Gómez de la Serna elogia a genialidade das horas portuguesas, do
quotidiano diáfano, marítimo e boémio, teatral em sonho logo, segundo esta perspectiva,
mais importante que o real.
A síntese das frases, e dos parágrafos de «Esencia de Portugal», não nos permite
estabelecer uma comparativa com os tons afins ao sensacionismo pessoano que
encontrámos na coletânea de textos de António Ferro intitulada O Elogio das Horas1080
(1922), possivelmente, e como exploraremos num capítulo mais adequado a esse fim,
bastante mais influenciada por uma estética ramoniana do que o seu contrário. No
entanto, Gómez de la Serna parece evocar essa experiência dos anos 20 às novas
aspirações de «uma boémia de gentes de teatro, de cómicos que têm fé no ideal que
representam, de atores cheio de amor pela sua arte e pelo seu cenário»1081 que Ferro
retratara anos antes com o auxilio do traço de Bernardo Marques.
A primeira entrega de O Elogio das Horas1082 contou com a presença de Gómez
de la Serna, citado em epígrafe1083, sendo mais do que provável que Ramón conhecesse
os vários capítulos do texto de Ferro, apesar de, como pudemos investigar e transcrever,
não encontremos qualquer referência a este texto nas três missivas enviadas e que
contextualizámos no ano de 1922.
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Ramón Gómez de la Serna (1933), op. cit., s/n.
Tradução do original de Ramón para português da nossa autoria.
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Encontrámos O Elogio das Horas de António Ferro publicado na Ilustração Portuguesa, dividido em
14 capítulos, entre os números 833 e 840, correspondentes ao período compreendido entre 4 de Fevereiro
e 25 de Março de 1922. Todos as publicações contam com ilustrações de Bernardo Marques.
1081
Tradução do original de Ramón para português da nossa autoria.
1082
António Ferro, “O Elogio das Horas”, Ilustração Portuguesa, nº 833, 4/II/1922, pp. 111-112.
1083
«… o no se ha contado la primera o la ultima ha sido un eco de la que hemos tenido por penultima o
hemos contar por dos veces una intermedia... Gomez De La Serna». Ibidem, p. 111. Veja-se a reprodução
nos anexos como Figura 28.
1079
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Não hesitamos em afirmar que os anos de El Ventanal, podemos circunscrevê-los
entre finais de 1921 e 1927, determinam (permita-se-nos a redundância) a essência desta
«Esencia de Portugal» publicada em 1933. Parece-nos óbvio que assim seja, pois, como
temos tentado provar a longo da nossa investigação, estamos perante a fração cronológica
que mais circunscreveu Ramón Gómez de la Serna ao território português e cuja presença
física lhe permitiu, como o próprio enunciava, «observar e outorgar». E o certo é que
Ramón outorgou a Portugal e aos portugueses um lirismo único, paradoxal, mas em
elegante oscilação entre o refinamento e a rusticidade. Segundo o pai da greguería, do
mar português irrompem peixes de prata que são «como libros de poesia y como botellas
de mensaje».
Ao contrário do caso de Camões, que denotamos alguma intertextualidade, nesses
«portugueses deitados numa imensa praia», em forma de reconhecimento literário por
parte de Ramón ao cânone português, não nos é possível afirmar o mesmo em relação
Fernando Pessoa.
No entanto, não nos parece nada despropositado, tento em conta os anos passados
por Ramón em Portugal e a sua perceção, em 1933, do país onde residiu, aludirmos à
figura de Pessoa e à única obra publicada por este em vida: Mensagem (1934). Como
atestam as páginas que dedicámos a Pombo (1918), Ramón Gómez de la Serna conheceu
efetivamente o nome de Pessoa, referido entre outros intelectuais da época, alguns com
estatuto de «jóvenes de corazón hijo del sol naciente», como «Fernando de Pessoa»1084.
Sabemos como a efusão era apanágio do carácter de Ramón e podemos vê-la na
forma como deseja repetir os nomes desses intelectuais portugueses, propondo aos
membros da tertúlia sabatina que os retenham e os apontem no álbum de Pombo tão cheio
de ilustres firmas. A evidência que Ramón prestara atenção a Pessoa já havia sido
mencionada e é mais do que flagrante através de Pombo (1918). Porém, através da análise
de «Esencia de Portugal», com toda a riqueza temática que nos remete para a indiferença
ramoniana em questões iberistas, para alguns laivos de intertextualidade, referencial,
típica de um literato do gabarito de Gómez de la Serna, a par de toda a investigação
epistolar e cronológica que temos vindo a levar a cabo ao longo dos últimos anos, permitenos conjeturar que Ramón Gómez de la Serna leu, e, possivelmente, prestou a devida
atenção a um conjunto de 12 poemas, de 1922, sob o título «Mar Portuguez»1085,
publicado na revista Contemporânea da autoria do poeta dos heterónimos.
Esta nossa visão conjetural adquire alguma consistência quando comprovamos e
contrastamos importantes dados como a colaboração de Ramón («Nuevo muestrario») no
nº3 da Contemporânea, exatamente o número prévio ao da publicação de «Mar
Portuguez» de Pessoa, e a carta do espanhol, contextualizada 1922, dirigida a José
Pacheco (cuja transcrição encontramos previamente nas páginas desta investigação), na
qual Gómez de la Serna lhe solicita o envio de exemplares da revista1086.
Toda a consistência conjetural se perde com a ausência de fontes bibliográficas e
espólios de Ramón perdidos, quer com a venda da sua biblioteca de El Ventanal em
1925/1926, quer com o abandono forçado do seu Torreón em Madrid com o eclodir da
Guerra Civil.
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Ramón Gómez de la Serna [1918] (1999), op. cit., p. 418.
Cf. Fernando Pessoa, “Mar Portuguez”, Contemporânea (1922), ed. cit., pp. 9-14.
1086
Note-se, igualmente, que podemos encontrar a presença de Pessoa ortónimo e do heterónimo Álvaro
de Campos nas edições de Contemporânea em que Ramón colaborou em 1922 e 1923. Veja-se “Antonio
Botto e o Ideal Esthetico em Portugal” e “Trois Chansons Morts” (poema em francês) e “Carta ao Author
de Sácha” firmados por Fernando Pessoa e o poema “Lisbon Revisited” de Álvaro de Campos.
1085
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«Mar Portuguez» tinha todos os ingredientes para despertar a ávida curiosidade
de um Gómez de la Serna a querer, em 1922, lançar raízes1087 em Portugal e a abrir os
caboucos do sonho de erguer uma varanda atlântica no seu El Ventanal1088. Ainda mais
com a facilidade duma subscrição (admitamos que informal) como colaborador da revista
de Pacheco.
Portanto, aceitamos a possibilidade de Ramón ter contemplado o «mar» de Pessoa,
tal qual como o fizera com o mar de Camões, e visto igualmente através da perspectiva
pessoana, sem encobrir o seu nacionalismo, como este povo persistente de «loa diaria»
comparte a alma dos argonautas, mas cujo espírito infinito supera qualquer passado
greco-latino: «Que o mar com fim será grego ou romano: / O mar sem fim é
portuguez»1089.
As constantes referências de forma aforística a Deus e a conceitos como
eternidade foi algo cultivado por ambos autores1090 e Ramón1091, como bem foi capaz de
teorizar a sua própria noção de saudade, não nos parece que ficasse alheio a estas doze
composições poéticas de Fernando Pessoa, com títulos igualmente sugestivos dos quais
destacamos, sem qualquer tipo de ordem, «Horizonte», «Ironia», «Descobridores do
Occidente», «Dança dos Titans», «Prece», «A Última Nau» e o homónimo ao título do
conjunto, «Mar Portuguez».
Não podemos afirmar a presença da «alma atlântica» pessoana na «Esencia de
Portugal» de Ramón, quanto muito podemos vislumbrar algum «Horizonte» afim a
Fernando Pessoa quando o espanhol nos relembra a diferente orientação dos pontos
cardeais em Portugal, marcados numa rosa dos ventos diferente e com bastantes mais
direções do que as comuns rosas dos ventos:
Portugal tiene un vuelo de mariposas peculiar y se puede sostener que
pasan por su atmósfera peces voladores. Está orientado hacia otros puntos
cardinales que no son nuestros y su rosa de los vientos es diferente y tiene más
puntas que las otras rosas de los vientos.1092
Os pontos cardeais que Ramón atribui a Portugal permitem-lhe entrever no
Atlântico «peixes de prata», voadores em simultâneo com o peculiar voo das borboletas
portuguesas, algo só comparável a livros de poesia e a «botellas de mensaje».
Ainda neste âmbito, parece-nos pouco provável que Gómez de la Serna tenha
acedido à publicação no ano seguinte, em 1934, do único livro publicado em vida de
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Recordamos, já no final da vida de Ramón, como este «olhava e outorgava» importância às ramificações
cuja vontade telúrica nos espera num abraço: «Algunas raíces de la tierra nos esperan con los brazos
abiertos». Ramón Gómez de la Serna (1957), op. cit., p. 194.
1088
Como recordaria as raízes lançadas em Portugal há mais de 30 anos atrás? Tentámos responder a essa
pergunta e apenas constatámos que Portugal continuou presente em ecos do passado, aparecendo nessas
reminiscências soltas citadas do seu Diário Póstumo (1974) ou em apontamentos para novos artigos que
escrever, como esta peculiar e hermética nota: «Le dio nombre Portugal – Todavía había cazadores de
cabezas.». Ramón Gómez de la Serna (1974), op. cit., p. 88.
1089
Fernando Pessoa (1922), ed. cit, p. 10.
1090
Neste âmbito, e no caso pessoano, veja-se Fernando Pessoa, Aforismos e Afins e A Educação do Estóico
(ed. e pref. Richard Zenith), Lisboa, Assírio&Alvim, 2006.
1091
Longe de ser um místico, Ramón sempre manifestou inquietudes de cariz espiritual, algo que, sem
dúvida, se manifestou com maior acutilância na reta final da sua vida, basta recordar o caricato episódio
com Juan Ramón Jiménez, devido à escrita de «Dios» com minúscula, celebrizado por Alberti. Também o
podemos comprovar no vigésimo capítulo de Nuevas páginas de mi vida (1957), denominado «Fe em
Dios», do qual destacamos o seguinte fragmento «Si comprendéis la vaciedad y la efimeridad de todo,
mereceis la densidad única del espácio eterno.». Ramón Gómez de la Serna (1957), op. cit., p. 104.
1092
Ramón Gómez de la Serna (1933), op. cit., s/n.
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Fernando Pessoa, apesar de se poder conjeturar que sim, devido ao vinculo de António
Ferro ao mesmo, a partir de 1935, com a atribuição do Prémio Antero de Quental do
SPN1093. No entanto, todos os dados cronológicos e bibliográficos mais significativos nos
remetem para datas prévias a 1933.
Referimo-nos então, mais uma vez, a Mensagem, esse pequeno volume editado
pela Parceria António Maria Pereira, composto por 44 poemas e dividido em três partes
(«Brasão», «Mar Português» e «O Encoberto»), do qual se celebrizou no imaginário
coletivo português o décimo poema, o mesmo já publicado em 1922 nas páginas da
Contemporânea, «Mar Português»1094.
A improbabilidade de Ramón ter tido em mão a Mensagem (1934), não invalida
a probabilidade que assumimos de ter lido (e por que não sublinhado) o horizonte
pessoano1095 nas páginas de uma publicação comum a ambos no ano 1922. Horizonte esse
ainda centrado num «Mar Português», compreensível para o espanhol, um mar cingido
por sonhos, por movimentos de esperança e de vontade, ainda marear nos primórdios dos
anos 20, e distante de vislumbrar o messianismo de «O Encoberto» ou atracar em
idealismos d’«O Quinto Império», que não cremos serem do mesmo interesse para
Ramón Gómez de la Serna1096.
Da imagética atlântica, costeira e virada para o passado marítimo português, que
encontramos nos parágrafos iniciais de Ramón, o nosso autor envereda pela rusticidade
dos habitantes de Portugal, algo que o espanhol vê com refinamento e digno da mais pura
ficção. Ficção essa, de tradição secular, tão «pura que supera toda la realidad».
A melhor forma que o criador das Greguerías encontrou para descrever a
peculiaridade do aldeão português, em toda a sua ruralidade ímpar em qualquer ponto do
globo, foi recorrendo à figura das varinas que tradicionalmente vendem peixe nas ruas do
litoral português. Parece-nos ser que foram estes parágrafos que estiveram na base dos
rasgos femininos da ilustração de Alejandro Sirio, como já tivemos oportunidade de
mencionar, que convidavam os leitores de La Nación a adentrarem-se nesta «Esencia de
Portugal» ramoniana.
A voluptuosidade do traço de Sirio, e o olhar masculino lascivo a assomar-se
discretamente para ver a vendedora de peixe, baseia-se na comparação de Gómez de la
Serna entre as varinas portuguesas que, em vão, são imitadas pelas cupletistas espanholas.
Há que ter-se em conta que estas artistas do país vizinho eram interpretes dum
estilo musical ligeiro, de tom satírico e popular, representado com frequência em âmbitos
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Tenha-se em conta que este episódio já se encontra mencionado nas páginas iniciais dedicadas à génese
da cumplicidade estética e ideológica dos nossos autores, sendo a alusão ao certame organizado por Ferro,
que premiou a Mensagem (1934) de Pessoa, feita, também em nota de rodapé, com relativa minudência.
1094
Fernando Pessoa [1934], Mensagem, Lisboa, Clássica Editora, 1989.
1095
Remetemos para o poema de Fernando Pessoa, «Horizonte», do qual se destaca toda a imagética
oceânica, pontuada por elementos de fauna e flora mais além dessa «abstracta linha», cuja terceira estrofe
concebemos a despertar interesse no olhar de Ramón: «O sonho é ver as formas invisiveis / da distancia
imprecisa, e, com sensiveis / Movimentos da esp’rança e da vontade, / Buscar a linha fria do horizonte / A
arvore, a praia, a flôr, a ave, a fonte - / Os beijos merecidos da Verdade.». Fernando Pessoa (1922), ed. cit,
pp. 9-10.
1096
Sem nos adentrarmos muito na análise de Mensagem (1934), façamos o breve apontamento desta obra
ser vista como uma revisitação mitológica do passado heróico de Portugal, encontrando-se repleta de
simbologia, principalmente sebastianista, que foi estrategicamente incorporada na ideologia oficial do
Estado Novo, com Ferro como homem do leme. Outra nota de interesse, advém do facto de encontrarmos
diversos poemas da terceira parte de Mensagem com datas posteriores a 1928, estando mesmo vários
datados em 1934, como, por exemplo, «O Desejado», poema que, através de uma leitura desatenta e
oportunista, poder ser facilmente associado à figura Oliveira Salazar. Cf. Fernando Pessoa [1934] (1989),
op. cit., pp. 73-92.

359

teatrais, o chamado cuplé. Este género tornou-se bastante célebre a partir do segundo
quartel do século XIX, vendo a sua difusão limitada pela ascensão do regime de Franco.
Ramón denuncia a imitação das cupletistas suas compatriotas que ao passarem
por Lisboa tentaram emular um papel que tem séculos e para o qual não basta uma saia
rodada e pôr uma cesta à cabeça.
Esta afirmação faz-nos pensar que Gómez de la Serna não se estaria a referir às
típicas vendedoras de peixe, essas mulheres do povo que ganhavam a vida a apregoar
pescado pelas ruas de Lisboa (e que o próprio conheceu e deixou retratadas na sua
novelística1097) e às quais muitas vezes se associa uma certa estridência, que não se
adequa ao vulgar estereótipo português.
Reforçada pelo parágrafo anterior, em que Ramón alude ao povo português como
«cómicos que tienen fe en el ideal que representa», encontramos bastante pertinência
numa alusão a um género específico do teatro português, o teatro de revista ou
vulgarmente chamada «Revista à Portuguesa», onde a exuberância e a estridência fazem
parte da declamação do texto.
É mais do que provável que Gómez de la Serna conhecesse este género teatral
português, de gosto marcadamente popular, em que várias cenas de cariz cómico, satírico
e de crítica política e social da atualidade, são acompanhadas por diversos números
musicais exuberantes1098. A esta probabilidade adicionamos o facto de, em 1922, esse ano
fundamental para Ramón em Portugal, se ter inaugurado o que é considerado como o
lugar mítico para este tipo de representações. Estamos a referir-nos ao Parque Mayer, em
Lisboa, e qual encontramos nomes como os de José Leitão de Barros e Bernardo Marques
associados1099.
Hoje é sabido que a tradição das marchas populares de Lisboa, promovidas por
António Ferro no âmbito da política do espírito do Estado Novo, foi uma ideia original
de Leitão de Barros, sendo a sua organização encomendada, em 1932, ao diretor do
Parque Mayer, Campos Figueira de Gouveia, cujas capacidades de produção lhe
permitiram apresentar um acontecimento inédito como se fosse algo de longa tradição na
capital portuguesa1100.
Em 1933, apesar do cosmopolitismo que sempre se atribuiu a uma capital, em
Lisboa coexistem várias tradições de proveniência exógena, oriundas do interior rural
português e que só anos mais tarde se reforçarão como traços associados à cidade. Um
bom exemplo do que acabamos de afirmar, remete-nos para as origens do fado, cujos
primórdios obscuros1101 e quiçá alheios a Lisboa, catapultaram este género erroneamente
para estilo musical português por excelência, sendo mesmo reconhecido pela UNESCO
como Património Imaterial da Humanidade.
A «Esencia de Portugal» de Ramón, analisada de um ponto de vista estritamente
sociológico, poderia intitular-se «Esencia de Lisboa», ou, se atendermos a todo mar
1097

Veja-se este fragmento de El novelista (1923) que nos remete para a questão e no qual, igualmente,
encontramos ecos greguerísticos: “¡Cuánto bacalao! Al verlos manoseados por manos de mujer, le parecían
corsés interiores para sostener por dentro los estómagos flojos.”. Ramón Gómez de la Serna [1923] (1973),
op. cit., p. 215.
1098
Há quem considere que a “Revista à portuguesa” remonta a Gil Vicente, porém sabe-se que, tal como
o cuplé espanhol, é no final do século XIX que este género começa a ser reconhecido como tal. Recomendase a consulta da obra de Luiz Francisco Rebello, História do Teatro de Revista em Portugal, (vol. I e II),
Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1984.
1099
Veja-se Jorge Trigo e Luciano Reis, Parque Mayer (1922/1952), vol. I, Lisboa, Editora Sete Caminhos,
2004.
1100
Cf. Orlando Raimundo (2015), op. cit., pp. 145-148.
1101
Veja-se a dissertação para a obtenção do Diploma de Estudios Avanzados de Luís Miguel Leal Pinto,
El Fado y el oportunismo propangandístico del Estado Novo em Portugal, apresentada ao Departamento
de Historia del Arte, da Facultad de Filosofía y Letras da Universidad de Extremadura, Cáceres, 2010.
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português exaltado pelo espanhol, «Esencia de Portugal Litoral». Desde o capítulo
inerente a 1923, e à análise de El novelista e La Quinta de Palmyra, que o temos vindo a
afirmar, longe de qualquer preconceito proverbial de que «Portugal é Lisboa e o resto é
paisagem», mas cientes do conhecimento físico de Ramón em relação ao país onde residiu
na primeira metade dos anos 20, ser mormente cosmopolita e estender-se pouco mais do
que a linha Estoril/Cascais. O resto do território é descrição de paisagem que nos remete
para o saudoso «Lusitânia Express», que se adentrava por Portugal através da
Extremadura espanhola, pela província cacereña, cruzando o Alentejo1102 e o Ribatejo
até chegar à capital portuária de Lisboa.
Este estatuto de porto de chegada e de partida, tão importante para a identidade
cultural lisboeta, uma capital feita tanto por aristocratas como por estivadores, encontra
na atividade portuária uma interessante presença galega. Acreditamos que Ramón tenha
prestado especial atenção aos seus compatriotas oriundos da Galiza e até privado com
alguns durante as suas estâncias em Lisboa. Tal facto não é de todo inverosímil, basta que
nos recordemos do cúmplice de Ferro, aquele orpheista a quem chamavam «poeta
galego», Alfredo Guisado.
O que é realidade é a imagem dos galegos em Portugal, desde o século XVIII até
à primeira metade do século XX, estar estreitamente vinculada ao fenómeno migratório
galego, bastante semelhante e igualmente vinculado ao fenómeno migratório português,
miscigenando-se em alguns casos.
Contudo, como vários exemplos históricos e estudos nos confirmam, é na cidade
de Lisboa onde encontramos o destino principal para a emigração galega, sendo o galego
(ao contrário do que acontecia no mundo rural, onde o encontramos associado ao trabalho
sazonal e às colheitas) uma etnia que ocupou o seu espaço no pequeno comércio lisboeta,
principalmente em mercearias e tabernas, e na atividade da estiva, também ela com um
certo carácter sazonal, pelo menos até meados do século passado.
A presença galega na capital portuguesa é uma realidade inquestionável1103,
evidente em várias idiossincrasias da cidade e que conta, inclusivamente, com presença
institucional e associativa1104 desde a primeira década do século XX, prévia à instauração
da república em Portugal1105.
Mais uma vez, esta «Esencia de Portugal» adquire particular interesse, pois a visão
de Ramón de «galleguismo» encontra-se associada ao «ser-se português», uma
nacionalidade de cariz interpretativo, teatral, à semelhança do das varinas, uma
interpretação étnica há séculos em palco.
1102

Note-se que Ramón, a começos de 1925, visitou, na companhia de Carmen de Burgos, outras
localidades de Portugal, deslocando-se à cidade alentejana de Beja devido às Cartas de Mariana de
Alcoforado que, como sabemos, muito interesse despertaram a Colombine. Cf. Concepción Núñez Rey em
Carmen de Burgos (2018), ed. cit., p. 989.
1103
Durante a nossa pesquisa em hemerotecas, encontrámos um número extraordinário de O Notícias
Ilustrado, de 1929, com o exclamativo título «Os galegos são nossos irmãos!» que nos parece ter bastante
interesse para os estudos ibéricos. Desconhecemos se o mesmo já foi alvo de análise, porém parece-nos
bastante importante avançar com esta referência bibliográfica da revista editada por Leitão de Barros para
(aludindo ao subtítulo da mesma) estudos sobre a «colónia galaica». Veja-se Notícias Ilustrado, Série II,
nº39, 10/III/1929.
1104
Veja-se o caso emblemático da Xuventude de Galicia – Centro Galego de Lisboa, fundado em 10 de
Novembro de 1908 e elevado, em 1980, a Instituição de Utilidade Pública em Portugal, cuja atividade
atualmente continua a ser um dos principais veículos de difusão da cultura galega em Lisboa e, de um modo
menos generalizado, em Portugal.
1105
Para aprofundar este interessante vínculo galego à capital portuguesa, recomenda-se a leitura de Carlos
Pazos Justo, “A imagem da Galiza e dos galegos em Portugal entre fins do século XIX e primeiras décadas
do XX: do imagotipo negativo ao imagotipo de afinidade”, VEREDAS 16, Grupo Galabra (Universidade
de Santiago de Compostela), 2011, pp. 39-70.
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En eso se diferencia el gallego del portugués, que el gallego es
profundamente gallego y el galleguismo del portugués es sólo una apariencia del
papel que representa, de su calidad de artista.1106
Ramón não se expandiu demasiado sobre esta «essência do galego» em
comparativa com o português que delata apenas ter um «galleguismo» de fachada, uma
aparência necessária à sua qualidade artística, quiçá impregnada de elementos exóticos
adquiridos em séculos de história independente de Portugal que apenas manteve com a
Galiza um substrato comum, que, para além de aspetos linguísticos, podemos mencionar,
como Francisco da Cunha Leão, «uma essência psicológica paralela».
Ao contrário de Gómez de la Serna que, como artista criador de greguerías e
aforismos, apenas envereda por aspetos sociológicos de forma sintética, lacónica, quase
uma pincelada de uma só cor num quadro bastante mais pintoresco, Cunha Leão abordou
a «Essência de Portugal» através dum enigma, O Enigma Português (1960) e também
aludiu à particularidade portuguesa, não absorvida, «irredutível», em palavras do próprio,
que a afastou da natureza de ser do galego. Fê-lo num interessante capítulo intitulado «O
Caso da Finisterra do Noroeste»1107 do qual salientamos o seguinte fragmento:
Temos que fundamentalmente [a nação galega] constitui a mesma nação
que a portuguesa, para cuja formação concorreu decisivamente meia Galiza,
influindo de tal sorte no conjunto humano e na idealidade do novo Estado que o
substracto psicológico português, as atitudes frente ao mundo e à vida, e os móveis
de acção se mostram similares, salvaguardadas que sejam as consequências do
trânsito histórico, do activismo político e da integração de elementos exóticos. O
asserto verifica-se até nos luso-descendentes. Reservamo-nos para discutir o tema
e a tese a propósito da periferia não absorvida, irredutível que é Portugal1108.
Estamos perante uma obra de conteúdo filosófico, em que Cunha Leão impõe a si
próprio a tarefa de desvendar este enigma da portugalidade, sistematizando a vivência de
um povo através do seu agir coletivo, do seu pensamento, da sua emotividade que
proliferou em diáspora portuguesa pelo mundo e aportou na saudade e no saudosismo que
este filósofo bebeu da obra de Teixeira de Pascoaes.
Francisco Cunha Leão é um dos precursores da ensaística sobre a psicologia do
coletivo português, que hoje conta com nomes maiores como Eduardo Lourenço ou José
Gil, entre outros. Recordemos, igualmente, a sua visão sobre o ser-se português em
Ensaio de Psicologia Portuguesa (1971):
O Português, porque emotivo, é comovendo-se que logra contradizer as
contradições da sua alma. O forte apego naturalista com ressaibos pagãos, quiçá
devido à longa ruralidade em coreografia cativante e a um animismo inveterado,
encontrou definitiva inserção cristã na doutrina franciscana que tanto o aliciou,
pelo amor de Deus posto nas criaturas com sobrevalência do aspecto sentimental
e fraterno da religião. Lembre-se Fernando Pessoa ao falar do catolicismo do

1106

Ramón Gómez de la Serna (1933), op. cit., s/n
Francisco da Cunha Leão [1960], O Enigma Português, Lisboa, Guimarães Editores, 1998, pp. 43-50.
1108
Ibidem, p. 43.
1107
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nosso povo, chamando-lhe meiguice religiosa. E tenha-se presente a serena
humanidade dos nossos Cristos.1109
A visão de Ramón apenas menciona o «galleguismo del portugués» artificial,
teatral e inerente à sua qualidade de artista, nas atitudes que ele, como espanhol, identifica
do povo português frente ao mundo e à vida. Como em muitos outros âmbitos culturais,
Ramón não se embrenha em reflexões filosóficas. Como as suas greguerías, Gómez de
la Serna despoleta o pensamento sem descurar em recorrer ao humorismo, ao absurdo ou
ao paradoxo fruto dum aparente acaso.
Porém, apesar de um identificável imediatismo na escrita de Ramón, o acaso não
existe e, se o admitimos, é meramente circunstancial. Com um certo barroquismo
ramoniano no estilo desta «Esencia de Portugal», o nosso autor abandona comparações
entre as peculiaridades culturais das nações peninsulares e envereda pela noite de Lisboa,
uma capital noctívaga que nada tem de igual com as realidades das demais realidades da
noite, pois a noite lisboeta finge que dorme enquanto recita a sua intimidade num tom
lírico, melancólico, tão afim a Luís de Camões, como o das endechas.
O Portugal de Gómez de la Serna é «filigrana», isto é, um minucioso trabalho de
joalharia, com a subtileza dum solilóquio que se corporiza, de norte a sul, num poema
escalonado cujas localidades contrastam em tranquilidade com um inferno turvo com o
qual o povo espanhol necessita sublinhar-se.
La noche de Lisboa no se parece a la noche de ninguna otra capital del
universo, porque es una noche de comedia poética, una noche que no tiene que
ver nada con la realidad de la noche, una noche en que la ciudad imita que duerme
pero está recitando su intimidad en silenciosas endechas.
Todo en Portugal es filigrana entretejida, sutiliza de soliloquio, floripondio
de una verbena inacabable, aniversario de ensueños, reprise del poema escalonado
de Norte a Sur.
Así como en España los pueblos y las ciudades son de espesa materialidad
y tienen muros de gran consistencia, destacándose al sol con una fiera realidad, en
Portugal los pueblos y las ciudades son encuentros en el romance legendario,
siembre velado por una irrealidad vaga, rincones de égloga, espacios ilusos,
asientos frente al infinito, balcones frente al cielo que el portugués mira con más
tranquilidad que nadie sin añadirle ese infierno torvo con que el español necesita
subrayarle.1110
Esta comparação mais lata com a «espesa materialidad» dos consistentes muros
espanhóis, aproxima Ramón das contradições da alma do povo português, evidenciadas
por Cunha Leão e que possivelmente residem nesse «apego naturalista», nessa «longa
ruralidade em coreografia cativante» com «animismo inveterado». E tais contradições
parecem ser do agrado do espanhol, ao ponto de salientar o novo fôlego que se obtém
num lugar propicio ao descanso da perseguição da história e de desconexão (permita-senos recorrer a este vocábulo tão típico do século XXI) das desinteressantes notícias do
mundo:

1109

Francisco da Cunha Leão [1971], Ensaio de Psicologia Portuguesa, Lisboa, Guimarães Editores, 1997,
p. 77.
1110
Ramón Gómez de la Serna (1933), op. cit., s/n.
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En Portugal pensamos con otro aliento, como escapados de la historia,
como si las noticias del mundo se recibiesen por encima de una tapia de
cementerio sin interesar lo bastante, como si viniesen de la otra vida.1111
Na persistência dum passado escapado à historiografia do mundo, lado a lado com
Espanha, Portugal surge como uma fortaleza lírica, irreal, em que a diferença ilusória de
em Madrid ser de manhã e em Lisboa ser de noite, é para Ramón a possibilidade de
encontrar «el día antíguo que se nos perdió» e cujo encontro é imprescindível para
fomentar a fantasia.
Daí que o mesmíssimo Gómez de la Serna, para reforçar a necessidade de
conhecer o país vizinho, afirma o que hoje poderíamos conceber como um slogan de
promoção turística: «Duas novas horas em Portugal servem-nos de longo
restabelecimento, acrescentam apetência vital»1112. Vejamos então o parágrafo original
de «Esencia de Portugal», onde é possível encontrar esta afirmação ainda mais completa:
Dos horas nuevas de Portugal valen por una larga reposición, acrecientan
la apetencia vital, curan de desengaños, dan fe en que el mundo no se puede
descomponer tan fácilmente como se cree.1113
Bastam duas horas em Portugal para o nosso autor se curar de desenganos, para
recuperar a sua vitalidade, para lhe restabelecer a fé de que o mundo não se pode
decompor tão facilmente. Uma fé que, acompanhada de café, é mais forte.
É conhecido o fascínio de Ramón pelos cafés enquanto espaço físico, mas também
pela bebida estimulante servida nesses mesmos espaços, deixando para a posteridade,
possivelmente, das melhores citações relacionadas com ambas aceções da palavra café.
Recordemos a seguinte sobre o local e como a bebida com cafeína adquire um estatuto
religioso, em analogia ao cálice de Cristo: «En el Café se apura com gusto el cáliz amargo
de la vida, frase que nunca será más oportuna que ante uma taza de más café que
leche.»1114.
Diga-se de passagem, que ao café enquanto bebida (pois note-se que Ramón
distinguia a bebida do espaço social mediante o uso de maiúscula) associamos a tolerância
ramoniana, como podemos comprovar nesta citação que nos remete para a definição que
encontrámos na edição de Greguerías (1972) como uma greguería poética1115: «El Café
tiene el don de docilizar al indócil, de volver comprensivo al incomprensivo, aun cuando
el intolerante siga siendo tan intolerante»1116.
A «Esencia de Portugal» tem um café próprio, servido na sua pequena chávena de
casa de bonecas, que desvela o coração e lança no caminho da credulidade, da
ingenuidade, que, para o nosso autor, são o segredo para continuar a viver:
1111

Ibidem.
Tradução de «Essência de Portugal» (2019). Cf. Ramón Gómez de la Serna (2019), op. cit., p. 133.
1113
Ramón Gómez de la Serna (1933), op. cit., s/n.
1114
A escritora e jornalista colombiana Flor Romero de Nohra (1933-2018), que no principio dos anos 80
esteve a cargo das relações públicas da Federación Nacional de Cafeteros da Colômbia em Paris,
recompilou várias citações de intelectuais e escritores de renome internacional relacionadas com o café,
resultando na publicação de El dorado-café (1988), reeditado pela autora quase uma década depois, e na
qual podemos encontrar Ramón em evidenciado destaque. Cf. Flor Romero de Nohra (1988), El doradocafé, Bogotá, Ed. Autor, 1997, p. 91.
1115
Nesta edição, com prólogo e seleção de Julio Gómez de la Serna, para além do capítulo dedicado às
greguerías poéticas, encontramos outro capítulo intitulado «Greguerías del Café», datado de 1918, com um
recompilatório que nos remeta para esse ambiente tão do agrado de Ramón. Cf. Ramón Gómez de la Serna,
Greguerías (prólogo y selección de Julio Gómez de la Serna), Madrid, Salvat, 1972, pp. 25-27.
1116
Flor Romero de Nohra (1988), op. cit., p.91.
1112
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Una taza de café en Lisboa, en su tacita de casa de muñecas vale para
desvelar el corazón y lanzarle a la carrera de las primeras credulidades, de las
ingenuidades que son el secreto vital del pervivir.1117
Gómez de la Serna, conhecedor dos ambientes de café e reconhecido «cafetero»,
evidencia, através da pequenez da chávena, que o café servido em Lisboa é diferente dos
demais, porém, não lhe retira a intensidade sem mencionar a cafeína ao coração,
atribuindo-lhe o segredo de ser o coadjuvante para o dia-a-dia de Portugal. Não temos
dúvidas de Ramón estar a referir-se à bica1118 lisboeta, um tipo de café, negro e de sabor
intenso, semelhante ao expresso italiano, cuja origem, ainda nos dias de hoje, não revela
consenso e adquire um tom romanesco1119, tão ao gosto do cultor de Pombo.
Possivelmente, sem ter consciência do valor sociológico do parágrafo que
escrevera, Ramón, em 1933, através de «una taza de café en Lisboa» está já a mencionar
um dos elementos mais importantes da cultura portuguesa: o café português1120. Na
Lisboa do início da década de 30, o olhar vivaz do espanhol vislumbrava o que seria, sem
qualquer tipo de hipérbole, uma paixão nacional. O culto do café, ritualizado com outros
elementos do prosaísmo português (do pastel de nata ao bagaço, por exemplo), estenderse-á a todo território de Portugal e sem distinção de classes sociais, principalmente, a
partir de 1974, com o novo regime democrático implantado com a Revolução do Cravos.
Neste contexto, escassos anos antes do falecimento de Ramón, apesar de paralelo,
revestem-se de particular interesse as palavras de Pedro de Moura e Sá sobre como só em
Espanha poderia haver nascido uma epopeia de Café, cujo escritor fora Gómez de la Serna
e o local de culto o mesmíssimo Café Pombo:
Porque só em Espanha a vida de “Café” tem a transcendência e a
autonomia, a solidez e originalidade de formas que permitam encará-la como uma
maneira própria e inconfundível de existir e de contemplar o Mundo.
Entrar num “Café” em Espanha é quase como entrar numa igreja, embora
neste segundo caso nos encontremos num plano muito superior de vida espiritual.
As relações entre os seres que se encontram presentes é uma realidade, também
presente, mas invisível, formando uma estrutura que temos de vencer para
caminhar, como se um conjunto de fios se entrecruzasse na nossa frente.
1117

Ramón Gómez de la Serna, op. cit., 6/VIII/1933.
Utilizamos o termo “bica” pela sua contextualização em Lisboa, cientes do uso generalizado do termo
“café” em todo território português, com a ressalva que, no Porto, é ainda chamado “cimbalino”, sendo
uma forte marca de identidade cultural portuense.
1119
Não nos foi possível aceder a bibliografia cabal sobre este interessante assunto, daí que esta nota remeta
para a nossa experiência empírica no seio do imaginário coletivo português e não se revista de qualquer
conhecimento científico. No âmbito da cultura popular atribui-se ao icónico café do Chiado, “A Brasileira”,
o lançamento no mercado português de uma bebida que, a princípio, foi considerada um pouco amarga e
para paliar esse sabor, a gerência decidiu aconselhar o consumidor com o imperativo «Beba Isto Com
Açúcar», derivando no acrónimo «BICA». No entanto, existem outras versões, baseadas em testemunhos
orais, que relacionam este termo com a máquina de onde se extraía a bebida que tinha duas torneiras
semelhantes às das fontes, também denominadas bicas, sendo que o conhecido artista Stuart Carvalhais,
segundo consta, numa noite fria, sugeriu que o café fosse tirado diretamente para as chávenas, ao invés de
ser servido no bule onde arrefecia com mais facilidade até chegar às mesas.
1120
Este elemento ainda adquire mais ênfase na visão de Portugal a partir de Espanha, no período do pósGuerra Civil, sendo o café português o produto por excelência que mais entrou em território espanhol
através do contrabando transfronteiriço, enfatizando-se ainda mais essa realidade cultural tão significativa,
quanto proscrita até à abertura de fronteiras do espaço Schengen, que é a identidade raiana, imprescindível
para qualquer estudo de índole ibérica.
1118
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Em Espanha a unidade humana no “Café” não é o indivíduo mas o grupo,
a tertúlia, funcionando cada uma dessas tertúlias na existência do indivíduo como
uma espécie de “mais além” psicológico, onde o funcionário, o chefe de família,
o pobre desempregado, o homem rico que se diverte vão levar o que se transcende,
fantasia, pensamento, humorismo, a sua apagada quotidianidade.1121
Apesar desta diferenciação da quotidianidade de café lusitana e espanhola,
sabemos que os costumes de qualquer povo podem advir de uma invenção1122, ou de uma
apropriação, por parte do mesmo. Portugal e as suas tradições não são uma exceção a esta
quase regra. Ramón compreendeu-o, e afirmou-o, em relação à «essência» desse Portugal
que vislumbrava desde o cosmopolitismo da sua capital.
Gómez de la Serna confiava na permanência do lar nesse país, e, porque não, num
sentido mais lato, numa certa permanência de habitabilidade nesse país, menos convulso
social e politicamente quando comparado com a sua Espanha natal1123. É plausível este
sentimento de estabilidade oculto graças ao seu passado de residente no El Ventanal, no
qual podemos identificar a sua «saudade» a habitar dissimulada em tiradas de versos, com
os seus quadros e cadeirões estancados no passado, porém, com uma janela a abrir-se
sempre para um novo dia e a apartar a nostalgia.
Se comprende allí que la vida no es más que una invención y el caso es
recitar con fervor sus tiradas de versos, confiar en la permanencia del hogar con
sus cuadros y butacas, creer que la ventana se ha de abrir siempre a un día
nuevo.1124
O que também se compreende e ficou para o fim do texto de Ramón, é a presença
dos seus grandes «amigos portugueses» nesse quotidiano de Portugal que para o próprio
não «es más que una invención». Almada Negreiros, «el gran pintor portugués», recémchegado a Portugal1125, após os seus anos de Madrid, acompanhara Ramón nesses
derradeiros cinco dias em Lisboa e perguntara-lhe se estaria correto dizer em castelhano
«invención del día claro», como podemos comprovar, neste fragmento com recurso ao
discurso direto:
1121

Pedro de Moura e Sá, “Uma Epopeia do ‘Café’”, Vida e Literatura, Lisboa, Livraria Bertrand, 1960,
pp. 174-177, reproduzido em Boletín Ramón (2004), ed. cit., p. 57.
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Note-se que, ímpar na história de Portugal, António Ferro cedo compreendeu como os costumes e as
tradições associados a um povo podem ser alvo de apropriações e manipulações em prol de qualquer tipo
de interesse, especialmente os nacionalistas. Recordemos o caso das Marchas Populares, os tapetes de
Arraiolos, os Bonecos do Crato, os trajes regionais do Minho, o identitário Galo de Barcelos, etc, ainda
hoje aceites e repetidamente enunciadas como genuínas apesar da falsidade antropológica. Cf. Orlando
Raimundo (2015), op. cit., pp. 213-217.
1123
Devemos ter em conta que, no início dos anos 30, a ascensão de Oliveira Salazar e a obra administrativa
do seu governo, apesar das influências ideológicas fascista, corporativista e católica, começava a dar frutos
e o prestígio de Portugal no exterior ressurgia, despertando o interesse da imprensa estrangeira, como é o
caso da Time, que, em Março de 1935, publicou uma foto do ditador, mencionando que o desenvolvimento
económico record registado em Portugal é um feito para o qual a história não tem muitos precedentes.
Atente-se à obra de Michael Derrick, The Portugal of Salazar, Nova Iorque, Campion Books Ltd, 1939,
pp. 31-44.
1124
Ramón Gómez de la Serna (1933), op. cit., s/n.
1125
Recordamos o período, compreendido entre 1927 e 1932, em que Almada Negreiros residiu na capital
espanhola e estabeleceu uma extraordinária rede de relações pessoais e artísticas (com Ramón e Lorca à
cabeça), tal como importantíssimas colaborações em alguns meios, como a La Gaceta Literaria de Giménez
Caballero (reiteradas vezes citada nesta investigação), Revista de Occidente, ABC, etc. Remetemos para a
leitura da publicação coordenada por Antonio Sáez Delgado e Filipa Soares, Almada Negreiros em Madrid
(2016), anteriormente citada.

366

Almada, el gran pintor portugués, me preguntaba no hace muchos días en
la noche lisboeta:
- Dígame usted, don Ramón, ¿está bien dicho en castellano “invención del
día claro”?1126
Claramente Ramón Gómez de la Serna está a relembrar a obra homónima do seu
outro cúmplice português que foi José de Almada Negreiros e que, igualmente, contou
com a presença editorial de Fernando Pessoa. Tenhamos em conta que esta referência
textual de Ramón a «invención del día claro» em «Esencia de Portugal» (1933), nos
remete para o passado, exatamente para Março de 1921, para o momento em que Almada
pronunciou a conferência A Invenção do Dia Claro, e para Dezembro do mesmo ano,
quando Pessoa editou e começou a traduzir parte da mesma com o título The Invention of
the Bright Day1127, sob a chancela da Olisipo1128.
Mais importante, sem dúvida, é o texto original de Almada que Ramón
propositadamente recupera nos parágrafos finais da sua «Esencia de Portugal». A
Invenção do Dia Claro (1921), ao contrário das provocações, diatribes e manifestos que
associamos a Almada Negreiros e ao seu Futurismo, é, uma obra de género indefinido e
de diálogo interartístico, como podemos comprovar nas palavras de Jerónimo Pizarro:
[...] um dos mais importantes testemunhos dos diálogos inter-artísticos que
deram nova vida às diversas manifestações modernistas. Almada foi um autêntico
poeta-pintor, e o livro que produziu em colaboração com Pessoa tem a sua marca.
[...] É também um poema, um ensaio, uma confissão e um manifesto. Um texto
altamente plástico e filosófico (mesmo que [Almada] confesse ter lido um livro
de filosofia e não ter ganhado nada, como Caeiro...), um texto difícil de classificar,
de uma sabedoria prematura, que se oculta [...] «na forma poética da tonteria
popular». É também um livro que fica em aberto, anunciando outras «démarches
para a Invenção» [...]1129.
É bastante plausível que Ramón Gómez de la Serna tenha apreciado de imediato
a qualidade literária e estética reconhecida a esta obra de Almada, apercebendo-se do
valor dos conceitos ali abordados a remeterem o leitor para a infância, para a ingenuidade
perdida em prol da vida adulta, para o peso da erudição e do conhecimento livresco, para
a evocação dos braços maternos, para o encanto das palavras e para «O preço de uma
pessôa vê-se na maneira como gosta de usar as palavras. Lê-se nos olhos das pessôas. As
palavras dançam nos olhos das pessôas conforme o palco de cada um.»1130.
Toda a obra de A Invenção do Dia Claro é um potencial despertador da atenção
ramoniana, no entanto, a atenção que Almada Negreiros dedica às palavras1131, à viagem,
à história e ao valor das palavras para o «eu» e o «nós», num tom claramente fragmentário
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Ramón Gómez de la Serna (1933), op. cit., s/n.
Cf. José de Almada Negreiros, A Invenção do Dia Claro (trad. Fernando Pessoa; int. Jerónimo Pizarro),
Guimarães, 2010, pp. 9-13.
1128
Note-se que, entre 1921 e 1923, Fernando Pessoa editou na sua Olisipo quatro livros, sendo um deles
A Invenção do Dia Claro (1921) de Almada Negreiros, para a qual o próprio Almada desenhou o logotipo.
1129
Jerónimo Pizarro em José de Almada Negreiros (2010), op. cit., pp. 12-13.
1130
José de Almada Negreiros, A Invenção do Dia Claro, Olisipo, 1921, p. 19.
1131
Ibidem, pp. 19-21.
1127
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e afim à greguería, poderia ter despertado ainda mais a atenção de um Ramón que
identificaria ecos do seu género em frases como «A rosa encarnada cheira a branco»1132.
O âmbito desta tese não nos permitiu indagar mais sobre a obra literária de Almada
e se existiu mais afinidade estética mais além da colaboração do português como
ilustrador da obra de Ramón. Contudo, parece-nos importante encontrarmos essa
incidência em futuras abordagens à obra em comum de ambos, principalmente após a
recuperação desta «Esencia de Portugal», publicada na Argentina, que assumimos
bastante conotada com A Invenção do Dia Claro (1921) de Almada Negreiros.
Em síntese, «Esencia de Portugal» denota uma clara prosa poética, de exuberância
estilística (por vezes barroca), ao estilo de Ramón, revela indícios de crónica (o que nos
permitiu contextualizar cronologicamente o encontro entre Almada e Gómez de la Serna),
sem nunca descurar um tom ensaístico a fundir-se numa confissão que se pode assumir
como um manifesto de apreço pela autenticidade de Portugal.
Gómez de la Serna remata este texto, inclassificável, «olhos nos olhos», cúmplice
com o seu interlocutor ao inquiri-lo da possibilidade duma «invención del día claro»
espanhola, ao que Ramón responde afirmativamente, no entanto, convicto de, apesar de
ser viável no seu idioma, uma frase com tamanha «essência» só se pode conceber sob o
céu português.
Feita a nossa abordagem a «Esencia de Portugal», cremos oportuno proceder à sua
reprodução em espanhol. Tal se deve, como mencionámos anteriormente, ao facto deste
texto se encontrar disponível em português (publicado mais para o âmbito editorial de
Portugal), sendo o traslado da nossa leitura contrastiva, entre o original nas páginas de La
Nación e a tradução para português de Saudades de Portugal (2019), uma possível maisvalia.
Esencia de Portugal – Ramón Gómez de la Serna
Estamos al lado, pared por medio, espalda con espalda, pero no nos
acabamos de conocer.
Acabo de renovar la impresión de Portugal y acabo de ver una vez más lo
distinto que es, lo isleño, lo más allá en el espacio y en el tiempo.
Hay una última teoría portuguesa que es curioso vulgarizar. Según esa
teoría, Portugal no pertenece a la misma península que España, sino que es un
resto de la Atlántida, que desgajado por el terremoto formidable fué incrustado en
el costado de la península ibérica.
No es verosímil esa yuxtaposición, pero tiene algo de voluntaria leyenda
que va bien al cuento. El caso es que Portugal se siente tan distante, tan diferente,
tan sordo por esa tapia que da a España, que es como si fuese verdad la suposición
de la Atlántida.
Es graciosa esa invención de un pueblo que es una estría, pegado a las
costas del otro por un sindetikon de lava, incrustado por el ímpetu. Sería cosa de
fijar los límites entre España y Portugal siguiendo la fisura del añadido y hasta
valiéndose de un nuevo aparato que se podría llamar “escoplo pilón”, separar los
dos pueblos y poner mar por medio.
Como a mí no me ha interesado nunca conseguir la unión de España y
Portugal por que sé que a los portugueses les molesta profundamente hasta el
planteamiento de ese programa, me he dedicado a sorber el costismo portugués y
a creerme en una especie de Australia próxima.
1132

Ibidem, p. 26.
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El aire de Portugal es un aire ligero que vive olvidado del mundo, como
en plazoleta de bosques vírgenes, como detrás de montañas inasequibles.
Los portugueses, tumbados en una inmensa playa, respiran tierras aún no
descubiertas y que ellos algún día descubrirán contra todo lo que dicen los
terráqueos en que dibujantes arbitrarios han declarado el completo.
Pescan al borde de esa playa peces de plata que son como libros de poesía
y como botellas de mensaje.
Visten con afectada elegancia, con crédula corrección, sólo para pasearse
por ese malecón de ensueño viendo morir soles, oyendo cantos de sirena,
interpretando la carta de las olas.
Se celebra todo a lo largo de Portugal una lírica obra que tiene por
espectador el mar y frente al que las casas y los palacios son como decoración de
ese espectáculo.
Todos viven en una atmósfera de teatro, el más grande teatro del mundo,
el teatro más perfecto que se conoce, el teatro de a todas las horas y todos los días,
el teatro genial de ensueño de un pueblo.
La bohemia del pueblo portugués es una bohemia de gentes de teatro, de
cómicos que tienen fe en el ideal que representan, de actores llenos de afición a
su arte y a su escenario. Escena I… Escena C M. Escena M M M.
Así se encuentra que el aldeano portugués es algo más que el aldeano de
cualquier otro punto del globo, es un aldeano refinado, que lleva su rusticidad con
la más pura ficción, tan pura que supera toda la realidad. Y lo mismo puede decirse
de la que vende pescado por la calle, verdadera actriz de su cometido a la que
imitan inútilmente las cupletistas españolas que han pasado por Lisboa. No basta
ponerse una falda con bullón y una cesta en la cabeza… Hay que saber bien el
papel de siglos.
En eso se diferencia el gallego del portugués, que el gallego es
profundamente gallego y el galleguismo del portugués es sólo una apariencia del
papel que representa, de su calidad de artista.
La noche de Lisboa no se parece a la noche de ninguna otra capital del
universo, porque es una noche de comedia poética, una noche que no tiene que
ver nada con la realidad de la noche, una noche en que la ciudad imita que duerme
pero está recitando su intimidad en silenciosas endechas.
Todo en Portugal es filigrana entretejida, sutiliza de soliloquio, floripondio
de una verbena inacabable, aniversario de ensueños, reprise del poema escalonado
de Norte a Sur.
Así como en España los pueblos y las ciudades son de espesa materialidad
y tienen muros de gran consistencia, destacándose al sol con una fiera realidad, en
Portugal los pueblos y las ciudades son encuentros en el romance legendario,
siembre velado por una irrealidad vaga, rincones de égloga, espacios ilusos,
asientos frente al infinito, balcones frente al cielo que el portugués mira con más
tranquilidad que nadie sin añadirle ese infierno torvo con que el español necesita
subrayarle.
Portugal tiene un vuelo de mariposas peculiar y se puede sostener que
pasan por su atmósfera peces voladores. Está orientado hacia otros puntos
cardinales que no son nuestros y su rosa de los vientos es diferente y tiene más
puntas que las otras rosas de los vientos.
Cuando se pasa rápidamente de Portugal a España se piensa que la hora
está cambiada, que si en Madrid es por la mañana, en Lisboa es por la noche, y,
sin embargo, la diferencia del horario es sólo de minutos.
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En Portugal pensamos con otro aliento, como escapados de la historia,
como si las noticias del mundo se recibiesen por encima de una tapia de
cementerio sin interesar lo bastante, como si viniesen de la otra vida.
Nos maravilla la persistencia de este pueblo en la loa diaria, su infracasada
empresa, el sostenimiento de su obra de Camoens en el cartel de la larga frontera.
Volvemos a ir, recorremos sus calles, visitamos sus pueblecitos para
encontrar un día antiguo que se nos perdió, un sombrero de copa que hace recobrar
la gallardía, un bastoncito mágico que se quedó detrás de una puerta y que nos era
imprescindible encontrar para fomento de fantasías.
Dos horas nuevas de Portugal valen por una larga reposición, acrecientan
la apetencia vital, curan de desengaños, dan fe en que el mundo no se puede
descomponer tan fácilmente como se cree.
Una taza de café en Lisboa, en su tacita de casa de muñecas vale para
desvelar el corazón y lanzarle a la carrera de las primeras credulidades, de las
ingenuidades que son el secreto vital del pervivir.
Se comprende allí que la vida no es más que una invención y el caso es
recitar con fervor sus tiradas de versos, confiar en la permanencia del hogar con
sus cuadros y butacas, creer que la ventana se ha de abrir siempre a un día nuevo.
Almada, el gran pintor portugués, me preguntaba no hace muchos días en
la noche lisboeta:
- Dígame usted, don Ramón, ¿está bien dicho en castellano “invención del
día claro”?
Yo le dije que sí, pero le miré fijamente, persuadido que esa frase no se
podía haber compuesto sino bajo el cielo de Portugal.1133
Chegados a este ponto, resta-nos mencionar que, após o regresso da Argentina
onde assistira ao certame dedicado ao livro espanhol em Buenos Aires e realizara um
ciclo de conferências, encontramos de novo Ramón Gómez de la Serna em Espanha,
dando continuidade à sua rotina madrilena de noites sabatinas em Pombo e com as sessões
radiofónicas ao microfone dominical da Unión Rádio1134.
No que concerne a Ramón, terminamos este ano de 1933, o ano derradeiro para a
nossa investigação, com um apontamento positivo na biografia dum Gómez de la Serna,
então com quarenta e cinco anos, mas com reconhecido magistério na sua cidade natal,
como podemos comprovar no seguinte fragmento onde também são mencionados outros
nomes conhecidos da nossa investigação:
Ramón, en su reencuentro madrileño, descubre la importancia de su
magisterio como escritor. Ya es el nuevo maestro del humor novísimo y ese humor
es como es por su influencia, sostenida durante muchos años. […]
Ramón es el gran innovador, el revulsivo de todo, el que ha traído la gallina
de los huevos de oro de una nueva manera de humorizar y deja para los demás la
tarea de ironizar, de criticar, de hacer el humor por el humor sin un sentido de
auténtica transcendencia.
Porque el humor trascendental ha nacido con Ramón, en la calle de las
Rejas.
Y, tras él, todo será distinto de verdad, porque habrá dado dimensión de
influencia a lo que permanecía estático, quieto y con amenaza de obsolescencias.
1133
1134

Ramón Gómez de la Serna (1933), op. cit., s/n.
Cf. Mariano Tudela (1988), op. cit., p. 178.
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Ya están ahí Jardiel Poncela, con su teatro inimitable, y Edgar Neville, que
ha empezado a escribir Don Clorato de Potaso, y Samuel Ros publica El
ventrílocuo y la muda y El hombre de los medios abrazos, Antoniorrobles Novia
partida por dos, López Rubio El alma en un hilo1135, Manuel Abril La salvación,
Sociedad de Seguros del Alma, y Antonio de Obregón Hermes en la vía pública,
novelas todas con ese aroma inconfundible que ya ha hecho escuela.
Espasa-Calpe y Biblioteca Nueva, con su colección de Grandes Novelas
Humorísticas, son los grandes timones de ese nuevo humor español que Ramón,
y sólo Ramón, ha cortado a la definitiva medida como excelso sastre literario.1136
Podemos afirmar de forma categórica que o «maestro del humor novísimo» pouco
influenciou o humorismo do seu congénere português. Se tal existiu, como poderemos
analisar em páginas vindouras, circunscrever-se-á aos anos entre 1921 e 1929, onde ainda
nos é possível encontrar mais vincada a figura de António Ferro escritor e literato.
Portanto, aproveitamos esta referência ao reconhecimento madrileno de Gómez
de la Serna para fazer um contraponto na cronologia de 1933, a partir de agora mais
centrada no seu «amigo português» (cunho de Matos e Lemos), António Ferro, que estas
páginas têm vindo a reforçar.
A folclorização do Estado Novo português, com evidentes influências exógenas,
de compleição mais rural, rústica até, em detrimento da inteligência cosmopolita, é uma
das imagens de marca do futuro SPN de Ferro, sendo o humorismo de Ramón,
marcadamente modernista, subversivo em criatividade e intelecto, pouco adequado para
a Política do Espírito de um lente de Coimbra, elevado a ditador1137.
No entanto, antes de chegarmos à tomada de posse de António Ferro à frente do
órgão da propaganda salazarista, devemos mencionar a publicação de Prefácio da
República Hespanhola1138 (1933), um recompilatório das entrevistas, para o Diário de
Notícias, feitas a Miguel de Unamuno, a Ortega y Gasset, a Ramón del Valle-Inclán, entre
outros e que, em 1930, como tivemos oportunidade de mencionar, estiveram na origem
de bastante celeuma em torno de se existiriam, ou não, aspirações iberistas e federalistas
nas esquerdas espanholas.
É, igualmente, e como desenvolvemos previamente, o ano em que as cinco
entrevistas de Ferro a Oliveira Salazar, adquirem o formato de livro em Salazar, o Homem
e a Sua Obra (1933). Aproveitamos a contextualização desta obra laudatória a Salazar (e
deveras a única com cariz internacional de António Ferro), para introduzirmos a quarta
carta de Enrique Díez-Canedo, descoberta durante o nosso processo de pesquisa epistolar
na Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento, que acreditamos, mais do que
reforçar o carácter comparatista do nosso estudo, poder abrir novas sendas de
investigação académica.
1135

Relembremos que Antoniorrobles e López Rubio são «os amigos espanhóis» da carta de Almada
Negreiros que visitarão a cidade de Lisboa em 1930 e que, possivelmente, tiveram António Ferro como
cicerone.
1136
Mariano Tudela (1988), op. cit., pp. 178-179.
1137
A rádio, o teatro e, especialmente, o cinema são o melhor exemplo do humor permitido pelo regime do
Estado Novo. São vários os estudos sobre esta paradoxal falta de liberdade criativa com meios técnicos de
exceção nos estúdios da Tóbis no Lumiar, num período considerado a «época de ouro» do cinema
português. Veja-se o caso emblemático de Canção de Lisboa (1933) em que o humorismo residia no
caricato estudante de medicina, interpretado por Vasco Santana, a viver à custa das tias da província, mas
que, apesar de cábula, se redime e casa com Beatriz (interpretada por Beatriz Costa) na igreja de São
Vicente, de acordo com o bom ideário do Estado Novo. «Ó Evaristo, tens cá disto?», sem desprimor para
este tipo de humor bonacheirão, dista do humorismo ramoniano.
1138
Veja-se António Ferro (1933), op. cit.
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Aqui temos a transcrição da segunda missiva de Díez-Canedo inserida no nosso
estudo paleográfico, onde asseveramos a receção do livro de Ferro dedicado a Salazar e
prefaciado por intelectuais ilustres, como o seu compatriota catalão, Eugenio d’Ors.
[EDC a AF, Legación de España (Montevideo), 12/X/1933, FAQ]
Sr. Antonio Ferro
Mi excelente amigo: Muy tarde le acuso recibo de su libro sobre
Salazar, tan interesante para conocer la figura de hombre de Estado que
sólo entrevemos al través de la pasión política. Tratada por un hombre
como usted esa figura alcanza perfiles nuevos. Le aseguro que su lectura
me ha sido muy útil y le doy las gracias por el recuerdo. – De usted y de
Fernanda de Castro tengo muy presente siempre aquella simpática acogida
y las jornadas portuguesas que he evocado estos días en unión del maestro
Pirandello con quien he estado unos momentos a su paso por estas tierras
del Plata. – Crean que no les olvido, y que sentí no verlos en unas breves
horas que pasé en Lisboa con mi familia en el viaje de venida; pero las
personas que nos acompañaban no nos dejaron la apetecida libertad!
Reciban las más sinceras saudades de su amigo
E. Diez-Canedo1139
Desconhecemos se Díez-Canedo passou pela «Columbia University» de Nova
Iorque e se visitou durante umas semanas território mexicano e cubano. Tão-pouco
sabemos (apesar de depreendermos que não) se pôde enviar a sua família de viagem a
Portugal durante o Verão, como havia mencionado na anterior missiva de 1932. Porém,
na carta recém-reproduzida, as palavras do próprio Canedo salientam uma breve
passagem por Lisboa com a sua família, na viagem de ida para o seu atual local de
remetente, na qual lhes foi impossível saudar o casal Castro/Ferro devido a compromissos
com os seus acompanhantes de viagem.
O que agora temos constância, através do papel timbrado remetido, é que o poeta
e tradutor extremeño, cuja obra ficou um tanto relegada frente à sua atividade como crítico
literário1140, se encontra em Montevideo, na «Legación de España», onde desempenhava
funções de embaixador1141. Estas informações paralelas são para nós acessórias, com
exceção de acusar a receção tardia de Salazar, o Homem e a Sua Obra (1933) e manifestar
que o conjunto de entrevistas ao ditador português o ajudaram a conhecer a figura de
homem de Estado que só se entrevê através da paixão política dum homem como Ferro
capaz de alcançar, num homem como o esfíngico lente de Coimbra, «perfiles nuevos».
É interessante ver como Enrique Díez-Canedo, escassos dias antes1142 da
investidura de António Ferro à frente do SPN, já lhe identificava as qualidades necessárias
1139

Disponível na FAQ com a seguinte cota: 0144-00005.
Remetemos, para além de Enrique Díez-Canedo y la literatura portuguesa (2010), citada na introdução,
para leitura das edições antológicas de Andrés Trapiello e da Biblioteca Breve Extremeña. Vejam-se
Enrique Díez-Canedo, Poesías (edición de Andrés Trapiello), Granada, La Veleta, 2001 e Enrique DíezCanedo, Antología Poética (prólogo de Aurora Díez-Canedo), Biblioteca Breve Extremeña, Badajoz, 2003.
1141
Cf. Andrés Trapiello (2019), op. cit., p. 537.
1142
Note-se que esta carta está datada de 12 de Outubro de 1933 e o recente governo do Estado Novo cria
o seu secretariado de propaganda no dia 26 do mesmo mês.
1140
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para realizar, permita-se-nos o recurso a um anglicismo da atualidade, a primeira
operação de marketing político em Portugal e ser o obreiro da Política do Espírito do
Estado Novo.
O espanhol, ao assegurar a Ferro a utilidade da leitura do livro, agradecendo-lhe
a lembrança, não evidencia qualquer informação privilegiada por parte do autor de
Leviana, o que tão-pouco invalida que possa ter havido algum tipo de nota, comentário
pessoal, sobre um futuro aparelho de propaganda estatal idealizado pelo português. Não
descartamos essa possibilidade, pois, como é evidente com as 13 traduções de Salazar, o
Homem e a Sua Obra (1933) e a sua distribuição em 60 países, o objetivo da sua
publicação é sinónimo da mais pura propaganda.
Para a nossa tese, um estudo assumido no âmbito da literatura comparada de cariz
ibérico, a referência a Luigi Pirandello assume particular interesse e destaque, quando
comparado com o cariz político do envio da compilação de entrevistas panegíricas a
Salazar para o crítico espanhol.
Deve-se ter presente que Pirandello, escritor e dramaturgo italiano afim ao
fascismo de Mussolini, estivera presente em Portugal em 1931 (tal como Díez-Canedo),
por intermédio de António Ferro que já mostrara apreço pela sua obra em 1925, aquando
da sua aventura conjunta com Pacheco da criação do Teatro Novo, levando a cena a peça
Uma Verdade Para Cada Um, de Luigi Pirandello, cuja tradução Fernando Cabral
Martins (2008) atribui Teresa Leitão de Barros, enquanto que Orlando Raimundo (2015)
afirma ser da esposa de Ferro.
O que é facto é que António Ferro conhecera o italiano em 1930 em Praga, durante
IV Congresso da Crítica, e consegue persuadir Pirandello a viajar para Lisboa de forma a
assistir ao V Congresso Internacional da Crítica Dramática e Musical que o português
promove no Estoril em Setembro de 19311143. Uma vez em Lisboa, Luigi Pirandello
assiste à estreia em português da sua peça Um Sonho ou Talvez Não1144, encenada pela
Companhia Rey Colaço-Robles Monteiro, com Amélia Rey Colaço e Samwell Diniz
como protagonistas1145.
O convívio entre o casal Castro/Ferro e Pirandello demonstrou ser frutuoso e
temos constância do italiano aceder ao pedido de Ferro para participar nas Sextas-Feiras
Culturais na Casa de Portugal inserida na Exposição Internacional de Paris em 1937, já
com o português à frente do órgão nacional da propaganda1146, portando encontramos
veracidade nas palavras remetidas desde Montevideo a Ferro quando enuncia que:
«De usted y de Fernanda de Castro tengo muy presente siempre aquella
simpática acogida y las jornadas portuguesas que he evocado estos días en unión
del maestro Pirandello con quien he estado unos momentos a su paso por estas
tierras del Plata.»
À primeira vista podemos encontrar visões antagónicas em António Ferro e DíezCanedo ou cairmos no simplismo da justificação de interesses ocultos e oportunismo por
parte de Ferro.
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Remetemos para a fotografia reproduzida nos anexos como Figura 96.
Mais uma vez, Orlando Raimundo conota Fernanda de Castro com a tradução de Pirandello para
português, afirmando que «Amélia Rey Colaço recorreu diversas vezes a Fernanda de Castro para a
tradução de textos dramáticos». Orlando Raimundo (2015), op. cit., p. 128. Partilhamos a mesma visão,
após a leitura do capítulo «Carta a Luigi Pirandello» que a esposa de Ferro dedica ao dramaturgo italiano
em Cartas para Além do Tempo (1990). Cf. Fernanda de Castro (1990), op. cit., pp. 63-69.
1145
Cf. Orlando Raimundo (2015), op. cit., pp. 128-129.
1146
Cf. Ibidem, pp. 233-236.
1144
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Neste caso concreto, em que encontramos um crítico reconhecido como DíezCanedo, diplomata na época, cujo nome se encontra vinculado a Ramón, a Eugenio d’Ors,
a Ortega y Gasset, a Berta Singerman e, na presente missiva, ao «maestro Pirandello»
(com quem pôde privar em no Congresso da Crítica organizado pelo português e,
posteriormente, em Montevideo), parece-nos existir franqueza e consideração nas
palavras do intelectual espanhol que, durante a Guerra Civil, se manteve fiel à República,
da qual foi embaixador em Buenos Aires, exilando-se no México depois do conflito
fratricida, onde acabaria por falecer em 19441147.
O historial republicano (porém, de carácter pouco dado a extremismos1148) do
extremeño, natural da província de Badajoz, parece afastar-se do salazarista António
Ferro e é inevitável que nos cruzemos com essa visão. No entanto, há que ter em linha de
conta que, em 1933, as tenções políticas que estariam na origem da Guerra Civil
Espanhola ainda não se encontravam no auge e ainda existia esse peculiar espírito
congregador associado à La Gaceta Literaria de Giménez Caballero, espírito esse de
efetiva importância e justificador de muitas das relações culturais ibéricas desse período.
Note-se que esse «periódico quincenal, ibérico, americano e internacional», tão
determinante para a nossa linha de investigação, fechara a suas portas e desligara as
rotativas no ano anterior, em 19321149, contudo, ainda estava fresca na memória o terreno
neutral, essa terra de todos, que foram as páginas da gazeta de Giménez Caballero, pelo
menos até 1929.
Em jeito de conclusão, acreditamos que esta breve relação epistolar aqui
desvelada entre Enrique Díez-Canedo e António Ferro, apesar de qualquer divergência
ideológica identificável à posteriori, foi um interessante trato intelectual herdado desse
espírito de convivência artística associado a La Gaceta Literaria e duma necessidade
associativa patente através de elementos da crítica literária e artística, comum a ambos
países e a ambos autores, no inicio dos anos 30.
Como sucedera em 1932, é a presença epistolar de Díez-Canedo que vincula
fortemente António Ferro a Espanha e à sua cultura, colmatando a ausência e,
possivelmente, já alguma distância pessoal com Ramón Gómez de la Serna. Porém, como
mencionámos aquando da última passagem de Ramón por Lisboa – nesses 5 dias em que
se fez acompanhar por Luisita a caminho de Buenos Aires, revendo «amigos
portugueses», especialmente Almada Negreiros com a sua questão de «la invención del
día claro» que culminou a «Esencia de Portugal» de La Nación –, depreendemos que
António Ferro não pôde desfrutar da presença do seu congénere por estar já a cumprir
uma «agenda informal» de promoção do espírito do regime de Salazar, na Semana
Portuguesa de Vigo1150.
É necessário voltarmos um pouco atrás nesta cronologia, ao mês de Abril de 1933,
no qual encontrámos numa carta de António Ferro remetida ao diretor da Contemporânea,
José Pacheco que nos permite localizar o autor de Teoria da Indiferença, na companhia
da sua esposa, em Espanha, mais precisamente na cidade de Vigo.
Recordemos que António Ferro versara sobre Vigo em Batalha de Flores (1923),
nessa crónica, previamente publicada na imprensa, centrada na Calle del Príncipe
1147

Cf. Juan Manuel Bonet (1995), op. cit., p. 205.
Salientamos que não encontramos qualquer menção a Díez-Canedo nas polémicas que afastaram os
Presencistas da publicação mais emblemática da Geração de 27 e, num sentido mais amplo, de António
Ferro, como sabemos, codiretor da Gaceta Portuguesa em 1929. Cf. António Apolinário Lourenço (2010),
op. cit., pp. 345-354.
1149
O último número de La Gaceta Literaria, o nº 123, sai no dia 1 de Maio de 1932, terminando assim
mais de cinco anos de publicações, desde que saíra a público o nº1 no primeiro de Janeiro de 1927.
1150
Remetemos para o registo fotográfico da FAQ e para o artigo do Diário da Manhã, citados nas páginas
referentes à análise de «Esencia de Portugal» de Ramón Gómez de la Serna.
1148
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(transcrita nesta monografia no período correspondente) que consideramos ser um bom
exemplo da escrita de um jovem jornalista/escritor com propensão para exercícios de
estilo em frases fragmentárias, curtas e de significantes colados a imagens metafóricas,
possíveis ecos da escrita de Ramón no português.
A publicação de Batalha de Flores remete-nos para 1923, há uma década e
António Ferro já não é o jovem cronista de antanho, o escritor de manifestos entregues
em mão no Chiado, Ferro é o repórter internacional, a «estrela jornalística» do Diário de
Notícias que passara pela Itália de Mussolini trazendo na bagagem o retrato de Il Duce
firmado, pela Alemanha de Hitler onde, pretensamente, lhe arrancou umas lacónicas
declarações sobre o Nacional-Socialismo e fora capaz de reunir-se em seis sessões de
entrevistas com o hermético lente de Coimbra.
O António Ferro de 1933, como o próprio sempre fez questão de referir, não é o
mesmo de 1923. O passado renegado torna bastante mais evidente a importância de uma
conferência, sobre Política do Espírito, de Paul Valéry no pensamento do português do
que um espírito ramoniano, tendencialmente apolítico, unicamente comprometido com a
elaboração da sua obra que, apesar da riqueza de cumplicidades estéticas, ficou literatura
como um encontro espontâneo e puro consigo mesmo1151.
A afirmação continua da personalidade de Ramón manteve-se fiel às suas raízes
de literato, ao invés da de António Ferro, o «editor irresponsável de Orpheu», o devasso
de Leviana (1921), o libertino de Mar Alto (1923), agora a insinuar-se ao cargo de
paladino da reanimação cultural e ideológica de Portugal, cuja tríade «Deus, Pátria e
Família», nada rimava com o seu substrato modernista.
A seguinte epístola, recompilada por Cristina Azevedo Tavares1152, remete-nos
para um António Ferro pendente da sua rede de contactos no mundo da cultura e da
intelectualidade portuguesa, mas denota já a presença do português e da sua esposa em
atos de protocolo como representantes de Portugal, pondo em prática a sua teoria exposta
no Diário de Notícias a 21 de Novembro de 1932 sobre o que deveria de ser a política do
espírito do regime de Oliveira Salazar.
O mais interessante para nós é que Ferro, ainda sem sequer estar empossado
oficialmente como diretor do SPN, fá-lo informalmente em território espanhol, ao «tomar
parte na Semana Portuguesa», em Vigo1153, cidade galega que bem conhece.
Veja-se a carta que o congénere de Ramón envia ao seu colaborador de longa data,
José Pacheco, que nos ajuda a contextualizar este período de 1933 e coloca Espanha, mais
uma vez, no universo estratégico deste «novo» António Ferro, porém, ideologicamente
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Francisco Umbral, observou como a escrita era a manifestação identitária mais relevante do ego
ramoniano (e do ego do escritor em geral) da seguinte forma:
«Hay que suponer que la escritura es, para el que escribe tanto, una afirmación continua de la
personalidad, no antes lo demás, sino ante sí mismo, porque a medida que a uno se le van ocurriendo cosas,
uno va tomando conciencia de su importancia, de su existencia, de su personalidad.
Más que el “pienso, luego existo” está el “invento, luego existo”. Quiero decir que no hay dato
más inmediato y evidente de la consciencia que la sorpresa que uno se da a sí mismo cuando se le ocurre
una cosa, una idea, una imagen. Es el encuentro espontáneo y puro con uno mismo. Eso sí que nos da la
idea de estar vivos.». Francisco Umbral (1978), op. cit., pp. 219-220.
1152
Veja-se Cristina Azevedo Tavares, et all, Pacheko, Almada e “Contemporânea”, Lisboa, Centro
Nacional de Cultura, Bertrand Editora, 1993.
1153
Importante a referência que encontrámos de, em 1932, António Ferro, à semelhança dos tempos da
codireção da La Gaceta Portuguesa na publicação de Giménez Caballero, coassinar igualmente com
Ferreira de Castro uma colaboração na Gaceta Literaria de Vigo. Cf. António Rodrigues (1995), op. cit.,
p. 109.
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afastado dos «Novos»1154 que quis representar nas páginas da Contemporânea e Ramón
celebrou em Pombo (1918) nesses aparentemente longínquos anos 20.
[AF a JP, 7/IV/1933]
Meu querido José Pacheco
Creia que fiquei muito sensibilizado com a sua oferta e que o
mesmo aconteceu com a Maria Fernanda. Só não lhe agradecemos
imediatamente porque estivemos em Vigo onde fomos tomar parte na
Semana Portuguesa. Já escolhemos o nosso desenho e pode você mandar
buscar os outros quando entender. Não lhe quero prometer nada mas tenho
um sincero desejo de ir a sua casa para o ver e conversar consigo. Creia
sempre na estima e na admiração do seu dedicado
António Ferro1155
Não sabemos que oferta de José Pacheco sensibilizou o casal Castro/Ferro, tal
como desconhecemos a que desenhos António Ferro se refere, contudo, esta carta
apresenta um interesse contíguo ao nosso estudo e, possivelmente, já alvo de estudo por
parte do mundo académico, remete-nos para a relação entre ambos colaboradores e
camaradas de aventuras culturais, das quais se destaca a do Teatro Novo em 1925.
Esta carta de Ferro, escrita ao diretor de Contemporânea, elo de ligação editorial
entre o Primeiro e o Segundo Modernismo, isto é, entre o espírito de Orpheu e da
Presença, remete-nos para um período tardio, de decadência do divulgador cultural que
foi José Pacheco e que trouxe para Portugal, como sabemos, nomes ligados à
modernidade espanhola como Corpus Barga, Rogelio Buendía, Adriano del Valle,
Vázquez Díaz e Ramón.
Note-se que esta carta se circunscreve a um período vital de José Pacheco bastante
conturbado e de isolamento social, tendo falecido a sua esposa em 1931 e o ex-diretor da
Contemporânea enfermado com gravidade, estando mesmo em 1932 internado numa casa
de saúde da qual fugiu para acabar por falecer, vítima de tuberculose, a 28 de Setembro
de 1934, com 49 anos1156.
Como apontamento de interesse, salientamos a existência dum total 38 cartas de
José Pacheco1157 na Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento,
indubitavelmente um grande cúmplice cultural de António Ferro desde o principio dos
anos 20 até ao seu falecimento, à espera de encontrarem um estudo contrastivo e, quem
sabe, daí se possam aprofundar conhecimentos sobre a época gorada do Teatro Novo ou
avançarem-se novos dados sobre colaborações na Contemporânea, como as de autores
1154

Vejam-se as palavras de António Ferro, de 1932 no artigo «O Ditador e a Multidão», sobre o espírito
doutrinador que se quer para o povo, algo que não caberia no ideário de um «Novo» uma década atrás: «[...]
as paradas, as festas, os emblemas e os ritos são necessários, indispensáveis, para que as ideias não caiam
no vazio, não caiam no tédio... A supressão forçada, necessária, de certas liberdades, de certos direitos
humanos, tem de ser coroada através de alegria, do entusiasmo, da fé [...]. Há que abrir as janelas, de quando
em quando, conhecer os homens; saber onde estão os que servem os que não servem, vir até ao povo, saber
o que ele quer, ensinar-lhe o que quer.». António Ferro [1933] (1982), op. cit., pp. 242-243.
1155
António Ferro em Cristina Azevedo Tavares (1993), op. cit., p. 145.
1156
Cf. “Os Nossos Mortos – O Arquiteto José Pacheco”, Gazeta dos Caminhos de Ferro, 16/X/1934, p.
531.
1157
E uma carta de José Pacheco dirigida à esposa de Ferro, Fernanda de Castro.
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oriundos do Brasil, com quem Ferro estabeleceu frutíferos contactos, ou, para o nosso
âmbito de estudo, colaborações oriundas de Espanha.
Fazemos esta observação pois não tivemos acesso a qualquer referência a estas
cartas de José Pacheco dirigidas a António Ferro na vastíssima bibliografia que
consultámos. No entanto, não negamos a sua existência, como tão-pouco omitimos a
nossa opinião de que, possivelmente, estamos perante um epistolário de elevado interesse
para vários estudos transversais e interdisciplinares, relativamente desconhecido.
Vasco Rosa evidencia José Pacheco como uma ligação de Ferro ao seu passado
modernista, que o próprio tantas vezes apostatou publicamente, mas que reforça a nossa
ideia de ser necessário aprofundar a relação entre Pacheco e Ferro.
Sem cortar com o passado, como por vezes se diz que fez, o director do
SPN dedicou em 1942 a primeira exposição dos artistas ilustradores modernos à
memória de José Pacheko1158, o designer da revista Contemporânea, falecido oito
anos antes, «o nosso primeiro renovador das artes gráficas do século XX, o ponto
de partida para o que outros fizeram — por ele, e por eles próprios.»1159
No que nos concerne, fora do âmbito das artes gráficas, estas 38 cartas de Pacheco
poderão conter informações que reforcem esse período em que António Ferro se centra
na sua carreira de escritor, em que se assume literato, antes de derivar quase em exclusivo
pelo mundo do jornalismo que o consagrou como o «enviado-especial» da imprensa
portuguesa mais influente na época.
Recordamos José Barreto ao salientarmos que António Ferro é mais estudado no
âmbito da ação política do que no âmbito da literatura, como figura do Modernismo
português, devido ao facto de a sua obra literária se «encerrar por volta de 1925, se
excluirmos dela a incipiente produção poética da menoridade, os trabalhos de reportagem
a oratória institucional»1160. Saudades de Mim (1957), editada postumamente, não
superou o legado de Ferro ao leme da propaganda e não tem merecido especial atenção
por parte dos estudiosos, portanto, qualquer tipo de elemento, como as cartas de Pacheco,
poderão ser uma mais-valia para aprofundar a faceta de um «Ferro Literato».
Sem discordar da perspectiva de José Barreto, alargaríamos este período,
passando pelas reedições de livros, em particular a de Leviana (1929) com o prólogo de
Ramón, terminando em 1932, com a sua obra O Estandarte, já comprometida
ideologicamente e cujo valor teatral e literário aqui não pretendemos analisar.
Parece-nos pertinente alargar este período, para o âmbito do nosso estudo, devido
ao peculiar caráter de António Ferro, ao seu dinamismo e esferas de influência, justificado
por todas estas páginas literário-biográficas. Classificar os seus escritos na corrente
modernista, é efetivamente remetê-los e bem, para os anos de 1920-1925, porém, António
Ferro continua ativo no meio literário e cultural, com colaborações em La Gaceta
Literaria, com resenhas, reportagens, crónicas e textos doutrinários, que não queremos
limitar dentro de qualquer corrente artística ou fronteira de género em literatura.
O «inventor do Salazarismo» era ciente do poder da palavra, de como a sua
vertigem nos anos 20 derivara numa pseudo-estabilidade ditatorial, mantendo-se sempre
conotado com uma «escrita de qualidade» que não se distinguiu «pela profundidade ou
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Tenhamos presente que o diretor da Contemporânea assinava José Pacheko, com um visual «K», bem
mais arquitetónico e modernista que a vulgar consoante oclusiva «C».
1159
Veja-se a comunicação de Vasco Rosa, «António Ferro e os Artistas», em António Ferro 120 Anos
(2016), ed. cit., p. 162.
1160
Cf. José Barreto (2011), op. cit., s/n.
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originalidade»1161, algo que, para nós não justifica uma rotunda afirmação de degredo
literário, como pudemos entrever em alguns estudos mais centrados em preconceitos ou
antipatias ideológicas do que em fundamentos de teoria literária.
É uma realidade que, a partir de 1932, já com o horizonte bem definido pelas seis
entrevistas ao ditador português, António Ferro abraça a política em detrimento da
vocação de escritor/jornalista do passado, numa clara manobra de imagem pessoal
análoga a tantas por si promovidas durante os anos que esteve ao leme do Secretariado
da Propaganda Nacional.
Após ampliarmos a visão cronológica de José Barreto1162 para um Ferro literato
no seio da literatura portuguesa do século XX, culminamos o ano de 1933 com a ascensão
do mesmo à categoria de «ministro do Estado Novo». Ou melhor, um ministério sem
ministro. Fazemos esta afirmação deliberadamente, cientes de António Ferro nunca haver
sido elevado à categoria de ministro, nem o seu secretariado ao estatuto de ministério,
pelo simples facto de este não possuir uma licenciatura.
Como é sabido, pelas páginas que dedicámos ao final da segunda década do século
XX, o jovem António Ferro preferiu os ambientes literários e jornalísticos deixando para
segundo plano os seus estudos superiores, nunca terminando o curso de Direito no qual
esteve matriculado na Universidade de Lisboa. Tal facto acabou por lhe vetar a ascenção
à categoria de ministro da Propaganda, ficando responsável por uma pasta de peso
ministerial sem reconhecimento de tal estatuto, algo que o rigoroso lente da Universidade
de Coimbra nunca permitiu, mas que habilmente soube contornar.
Se o classismo é um fator secular da cultura portuguesa, evidente no trato pessoal
mundano e impositivo em certos registos de língua, o mesmo se aplica ao pragmatismo
português, bastante mais engenhoso do que o simples improviso, roçando o estatuto de
milagre (passe a expressão) em circunstâncias de autêntica carestia e escassez de meios
de qualquer tipo. E, na ausência de um «doutor» digno de um gabinete ministerial capaz
de conduzir o aparato pioneiro duma propaganda que se impunha fundamental e
necessária na época, Oliveira Salazar não se deteve perante organigramas institucionais,
como nos demonstram os factos históricos, mandando «talhar um fato à medida do seu
mestre-de-cerimónias, instituindo na sua directa e exclusiva dependência o Secretariado
da Propaganda Nacional»1163, mais conhecido pela sigla SPN.
Segundo um depoimento recolhido por Raimundo junto de um dos filhos1164 de
António Ferro, este «nunca se refez desse trauma nem perdoou a desfeita aos que vetaram
a sua ascensão hierárquica»1165. Aludimos a este pormenor biográfico, mais pela sua
significância sociológica do que pela sua importância para a relação de cumplicidade
entre os nossos autores, pois, curiosamente, António Ferro, o escritor cosmopolita,
elitista, para além de exímio em autopromoção, nunca foi capaz de superar essa barreira
enquistada na sociedade portuguesa que nos remete para uma certa «titulocracia».
1161

Ibidem.
E também de Nuno Rosmaninho que questionou este período, como «Cinco anos de modernismo ou de
irreverência?», no seu artigo de 2008 «António Ferro e a Propaganda Nacional Antimoderna». Cf. Nuno
Rosmaninho, «António Ferro e a Propaganda Nacional Antimoderna», Estados autoritários e totalitários
e suas representações (Coord. Luís Reis Torgal Heloísa Paulo), Coimbra, 2008, pp. 289-299.
1163
Orlando Raimundo (2015), op. cit., p. 175.
1164
Neste ponto encontramos um erro na publicação de Raimundo (2015) ao mencionar «o seu filho Pedro».
Note-se que António Ferro e Fernanda de Castro foram pais do filósofo António Quadros (que dá nome à
fundação de Rio Maior) e de Fernando Manuel de Quadros Ferro. No entanto, é muito provável que Orlando
Raimundo se esteja a referir a Pedro Ferro da Cunha, sobrinho do autor de Leviana, filho de sua irmã e do
seu confrade do Missal de Trovas (1912), Augusto da Cunha, colaborador direto do seu tio durante vários
anos.
1165
Orlando Raimundo (2015), op. cit., p. 175.
1162
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No imaginário social português o facto de um cargo de relevo ou «um governante
não ser licenciado desvaloriza-o social e simbolicamente», algo que o linguista Lindley
Cintra, analisando as formas de tratamento em Portugal, explicava que «a sua
hierarquização é tão complexa que mais parece própria de um sistema militar ou de
castas»1166. Portanto, este episódio biográfico de António Ferro, quiçá pouco conhecido
no âmbito da sociolinguística, merece ser visto como paradigmático.
Apesar desta circunstância, o lente de Coimbra ficou impressionado com o arrojo
do «repórter-estrela» do Diário de Notícias e embalado pela sua força anímica, acede a
criar um novo organismo estatal, o Secretariado da Propaganda Nacional, convidando
António Ferro a encarregar-se deste instrumento (análogo ao Reichsministerium für
Volksaufklärung und Propaganda alemão, encabeçado por Goebbels) que nasceria por
decreto-lei um mês antes da sua inauguração oficial no nº 75 da Rua de São Pedro de
Alcântara, em Lisboa.
Margarida Acciaiuoli recorre ao próprio decreto-lei do recém-instaurado Estado
Novo para evidenciar as funções que este organismo teria e quais as necessidades que
propunha colmatar:
O certo é que, em 25 de Setembro de 1933, nascia o Secretariado da
Propaganda Nacional (SPN), através de um decreto-lei onde se dava conta das
razões que o determinavam e das funções que deveria ter. No preâmbulo que o
introduzia, explicava-se que considerando que todos os países novos ou
renascentes têm sentido a necessidade de organizar e centralizar a propaganda
interna e externa de sua actividade; considerando que os serviços dessa
propaganda, nos Estados modernos, são tão necessários e fundamentais que por
vezes se chega a formar um Ministério que lhes seja exclusivamente dedicado;
Considerando que Portugal é o único país que não tinha resolvido ainda esse
problema, deixando entregues as diversas manifestações da nossa actividades ao
sabor das paixões nacionais e internacionais; considerando que urge, Para
comprimento da indiscutível obra de ressurgimento já realizada, integrar os
portugueses no pensamento moral que deve dirigir a Nação, o governo decretava
a sua criação.1167
No entanto, as funções que lhes estariam destinadas são também objeto de uma
precisa definição no mesmo documento1168, mas também por parte do próprio Presidente
do Conselho que o fez publicamente aquando da inauguração do SPN a 26 de Outubro de
1933. Atentemos às palavras de Oliveira Salazar, para explicar o porquê da denominação
de «propaganda nacional» deste novo secretariado:
Em primeiro lugar: o Secretariado denomina-se “da propaganda nacional”.
Quem penetrar bem o seu significado, entenderá que não se trata duma repartição
de elogio governativo, que não se trata de elevar artificialmente a estatura dos
1166

Aquando de um escândalo de corrupção académica, em 2012, com um integrante do governo português,
a revista Visão revisitou a postura de Oliveira Salazar em relação aos estudos de António Ferro, num curto,
mas interessante artigo que contou com declarações de Manuel Alegre, Richard Zenith, entre outros. Cf.
Patrícia Fonseca, “O país dos doutores”, Visão, 26/VII/2012, pp. 42-43.
1167
Margarida Acciaiuoli (2013), op. cit., p. 99.
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«Ao Secretariado incumbe a direcção e superintendência da Propaganda Nacional interna e externa,
competindo-lhe, como órgão central dos serviços de propaganda, coordenar toda a informação relativa à
acção dos diferentes Ministérios, de modo que, pela sua organização sistemática e oportuna difusão, possa
evidenciar-se, no País e no estrangeiro, o espírito de unidade que preside à obra realizada e a realizar pelo
Estado Português.». Cf. Decreto-lei nº 23.054, Diário do Governo, nº 218, 25 de Setembro de 1933.
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homens que ocupam as posições dominantes do Estado; compreenderá que o
Secretariado não é um instrumento do governo, mas um instrumento de governo
no mais alto significado que a expressão pode ter. Não se vai certamente evitar,
com mal entendido pudor, toda a referência pessoal elogiosa, toda a homenagem
prestada aos que se afirmam pelo trabalho, pela dedicação, pelo desinteresse com
que servem a causa pública.1169
Salazar pregava o «desinteresse da causa pública», mas só a ingenuidade impede
de se ver uma máquina de propaganda estatal como algo «politicamente inocente» e
distanciado de interesses pessoais, portanto a liderança de um organismo como o SPN
seria algo desejoso e apetecível para vários dirigentes do partido único, porém, o cargo é
assumido por António Ferro que, antes desta intervenção pública do ditador, já prestara
declarações ao Diário de Lisboa1170.
De toda a bibliografia disponível sobre os primeiros anos da Política do Espírito,
sem dúvida, António Ferro – A Vertigem da Palavra (2013) é a que nos parece mais
completa e cabalmente documentada, apontando desde os pormenores de logística do
SPN, passando por questões orçamentais do secretariado e demonstrando o impacto da
sua criação, e da escolha polémica do homem do leme institucional, na imprensa da
época, onde Ferro, para além de ser entrevistado, fora retratado como «um dos homens
da moderna geração mais admirados e mais discutidos, e por vezes asperamente
combatidos», mas que servia o Estado Novo com «sinceridade» e que o seu pensamento
político não era recente, logo era de «sempre» e, por isso, de incoerência ninguém poderia
acusá-lo. O retrato culminava com que dele se poderia dizer, quer como homem de letras,
quer como jornalista, que tinha «os defeitos de toda a gente e qualidades que raros
possuíam»1171.
Negar a influência de António Ferro na imprensa lisboeta da época, isto é, na
imprensa com maior relevância em Portugal, é uma apologia de negação do óbvio. Este
«homem de letras» era, possivelmente, o «jornalista» mais influente de então, com «os
defeitos» singulares do povo, mas com as «qualidades» institucionais dos órgãos de
comunicação social (como o Diário de Notícias) que seriam fundamentais para a
promoção do Estado Novo.
Toda a propaganda inicial do regime ditatorial de Salazar tem como veículo esta
cultura «magazinesca», herdada dos anos 20 e potenciada nos anos 30, agora com um
«homem de ação», oriundo desse meio, como António Ferro, a «valorizar, dinamizar,
multiplicar se possível for, todas as actividades nacionais»1172 e, por conseguinte, a
ocupar-se de todas as relações da imprensa com o Estado Novo.
O discurso de tomada de posse de António Ferro como diretor do SPN é claro em
determinação e foi igualmente difundido pela imprensa portuguesa, nas páginas do Diário
de Notícias de 27 de Outubro de 1933.
As figuras de retórica usadas por António Ferro na inauguração do órgão
propaganda salazarista, entre a exclamação das obras públicas, com estaleiros a reluzirem
nas águas do Tejo, e as interrogações para quem não vê as claríssimas contas do
economista de Coimbra, discorrem pelas «ruas de outrora, andrajosas, tristes de miséria,
às artérias civilizadas deste momento», aludem ao indubitável «alcance moral e social das
leis que são os alicerces de um Estado Corporativo», passando pelo engrandecimento das
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Oliveira Salazar, Discursos (1928-1934), vol. I, Coimbra Editora, Lta., 1961, p. 262.
Veja-se “O director do Secretariado Nacional de Propaganda Nacional expõe-nos o seu plano de acção
para dar cumprimento ao recente Decreto-Lei que criou aquele organismo”, Diário de Lisboa, 11/X/1933.
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Margarida Acciaiuoli (2013), op. cit., p. 101.
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Ibidem, p. 102.
1170

380

«Colónias», com portos, escolas, liceus e hospitais a construírem-se, rematando com uma
questão: «Onde estão finalmente os portugueses que não vê[e]m o Mundo – os olhos do
Mundo sobre nós, descobrindo-nos, admirando-nos, respeitando-nos?»1173.
A pergunta não é retórica e Margarida Acciaiuoli analisa a perentória resposta do
líder do SPN, tal como os dois possíveis caminhos que se lhe afiguram perante as novas
responsabilidades. Bastaria «valorizar» tudo o que de «nacional» se tivesse feito nesses
últimos anos, por outras palavras, bastaria «sublinhar a verdade, gritar a verdade», sendo
esse o papel vaticinador que se atribuía a si próprio e com o qual se comprometia. No
entanto, deparava-se com dois caminhos no desempenho do cargo: «burocratizá-lo»,
típico de uma repartição pública, ou «dinamizá-lo», através de uma ação timonada e
perseverante. A declarada opção pela dinamização deixou patente a capacidade e
compromisso nas funções que o cargo exigia estipulava e, pelo meio, demonstraria que a
sua escolha para o cargo não tinha sido uma «preferência» ou um «favor», como alguns
pensavam, mas um desafio do próprio Salazar que, «na linha recta do comando», lhe
lançara e Ferro aceitara1174.
Hoje, à parte de qualquer consideração de cariz político e ideológico, está mais do
que provado que, como o seu congénere espanhol, Ferro foi disciplinado e diligente, e
não teve dificuldades em «aplicar-se a fundo e trabalhar muito» em prol da propaganda
do regime de um ditador cuja natureza somítica ficou conhecida para a história.
Neste ponto, a título de curiosidade, podemos fazer uma comparativa entre os
orçamentos dedicados aos órgãos da propaganda de países como a Alemanha Nazi ou a
Itália de Mussolini, para ficarmos com a certeza de que, apesar da maior dimensão dos
mesmos, o orçamento que Salazar dedicava ao SPN ficava muito aquém do necessário
para as necessidade de um organismo deste tipo, algo, muitas vezes paliado pelo carácter
ambicioso de António Ferro que não hesitava em recorrer à sua rede de contactos e à
esfera da sua influência pessoal prévia ao Estado Novo. Permita-se-nos esta pergunta
informal: teria o Gabinete de Imprensa de Mussolini, ou o Ministério da Propaganda de
Hitler, a mesma efetividade ideológica com um investimento proporcional ao da
propaganda portuguesa?
Jamais poderemos responder a uma pergunta com pressupostos deste tipo, porém,
no mesmo plano de subjetividade, admitimos que sim, caso o Duce ou o Führer, tivessem
tido no leme dos seus aparelhos de propaganda um homem com o perfil de António Ferro,
cujo sucesso institucional do SPN se deve em grande parte à sua capacidade de atrair e
mobilizar rapazes portugueses «cheios de talento e mocidade».
À luz da psicologia contemporânea, Orlando Raimundo considera o líder do SPN
«um verdadeiro workaholic»1175, cuja cultura e criatividade beneficiou o Estado Novo de
Salazar e do qual nunca se desprendeu mesmo estando já afastado do cargo nos anos 50,
pouco antes de falecer1176. E, ademais desta afirmação, temos um período de dezasseis
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António Ferro, “Discurso pronunciado no dia da inauguração do Secretariado da Propaganda Nacional”,
Diário de Notícias, 27/X/1933.
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Cf. Margarida Acciaiuoli (2013), op. cit., p. 110.
1175
Orlando Raimundo (2015), op. cit., p. 177.
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Acreditamos que esta entrada resgatada de um diário que manteve ao longo da sua vida, destruindo
parte, ao antever possíveis represálias do regime que ajudou a criar, é paradigmático do vínculo emocional
de António Ferro com o seu «Secretariado»: «2 de Maio [de 1953] – Quando penso que estou há três anos
em Berna e quando sonho o que podia ter feito nesse mesmo período se tivesse continuado em Lisboa, no
Secretariado, sinto um arrepio, uma sensação de vazio, de tempo não vivido... Gosto da Suíça, admiro este
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António Quadros, António Ferro, Lisboa, SNI/Edições Panorama, 1963, pp. 202-203.
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anos (compreendido entre a aceitação da direção do SPN em 1933 e a sua saída do SNI
no final de 1949), em que António Ferro foi o responsável por uma estrutura de promoção
da Política do Espírito capaz de controlar e veicular conteúdos de propaganda salazarista
na imprensa, na rádio, no teatro e no cinema, muitas vezes até fora do território nacional
exercendo funções de comissariado ou a título individual, como atesta a sua biografia.
Note-se que os organismos tutelados por Ferro (usamos o plural pois referimo-nos
ao SPN e à sua evolução institucional SNI) assumiram funções típicas do Ministério dos
Negócios Estrangeiros e apostaram por um plano de turismo que necessitou de uma
Espanha franquista1177, recém-saída da Guerra Civil, para se pôr em marcha, para além
de tutelarem toda e qualquer ação de propaganda, desde a edição de publicações, criação
de arquivos fotográficos, entrega de prémios artísticos, organização de exposições, até às
mais prosaicas romarias, feiras, arraiais e bandas filarmónicas.
Esta breve abordagem a todo um percurso de Ferro como responsável da política
e da propaganda cultural do Estado Novo, bastante estudada academicamente e sobre a
qual a nossa investigação não incidirá por falta de pertinência (tendo em conta a
especificidade dos nossos objetivos), pode ser relacionada com Ramón Gómez de la
Serna em algumas características do seu perfil pessoal. Abordá-las-emos cientes de nos
estarmos a aproximar do final da nossa análise cronológico-biográfica.

2.17. Depois de 1933, um possível reencontro transatlântico entre velhos amigos?
Terminada a análise dos anos relativos à cumplicidade entre Ramón e Ferro,
apenas nos resta um período de tempo em que admitimos um possível reencontro entre
ambos autores do nosso estudo.
Estamos a referir-nos ao período de tempo compreendido entre 1934 e 1941, um
fragmento temporal bastante rico no que concerne à história mundial e à história
peninsular, como podemos comprovar no capítulo-resumo que denominámos como
«Quadro biobibliográfico como caracterização do contexto histórico e cultural da relação
entre Ramón Gómez de la Serna e António Ferro».
A importância deste capítulo esquemático assume particular interesse no nosso
estudo, de forma a auxiliar uma contextualização histórico cultural das biografias dos
nossos autores, principalmente no período prévio a 1915, iniciado em 1888 (ano do
nascimento de Ramón), e no período posterior a 1933, balizado em 1963 (ano da morte
de Ramón). Esta delimitação não é casual e remete-nos para a longevidade do espanhol,
pois, António Ferro, apesar de ser sete anos mais novo do que Ramón, faleceu antes deste,
em 1956.
Amparados por esta cronologia paralela, temos constância de serem anos
complicados em Madrid para Ramón Gómez de la Serna que vê a sua tertúlia politizar-se
e polarizar-se, como num prenúncio do conflito que havia de advir em 1936. Entre poucas
publicações, com exceção das colaborações na imprensa, publicações biográficas e as
suas Greguerías (1935), Ramón observa, sem se manifestar politicamente, o ambiente da

1177
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sua cidade cada vez mais agitado e, consequentemente, o da sua Sagrada Cripta de
Pombo.
Fruto mais das circunstâncias do que de qualquer vocação política, Ramón figura
entre os fundadores da «Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la
Cultura». Mas a escalada do ambiente de tensão obriga Gómez de la Serna a clausurar as
quase duas décadas de tertúlia sabatina em Pombo, a 10 de Julho de 1936, e, no dia
seguinte, emite pela última vez as suas transmissões dominicais na Unión Radio. Escassos
dias depois, o golpe de Estado das forças armadas contra o governo da Segunda
República, a 17 de Julho, e a consequente eclosão da Guerra Civil, surpreende Ramón e
Luisa Sofovich em Madrid.
Bem patente nas páginas de Automoribundia (1948), o clima bélico e miliciano
vivido na capital de Espanha, de pistola no coldre de alguns intelectuais, não é propício
para Ramón e, junto com a sua esposa, procura apoios no jornal La Nación de Buenos
Aires para poder sair com a sua família de Espanha. Em Madrid, como se sabe, Ramón
deixaria dolorosamente muito mais do que a sua biblioteca e objetos pessoais reunidos ao
longo da vida. Tal como na viagem rumo a Montevideo, onde fez escala com Lisboa no
horizonte, mas na qual jamais voltaria a desembarcar.
Já em Buenos Aires, apesar de algumas publicações em editoriais sul-americanas
e da colaboração em La Nación, Gómez de la Serna encontra-se numa situação de vida
difícil, paliada unicamente pela amizade e apoio económico de Oliverio Girondo. A
estima de Girondo foi fundamental para a relativa isenção política de Ramón, ciente do
espanhol receber correspondência desde Espanha com ofertas para se unir às causas
fraturantes, ofertas essas que Ramón pôde recusar e evitar assim tomar partido, graças ao
suporte do poeta vanguardista argentino.
Os anos da Guerra Civil vividos em Buenos Aires foram anos de atividade social
bastante reduzida, quando comparada com o seu passado quase frenético em viagens,
conferências, tertúlias e diversas colaborações. Ramón não publica nada novo, assistindo
apenas à reedição de algumas das suas obras, enquanto recebe bastante correspondência
do seu país e assiste a como outros espanhóis chegam à capital argentina fugidos do
conflito.
Após várias mudanças, em 1938, o criador das greguerías e sua Luisita
estabelecem o seu domicílio na Calle Hipólito Irigoyen, nº1974, naquela que vai ser a
residência ramoniana definitiva, até ao final da vida do autor. Inicia, nesta época, novas
colaborações com alguns diários latino-americanos.
Mariano Tudela recorda como o final da Guerra Civil em Espanha deixou Ramón
absorto entre a nostalgia de Madrid, a instabilidade política europeia, com outro conflito
mundial no horizonte, e o bem-estar visível de Luisa na sua cidade natal, onde novas
greguerías iam alentado a sua condição de exilado1178.
O próprio ambiente bonaerense ainda refletia o clima atrincheirado em Espanha,
apesar da distância com a Península Ibérica e do final do conflito com a vitória dos
nacionais de Franco. Ramón evitou certos círculos de exilados espanhóis, consciente da
situação divida dos seus compatriotas, o que não impediu que o recriminassem por tãopouco nesse momento querer tomar partido, como bem resume este biógrafo de Gómez
de la Serna:
Seguía teniendo enemigos en los dos bandos, y si los derrotados le pedían
cuentas por lo que llamaban su deserción, como si él fuese un político o un militar,
otros le recriminaban no haberse incorporado a la España de Franco, como hacía
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Federico García Sanchiz1179 en sus intervenciones pagadas por el nuevo gobierno
español por Latinoamérica, españoleando, como alardeaba él.
Rojo para los que habían ganado y fascista para los que perdieron – destino
injusto para tanto español -, Ramón se reía de las etiquetas, sabiendo que en uno
y otro bando contaba con amigos que llegaron a comprenderle y le admiraban
sinceramente. Con los dos exiliados que mantuvo una mayor relación de amistad
fue con Ortega y Gasset y con el doctor Marañón, a lo largo de sus estancias en
Buenos Aires.1180
O contacto com vários amigos e intelectuais espanhóis, dos quais Tudela destaca
Ortega y Gasset e Gregorio Marañón, conotados com nacionalistas, vincula Ramón, ainda
que indiretamente, a Portugal.
Diga-se de passagem, que Ortega y Gasset passou as últimas semanas da Guerra
Civil em território português, em Portimão, e partiu, posteriormente, de Lisboa rumo a
Buenos Aires em 1939, regressando da Argentina a Lisboa, três anos depois, em 19421181,
onde podemos encontrar o filósofo espanhol recebido por Eduardo Pinto da Cunha, em
representação de António Ferro1182.
Portanto, é deveras plausível que entre Ramón e Ortega y Gasset, durante o
período compreendido entre 1939 e 1942, Portugal tenha sido tema de conversa e «as
saudades eternas de El Ventanal e de Portugal», do autor das Greguerías, paliadas pelo
diálogo com o seu compatriota e pela progressiva identificação pessoal com o seu novo
local de residência, sendo já possível contar com a presença de Ramón em algumas
atividades culturais da capital argentina, apesar do furor com que se dedica ao género por
si criado, cada vez mais nutrido pelo ambiente bonaerense.
No que concerne a António Ferro, este período posterior a 1933 é totalmente
oposto aos anos conturbados de Gómez de la Serna, permitimo-nos, inclusivamente, fazer
uma analogia com a época do cinema português coincidente, podemos afirmar que são os
«anos de ouro do SPN de Ferro»1183.
Contudo, o dinamismo do órgão de propaganda português durante estes anos não
foi isento de fortes polémicas. Destaca-se, logo em 1934, o alvará do Estado Novo que
extingue o Sindicato da Imprensa, substituindo-o pelo Sindicato Nacional dos Jornalistas,
presidido por António Ferro, algo imperdoável para os profissionais do jornalismo plural
e que evidencia a desconsideração do antigo «modernista» pelas regras mais elementares
da atividade periodística.
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Estamos no apogeu dos prémios artísticos do SPN, do qual apenas parece ter
ficado na memória coletiva o Prémio Antero de Quental, à Mensagem (1934) de Fernando
Pessoa, das iniciativas culturais do regime fora do território nacional (como a Quinzena
Cultural em Genebra em 1935) e a I Exposição de Arte Moderna em Portugal, onde
encontramos Almada Negreiros entre os premiados.
António Ferro convida, e envolve em ações de propaganda do regime, vários
intelectuais e artistas estrangeiros convidados a visitar Portugal, como é o caso do belga
Maurice Maeterlinck, Luigi Pirandello, Gabriela Mistral, Ramiro de Maeztu e Miguel de
Unamuno, entre outros. Põem-se em marcha os Cinemas Populares do SPN1184 e o Teatro
do Povo, inspirado no teatro ao ar livre criado em França, nos finais do século XIX, que
percorrerão Portugal de lés-a-lés, sendo as sessões antecedidas de palestras de louvor a
Salazar e ao Estado Novo.
Importante para o nosso estudo é o suposto repúdio do líder da propaganda
salazarista durante a Guerra Civil ao fuzilamento de Federico García Lorca, redigindo um
protesto publicado no Diário da Manhã, contando com a adesão da maioria dos
intelectuais portugueses1185.
Note-se que, ainda nos anos correspondentes à recta final do Estado Novo em
Portugal, sendo António Quadros o melhor exemplo, se assiste a uma tentativa de
desvincular António Ferro das várias atrocidades do regime que o próprio promoveu e
ideou culturalmente. Os seus descendentes tentam, cada certo tempo, e desde vários e
influentes foros, expurgar o passado com compreensíveis astucias e contextos ineludíveis
por parte do português, aludindo a um carácter «humanista» e «solidário» reconhecido
epistolarmente por Stefan Zweig1186 e Alma Mahler:
Segundo o artigo de Pina Martins, para abordarmos alguns traços
humanistas e solidários do carácter de António Ferro que, marcando-o ao longo
da vida, foram testemunhados por aquele académico em Roma, nomeadamente o
episódio do nobre e cordial abraço de felicitações a Fernando Namora após uma
conferência, apesar das palavras proferidas pelo escritor bastante incómodas para
o regime salazarista. Não podemos também deixar de mencionar os numerosos
testemunhos de refugiados que passaram por Portugal durante a II Guerra Mundial
e que expressaram a Ferro o agradecimento pelo apoio, como os casos de Stefan
Zweig ou dois familiares de Alma Mahler. Também deve ser assinalada a
campanha internacional de repúdio pelo fuzilamento de intelectuais republicanos
espanhóis que Ferro protagonizou. Evidentemente que a política oficial
portuguesa tinha posições questionáveis, mas os gestos pessoais têm a virtude de
nos revelar os sentimentos individuais.1187
Não duvidamos das afirmações feitas por Mafalda Ferro e por Paulo Baptista
asseveradas por documentação, de acesso ao público, presente na Fundação António
Quadros – Cultura e Pensamento e no arquivo Gabriele Boissy (Biblioteca Méjanes-Aixen-Provence) em França1188, da mesma forma que encontramos uma referência
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semelhante na «Breve Cronologia Histórica»1189 que Rita Ferro dedica à biografia do seu
avô no já citado António Ferro, Um Homem por Amar.
Contudo, não podemos deixar de ressalvar que este lado de cariz mais
humanitário, mais solidário de Ferro, não abandona um certo elitismo. Note-se,
evidentemente, que nem Namora, nem Zweig, nem Lorca, são cidadãos anónimos e sem
qualquer influência cultural. Daí que esta visão «humanista», para diferenciar o carácter
de António Ferro de um ministro nazi, como Joseph Goebbels, não tem particular
relevância noutros estudos e não prima sobre o legado do reconvertido autor da
«censurável» peça Mar Alto (1923) que acabaria por ser o grande responsável pela base
da Política do Espírito de um regime ditatorial com todas as ferramentas associadas a este
tipo de governação: censura, polícia política, represálias administrativas, ostracismo
laboral e degredo académico, controlo totalitário dos meios de difusão, etc.
De novo na senda cronológica rumo a 1942, recordemos o argumento de A
Revolução de Maio (1937), o mais ambicioso filme de propaganda salazarista, com a
colaboração de Ferro no guião, e a posterior apresentação a uma ilustre plateia de
dignitários do Estado Novo (ministros, diplomatas, bispos e altas patentes militares), o
que, apesar de ser um sucesso propagandístico para o regime, não impediu que fosse um
fracasso para o público.
A difusão do Salazarismo leva o português a comissariar a Exposição de Paris de
1937, organizando as já mencionadas «Sextas-Feiras Culturais» na Casa de Portugal em
Paris, onde conta com a presença de vários dos seus contactos pessoais como Pirandello,
Maeterlinck, Colette e Paul Valéry. A legitimação do regime do lente de Coimbra, fora
do território nacional, é evidente na intenção do SPN instituir um prémio literário
internacional com o nome Camões, sendo o primeiro vencedor o suíço Gonzague de
Reynold, com o livro Portugal, apologista de Salazar, em 1938. É impossível não
identificar a imiscuição direta do líder da propaganda na imprensa portuguesa, daí que, à
semelhança das entrevistas de 1932, encontramos António Ferro a participar nas
celebrações do 12º aniversário do 28 de Maio e a realizar uma nova entrevista ao ditador
para as páginas Diário de Notícias1190.
No mesmo ano, António Ferro é nomeado Comissário Geral da Exposição
Internacional de Nova Iorque e recebe o inglês T.S. Eliot numa visita a Lisboa.
Paradoxalmente, a internacionalidade do diretor do SPN é contrastada com a publicação
da série de cartazes A Lição de Salazar, marcadamente nacionalistas, destinados às
crianças do ensino primário, onde se pode encontrar a célebre legenda: «Deus, Pátria,
Família – Trilogia da Educação Nacional»1191.
No ano em que finda a Guerra Civil Espanhola, Ferro prossegue no périplo de
promoção cultural do Estado Novo. Tanto inaugura uma 4ª Exposição de Arte Moderna
na galeria do SPN, como promove uma nova «portugalidade» com o concurso da «Aldeia
Mais Portuguesa de Portugal», cujo troféu é um Galo de Prata e foi entregue à localidade
raiana de Monsanto. Note-se que o evento não se repetirá, mas o efeito deste concurso
engendrado por António Ferro ecoa até ao presente momento, reivindicando esta
localidade do interior português ser apanágio da ruralidade portuguesa.
Como comprovámos há escassas páginas atrás, Ramón Gómez de la Serna não
regressa a Espanha (devido à instabilidade europeia e intuindo um novo conflito
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Cf. Rita Ferro (2016), op. cit., p. 475.
Cf. António Ferro, Entrevistas de António Ferro a Salazar (pref. Fernando Rosas), Lisboa, Parceria
A.M. Pereira, 2003, p. 161.
1191
Existem inúmeros estudos de elevado interesse sobre esta matéria, no entanto remetemos para a visão
atualizada de José Luís Garcia, Tânia Alves, Yves Leonard (coord), Salazar, o Estado Novo e os Media,
Lisboa, Edições 70, 2017.
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mundial), por sua vez, já com a pasta do Turismo de Portugal transferida para o SPN,
António Ferro parte à conquista de turistas na Exposição Universal de Nova Iorque, da
qual fora nomeado Alto-Comissário português, a escassos dias da eclosão da Segunda
Guerra Mundial.
De novo em Portugal, lança o Jornal Português, dedicado à cinematografia lusa
e, apesar de a Europa já estar imersa num novo conflito mundial, Rita Ferro, afirma que
o SPN embarca para Londres, a bordo do Astúrias, um grupo de pauliteiros de Miranda
para tomarem parte num certame de danças populares realizado no Royal Albert Hall1192.
No entanto, tal não nos parece plausível, dada a instabilidade política europeia, ameaçada
pela blitzkrieg alemã. Portanto, remetemo-nos para a visão de Maria João Castro (2013)
que igualmente menciona este evento, porém contextualizado em 19331193.
Esta incorreção, encontrada no capítulo «Breve Cronologia Histórica» de Rita
Ferro, recorda-nos o facto de não estarmos perante uma obra de fundo académico onde o
rigor documental pode ser afetado por uma perspectiva pessoal, dado que estamos a citar
um familiar direto de António Ferro. Contudo, devemos igualmente salientar que, a par
de outra bibliografia sobre o nosso autor português, tem sido possível contrastar a
informação e tem-nos permitido proceder a várias datações epistolares e algumas
afirmações com relevância para a cumplicidade estética e ideológica de Ramón e Ferro.
No início dos anos 40 (convém recordar o contacto de Ramón em Buenos Aires
com um Ortega y Gasset recém-chegado de Portugal), encontramos António Ferro em
plena ação propagandística, preparando a Exposição do Mundo Português, exaltando os
Descobrimentos a partir de Belém, e a emular os Ballets Russes de Diaghilev, com a
criação do Grupo de Bailado Verde Gaio.
Com o protagonismo em ascensão, o homem do leme do SPN funda o Círculo Eça
de Queirós e vê a sua influência ampliar-se junto dos meios de comunicação ao ser
nomeado diretor da Emissora Nacional.
A omnipresença do cultor do espírito salazarista, chega ao comércio do Chiado,
onde o SPN promove o Concurso de Montras no Chiado, com o objetivo de atrair turistas
à Baixa e promover Lisboa como destino de Verão. A ação de António Ferro é pioneira
para o turismo de massas em Portugal, sendo um dos primeiros a evidenciar a carência de
infraestruturas para receber turistas no país, daí que, em 1940, encontramos a ele
relacionada a inauguração da primeira estalagem de turismo em Óbidos, a Estalagem do
Lidador1194.
É também neste ano que, desde um ponto de vista da política internacional,
António Ferro consegue divulgar o Estado Novo e o seu líder noutra revista de remone.
Depois da Time, cinco anos antes, podemos encontrar o lente de Coimbra nas páginas da
revista Life:
Pouco depois da inauguração [da Exposição do Mundo Português], Ferro
consegue um dos seus maiores sucessos de propaganda, no plano internacional,
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Rita Ferro (2016), op. cit., p. 476.
Em 1933, nos meses prévios à criação do SPN, segundo o Diário de Notícias de 9 de Maio, os
Pauliteiros de Miranda atuaram no Royal Albert Hall, em Londres, «para mais de 5 mil pessoas», tendo
sido «ovacionados delirantemente no final [...] e tendo aparecido em quase todos os jornais o que representa
uma enorme propaganda para Portugal», recordando que já se haviam apresentado com grande entusiasmo
em Lisboa. Veja-se a tese de doutoramento de Maria João Castro, A Dança e o Poder ou o Poder da Dança:
Diálogos e Confrontos no século XX, apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,
Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Julho, 2014, p.175.
1194
Veja-se a publicação Turismo em Portugal Passado. Presente que Futuro? (coord. e org. Mafalda
Ferro), «Actas do Colóquio organizado pela Fundação António Quadros, Escola Superior de Hotelaria e
Turismo do Estoril, 8/V/2012», Lisboa, Fundação António Quadros Edições, 2012.
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ao convencer uma equipa de reportagem da Life, que integrava o famoso fotógrafo
Bernard Hoffman, a realizar no País um trabalho que ocupou nove páginas da
revista. O título não podia ser mais simpático - «Portugal: The war has made it
Europe’s Front Door» -, encarregando-se a minuciosa descrição de demosntrar
como o regime tinha sido benéfico para Portugal: «The ditator has built the
nation.»1195
Proporcional ao protagonismo é a influência tentacular do homem forte do SPN
em quase todas as áreas da vida cultural portuguesa, o que nos leva a questionar se o seu
congénere espanhol estaria inteirado sobre a atualidade de Portugal. Estaria Ramón a par
da ascensão do seu «amigo português»? Estaria o autor das Greguerías ciente de que
Ferro, de quem declarara, no prólogo de Leviana (1929), «conhecer há anos e ver cumprir
as suas promessas»1196 deter tanta influência que tanto poderia estar pendurada numa
galeria como nos arranjos de flores de uma estereotipada «casa portuguesa»?
Podemos deduzir que sim, contudo a prudência académica de momento não nos
permite realizar uma afirmação deste tipo. A «Campanha do Bom Gosto» do SPN não é
afim à estética de Ramón, isto é, não se limita a observar e outorgar liberdades poéticas,
mas sim imiscui-se, logrando estatuto de «arte oficial»1197.
Note-se que a autoproclamada Campanha do Bom Gosto de Ferro decompôs
velhas tradições portuguesas em prol de padrões estéticos do regime, intrometendo-se em
tudo, «das grandes às pequenas coisas», incluindo-se nestas os escaparates dos
estabelecimentos comerciais, os taipais de obras de reabilitação e construção civil, até aos
painéis de publicidade. O organismo tutelado por António Ferro filtrou tudo – desde
«linhas, formas e cores» – em proveito do conservadorismo dos artistas da propaganda
oficial do Estado Novo, chegando «a apelar aos organismos de promoção turística para
que impeçam a venda de postais ilustrados com imagens de gente pobre e paisagens
degradadas»1198.
A maneira que Ferro encontra de centralizar, e controlar, a promoção turística no
SPN é através da criação da revista de arte e turismo Panorama, como importante
estratégia de propaganda1199. Note-se que esta revista foi lançada em 1941, sendo a sua
publicação de carácter mensal, estando profusamente ilustrada, e essencialmente
dedicada à promoção do turismo, das artes plásticas e das artes decorativas, bem como à
divulgação do património artístico e etnográfico português veiculado pelo órgão estatal
da propaganda. A sua publicação terminou em 1949, porém, os seus propósitos eram
bastante explícitos desde o primeiro número ao anunciar o propósito de divulgar «a
paisagem, rural e urbana, as obras públicas do regime e as produções de arte popular que
testemunhem o génio das gentes portuguesas». O papel de Panorama não se delimitou às
orientações artísticas e turísticas do Estado Novo, não se ficou pela decoração da casa
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Orlando Raimundo (2015), op. cit., pp. 293-294.
Remetemos para o original de Ramón por nós transcrito: «Ya hace años que conozco a Ferro y le veo
cumplir sus promesas.». Ramón Gómez de la Serna em António Ferro [1921] (1929), op. cit., s/n.
1197
É interessante observar a evolução do pensamento de António Ferro quanto à arte institicionalizada e
como este acabou ao leme dum organismo de propaganda nacional. Note-se como, em 1921, António Ferro
se manifestava sobre a «Arte oficial» e os «poetas da Raça», num artigo dedicado a Eugénio de Castro na
Ilustração Portuguesa: “A Arte oficial não consegue interessar-me. A eloquência, os lugares-comuns
sonoros, o tamborilar de ritmos trovejantes, podem agradar aos políticos, não encontram eco, porém, nas
almas elegantes e discretas... Os poetas da Raça são os zés-pereiras da Emoção Nacional.”. António Ferro
(1987), op. cit., p. 337.
1198
Orlando Raimundo (2015), op. cit., pp. 285-286.
1199
Veja-se José Guilherme Vitorino, Propaganda e Turismo no Estado Novo: António Ferro e a revista
Panorama (1941-1949), Lisboa, Alêtheia Editores, 2018.
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portuguesa, «referenciado também as personalidades a ter em conta, os livros a ler e as
viagens a fazer»1200.
Realmente, a única coisa em comum que encontramos, nesta época pós-1933,
entre Ramón e Ferro é a atenção ao pormenor. Ambos estão atentos ao detalhe com
objetivos diferentes. O espanhol cria greguerías e produz literatura, enquanto que o
português alicerça a cultura dum regime desde as pequenas coisas, como as montras e
azulejos das estações de caminho-de-ferro, aos atos protocolares como o que logra assinar
em 1941 com outro Estado Novo, transatlântico, o de Getúlio Vargas.
Após esta contextualização biográfica de ambos autores, chegamos ao evento em
que as vidas de ambos poder-se-iam haver cruzado de novo. Tal hipótese tem uma razão
de existir e prende-se com o facto de termos constância que uma embaixada cultural
portuguesa, liderada por Ferro, partiu para o Rio de Janeiro em Agosto de 1941 e, em
Setembro, o líder do SPN logrou celebrar o Acordo Cultural Luso-Brasileiro, um acordo
assente no património comum da língua portuguesa e na convergência política das
ditaduras de Salazar e Getúlio Vargas1201.
No Brasil, onde o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) era um decalque
do SPN português, António Ferro é recebido solenemente pelos dignitários do Estado
Novo brasileiro, proferindo discursos, não só no Rio de Janeiro, mas também na cidade
de São Paulo1202. Aproveitamos o contexto para destacar com mais pormenor a criação
da revista Atlântico: revista luso-brasileira, publicada entre 1942-1950, resultante do
Acordo Cultural Luso-Brasileiro, firmado a 14 de Setembro de 1941, no Rio de Janeiro,
com as «assinaturas de António Ferro e de Lourival Fontes diretor do D.I.P.
(Departamento de Imprensa e Propaganda)», assumindo igualmente a direção bicéfala da
revista. Tenha-se em conta que este acordo, granjeado por intermédio de Ferro, foi
convenientemente descrito na imprensa portuguesa como «a mais alta vitória da
aproximação espiritual dos dois povos irmãos: Portugal e Brasil»1203.
Este acordo firmado entre os homens fortes da propaganda dos dois países tem
sido motivo de vários estudos, sendo a revista Atlântico uma montra para a literatura
portuguesa e brasileira da época, como também para alguns nomes inerentes ao espaço
que hoje denominamos da lusofonia1204. Porém, mais importante para a nossa
investigação, é a viagem de regresso do Brasil que encontrámos mencionada na primeira
página do jornal de António Lopes Ribeiro1205, Animatógrafo.
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Orlando Raimundo (2015), op. cit., p. 286.
Tenha-se em conta que Getúlio Vargas (1882-1954), que nutria grande admiração por Salazar, foi
presidente do Brasil em dois períodos. O primeiro período, de 15 anos ininterruptos (de 1930 até 1945)
dividiu-se em três fases, sendo a terceira fase, implantada após um golpe de Estado (de 1937 a 1945),
denominada, de forma análoga à realidade portuguesa, de ditadura do Estado Novo. No segundo período,
Vargas, eleito por voto direto, governou o Brasil como Presidente da República, desde 1951 até1954, ano
do seu suicídio. O paralelismo com o regime de Oliveira Salazar é evidente, apesar do regime brasileiro
não ser tão longevo.
1202
Veja-se Carla Ribeiro (2017), op. cit., pp. 45-67.
1203
“António Ferro regressa do Brasil disposto a defender os direitos do cinema português”, Animatógrafo,
nº62, 13/I/1942, p. 1. Reproduzido nos anexos como Figura 106.
1204
Destacamos, de forma sucinta, e sem nos adentrarmos em questões ideológicas ou de colonialismo, os
seguintes autores de renome que colaboraram nesta importante publicação para os estudos literários iberoamericanos e não só: Carlos Queiroz; Fidelino de Figueiredo; Hernâni Cidade; Jacinto do Prado Coelho;
Jorge de Sena; José Régio; Manuel da Fonseca; Maria Archer; Natércia Freire; Sofia de Mello Breyner
Andresen; Vitorino Nemésio; Carlos Drummond de Andrade; Cecília Meireles; Erico Veríssimo;
Graciliano Ramos; Manuel Bandeira; Mário de Andrade; Vinícius de Moraes; Clarice Lispector ou Ruy
Cinatti.
1205
Já mencionado nestas páginas, António Lopes Ribeiro (1908-1995) foi um cineasta português, cuja
obra cinematográfica o conota com o regime do Estado Novo, sendo o realizador de películas como A
Revolução de Maio (1937), o Feitiço do Império (1940) ou a Manifestação Nacional a Salazar (1941). Um
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Note-se que, na edição de 13 de Janeiro de 1942, a primeira página de
Animatógrafo dedica um quarto da mesma ao artigo «António Ferro regressa do Brasil
disposto a defender os direitos do cinema português»1206. Este artigo, ao qual já
recorremos linhas atrás, para além do retrato destacado de António Ferro e a menção à
«mais alta vitória da aproximação espiritual» luso-brasileira, reivindica que o líder do
SPN regressou da América do Sul disposto a defender a cinematografia nacional e a
continuar a «exaltar, e a concretizar, as nossas relações com o Brasil e com as nações da
América Latina, preparadas nesta sua viagem ao Rio de Janeiro, a São Paulo e a Buenos
Aires».
Para além dos vários encontros entre Ramón e Ferro documentados durante os
anos que atribuímos à sua cumplicidade estética e ideológica, isto é, entre os anos de 1915
e 1933, aos quais dedicámos especial atenção e aprofundámos através dos recursos
epistolares analisados e do material biobibliográfico disponível, acedemos igualmente a
esta documentação (aparentemente inédita no âmbito académico até ao momento) que
coloca António Ferro em território argentino1207, na mesma capital onde estava exilado
Ramón Gómez de la Serna.
Sabemos que no princípio dos anos 40 Ramón, para além das reedições, regressara
à publicação de originais, principalmente no género da biografia, Azorín e Mi tía Carolina
Coronado (1942), e que se mantinha a par do que se passava na sua Espanha natal. No
entanto, impera a pergunta: ter-se-á Ramón apercebido da passagem do seu amigo Ferro
por Buenos Aires?
Ou, ainda mais importante para a nossa investigação, ter-se-á o mestre das
Greguerías reunido com o que fora esse «muchacho bueno e inteligente, al que le [dolía]
la vida, y cuyo rostro siempre está avergonzado de la vergüenza de los demás»1208, esse
que nas suas estâncias em Portugal era «uno de los dos o tres» com quem se reunia?
Continuariam as palavras laudatórias a Ferro no prólogo ramoniano de Leviana (1929)
vigentes?
Afiguram-se-nos questões às quais não podemos responder. Sendo os únicos
recursos disponíveis as palavras do passado e todas elas encontram o seu ponto final nesta
interrogação.

dos colaboradores próximos de António Ferro, os clássicos do cinema português Amor de Perdição (1943)
e O Pai Tirano (1941) são da sua autoria. Para além de ser o diretor, editor e proprietário do jornal sobre a
sétima arte Animatógrafo, também podemos encontrar o seu nome vinculado à revista Atlântico. Veja-se
José de Matos-Cruz (org.), António Lopes Ribeiro, Lisboa, Cinemateca Portuguesa, 1983.
1206
Tem interesse paralelo o facto de, em Janeiro de 1941, António Ferro haver recebido Manuel García
Viñolas, o seu congénere da propaganda do Franquismo, em Lisboa, para negociar um acordo cultural
duradouro na área do cinema entra as duas ditaduras. Nesta reunião estabeleceram-se acordos para
coproduções que envolveram vários atores e técnicos de ambos lados da fronteira. Veja-se o artigo de Carla
Ribeiro, O cinema nos regimes autoritários: estudo comparativo dos casos espanhol e português (19301950), V Encontro Anual da AIM, organização da AIM - Associação de Investigadores da Imagem em
Movimento, CRIA - Centro em Rede de Investigação em Antropologia e ISCTE - Instituto Uni, At ISCTEIUL, Instituto Universitário de Lisboa, Maio, 2015.
1207
Carla Ribeiro ao analisar as ideias e projetos de luso-brasilidade de António Ferro, refere como o
português, em 1942, via nos corpos consulares nacionais «quer no Brasil, quer na Argentina» úteis
colaboradores, sendo o seu SPN o «elemento de conciliação, e de recuperação espiritual, mantendo vivo
nos emigrantes o orgulho das suas origens e elucidando-os sobre os progressos de Portugal nos últimos
anos». Cf. Carla Ribeiro (2017), op. cit., pp. 59-60. É interessante ver como o líder no SPN inclui este país
hispano-falante como um parceiro útil aos interesses portugueses, seguramente ciente da presença da
emigração portuguesa (recordemos a ascendência portuguesa de Jorge Luis Borges, que supostamente
privou com Ferro), do interesse lusófilo de meios argentinos como La Nación e o exílio de intelectuais
espanhóis vinculados a Portugal como Ortega y Gasset e Ramón Gómez de la Serna.
1208
Remetemos Ramón Gómez de la Serna em António Ferro [1921] (1929), op. cit., s/n.
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Continuaria o apolítico Ramón Gómez de la Serna a pensar que o principal rosto
da Política do Espírito salazarista não tem porque «tener vergüenza de nada, teniendo,
por el contrario, derecho a la altivez»1209?
Não sabemos. Apenas sabemos que em Buenos Aires, a finais do ano de 1941, um
Ramón, de 53 anos, e um Ferro de 45 anos, tiveram uma oportunidade de se reencontrar
e reativar uma cumplicidade ímpar na história peninsular. De momento, apenas intuímos
uma frase lapidar, tão ao gosto dos nossos autores, e de perfil claramente ferriano: «Esses
fomos nós, mas não somos nós!».

2.18. Perfis: a capacidade de trabalho, de convocatória e a criatividade de dois
caráteres cúmplices
Para além da cumplicidade estética vanguardista que encontramos em Ramón e
Ferro, que não podemos afirmar tão rotundamente quando confrontados com afinidades
ideológicas1210, existem rasgos de carácter comum que merecem a pena ser destacados.
O primeiro é, sem dúvida, a capacidade de trabalho.
«Não é um homem, é uma caneta de tinta permanente» exclamava António Ferro
sobre Ramón Gómez de la Serna nas páginas do Diário de Notícias em 1924. E essa
característica ramoniana, a capacidade incansável de produzir greguerías, artigos e
livros, acompanhou o nosso autor até ao fim da sua vida em 1963.
Mariano Tudela recorda, aquando do centenário do nascimento de Ramón, que
em treze anos, e já na recta final da sua vida, este publica nada menos que doze livros
originais e 6000 artigos, evidenciando o vocábulo português «saudade» que, se associado
ao espanhol, não adquire estatuto de estrangeirismo e não afetou o seu engenho criador:
«¡Inmensa capacidad de trabajo la de este hombre sin par que padece, en estos años, de
embates a la salud del cuerpo y de saudades y melancolías del alma!»1211.
Já mencionada noutro contexto, a «fecundidade ramoniana» é apanágio do espírito
de Gómez de la Serna, e dos escritores em geral, convertendo-se numa necessidade quase
patológica de escrever que vai mais além da necessidade de sobreviver economicamente
através da atividade da escrita1212. Sem nos querermos adentrar em campos típicos da
psicanálise, é bem possível que Gómez de la Serna sofresse dessa compulsão pela
escrita1213. Estão aí os números e uma obra ímpar para o atestar.

1209

Ibidem.
Relembramos que António Ferro admite, chegando a enumerar os motivos da sua evolução política,
pública e declarada nos anos 20, em Dez Anos de Política do Espírito (1933-1943), enquanto que Ramón,
com todo o conservadorismo ou simpatias ideológicas que se lhe possam atribuir em alguns estudos
recentes, nunca se comprometeu com o Franquismo, como o seu congénere, nem com qualquer outro
regime mais além da sua arte. Veja-se António Ferro, Dez Anos de Política do Espírito (1933-1943), Lisboa,
Edições do SPN, 1943.
1211
Mariano Tudela (1988), op. cit., p. 311.
1212
Veja-se como Ramón, na recta final da vida, refletia sobra a atividade económica do estritor: «El escritor
es el que sabe que todo se puede escribir, pero nada monetario se puede lograr. Tiene que sacar el dinero
de la nada sin que llegue ningún cargamento consignado a su nombre y, sin embargo, aún siendo un hombre
que no tiene nada, vive como si lo tuviese todo.». Ramón Gómez de la Serna (1957), op. cit., p. 72.
1213
Algo análogo à compulsão pessoana, que escrevia mais para a gaveta da sua cómoda do que para a
tipografia. Contudo, de carácter diferente, pois, como se sabe, Fernando Pessoa era de espírito
confessadamente introvertido, cerebral, elitista, misantropo e misógino, enquanto que Ramón era quase
como a sua antítese em extroversão e vitalismo.
1210
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Por sua vez, António Ferro, cuja atividade como líder do SPN/SNI nos permite
afirmar mais polifacetada (pois encontramo-lo conotado a diversas áreas que vão desde a
literatura, artes cénicas, museologia, musicologia, programação cultural e doutrinária,
etc.), merece igual exclamação quanto à sua capacidade de trabalho.
Sete anos mais novo do que Ramón, António Ferro desde cedo deu nas vistas
como um espírito desassossegado e contraditório, o que o levou a várias das polémicas
que ao longo deste trabalho abordámos, no entanto, quer lhe chamemos ambição ou
espírito de iniciativa, nenhum tipo de revisionismo histórico lhe pode retirar o epíteto de
diligente.
No entanto, falar de compromisso compulsivo com o organismo da propaganda
em Ferro, como já tivemos oportunidade de ver em Orlando Raimundo1214 ao aludir ao
perfil do autor de Leviana, parece-nos ser uma visão marcada pelo peso do século XXI,
afastada do contexto mais elitista da primeira metade do século XX, que, apesar da
vertigem e da loucura dos anos 20, não se caracteriza por défices de atenção fruto do
excesso de estímulos, vício pelo trabalho ou, in extremis, um cansaço civilizacional
associado à cultura de massas na recente viragem de milénio1215.
O que é claro é que estamos perante um rasgo de carácter comum em dinamismo
e capacidade de trabalho inerente aos nossos autores, algo que nos servirá de base para
aprofundar um matiz herdado da tradição cristã europeia que se manifesta na dicotomia
entre uma vita activa face a uma vita contemplativa.
Parece-nos evidente que António Ferro, desde o seu passado modernista à
promoção do regime salazarista, denotou uma fé na ação, assumindo-a quase como
heroica, que, segundo Hannah Arendt, no seu ensaio La condición humana, adquire uma
dimensão quase religiosa1216. Permita-se-nos a analogia, mas Ferro foi o apóstolo dos
evangelhos do espírito do Estado Novo, e boa-nova salazarista, apesar da sua apologia de
«Deus1217, Pátria e Família» promoveu uma prevalência da atividade, do trabalho de todo
um coletivo nacional em prol de um Estado corporativo. E fê-lo com convicção e com fé
na ação, apesar de, como todos os dados nos indicam, não ter sido um cristão com
«sensibilidade católica»1218 especialmente devota, nem com tendência à vita
contemplativa.
Porém, no caso de Ramón, contemplando a totalidade da sua obra (perdoe-se-nos
a redundância) encontramos a vita contemplativa. Em Ramón não nos deparamos com
uma prevalência da ação, apesar do seu espírito de iniciativa, da sua extroversão, que se
espelha numa tertúlia à sua imagem e semelhança em Pombo. Encontramos uma
mediação, um equilíbrio entre ação e contemplação, em todas as épocas, momentos, fases,
avances e retrocessos, em todas as temáticas e preferências que têm um denominador
comum: a greguería.
Ramón Gómez de la Serna é um escultor e um filósofo da fugacidade,
transformando com o seu olhar o que se tem por fugidio em permanente, sendo herdeiro
1214

Recordemos que, à luz da psicologia contemporânea, Orlando Raimundo considera o líder do SPN «um
verdadeiro workaholic»1214, cuja extrema dedicação beneficiou o Estado Novo. Cf. Orlando Raimundo
(2015), op. cit., p. 177.
1215
Neste âmbito, recomenda-se a leitura de Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, Barcelona,
Herder, 2018, pp. 67-75.
1216
Cf. Hannah Arendt, La condición humana, Barcelona, Paidós, 2009, p. 266.
1217
Não deixa de ser contraditoriamente interessante relembrar o manifesto Nós (1921) em que Ferro
propunha que «Destronemos Deus» e, em pouco mais de uma década, o entronizar nesta tríade que é
sinónimo de Estado Novo.
1218
Remetemos para o ato de contrição de Ferro no prólogo da quarta edição de Leviana (1929), acerca dos
«exageros», «irregularidades», «desequilibrios» e «heresias» que repugnavam a sua «sensibilidade
católica». Cf. António Ferro [1921] (1929), op. cit., p. 28.
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dum entendimento da tradição cristã da vita contemplativa conjugando-a com o
pensamento nietzschiano. Byung-Chul Han relembra a «pedagogia do olhar» de
Nietzsche que entendemos encontrar bem aprendida na obra do criador das greguerías:
En El ocaso de los ídolos, Nietzsche formula tres tareas por las que se
requieren educadores: hay que aprender a mirar, a pensar y a hablar y escribir.
El objetivo de este aprender es, según Nietzsche, la «cultura superior». Aprender
a mirar significa «acostumbrar el ojo a mirar con calma y paciencia, a dejar que
las cosas se acerquen al ojo», es decir, educar el ojo para una mirada larga y
pausada. Este aprender a mirar constituye la «primera enseñanza preliminar para
la espiritualidad».1219
Porém, o ensaio do filósofo coreano envereda por uma senda que nos afasta do
olhar que associamos a Ramón Goméz de la Serna que se materializa, principalmente, na
greguería e no uso rebuscado da língua espanhola. O madrileno foi «educado» pelas
gerações anteriores e soube deixar-se «educar» pelos seus contemporâneos, aprendendo
a ver, a pensar, a falar e a escrever, esses quatro domínios nietzschianos, ascendendo,
enquanto autor, a paradigma de «cultura superior» e, por antonomásia, ficar na história
da literatura universal como Ramón.
Fernando Ponce examinou como Ramón harmonizava ação e contemplação,
recordando o seu interesse tanto por «homens» como por «andorinhas», prestando
atenção quer aos «caprichos do barroco», quer à «serenidade clássica», ao que desaparece
como ao que fica vigente1220.
No olhar de Ramón, no seu humorismo único e na sua obra ímpar, encontramos,
segundo Nietzsche, não só os ensinamentos preliminares para a vita contemplativa,
encontramos espiritualidade (muitas vezes sem sequer aludir a qualquer conceito de
divindade1221), e não fossem as suas greguerías, «el alma que ha logrado la observación
menuda y sagaz de la vida en forma no recargada, no puede perderse, pues la perspicacia
vitalista es la mayor prueba del espíritu».
Muito mais se poderia avançar sobre o olhar contemplativo de Ramón e,
seguramente, a ele voltaremos a aludir em páginas ulteriores deste estudo, no entanto,
neste ponto em que relacionamos a capacidade de trabalho e a vida ativa dos nossos
autores, não é relevante analisarmos mais a simetria entre ação/contemplação que
associamos ao espanhol.
Por seu turno, o cosmopolitismo do seu congénere português parece erguer-se
como um arranha-céus a ocultar qualquer horizonte de contemplação. Em António Ferro
tudo nos parece resumir-se à vertigem da palavra e à retórica do verbo, algo que não nos
afasta da perspectiva de José-Augusto França de «uma dimensão em certa medida
mundana, algo superficial e banalizadora»1222.
Aliado à capacidade de trabalho, temos a segunda característica comum a ambos:
a capacidade de convocatória e agremiação. É-nos impossível dissociar os verbos
1219

Byung-Chul Han (2018), op. cit., p. 49.
Veja-se o contexto original: «De aquí que le interesan tanto los hombres como las golondrinas, los
caprichos barroquizantes como la serenidad clásica, lo que se va como lo que queda.». Fernando Ponce
(1968), op. cit., pp. 8-9.
1221
Como previamente mencionámos, a religiosidade ramoniana é mais evidente no final da vida do
mesmo, como corrobora o capítulo «Fe em Dios», de Nuevas páginas de mi vida (1957), e uma das suas
últimas greguerías, publicadas em Clarín aquando do seu falecimento. «De pronto no sentí el peso de la
pluma en la mano. Es que Dios no quería que escribiese lo que iba a escribir.». Ramón Gómez de la Serna
citado por Mariano Tudela (1988), op. cit., p. 336.
1222
José-Augusto França (1987), op. cit., p. 164.
1220
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convocar e agremiar em Ramón e em Ferro. Tanto o espanhol como o português foram
prolíficos a convocarem gente para os seus projetos e a rodearam-se das mais variadas
personalidades da vida cultural da sua época. O presente estudo, na imensa maioria das
suas páginas, comprova esta nossa afirmação, principalmente, no caso de Gómez de la
Serna, durante o biénio de 1926-1927, para nós o período da consagração de tertúlia da
Calle Carretas e, consequentemente, do seu cultor
Ramón deixou bem patente, na vastidão da sua obra literária, principalmente nos
volumes dedicados a Pombo, a vasta lista de tertulianos ilustres com quem privou.
Sabemos que pecamos por falta, mas por lá passaram Picasso, Valéry Larbaud, Ortega y
Gasset, Valle-Inclán, Miró, Juan Ramón Jiménez, Eugenio d’Ors, Pablo Neruda, e amigos
portugueses, como Leal da Câmara ou Almada Negreiros.
Apesar duma certa redundância deste rasgo comum a ambos, cremos ser
importante ressaltar como o espaço físico determinou a forma de convocatória e
agremiação e, sem dúvida, como Ramón o deixou para a posteridade, o café é o espaço
de excelência para agrupar diferentes personalidades e tendências dissimuladas por uma
imagem pública que, por vezes, dista da essência. Tal como o culto da bebida servida
nestes locais, o criador das greguerías soube como poucos contemplar o espaço do café
e a fauna quase onírica que por lá passava para sonhar a vida ou para deambular pela
mesma:
En el café descabezamos muy a gusto un poco del sueño de la vida, y lo
descabezamos libres, sin cometer la ridiculez de dormir con los ojos abiertos y
fijos en los techos, en las esquinas, como las personas que en estos sitios hacen
disimuladamente lo mismo.1223
Ramón percorreu inúmeros cafés europeus e ibero-americanos, saboreou a sua
cafeína, conviveu com intensidades e caracteres, identificou objetos e perfis, resumindo
a sua quotidianidade numa identidade análoga a um conselho de eminências esquecido:
«El café es el consejo de Estado de los hombres que nadie va a consultar y que dirían la
palabra definitiva sobre cada asunto.»1224.
Veja-se como as palavras de Umbral reforçam um eco do Café Pombo na biografia
de Ramón e, num sentido mais lato, de extremo interesse sociológico, denotam uma
perspectiva de como o café, a cafetaria, ou mesmo o bar (se quisermos acercar-nos mais
à contemporaneidade), se assume como um espaço de transcendência para o povo
espanhol.
El español va o ha ido al café huyendo de un hogar poco acogedor, por lo
general, y buscando la realización verbal de sus frustraciones vitales. Todo el
mundo es autoridad o la tiene en el café. El café es la conversación y la teoría que
no compromete a nada. Vale empezar un tratado de filosofía verbal o de derecho
político, delante de los contertulios, e interrumpirlo para siempre, dejarlo en el
aire cuando uno se ha cansado del tema o se le ha hecho hora de irse. Los cafés
no han muerto, porque los ha restablecido la cafetería. Los cafés se han puesto en
pie, en todo caso, y ahora la función del café la suple el cóctel de cada tarde, donde
también el español vive en público, vive por los demás y para los demás, entre los
demás, como ha sido siempre su vocación.1225

1223

Ramón Gómez de la Serna citado por Flor Romero de Nhora (1988), op. cit., p.91
Ibidem.
1225
Francisco Umbral (1978), op. cit., p. 161.
1224
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Francisco Umbral enuncia que o espanhol vai (ou foi) ao café para fugir de um lar
pouco acolhedor e, em geral, para procurar uma realização verbal das suas frustrações
vitais, onde cada um assume estatuto de autoridade, quer verse sobre filosofia ou direito
político. Esta autoridade, como no «conselho de Estado» de Ramón, tem a validade do
cansaço e a legitimidade da hora de ir para casa, para que se saiba a «palavra definitiva
sobre cada assunto» de café. Café que, como o autor de Mortal y rosa refere, se
restabeleceu em cafetaria e pode ser o cocktail de cada tarde ao balcão de um bar, ou
numa esplanada, pois o «espanhol vive em público, vive pelos demais e para os demais,
entre os demais, como sempre foi a sua vocação».
Indubitavelmente, estamos perante um parágrafo de enorme riqueza sociológica,
associado a uma prosa notável, a suportar um ensaísmo de igual interesse e qualidade,
vinculado à segurança precária, mas triunfante, que o povo espanhol parece adquirir
perante a multidão, à semelhança da glória do toureiro que, sem a «circunferência de
paisanos», apenas tem o toiro e a arena:
El español es torero no porque estemos en tierra de toros bravos ni porque
lo lleve en el alma, como creen los turistas, sino que es torero porque necesita en
torno la circunferencia de paisanos, «el valle de caras», que dijo un poeta, para
sentirse seguro y triunfador.1226
Umbral sonda o ser espanhol e, ao contrário do povo português que Ramón na sua
«Esencia de Portugal» adjetivou de «insular», adjetiva-o como um «ser social e
eminentemente triunfal». Esta característica gregária do povo espanhol, faz com que este
seja elevado ao estatuto de «coro», porém, diferente do coro da tragédia grega, conotado
com uma visão mais moralizante e omnisciente, pois é um «coro de café», multitudinário,
fiel aos sentidos, cuja sagacidade supera os cafés de França ou Inglaterra, pois da
frivolidade da conversa de café em solo espanhol se pode chegar, relembrando o título do
artigo de Ramón em La Nación, a uma «Essência de Espanha». E Umbral, mestre da
coluna periodística, no seu estilo próprio, fá-lo curiosamente recorrendo à figura dum
biscainho como D. Miguel do Unamuno, recorrendo ao seu estimado Ramón e à
consciência da vida cultural pouco sólida de Espanha através da ótica de um catalão,
como Eugénio d’Ors, num excerto deveras interessante para os estudos sociológicos e de
iberismo cultural, que nos mostra como a capacidade de convocatória de Ramón e o seu
espírito agremiador em Pombo, advindo dum romantismo herdado de Oscar Wilde, de
fazer da sua vida uma obra de arte e desse espelho baudeleriano perante o qual quer viver
e morrer como artista1227.
1226

Ibidem, pp. 161-162.
Veja-se este interessante fragmento do ensaio de Francisco Umbral:
“Ser eminentemente social y eminentemente triunfal, el español es coro, en el café, del éxito verbal
de los demás, a condición de que los demás lo sean del suyo.
El español necesita vivir en multitud, en olor de multitud, aunque sea olor de café, no porque sea
extravertido, sino porque es introvertido hacia afuera, ya que lo que el español lleva siempre al café, o a la
tertulia, a la reunión, al cóctel, no son banalidades, como el francés o el inglés, sino cuestiones tremendas:
la guerra, la honra, el alma, la muerte. O cuestiones tremendizadas, como los toros.
Y si no, ahí está ese español tipo, don Miguel de Unamuno, debatiendo en el café nada menos que
la inmortalidad de su alma. El español no va al café a solazarse, como el inglés al club, sino a jugarse la
vida, la inmortalidad o el triunfo de su torero. [...]
Otro español-tipo, como Unamuno, pero todo lo contrario, es Ramón Gómez de la Serna, que no
va al café a debatir cuestiones tremendas, pues sabemos que ha renunciado a ellas, pero sí a jugarse cada
noche de sábado su genio y su figura en el café. Habló Oscar Wilde de hacer de la propia vida una obra de
arte, como habló Baudelaire de ser sublime sin interrupción. Heredero de estas posturas románticas,
romántico todavía en eso, Ramón tiene consciencia de su vida literaria, de lo literario de su vida, y el espejo
1227
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Aproveitamos esta interessante perspectiva da ensaística de Francisco Umbral
para fazermos um paralelo com a realidade do povo português, que, não sendo
propriamente recatado, e amante do ar livre e de algumas aglomerações, não se lhe associa
a necessidade de viver em multidão, ainda que um espaço como o café seja fundamental
para uma certa sacralização de um ritual do quotidiano. Como sabemos, Ramón
vislumbrou essa ritualização já em 1933, mas não a viu instituir-se nem se manter até aos
nossos dias, apesar dos vários cenários de crise e da preponderância da hegemonia
cultural de outros países a imiscuir-se graças à globalização. Referimo-nos a essa
«chávena de café de casa de bonecas», a essa alegórica bica de origem romanceada que é
o «segredo vital de sobrevir».
O mundano e o sublime também estão no tomar café português, tal como uma
socialização diferente da espanhola, admitimos, mas que também esteve na base de
reuniões informais e de tertúlias1228. Diga-se de passagem, na contemporaneidade em que
tantos rituais estão a desaparecer fruto de uma sociedade hiperconectada digitalmente,
este protocolo diário, simbólico da portugalidade, merece ser estudado. Contudo, na
época a que nos remetemos, entre 1915 e 1933, este ritual circunscrevia-se praticamente
à capital ou a algumas elites das urbes portuguesas, como a que o jornalista, escritor e
futuro líder da propaganda salazarista pertencia.
Obviamente que para se aludir ao ambiente de cafés no princípio do século XX
em Portugal, há que mencionar a preponderância do Chiado evidente até anos nossos dias
na iconografia que se tornou imagem de marca da cidade de Lisboa. No entanto, a geração
de jovens intelectuais portugueses, na qual António Ferro se integrou, composta por
prosadores, poetas, artistas plásticos, jornalistas e outros homens de cultura
marcadamente cosmopolita (cientes de qualquer tipo de análise que o cosmopolitismo de
então possa ter) não se resumia ao Chiado, deambulava por toda a Baixa Pombalina,
frequentando outros locais como o Restaurante Leão, o Martinho da Arcada, o Tavares
ou o Restaurante Montanha, todos eles, com mais ou menos relevância, mencionados
durante este estudo.
António Ferro não foi um líder de tertúlia como Ramón no seu café da Calle de
Carretas. Como jornalista, vimos que um jovem Ferro «montou escritório» no Martinho
de onde saíram as suas primeiras «Cartas do Martinho» para O Século, em 1918. Crónicas
essas, provocadoras e paradoxais, como pudemos analisar no capítulo correspondente,
pois o autor de Leviana, como vem a ser apanágio da sua pessoa, desdenha o ambiente
que o próprio frequenta.

baudeleriano ante el que quiere vivir y morir es el espejo de Pombo o el cuadro de Solana, que fue el espejo
eterno para todos los contertulios. El café, que ya hemos visto lo que supone para el español medio, para el
español egregio ese sitio donde encontrarse con su propia gloria, mejor que en la gacetilla fría de los
periódicos. En el café cada uno ejerce de sí mismo y Ramón, después de haber demostrado en libros y
artículos que era Ramón, tiene que demostrarlo en el café.
Otro ingenio al que hemos citado bastante en este libro, por qué no está tan lejos de Ramón como
ambos creían - me refiero a Eugenio d'Ors -, repetía oralmente en el café su glosa del periódico de la mañana
porque, como él decía: «Tengo conciencia de que no se me lee.»
En este país de cultura poco sólida y de prestigio sometidos periódicamente a iconoclastia, el
hombre público necesita ir al café a tomar la temperatura de su fama.”. Ibidem, pp. 162-164.
1228
Neste âmbito, como já o fizemos nas primeiras páginas desta investigação, recordamos que é mais
frequente, na realidade cultural portuguesa, encontrarmos a menção de «café», associada a «restaurante».
Também salientamos uma perspectiva sociológica diferenciadora da realidade cultural espanhola, menos
centrada nas refeições sentados à mesa, de cariz mais informal, sendo que a presente análise centrar-se-á
mais no denominador comum da capacidade de convocatória dos nossos autores do que propriamente nas
características que nos remetem para o espaço físico dos cafés.
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A incongruência do português, à qual se somava o seu inegável carisma, não o
impediu de ter um poder de convocatória igual ao de Ramón e, já ao leme do SPN,
inclusivamente superior, detendo uma rede de contactos e de influência pessoal que lhe
permitiu levar a cabo vários projetos e iniciativas, tal como, em vários momentos da sua
vida, rodear-se de equipas de colaboradores, por vezes, prodigiosa em talento e
multidisciplinares.
Contudo, a melhor forma de evidenciarmos esta capacidade agremiadora comum
aos nossos autores é remetendo-nos para os inúmeros banquetes oferecidos em sua honra,
ou pelos mesmos promovidas, e dos quais esta tese tem variadíssimos e importantes
exemplos como o banquete da Contemporânea em 1922, a ágape em Pombo a DíezCanedo, ou a receção lisboeta a Valéry Larbaud em 1926, por exemplo.
Têm particular interesse os duzentos comensais do banquete de desagravo a
António Ferro de 19301229, num conhecido clube noturno da capital portuguesa, onde já
se antevia, através dos vários quadrantes da sociedade portuguesa presentes, uma
presença nacionalista e uma certa ideia definidora de nação que lhe abririam as portas do
gabinete de Oliveira Salazar, que lhe granjeariam uma extraordinária notoriedade
primeiro como jornalista e, posteriormente, como homem do regime.
As refeições de confraternização dedicadas a alguém, provam um certo prestigio
do homenageado, ajudam na promoção do mesmo e ajudam a legitimar legados por vezes
exagerados ou inexistentes, disso está a história repleta de exemplos e, perante a
proliferação destes eventos, o olhar único de Ramón, que observava e outorgava, propôs,
a 6 de Maio de 1922, um banquete a uma cadeira vazia, a um ilustre invisível que ficou
para a história de Pombo como o «Banquete a Don Nadie», em português, um festim
dedicado a um «Zé-Ninguém».
O mesmo ficou imortalizado pela objetiva de Alfonso, nome por antonomásia,
como Ramón, para o fotógrafo Alfonso Sánchez García1230, considerado um dos pioneiros
do fotojornalismo espanhol e, a par do pintor José Solana, um dos principais responsáveis
pela memória gráfica do ambiente da tertúlia sabatina de Pombo. Se Solana imortalizou
Pombo na tela, Alfonso fez exatamente o mesmo com nitrato de prata.
A relação do retratista com Ramón Gómez de la Serna foi excecional e não seria
um exagero da nossa parte referirmo-nos a Alfonso como o fotógrafo oficial de Ramón e
da tertúlia do café da Calle Carretas. Prova disso são os vários retratos de Ramón, ao
ponto de várias das suas fotografias serem na atualidade autênticas imagens icónicas do
criador das greguerías. Têm destaque os retratos de Ramón do Rastro madrileno, no seu
escritório na Calle Velázquez e na Sagrada cripta de Pombo, registo fotográfico de 1930,
com o nosso autor no seu canto preferido do emblemático café.
Não nos foi possível consultar todo o arquivo fotográfico de Alfonso dedicado ao
cultor de Pombo, porém, merece a pena destacar que encontrámos várias imagens datadas
de 1922, como a do «Banquete a Don Nadie»1231 (um retrato de grupo, com mais de quatro
dezenas de retratados, entre os quais ilustres como Salvador de Madariaga, Ignacio
1229

Veja-se a fotografia do banquete de desagravo em honra de António Ferro no restaurante lisboeta
Maxim’s (entre os presentes, reconhece-se a célebre atriz portuguesa Beatriz Costa). Fotografia reproduzida
nos anexos como Figura 94.
1230
Alfonso Sánchez García (1880-1953), conhecido por Alfonso, foi um dos pioneiros do fotojornalismo
espanhol. Em 1918 abriu o seu estúdio na Calle de Fuencarral convertendo-se num dos retratistas com mais
prestigio na época, retratando para a posteridade nomes como Antonio Machado, Benito Pérez Galdós,
Valle-Inclán, Lorca e, obviamente, Ramón, com quem privou de perto. Compaginou o seu trabalho de
estúdio com o seu trabalho de agência gráfica, sendo, durante os anos 20 e 30, um dos principais fotógrafos
dos meios que pertenciam ao grupo da Prensa Gráfica. Recomenda-se a consulta de Juan Miguel Sánchez
Vigil, Alfonso – Imágenes de um siglo, Madrid, Espasa Calpe, 2001.
1231
Ver reprodução nos anexos como Figura 27.
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Zuloaga, José Bergamín, Ramón María del Valle-Inclán e José Solana) e 1935, ano em
que Ramón, com traje de época, preside um banquete romântico com os seus contertulios,
igualmente vestidos a rigor, no Café Pombo.
Aproveitamos o contexto para recordarmos os dois retratos de Ramón da
Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento, aos quais já fizemos menção no
capítulo dedicado a 1921, sendo que um está dedicado com a típica tinta vermelha a
António Ferro e outro, em igual caligrafia carmim de Gómez de la Serna, dedicada a um
desconhecido «Felipe»1232. Recordemos como a dedicatória para António Ferro é bastante
significativa para o nosso estudo: «Para Antonio Ferro que fue uno de los primeros en
descubrir el mundo nuevo. Su camarada desde el principio RAMÓN».
O léxico usado, «mundo nuevo», a uma simples vista, parece remeter-nos para as
páginas de Pombo (1918), para os «novos», esses jovens portugueses que impressionaram
Gómez de la Serna e dos quais deixou constância numa carta enviada aos membros da
sua tertúlia. Porém, a imagem de Ramón1233 um ainda relativamente jovem faz-nos pensar
que estamos perante um retrato1234 do inicio dos anos 20 e este «mundo novo», a que o
espanhol se refere, talvez seja uma referência ao pioneirismo literário de António Ferro
no Brasil, onde, como sabemos, rumou em 1922 após esse «banquete de despedida a
António Ferro», coberto pela equipa editorial da Ilustração Portuguesa, liderada, como
sabemos, pelo mesmíssimo autor de Teoria da Indiferença.
Partindo da capacidade incansável de trabalho, passando pela capacidade de
convocatória e agremiação evidente numa vida social retratada em cafés e banquetes,
chegamos ao último rasgo de carácter a destacar mais além de todas as afinidades estéticas
e ideológicas que possamos identificar nos autores centrais do nosso estudo: a
criatividade.
De forma muito resumida, e sem qualquer tipo de preconceito no que vamos
afirmar, sabemos que, historicamente, o talento criador se associa ao estatuto de artista,
sendo que, na ausência de dons imaginativos, esta posição fica socialmente estagnada na
técnica e remete-nos para o artesão. Somos conscientes das imensas contraargumentações aceitáveis para rebaterem esta nossa afirmação, mas, no caso concreto de
Ramón Gómez de la Serna e de António Ferro, estamos perante dois espíritos criadores
que, apesar da sua enorme capacidade de trabalho, jamais se pode afirmar de simples
técnica obreira, pois a suas biografias estão repletas de exemplos de extrema originalidade
a ecoarem no presente.
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Mais uma vez, tenha-se em conta que o estudo paleográfico desta dedicatória se revelou infrutífero na
sua totalidade devido à grafia de Ramón («A Felipe con [...] el afecto y el [...] de RAMÓN»). No entanto,
parece-nos ser uma simples dedicatória de afeto e consideração do autor, sendo este retrato reutilizado (há
que ter presente o preço que estes recursos tinham na época) num envio a António Ferro, possivelmente
para acompanhar algum texto ou colaboração do espanhol. Da mesma forma, desconhecemos a autoria do
retrato, no entanto, dado o período em questão, admitimos que o rosto de Ramón tenha sido obturado pelo
seu retratista habitual, Alfonso.
1233
Referimo-nos ao retrato de Ramón dedicado a António Ferro, recentemente publicado em Saudades de
Portugal (2019). No entanto, note-se que o nosso estudo paleográfico já havia sido realizado aquando da
sua data de publicação. Interessa igualmente referir que a mencionada fotografia não coincide com o retrato
dedicado a «Felipe», onde nos parece estarmos perante um Ramón ainda relativamente jovem, mas de
aspecto mais maduro, possivelmente, já na casa dos quarenta, enquanto que na foto firmada para Ferro
estamos perante um Gómez de la Serna mais jovem, com uns plausíveis 34 anos, se atendermos tratar-se
de uma foto de 1922. Recordemos ainda que encontramos uma fértil relação epistolar de Ramón com o
português nesses anos, com um total de seis cartas (três em 1921 e outras três em 1922), sendo perfeitamente
verossímil o seu envio ou até mesmo ser entregue em mão pelo próprio Ramón ou por alguém comum a
ambos.
1234
Reproduzido nos anexos como Figura 31.
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Longe do ecletismo humanista paradigmático que associamos a Leonardo da
Vinci, ambos autores foram dois intelectuais curiosos e despertos ao seu tempo. A sua
curiosidade despertou vocações e ambições, às quais podemos associar uma intuição
extraordinária que se manifestou nas suas obras e na sua biografia.
Basta mencionar Ramón e mencionamos «las vanguardias». Ramón, permita-senos esta enunciação, por antonomásia é símbolo de criatividade extrema. A sua própria
biografia é uma história exaustiva de criação, uma novela impossível de balizar
geracionalmente, daí que aceitemos o que se diz dele, «Ramón é uma geração literária
unipessoal», isto é, como Cernuda1235 sintetizava toda a obra ramoniana, a «equivaler à
de uma geração literária»1236.
O autor de Ismos é a personificação do espírito e da atuação das vanguardas, ao
ponto de criar o género literário das greguerías, que entre piruetas conceptuais,
metafóricas, histriónicas, congregam o espírito de Ramón que tanto se pode deter perante
o anedótico, o paradoxal, o sublime, aprofundando-se em notas imponentes de
humorismo ou em apontamentos metafísicos.
Adjetivar Ramón de genial é algo frequente, e bem patente, em milhares de
páginas de bibliografia e de reconhecimento intelectual pelos seus pares. Podemos
mesmo afirmar que encontramos a atribuição de genialidade do espanhol vista de uma
forma consensual, apesar de episódios pontuais1237, fruto do desconhecimento e da
ignorância e não de qualquer estudo académico. Porém, o mesmo não se passa com o seu
congénere António Ferro. Genial não é epíteto frequente para o português o que não
oculta, de modo nenhum, a extrema criatividade que à sua biografia é associada.
É impossível entender «as vanguardias» em toda a sua extensão sem conhecer a
figura ímpar de Ramón Gómez de la Serna, este facto é inegável, contudo é possível (e
até mesmo generalizado) deter um conhecimento sólido do Primeiro e do Segundo
Modernismo português sem ter qualquer referência à figura de António Ferro, bastante
mais conhecida como modernista em âmbitos académicos.
A espírito criativo de António Ferro não o deixou para a história como figura do
Modernismo português (esse que o próprio renegava em prol de um «Vanguardismo» à
sua imagem1238), como ficaram associados os nomes de Sá-Carneiro, Pessoa ou Almada.
A atividade literária de Ferro, esse funambulismo entre a poesia, a crónica, o conto, a
novela, peças de teatro e alguns libretos para o palco, jamais atingiu o peso criativo de
toda a sua atividade à frente do órgão principal da propaganda do Estado Novo.
Parece-nos que qualquer estudo isento de preconceitos, alheio a revisionismos,
assume que a ação política de António Ferro, fecunda e inventiva, modelou e esteve na
base da originalidade do regime autoritário do Estado Novo. Não admitir o que nos parece
uma verdade factual, para além de injusto, é uma clara negligência académica.

1235

Veja-se Luis Cernuda, Estudios sobre poesia española contemporánea, Madrid, Guadarrama, 1972, pp.
148-149.
1236
Estas afirmações são atribuídas também a Fernández Almagro, a par de Luis Cernuda, citados,
respetivamente, por Fernando Ponce (1968), op. cit., p. 11.
1237
Estamos a referir-nos à polémica proposta do Ayuntamiento de Madrid, em 2015, para retirar o nome
de Gómez de la Serna de uma rua da capital espanhola devido às suas alegadas conotações políticas com o
Franquismo. As várias manifestações, baseadas no carácter tendencialmente apolítico de Ramón, evitaram
que o seu nome fosse retirado das ruas da cidade que imortalizou na sua obra.
1238
Veja-se este excerto de um artigo de Ferro em 1932: «Que o grande ano de 1932, porém, se quiser
entrar neste caminho renovador, não se esqueça de nos livrar, igualmente, dos falsos vanguardismos, do
«futurismo» à bon marché, do «futurismo» pelintra dos borrões vermelhos, dos triângulos pendurados e do
delírio verbal...». António Ferro, «Ano Novo – Ano Bom?», Diário de Notícias, Lisboa, 1/I/1932 citado
por Raquel Pereira Henriques (1990), op. cit., pp. 129-130.
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A figura controversa de António Ferro, indissociada de manobras, expedientes e
carreirismo, está intimamente ligada à imagem pública e política de Oliveira Salazar, o
que, por si só, aumenta a dificuldade em encontrar retratos fieis da obra e da pessoa de
Ferro, apesar dos anos volvidos da sua morte e as quase cinco décadas de regime
democrático em Portugal.
Clamar pela genialidade de Ferro pode ser entendido como assentir uma nova
«Essência de Portugal» (para homenagearmos Ramón), baseada em pressupostos
envolvidos num véu «brandos costumes» que nos leva a aceitar como seculares realidades
que advêm exclusivamente do século XX. Remetemos a nossa perspectiva para essa outra
tríade, complementar à lição de Salazar de «Deus, Pátria e Família», dissimuladora da
habitual propaganda de pão e circo, vulgarmente aceite como definidora da portugalidade,
isto é, «Futebol, Fado e Fátima». Genialidade ou oportunismo? Respondemos apenas com
a criatividade factual de Ferro, verdadeiro engenheiro do espírito de um regime
constitucionalmente instaurado e vigente desde 1933 até ao golpe de Estado de 1974.
Se em Leviana (1921) António Ferro maquilhava a sua personagem numa «série
de quadros, frases, e diálogos», retratando «uma mulher fútil, ridícula e leviana» como
«pretexto das suas ousadias literárias eróticas»1239, anos mais tarde soube maquilhar
hábitos e costumes do povo português muito além do ambiente urbano e cosmopolita que
sempre privilegiou, chegando à interioridade dum Portugal remoto para o qual soube
inventar tradições conservadoras que nunca existiram desde um ponto de vista
antropológico.
A ação criadora de António Ferro, incomparável na literatura ao talento do mestre
Ramón, não só inventou o Salazarismo, como preconiza Orlando Raimundo, arquitetou
uma portugalidade que muitos portugueses vendem orgulhosamente como postal de
visitas, redundante e falso em desconhecimento, de um Portugal verdadeiramente secular
e com uma identidade peninsular, forjada dentro das fronteiras mais antigas da Europa,
na qual o desporto-rei, o género musical do fado ou o fenómeno religioso ocorrido em
1917 na Cova de Iria, são um património ínfimo.
Tudo o que temos exposto e afirmado ao longo destas páginas dedicadas aos anos
de cumplicidade entre Ramón e Ferro, denota a excecionalidade de ambos. Partilharam
muito mais do que cartas, banquetes e entrevistas em jornais de Portugal e Espanha.
Partilharam relacionamentos com intelectuais do século XX marcantes, tal como
momentos históricos ímpares entre 1915 e 1933, porém, o rumo da política mundial, e,
principalmente, o rumo político e ideológico de António Ferro parece estar na origem de
um progressivo afastamento entre ambos, evidente a partir de 1930.

1239

Cf. José Barreto (2011), op. cit., s/n.
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3. ANTÓNIO FERRO E A MARCA DE RAMÓN: TEORIA DA INDIFERENÇA E
LEVIANA
Chegados a este capítulo, em que nos propomos estudar a presença da greguería
(nomeadamente na prosa fragmentária de Teoria da Indiferença e Leviana), assumimos
como um facto consumado estarmos perante uma relação de cumplicidade entre Ramón
Gómez de la Serna e António Ferro extremamente densa e rica. Esta afirmação adquire
evidência pela documentação apresentada a comprovar que os nossos autores
estabeleceram vínculos de amizade e existiu entre ambos uma cumplicidade estética que,
com todas as relações «satélites» que lhe podemos associar, foi mais além do espírito
vanguardista da época.
Analisados os anos de cumplicidade, compreendidos entre 1915 e 1933,
recorremos à questão de José Osório de Oliveira (como sabemos próximo dos nossos
autores) de que representara para Ramón as relações com Portugal, justamente em 1963,
escassos meses após o falecimento do pai das Greguerías.
E nós, que teremos representado para ele? Refiro-me aos portugueses em
geral, e não, apenas, aos novíssimos escritores (ou candidatos a escritores) que no
“Café Martinho” se debruçavam sobre as páginas dos “magazines” espanhóis,
buscando neles algum reflexo da Europa de além-Pirenéus.1240
O contacto privilegiado de Osório de Oliveira com Ramón demonstrou que o
espanhol «escreveu sobre a nossa terra e a nossa gente» com «irreprimível e profunda
simpatia», embora tal facto não o impeça de ver na obra ramoniana uma identificação
com Portugal que não «restabeleceu o diálogo luso-espanhol» e sim resultou num
«monólogo, não de todo espanhol, sobre Portugal»1241.
Desconhecemos se Osório de Oliveira, leitor de imprensa em espanhol
(recordemos a presença do seu nome em La Gaceta Literaria de Giménez Caballero) teve
acesso à «Esencia de Portugal» de Ramón publicada em 1933, nas páginas do argentino
La Nación, porém, já descontextualizada desses «dez anos de lusitanismo» em que
imperou o ponto de vista do Portugal «da névoa lusíada embora no seu espanholíssimo
estilo metafórico»1242. Intuímos que não, daí as palavras de «el Cavalheiro de
Oliveira»1243 denotarem que as relações com a literatura portuguesa haverem sido
superficiais, imperando o verbo de Gómez de la Serna.
Não refutamos totalmente esta visão de Osório de Oliveira (e não tivesse a figura
de Ramón peso canónico), no entanto, como temos vindo a expor ao longo desta
investigação, os anos portugueses de Gómez de la Serna cuja influência «não é muito
voluminosa, mas não se pode considerar escassa»1244, esse ar respirado em Portugal
moldou a sua particular visão dos portugueses e, como podemos comprovar (sendo
«Esencia de Portugal» quiçá o melhor exemplo), fá-lo com conhecimento de causa e,
igualmente, com um profundo conhecimento da literatura do país vizinho.
Apesar de enfatizar o monólogo de Ramón sobre Portugal, Osório de Oliveira
reconhece no inventor do género greguerístico um referente da nova literatura espanhola
para os jovens escritores portugueses, que viam no cultor de Pombo um interlocutor que
1240

José Osório de Oliveira em Boletín Ramón (2004), ed. cit., p. 60
Ibidem, pp. 60-61.
1242
Ibidem, p. 61.
1243
Cf. Ramón Gómez de la Serna (1919), op. cit., p.418.
1244
Cf. José Osório de Oliveira em Boletín Ramón (2004), ed. cit., p. 60.
1241
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lhes poderia ajudar a sair da delimitação artística imposta pelas fronteiras do seu próprio
país.
José Osório de Oliveira relembra a presença de Ramón em Lisboa, num parágrafo
memorável e importantíssimo que, apesar da sua reprodução em 2004, no Boletín Ramón,
nos parece relativamente esquecido:
Quando Ramón (assim como se fosse o único Ramón, gostava de ser
tratado) apareceu na Lisboa do tempo de outra Grande Guerra, a “novíssima
geração” viu nele um interlocutor. Aureolado, apesar da mocidade, pelo prestígio
que lhe dera a criação das Greguerías (autêntico género literário de sua invenção
e primeira manifestação, perfeitamente conseguida, de um novo humorismo),
Ramón impôs-se à nossa consideração como um jovem mestre. Como tal o
admirámos, e, dada a sua cordialidade espanhola, como amigo o acolhemos – nós,
os juvenis literatos, mais ou menos incipientes, dos anos 1916, 17 e 18.1245
Destes «juvenis literatos», destes «novos», sobressai «à luz crepuscular da
memória» de Cavalheiro de Oliveira o seu amigo António Ferro, «talvez o único que
sofreu a influência da prosa e do espírito de Ramón»1246, a par dele próprio. E é esta a
última análise a que nos propomos aprofundar nas páginas da presente monografia. Se a
relação pessoal entre ambos está bastante justificada com todo o estudo epistolar e
cumplicidade pessoal nos capítulos prévios, urge uma abordagem posterior a uma
possível presença da greguería em António Ferro.
Como nos foi possível mencionar no «Estado da Questão», a nossa investigação
encontra-se na senda de estudos literários prévios, com especial destaque para Antonio
Sáez Delgado1247, com algumas aportações posteriores de Jorge Campos1248, uma década
depois. Contudo, após a análise sistemática de parte significativa do epistolário espanhol
de António Ferro, a par de outra documentação até ao presente momento inédita ou
relativamente desconhecida no âmbito académico, existe a possibilidade de avançarmos
com novas perspectivas sobre esta cumplicidade estética.

3.1. António Ferro: o discípulo português de Ramón, de quem nunca foi discípulo
O paradoxo deste subcapítulo é do próprio Ferro, basta recordarmos como o
português consagra o seu congénere espanhol no prólogo da tradução para português de
La Roja: «Ramón Gómez de la Serna que nunca foi um discípulo é hoje um mestre»1249.
É igualmente nas páginas do prólogo de A Ruiva (1923), que encontramos António Ferro
a mencionar o género desse «Ramón Gómez de la Serna, palhaço, saltimbanco, cujos
dedos são acrobatas na barra da sua pena», do seu panfleto-manifesto Nós, e elevá-lo a
«grande escritor da Espanha moderna», sendo a greguería parte fundamental do «triunfo
definitivo e barulhento da nova literatura espanhola»1250.
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Ibidem, p. 59.
Ibidem, p. 60.
1247
Cf. Antonio Sáez Delgado (2007), op. cit., pp. 139-154.
1248
Cf. Jorge Campos (2017), op. cit., pp. 337-352.
1249
António Ferro, “À Maneira de Prefácio”, em Ramón Gómez de la Serna (1923), op. cit., p. 2.
1250
Ibidem, p. 1.
1246
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Vejamos agora, de forma mais pormenorizada, como um jovem António Ferro, já
com Teoria da Indiferença (1920) e Leviana (1921) publicados, entende o género
ramoniano por excelência, reconhece ao espanhol a paternidade do mesmo e o estatuto
de criador de obras-primas literárias:
Ramón é o criador da “greguería”. A “greguería” é a confidência das
coisas, dos gestos e das atitudes. A “greguería” é um sorriso ou um queixume,
uma gargalhada ou uma lágrima.
A “greguería” é uma frase curta a dizer as longas sensações. A “greguería”
é a voz de tudo quanto é silêncio... A “greguería” é o ritmo daquele beijo que o
bico dum seio pode dar numa blusa de seda, a frase de sofrimento e de tragedia
pronunciada por certo chapeu mole em repouso numa cadeira, é o ramalhar das
arvores, a fala dos retratos e das flores. Ramon é o inventor da “greguería”. Mas
Ramon, o grande Ramon de cuja amizade me orgulho, tem outros titulos de gloria.
Entre os muitos volumes de Ramon ha dois que eu destaco e que considero duas
obras primas da literatura espanhola e duas obras primas da literatura
contemporanea: “El Doctor Inverosímil”, e “El Gran Hotel”.1251
É notório que António Ferro aborda o género recorrendo a um tom aforístico e
fragmentário semelhante ao dos seus próprios livros, exclamando que a «“greguería” é a
confidência das coisas, dos gestos e das atitudes», que «é um sorriso ou um queixume,
uma gargalhada ou uma lágrima», sendo «uma frase curta a dizer as longas sensações».
Como veremos mais adiante, «a “greguería” é o ritmo daquele beijo que o bico dum seio
pode dar numa blusa de seda» poderia levar-nos ao erotismo frívolo que encontramos em
algumas partes da sua Leviana.
No entanto, e seguindo um argumento exposto aquando da transcrição do prólogo
de A Ruiva, no capítulo pertinente alusivo ao ano da sua publicação, as palavras de
António Ferro, neste texto estilisticamente afim à estética de Ramón, são uma prova
evidente que, no ano de 1923, o português reconhece, ipsis verbis, um estatuto de mestria
ao espanhol, enunciando a já citada frase: «Ramón Gómez de la Serna que nunca foi um
discípulo é hoje um mestre.».
Como afirmámos anteriormente, o facto de Ferro reconhecer publicamente um
legado ramoniano, poderá levar à interpretação de ele próprio ser identificado como o
seu discípulo de língua portuguesa. Desconhecemos se existiu intencionalidade, mas a
história acabou por conotar o estilo literário de Ferro com o de Gómez de la Serna ainda
avesso, nessa fase, a qualquer tipo de mestrias reconhecidas1252.
Apesar de Batalha de Flores (1923) ser do mesmo ano de publicação do prólogo
de A Ruiva, sabemos que alberga textos prévios a essa data verdadeiramente apologéticos
do fragmentarismo literário colado à metáfora, passíveis de serem associados à greguería
e que provam a grande afinidade de António Ferro «pelos poetas mínimos, os poetas dum
volume, os poetas carinhosos que encaixilham a alma em meia dúzia de poesias. São os
[seus] poetas amigos, os poetas dum volume».1253
A amizade com Ramón Gómez de la Serna cimentou-se ao longo da década de
vinte, adquirindo os contornos que fomos expondo ao longo desta investigação. Algo
análogo à preocupação com as frases, a obsessão pelo efeito das palavras, por parte
1251

Ibidem, p. 2.
Recordamos que, em 1928, em entrevista a Fidelino de Figueiredo, Ramón não se reconheceu como
mestre de António Ferro. Desconhecemos se foi por convicção, modéstia, ou simples constatação do rumo
político do seu pretenso pupilo português, que, como sabemos, não atraem o literato espanhol.
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António Ferro (1923), op. cit., p. 10.
1252
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daquele que seria o líder da propaganda do Estado Novo, que não causou indiferença aos
seus contemporâneos1254 e assim a elas recorrem para o retratarem:
De frase malabarista
Artista conferencista
Bom poeta impressionista
Simbolista, futurista
Dadaísta, penumbrista
E tudo o que cabe em ‘ista’
Parece que até não erro
se disser que o António Ferro
acaba António «Ferrista»1255
Indubitavelmente, a preocupação de Ferro «com as frases não pareceu logo com
contornos definidos». O evoluir do Missal de Trovas (1912) conjunto com o seu cunhado,
leva-o a explorar «as realidades que correspondem a cada termo e tenta encontrar nas
possibilidades dessa relação num caminho. Serve-se de imagens, usa tonalidades, procura
tempos verbais incisivos e encadeia ideias através de associações que condensa em
aforismos»1256.
É no contexto desta evolução, atravessando as polémicas de Orpheu, passando
pelo «almoço no Restaurante Montanha» (que supostamente lhe possibilitou conhecer
pessoalmente Ramón), pela publicação em Pombo (1918) de «Cartas desde Portugal» e
«Segundo viaje a Portugal», capítulo este no qual Ferro fora apresentado entre os
«frenéticos de inspiración»1257, a par de um tal de «Fernando de Pessoa», que António
Ferro publica o seu (hoje proscrito manifesto) Nós, se assume indiferente à sua geração
em Teoria da Indiferença e se atira para os braços da sua Leviana, que, desde várias
perspectivas, personifica a capital lisboeta do principio dos anos 20 do século passado.
O progresso de António Ferro como literato, bem recordado por Margarida
Acciaiuoli, invalida «a tese de que António Ferro seria apenas um phraseur», pois como
todo o seu percurso biográfico sustenta, «as palavras e as ideias eram, para ele,
inseparáveis. Isto não significa que não se aplicasse no efeito das palavras ou que não se
servisse delas para experimentar as suas ideias»1258. E como é apanágio da história da
literatura, fê-lo de variadíssimas maneiras e, em casos concretos, rendendo homenagem
a vários autores citando-os em epígrafe.
Note-se o caso brevemente citado da primeira entrega de «O Elogio das Horas»1259
que contou com a presença de Gómez de la Serna, na epígrafe1260: «…o no se ha contado
la primera o la ultima ha sido un eco de la que hemos tenido por penultima o hemos contar
por dos veces una intermedia... Gomez De La Serna».
Não nos foi possível averiguar a procedência desta citação de Ramón por parte de
Ferro, tal como avançamos que desconhecemos estudos prévios que avancem a
informação de Gómez de la Serna encabeçar várias epígrafes (a par de Antero de Quental,
Jean Racine ou Cesário Verde) ao longo das sete entregas que compuseram uma
compilação que reafirma a ação cultural de António Ferro «empenhada na divulgação
1254

Cf. Margarida Acciaiuoli (2013), op. cit., p. 17.
«António Ferro», D. Quixote, 2/VIII/1922, Cf. Ibidem, pp. 18-19. Respeitámos o uso de itálico original.
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Ibidem, p. 15.
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Ramón Gómez de la Serna [1918] (1999), op. cit., p. 418.
1258
Cf. Margarida Acciaiuoli (2013), op. cit., pp. 15-16.
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Cf. António Ferro (1922), op. cit, p. 111.
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dum imaginário urbano [...], com plena actualidade lisboeta e brilho acrescido em
excelentes ilustrações de Bernardo Marques»1261.
Apesar do tom paradoxal da epígrafe, não nos parece que estejamos perante uma
greguería solta de Ramón, mas, possivelmente (e devido à presença de reticências), seja
uma citação de uma novela, possivelmente retirada das várias que António Ferro
enumerou no prólogo da tradução de La Roja1262 e muito provavelmente lhe fora enviada
pelo próprio Ramón, como pudemos comprovar através do nosso estudo paleográfico.
Os ecos de um recente encontro com Marinetti em Itália estão presentes nestas
publicações de Ferro na Ilustração Portuguesa (então sob a sua batuta), porém, apesar de
todas as referências à maquinaria, à velocidade dum relógio de ritmo vital futurista, ainda
se encontra longe de uma escrita futurista, deixando-se Ferro influenciar, em palavras de
António Rodrigues por um «olhar narrativo» herdado de Cesário Verde.
Atentemos à reflexão de Rodrigues e adentremo-nos um pouco na estilística
ferriana de princípios dos anos 20, curiosamente liderada por uma citação de Ramón
antes de iniciar «uma cavalgada de Horas...»:
«A meia noite é uma cavalgada de Horas...». [...] em imediata referência
futurista à exaltação da velocidade do tempo e da vida que o anima e nele se
confunde, numa chamada à fé marinettiana no porvir.
«A nossa atenção vai-se deslocando, os olhos curiosos a puxarem-nos para
o que nos rodeia», é o ritmo vital com que justifica o não impedimento do suposto
silêncio da última hora do dia, sendo também o fio de energia que liga entre si as
horas deste «Elogio», marcado, pela máquina do tempo, o relógio [...].
Sensações auditivas, tácteis, olfactivas e, sobre todas, visuais, percorrem
este «Elogio» na desordem e riqueza imaginativa das imagens e do caudal das
analogias e das metáforas, mais lúdicas e decorativas que próximas da futurista
simultaneidade lírica das sensações. Uma escrita de intenso poder visual,
cinematográfico, a fixar gestos, olhares, poses, o imperceptível das pequenas
coisas do viver quotidiano, no rasto da futurista introdução da vida na arte. Escrita
nervosa, em frases curtas, telegráficas, coloridas e que por assim se identifica com
o desenho e a ilustração [...]. O traço sintético do grafismo moderno e intenso
colorido da ilustração, são naturalmente reclamados por quem está interessado no
registo do mundo urbano e dos arquétipos sociais que o animam.
Ao gosto de Cesário Verde, o Sol é aqui o enérgico colorista do dia
citadino. [...]
«O Elogio das Horas» está tão longe de uma escrita futurista, quanto se
quer aproximar do olhar narrativo de Cesário Verde, de quem o verso inicial do
poema «Num Bairro Moderno» é utilizado como epígrafe [...]1263.
Ao afirmar um estilo de Ferro em «Escrita nervosa, em frases curtas, telegráficas,
coloridas e que por assim se identifica com o desenho e a ilustração», estranha-nos que
António Rodrigues não mencione um possível legado de Goméz de la Serna no estilo do
futuro homem do SPN, tal como nos estranha que tenha enveredado pela análise do
imaginário sensório-visual de Cesário Verde, deixando para segundo plano a
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António Rodrigues (1995), op. cit., p.35.
Enfatizamos que, para além de mencionar as greguerías, António Ferro cita vários livros de Ramón e
considera como «duas obras primas da literatura espanhola e duas obras primas da literatura
contemporânea»: El Doctor Inverosímil e El Gran Hotel. Cf. António Ferro em Ramón Gómez de la Serna
(1923), op. cit., p. 2.
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António Rodrigues (1995), op. cit., pp. 35-37.
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aproximação de Ferro à estética futurista, não existindo qualquer menção no seu ensaio
António Ferro – Na idade do Jazz-Band (1995) à epígrafe ramoniana, verdadeiro ponto
de partida para «O Elogio das Horas».
Porém, diga-se de passagem, Rodrigues foi um dos estudiosos da obra de António
Ferro que demonstra haver consultado a reedição definitiva de Leviana (1929), citando
de maneira pertinente, e com conhecimento de causa, o prefácio da autoria de Gómez de
la Serna, transcrevendo excertos do original em espanhol e não se socorrendo da tradução
publicada nas páginas do Diário de Notícias de 24 de Junho de 19291264.
Esta nova aportação documental com a epígrafe de Ramón na Ilustração
Portuguesa, à qual podemos juntar (pelo seu carácter fragmentário e pelo ambiente de
vanguarda, urbano e conhecedor da envolvente parisina) dois interessantes artigos de
Ferro, «Bailado Incompleto»1265 e «Café com Leite»1266, merece particular destaque na
nossa investigação.
Estes dois artigos de António Ferro, ilustrados por Apeles Espanca1267 e Bernardo
Marques, respetivamente, são bons exemplos desse estilo de escritura enérgica,
identificada com o ritmo harmónico dos movimentos de mãos de Pavlova e a sincronia
de pés de Nijinsky, de sentenças lacónicas, claramente identificadas com o mundo das
artes plásticas, em que frases aforísticas e quadras reticentes são como pinceladas de um
quadro expressionista. Vejam-se os exemplos de «Deus, no corpo das bailarinas, escreve
direito por linhas tortas...»1268 ou «O’ meu café, meu ‘music-hall’ de fumo.../Meu vistoso
teatro de fantoches.../Corpos exaustos como velhos coches,/ Mas que trazem a alma a fio
de prumo...»1269.
Contudo, é pertinente citarmos outra publicação do diretor da Ilustração
Portuguesa, ainda em 1921, que nos remete para este ambiente de modernidade, num
claro meio urbano e elitista que quer lembrar Paris. Referimo-nos à página de «AbatJour»1270, ilustrada pelo colaborador de sempre, Bernardo Marques, em que Ferro
paradoxalmente se adentra por temas vanguardistas através da forma clássica do soneto
(curiosamente, após um retrato rural de uma ceifeira alentejana de Apeles Espanca1271):
ABAT-JOUR
Meu abat-jour, redoma de paisagens,
Jardim onde os meus olhos são meninos,
Robe-Chambre da luz todo em ramagens,
Touca dos meus minutos femininos...
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Ibidem, pp. 74-75.
António Ferro, “Bailado Incompleto”, Ilustração Portuguesa, nº 825, 10/XII/1921, p. 447. Reproduzido
nos anexos como Figura 20.
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António Ferro, “Café com Leite”, Ilustração Portuguesa, nº 843, 15/V/1922, pp. 339-340. Reproduzido
nos anexos como Figura 32.
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Apeles Espanca (1897-1927), aviador naval, ficou conhecido, principalmente, por ser o irmão mais
novo da reconhecida poetisa portuguesa, próxima do circulo de amizades do casal Castro/Ferro, Florbela
Espanca. Membro da guarnição, em 1922, que acompanhou a travessia de Gago Coutinho e Sacadura
Cabral, faleceu no estuário do Tejo, num acidente de hidroavião.
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António Ferro (1921), op. cit, p. 447.
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António Ferro (1922), op. cit., p. 339.
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António Ferro, “Abat-Jour”, Ilustração Portuguesa, nº 828, 31/XII/1921, p. 526. Reproduzido nos
anexos como Figura 25.
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Eis como o irmão de Florbela Espanca era apresentado na publicação dirigida por Ferro: «Apeles
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Meu abat-jour, minha rosa impossivel,
Que a minha casa pôs na botoeira,
Sobre um corpo esgalgado de estrangeira
És um chapeu duma largura incrivel...
Lembras Paris... Ha boulevards nas côres,
Lampada ao centro para que se veja
Que tambem tens a praça da Etoile...
Céu onde em vez de estrelas brilham flores
Divan do meu olhar onde me beija,
A luz esguia, electrica, sensual...1272
Antonio FERRO
Claramente, não estamos perante um legado de Gómez de la Serna1273, apesar de
toda a imagética parisiense dos anos 20, com laivos psicanalíticos no «divã» do olhar de
Ferro que se queira vincular à vanguarda. Impera a forma do soneto, «o mais célebre
sistema estrófico, e que os clássicos levaram à mais alta perfeição formal»1274, com quatro
estrofes isométricas (duas quadras e dois tercetos) com rimas cruzada, interpoladas e
encadeadas, algo que, segundo os estudos literários, fora praticamente banido1275 pelas
gerações vinculadas ao Modernismo português.
A própria intencionalidade de aproximação à métrica decassilábica afasta este
«Abat-Jour» de António Ferro do experimentalismo mais radical do verso branco tão em
voga nas produções poéticas dos seus contemporâneos.
Esta herança clássica, à qual nos parece que António Ferro não retornou, nem no
final da sua vida, dado que não encontramos esta forma fixa italiana em Saudades de Mim
(1957), não se enquadra no perfil «de frase malabarista» atribuído pelos seus coetâneos
e, pelo próprio, reconhecida numa condição de «poética em retrospetiva», que chegou aos
leitores postumamente, através de uma edição a cargo de seu filho, António Quadros.
A minha poesia
não tem medida
nem ritmo
nem regras...
Simples prosa quebrada,
fragmentos,
que assim mesmo
aos borbotões,
aos soluços,
que arranco
1272

Respeitámos o uso de itálico original.
Apesar de detetarmos que António Ferro firma as suas colaborações na Ilustração Portuguesa com o
apelido «FERRO» em maiúsculas, por ventura uma aproximação antonomástica à assinatura capital de
«RAMÓN».
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Amorim de Carvalho, Tratado de Versificação Portuguesa (6ªEdição), Coimbra, Livraria Almedina,
1991, p. 104.
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Tal como o orpheista desavindo Alfredo Guisado («Na minha quinta, em pequeno»), somos conscientes
de até Fernando Pessoa, na sua vertente heteronímica de Álvaro de Campos, haver praticado a forma do
soneto («A Raul de Campos», «A Praça da Figueira de manhã» e «A Daisy Mason»), porém, esta estrutura
poética não faz parte do cânon associado à modernidade. Cf. Fernando Pessoa (2002), op. cit., pp. 56-58.
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ou se desprendem,
como pedaços de quartzo,
das grutas mais íntimas
do meu ser...
Escrevo-a
como a vejo,
cortada,
retalhada,
não versos
mas estilhas de versos...
Poesia, sim,
porque sou poeta
ou me julgo poeta,
mas não
porque faça poesia...
Ou talvez a poesia me faça
e me desfaça...1276
A «simples prosa quebrada», os «fragmentos» que podemos associar ao género
ramoniano são assim tão evidentes para que possamos afirmar que António Ferro foi um
greguerísta? A negação por parte de ambos, Ramón e Ferro, de que o autor de Teoria da
Indiferença não era um discípulo do das Greguerías deverá ser tida em conta de forma
tão rotunda? Ou dever-se-á assumir uma certa influência de Ramón sobre António Ferro,
fruto do seu tempo, unidos em «estrecha camaradería», como Ferro deixou patente nas
páginas de La Gaceta Literaria, em 19281277?
Portanto, a forma mais adequada para averiguarmos se António Ferro foi
efetivamente o «Gómez de la Serna português»1278 (assim recordado nas palavras do
brasileiro Menotti del Picchia, aquando do falecimento do ex-líder do SPN, em 1956), é
através de uma abordagem mais sistemática do que é que se entende por greguería e como
é que este género, apanágio de Ramón, se destaca de outro tipo de escrita de cariz
fragmentário.

3.2. A greguería é a confidência das coisas, dos gestos e das atitudes... de Ramón
Não se pode negar que António Ferro compreendeu a essência da greguería e
reconheceu a paternidade da mesma ao «grande Ramón de cuja amizade [se orgulhava]»,
mas será que aperfilhou essa «frase curta» para expressar as suas «longas sensações»1279?
Para tentarmos responder a esta questão, urge que façamos uma retrospetiva do género
de Ramón que, segundo Erika Martínez, a par de uma descrença quase entranhável, conta
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António Ferro (1957), op. cit., pp. 115-116. Original reproduzido nos anexos como Figura 108.
“Antonio Ferro en Madrid” (1928), ed. cit., p. 1.
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Cf. Margarida Acciaiuoli (2013), op. cit., p.326.
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António Ferro, “À Maneira de Prefácio”, em Ramón Gómez de la Serna (1923), op. cit., p. 1.
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com o «inevitable reconocimiento de su descomunal influencia en la aforística poética
española de los siglos XX y XXI»1280.
É verdade que este género floresceu numa era de brevidade e fragmentação que
foi também a do engenho e da expressividade, por vezes histriónica, desse mesmo
engenho. Daí que ainda hoje, em pleno apogeu das redes sociais, a greguería apareça
conotada com o aforismo, um género propício a aglutinar inúmeras subespécies de prosa
descontinua, como máximas, provérbios, reflexões, fragmentos, notas, apontamentos,
adágios, apotegmas, aerólitos, axiomas, etc. A escrita fragmentária encontra-se em
correspondência com os saltos que caracterizam o proceder da nossa própria mente, daí
que nos é perfeitamente verosímil vislumbrar a figura funambulista de Ramón a recorrer
às tecnologias do presente, que promovem a brevidade, a plasticidade, a versatilidade e
magnetismo da literatura lapidária, atraindo formulações que, à força de serem citadas e
recitadas por uma infinidade de atores, adquirem carácter de expressões proverbiais1281.
As fronteiras do aforístico não se encontram perfeitamente delimitadas porque,
fruto do paradoxo da sua «condição centaura» (metade filosofia, metade poesia), possui
uma natureza ambígua: «anverso e reverso», sendo o melhor instrumento para refletir a
trágica dualidade do universo1282. Veja-se como José Luis Gallero, editor, antólogo e
estudioso espanhol do pensamento breve, recorre à etimologia para justificar como todo
e qualquer aforismo deseja formular ou dilucidar alguma questão de maneira sintética.
El término aforismo - del griego apho, “separación”, y hóros, “límite”, es
decir, delimitaciones, sean conceptuales (definición) o geográficas (hito, mojón
kilométrico) - aparece por vez primera hacia el año 400 antes de nuestra era, cómo
epígrafe de un presunto libro de Hipócrates, cuya condición de médico confiere
tempranamente al género, amén de prestigio científico, cierta prerrogativa
terapéutica, de veneno saludable, de saber arrancado al sin sabor.1283
Ramón afasta-se desta lógica de Hipócrates, pois as suas greguerías não se
receitam como terapêuticas fora desse consultório de El Doctor Inverosímil (1921), cuja
personagem central da novela era o Doutor Vivar, nem o cultor de Pombo se insere no
perfil canónico do aforista traçado por Joseph Joubert1284, sempre atormentado pela
ambição de resumir um libro numa página, uma página numa frase, uma frase numa
palavra1285.
A greguería não se assume nem como poesia, nem como filosofia, não tem
qualquer preocupação terapêutica, nem, para utilizarmos referências contemporâneas, de
«autoajuda instantânea». Tão-pouco vemos o género ramoniano obcecado com a
brevidade aforística, nem o barroquismo do autor de El Rastro se alça como lacónico,
esse adjetivo, que nos remete para poucas palavras e deriva de Lacónia (região grega cuja
capital foi Esparta), daí que nos possamos encontrar perante um género espartano,
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Erika Martínez, «El aforismo en castellano, tradición y vanguardia», Letral, nº7, 2011, p. 61.
Veja-se José Luis Gallero, “El banquete de la brevedad”, El País (suplemento cultural Babelia), 11/I/
2020, pp. 2-3.
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Cf. Ibidem., pp. 2-3.
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Ibidem., p. 3.
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Joseph Joubert (1754-1824) foi um moralista e ensaísta francês, lembrado sobretudo pelas suas
reflexões sobre a natureza do ser humano e a literatura, publicadas postumamente. Influenciado pelo
epicurismo, Joubert encarou com bom humor o seu próprio sofrimento, sendo pioneiro de um tipo de
aforística que podemos encontrar em Chersterton ou, até mesmo, em Gómez de la Serna.
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1281

411

«inimigo», como sugere uma certa praxis aforística, de tudo o que se afigura
desnecessário e acessório1286.
Ao contrário da visão aforística de Gallero, na qual, como vimos anteriormente,
inclui a greguería, não nos parece que a única verdade do género se resuma a um esforço
interminável de precisão, pelo menos no que concerne a Ramón, mesmo amparando-se
na perspectiva de Walter Benjamin, em 1929: «Quien quiere expresarse con brevedad
debe abordar las cosas allí donde son más paradójicas»1287.
O género de Ramón, mesmo visando ou caracterizando-se por uma concentração
do verbo, não tem por detrás esse laconismo espartano associado ao aforismo, nem se
preocupou em excesso com qualquer tipo de esbanjamento de palavras. Contudo, é
evidente uma evolução da brevidade nas greguerías de Gómez de La Serna que, como
comprovaremos em páginas vindouras, foi abandonando a estrutura de parágrafo e
decantando-se para uma maior brevidade de tom epigráfico, como observou outro dos
nomes fundamentais da sua epistolografia, Guillermo de Torre:
Como quiera que sea, la greguería fue la mascota ramoniana y al pasar de
los años ha ido ganando en precisión y esbeltez. Casi todas las que figuraban en
la primera colección de la edición de Prometeo […] eran largas, hasta difusas y
verbalistas, llenaban a veces media página. Las actuales, por el contrario, son
breves - las hay de una línea - ceñidas y epigráficas. Al crecer se han esbeltizado.
Y cuanto más breves más flecheras y penetrantes.1288
O ex-secretário de La Gaceta Literaria assistiu na primeira pessoa como a
«mascota ramoniana» foi adquirindo «precisão e esbeltez», tornando-se cada vez mais
breve e incisiva, portanto esta citação do velho ultraísta está repleta de conhecimento de
causa.
Note-se que desde a publicação, em 1917, de Greguerías, esse livro adâmico com
notas de admiração e dedicado a Carmen de Burgos (recordemos que, em palavras do
próprio Ramón, Colombine é a madrinha do género), encontramos inúmeras edições
sucessivas e publicadas em vida do autor, como, por exemplo, Greguerías selectas
(1919), Las 636 mejores greguerías (1927), Novísimas greguerías (1929), Flor de
greguerías (1935) ou a edição definitiva e prologada pelo próprio Gómez de la Serna de
Greguerías (1960).
Atualmente, encontramos a reprodução de várias das dezenas de milhares de
greguerías de Ramón numa panóplia de edições póstumas, que vão desde a simples
coleção de biblioteca de imprescindíveis literários, passando pelas edições mais
vocacionadas para o âmbito escolar, culminando edições mais elaboradas, especiais1289,
de elegância e qualidade gráfica reconhecida, como a edição definitiva publicada sob a
chancela de Circulo de Lectores/Galaxia Gutemberg em 20141290.
Carmen Camacho, na introdução de Fuegos de palabras – el aforismo poético
español de los siglos XX y XXI (1900-2014), cuja edição encontramos igualmente a seu
1286

Cf. Paulo Antonio Gatica Cote, “Pensar por lo breve. Aforística española de entresiglos (1980-2012)
de José Ramón González”, Castilla: Estudios de Literatura, nº 5, 2014, pp. 555-559.
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José Luis Gallero (2020), op. cit., p. 3
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Guillermo de Torre, «Ramón Gómez de la Serna. Medio siglo de literatura», Las metamorfosis de
Proteo, Madrid, Revista de Occidente, 1967, p. 65.
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Fora do âmbito académico, recomenda-se a qualidade artística da edição de várias greguerías captadas
pela objetiva do prestigiado fotógrafo espanhol Chema Madoz em Ramón Gómez de La Serna e Chema
Madoz, Nuevas Greguerías, Ramón Gómez de la Serna y Chema Madoz, Madrid, La Fabrica, 2009.
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Ramón Gómez de la Serna, Obras completas VIII. Ramonismo VI - Total de Greguerías (1926-1962)
(ed. Pura Fernández), Barcelona, Circulo de Lectores/Galaxia Gutemberg, 2014.
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cargo, recorda os leitores que Ramón negava rotundamente ser um aforista. A greguería,
ao contrário do aforismo, não se esgota numa singular convergência entre pensamento
(«filosofia») e sentimento («poesia») que parece ser um dos fatores propícios à explosão
de autores de aforismos em língua castelhana, principalmente, desde a nossa perspectiva,
nos últimos 40 anos, com destaque para o princípio do século XXI, por razões obviamente
conotadas com o mundo digital.
Atentemos ao excerto de «Las dichosas greguerías»1291, capítulo que Carmen
Camacho dedica ao legado de Ramón na tradição aforística espanhola, socorrendo-se,
para além do olhar, elevado a ofício, do criador da greguería, das reconhecidas
perspectivas de nomes bem conhecidos desta tese, como Ioana Zlotesco e Andrés
Trapiello.
«Lo aforístico es enfático y dictaminador. No soy un aforista», dejó dicho
Ramón. Es el propio […] el primer en tomar distancia de lo gnómico y grave, y
en dinamitar la lógica clásica del aforismo castellano para crear prácticamente un
género propio. Y así proclamaba: «Las cosas apelmazadas y trascendentales deben
desaparecer, comprendida entre ellas la Máxima, dura como una piedra, dura
como los antiguos rencores contra la vida...».
La greguería es […] «lo más casual del pensamiento», una formulación
«silvestre, encontradiza, inencontrable». «He escogido su nombre por lo eufónico
que es y por los secretos privados que hay en el sexo de esa palabra». Se asienta
en el oficio de mirar, en el famoso «monóculo sin cristal» con el que Ramón
observaba la realidad. Su base es por tanto la imagen y la sensación, el instante
«en toda su agonía» […] a partir del cual se practica, de forma más o menos libre,
la analogía. Para Ioana Zlotescu, el autor «hace acopio de observaciones sobre las
minucias cotidianas y se propone “interrogar lo habitual” para ir descubriendo
posibles sorpresas de lo que hay detrás de lo infraordinario, tan aparentemente
insignificante».
[Assinala-se] el componente adánico de las greguerías en su empeño por
nombrar las cosas, los elementos o los seres; en su práctica del asombro, en su
concreción y alboroto de imágenes, sinestesias y sensaciones. En esta intuición
creadora e imaginista, las greguerías se arriman claramente a la poesía, aunque en
algunas ocasiones los latigazos ramonianos percutan sólo en la superficie, no en
la hondura y el pálpito del abajo de las cosas. La senda abierta […] ha tenido una
influencia determinante en el desarrollo del aforismo metafórico, fragmento
plástico y el antiaforismo español. Ya lo dice Andrés Trapiello: «Lo malo de las
greguerías es que todas pagan royalties a Ramón».1292
De facto, tendo em conta como Carmen Camacho analisa o legado de Ramón,
estamos perante um anti-aforista declarado das letras hispânicas, revolucionando o género
ao ponto de qualquer prática greguerística, como Trapiello refere, em tom irónico, dever
direitos de autor a Gómez de la Serna.
Se o aforismo reproduz a estrutura antitética da realidade e da própria condição
humana, a greguería envereda num rumo mais a Oriente, abandonando a clássica tradição
poética e filosófica de reflexão, de intuito proverbial que caracteriza, por exemplo, a
máxima, aproximando-se do imediatismo do haiku, ao qual, mais adiante, dedicaremos
especial atenção.
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Veja-se Carmen Camacho (edición e introducción), Fuegos de palabras - el aforismo poético español
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Antes de nos adentrarmos nesta característica diferenciadora que é a
presença/ausência do imediato que no aforismo, quer na greguería, vejamos como
Carmen Camacho remata o magistério ramoniano na tradição aforística das letras
hispânicas:
Gómez de la Serna revoluciona el género desde su núcleo gnoseológico:
desplazan lo reflexivo y se centra en la inmediatez de la observación. Mira,
nombra, vuela, en «un modelo de pensamiento analógico tendente a vislumbrar»
y «se abandona a la espontaneidad de las sensaciones» […]. Para Ioana Zlotescu,
el punto «donde se produce la fractura insoslayable entre la visión greguerística y
cualquier tentación maximalista» se sitúa en la pérdida de apetencia por el
discurso racional.
«Aunque fue Ramón Gómez de la Serna el primer autor que dinamitó la
lógica clásica del aforismo en castellano, autores como Bergamín, Girondo o Max
Aub siguieron su huella». Debates enardecidos acerca de la condición aforística
de las greguerías aparte, el hecho inapelable es que la sombra de Ramón se
muestra alargada y muy frondosa. Miguel Hernández, Jardiel Poncela, Fernández
Molina, Lorenzo Oliván, Enrique Baltanás… Sería imposible hacer la lista de los
autores de los siglos XX y XXI que han escrito greguerías.1293
Não nos proporemos a fazer uma lista dos autores que, na esteira do género
ramoniano, fizeram obra, mas tão-pouco nos podemos permitir ser tão rotundos como
Francisco Umbral ao afirmar que «Si JRJ es el padre de la generación del 27, Ramón es
la madre. Todo el primer 27 está lleno de greguerías»1294 daí que nos parece importante
salientar o que desde há décadas se vem afirmando no seio dos estudos literários
hispânicos, isto é, o magistério de Ramón Gómez de la Serna nos autores em torno à
Geração de 27 foi direto, relevante e identificável em alguns exemplos concretos1295.
Ainda no final dos anos 70 do século passado, Santiago Prieto Delgado evidencia
a greguería como um elemento-chave para a geração de Lorca, Guillén, Alberti, entre
outros, que, com exceção de Cernuda (talvez por ser um escritor com uma poética mais
baseada na imagem, na imaginação, do que na metáfora), enveredaram pelo género
greguerístico em mais do que uma ocasião1296.
«Radiador, el ruiseñor de invierno» Jorge Guillén
«Su sexo tiembla enredado
como pájaro en las zarzas» Federico García Lorca
«La guitarra es un pozo
con viento en vez de agua» Gerardo Diego
«El eco del pito del barco
debiera de tener humo» Manuel Altolaguirre
«Rosa... la prometida del viento» Pedro Salinas
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Ibidem, pp. 55-56.
Francisco Umbral (1994), op. cit., p. 97.
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Veja-se Vicente Gaos em Antología del grupo poético de 1927 (edición e introdución de Vicente Gaos),
Madrid, Ediciones Cátedra, 1976, pp. 13-43.
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Santiago Prieto Delgado em Ramón Gómez de la Serna [1960] (1977), op. cit., pp. 9-34.
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«Cuando la luz ignoraba todavía
si el mar no sería niño o niña» Rafael Alberti1297
O autor do prólogo desta edição de Greguerías, selecionadas entre 1910 e 1960,
visa justificar na linguagem e no ritmo das greguerías um substrato poético, atribuindo,
por vezes, ao género criado por Ramón um carácter experimental. Assume,
inclusivamente, o estatuto de poesia experimental, uma vez que depois da experiência
greguerística, do ensaio instantâneo com as palavras, não se obtém outra coisa a não ser
poesia, dado que a linguagem com que se trabalhava era a própria da poesia1298.
Puede aseverarse, por tanto, una greguería, por decirlo con una greguería
de Ramón es «un telegrama poético». Aunque a veces esta resulte sosa, no tenga
la tensión poética suficiente, ni exista la greguería, pues que en ocasiones Ramón
ha hecho greguerías que no lo son.1299
Segundo Prieto Delgado, a praxis da greguería em Ramón denuncia atitudes de
poeta com frequência, dado que a metáfora a brotar do espanhol não se pode conceber
sem uma carga emotiva pessoal (algum estoicismo mesmo em determinados momentos
da sua obra, sem nunca cair no cinismo), mas proclive a um certo distanciamento, por
vezes mais aparente do que real1300.
A dissertação de Santiago Prieto Delgado tem por objetivo levar-nos ao cerne do
que o próprio considera um estoicismo ramoniano, contraditório em si mesmo e fruto de
uma sociedade contraditória, salientando uma espécie de existencialismo em Ramón cuja
autêntica tragédia reside na sua aparência de divertimento literário1301, algo, sem dúvida,
digno de interesse, contudo que não abordaremos em profundidade nas páginas desta tese.
De facto, uma quantidade significativa de bibliografia prova – amparada pela
própria autorreflexão de Ramón – que o género foi bastante mais além da fórmula
ramoniana de metáfora + humor = greguería, sendo que Gómez de la Serna apenas
«adoptó el término y le aplicó un molde en el que habían muchas cosas: aforismos,
metáforas, humoradas, cursilerías, chistes, refranes...»1302.
Enveredaremos pelo imediatismo, pelo humorismo, pelo animismo e pelo apetite
pueril de mundo que encontramos associados à literatura de Ramón. No entanto, António
Ferro, apesar de se ter assomado à mesma esquina das vanguardas europeias de Gómez
de la Serna, de ter bradado à sua «geração» para que o deixasse «só» numa
individualidade que sobressaiu na história do século XX português, não evidenciou, da
mesma forma que o seu homólogo espanhol, a persistência da infância na sua escrita
fragmentária, alicerçada mais na frase do que numa carga emotiva pessoal como «Cuando
anuncian por el altavoz que se ha perdido un niño, siempre pienso que ese niño soy
yo»1303.
Existe nesta greguería de Ramón uma angustia existencial1304 (a mesma a que se
referia Prieto Delgado,) que não encontramos com a mesma evidência na obra literária de
Ferro, bastante mais propensa à «antinarratividade de autónomas frases-imagens
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Ibidem, p. 30.
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Ibidem.
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Ibidem, p. 33.
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Felipe Benítez Reyes, «Ramón, por greguerías», Mercurio, nº137, enero de 2012, p.19.
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Ramón Gómez de la Serna citado por Francisco Umbral (1978), op. cit., p. 96.
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Ibidem.
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emolduradas em páginas [...] de um comportamento individualista, socialmente
concretizado em acção radical de sentido epococêntrico»1305.
Parece-nos que persistência da criança no homem é um elemento-chave na obra e
na biografia de Ramón, algo não identificável em António Ferro ou até mesmo ausente
no perfil de literato do futuro «inventor do Salazarismo», para quem o culto do moderno
exige fidelidade à sua própria autenticidade, ao seu próprio ego despojado de qualquer
infantilismo.
Recorremos a Charles Taylor, um filósofo reconhecido fundamentalmente pelas
suas investigações sobre a modernidade, secularismo e ética, para concluirmos este
capítulo, no qual deixamos claro que, ao contrário de Ramón, António Ferro para definir
a sua identidade, quer como literato, jornalista, homem de cultura ou de propaganda,
abdicou dessa possível influência da escrita de Ramón, propensa ao existencialismo,
sendo mais discípulo de uma necessidade de autenticidade do que das greguerías do seu
congénere espanhol:
Ser fiel a uno mismo significa ser fiel a la propia originalidad, y eso es
algo que solo yo puedo denunciar y descubrir. Al enunciarlo, me estoy definiendo
a mí mismo. Estoy realizando un potencial que es en verdad el mío propio. En ello
reside la comprensión del trasfondo del ideal moderno de autenticidad, y de las
metas de autorrealización y desarrollo de uno mismo en las que habitualmente nos
encerramos. Es el trasfondo que otorga fuerza moral a la cultura de la
autenticidad, aún en sus formas más degradadas, absurdas o trivializadas.1306
Não compete ao âmbito deste estudo analisar qualquer tipo de culto da
autenticidade, tão em voga no pensamento contemporâneo. Porém, ao olharmos para os
nossos autores, com especial destaque para António Ferro, não podemos deixar de intuir
que a sua busca de autenticidade põe a descoberto um narcisismo incontestável, quer na
sua obra periodística, quer nas páginas de Teoria da Indiferença e de Leviana, essas duas
obras de cariz fragmentário nas quais se centra o nosso estudo.

3.3. O haiku é só o orvalho da greguería
Identificar a presença da greguería na escassa obra literária de António Ferro
exige o aprofundar de alguns conceitos diretos, e relações paralelas, que encontramos
associados ao género ramoniano. O capítulo anterior, associado à prática aforística e ao
legado de Ramón nas letras hispânicas, foi o ponto de partida para os próximos nos quais
tentaremos abordar características como o imediatismo da greguería e o humorismo, do
qual é indissociável aquilo a que podemos chamar um animismo ramoniano, levando a
que Azorín se referisse a Gómez de la Serna como um «psicólogo das coisas»1307.
Contudo, antes de enveredarmos por a paixão e psicologia das coisas vividas por
Ramón, essa visão recíproca que tanto «Ve las cosas como seres vivos y, en consecuencia,
ve a los hombres como cosas, como prodigiosos objetos sobredorados de vanidad,
1305

António Rodrigues, “António Ferro: Uma Modernidade Pronta a Viver” em António Ferro (1987), op.
cit., p. 12.
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Charles Taylor, La ética de la autenticidad, Barcelona, Paidós, l994, p. 65.
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Azorín citado por Francisco Umbral (1994), op. cit., p. 97.
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ingenio y psicología»,1308 devemos rumar a Oriente, abandonar a tradição aforística
ocidental, a sua poética e a sua filosofia de matriz greco-latina, de forma a centrarmo-nos
num género no qual a limitação da linguagem é objeto de um cuidado e um rigor quase
inconcebíveis em alguns âmbitos.
Referimo-nos, claramente, ao género japonês do haiku ou haikai, se quisermos
usar a mesma terminologia ramoniana e mantermo-nos fieis ao aportuguesamento do
vocábulo nipónico1309.
Tenhamos em conta que Roland Barthes enfatiza o ritual através da prática deste
género, centrando no cuidado referido da limitação da linguagem uma abreviação do
significante sem diminuir a densidade do significado, sendo a forma poética japonesa um
pensamento rico reduzido a uma forma breve, um breve acontecimento que, de repente,
encontra o molde adequado1310.
Byung-Chul Han, filósofo contemporâneo ao qual já aludimos em páginas
anteriores, define o haiku através de um excesso de significante1311. Segundo o coreano,
é uma forma poética que pouco ou nada tem em conta o significado, não comunica nada,
sendo um puro jogo com a linguagem, com os significantes, não produzindo nenhum
sentido1312.
Han vai inclusivamente mais longe do que Barthes ao afirmar que os haikus são
cerimónias da linguagem1313, dominadas por rigorosas regras de jogo, um dos motivos
pelos quais não se pode traduzir para outra língua alheia ao japonês1314.
Aproveitamos esta referência à prática de tradução de forma a fazer uma reflexão
paralela e assim procedermos à primeira extrapolação para o género da greguería.
As formas peculiares da língua japonesa, por vezes ritualizadas, são um dos
melhores exemplos de resistência à tradução. Algo análogo acontece com o género
ramoniano e com o espanhol, como bem recorda o tradutor Jorge Silva Melo no prefácio
de Greguerías (1998), até ao momento a única seleção e tradução para língua portuguesa
disponível no mercado editorial português do género ramoniano1315: «Não é possível
traduzir todas as greguerías. Muitas jogam com dados fonéticos ou semânticos que não
passam para outras línguas.».1316
Ambos casos são paradigmáticos e merecem uma atenção que estas páginas não
lhe podem dedicar. Contudo, somos conscientes da importância da tradução para a
difusão de qualquer dos géneros e parece-nos pertinente remeter esta casuística para o
que Paul Ricoeur, já no final da sua vida, denominou de «hospitalidade linguística»1317.
Traduzir haikus ou greguerías exige uma receção acolhedora do original por parte do
tradutor, obriga a aceitar o desafio para além do cariz linguístico da tradução,
particularmente desafiador para composições de índole poética ou filosófica, e, numa
última instância, desfrutar do «prazer de habitar a língua do outro [que] é compensado
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Ibidem.
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pelo prazer de receber em sua casa, na sua própria morada de acolhimento, a palavra do
estrangeiro»1318.
Retomando o rumo do capítulo, recuperamos a perspectiva de Byung-Chul Han,
conhecedora em profundidade dos «poemas zen»1319, de como este género ao não refletir
uma expressão da alma, poderem ser interpretados como um paradoxal «ponto de vista
de ninguém»1320.
Ao contrário do haiku, na greguería é possível encontrarmos, em inúmeras
circunstâncias, reflexos de interioridade. Inclusivamente, mais relacionado com uma fase
embrionária do género de Ramón, é possível encontrarmos uma primeira pessoa do
singular, um «eu» que, como veremos em páginas vindouras, se esbaterá numa primeira
pessoa do plural não evidente. Isto é, por outras palavras, um «nós» num olhar ramoniano
que, sem intencionalidade previa do autor, acabará por abarcar uma perspectiva universal.
No entanto, antes de nos centrarmos exclusivamente no género que alguns creem
presente na obra literária de António Ferro, devemos atentar às palavras de Han e
discernir o que encontramos em comum entre o género de poesia por excelência japonês
e o género que se atribui ao génio de Ramón Gómez de la Serna.
Não é possível procurar [no haiku] interioridade alguma. Nenhum “eu
lírico” se exprime neles. Do mesmo modo que “a nada são impelidas” as coisas
do haiku. Nenhum eu “lírico” as inunda, as torna metáforas ou símbolos. O haiku
faz antes que as coisas brilhem no seu ser assim. [...]
Nenhum “homem”, nenhum “eu” se anuncia decerto no haiku. Mas esta
modalidade poética não se aproxima dessa poesia impessoal do “há” que
Heidegger visa interpretar a partir do acontecimento. [...]
Segundo Heidegger, um trecho construído com “há” veicula sempre
intrinsecamente a referência a um ente ordenado em vista da apropriação do
homem. [...]
Os haikus exprimem o mundo ou as coisas no seu ser assim, que brilha
fora da intervenção humana. [...] Sobre os poemas do “há” pesa uma ausência total
de referência, enquanto os haikus articulam uma referência, uma modalidade
afável de relação.
O vazio como lugar do haiku esvazia tanto o eu como o “há” (o isso).
Assim, o haiku não é nem “pessoal” nem “impessoal”.
Além disso, os haikus não têm por referência uma significação escondida,
que deva ser averiguada. Não á qualquer metáfora que deva ser submetida a
interpretação. O haiku é “patente por completo”. É “claro” em si mesmo. Não há
necessidade de procurar esclarecê-lo. [...]
Um sopro de vento
faz parecer muito mais brancas
as aves aquáticas.
BUSON1321
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Ibidem, p. 21.
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O haiku revela por completo o seu “sentido”. Por assim dizer, nada tem a
ocultar. Não se volta para dentro. Nenhum “sentido profundo” o habita. E é
precisamente esta ausência de “sentido profundo” que constitui a profundidade do
haiku. Trata-se de uma ausência correlativa da ausência de interioridade
anímica.1322
A observação de Byung-Chul Han evidencia a ausência de um sujeito poético no
haiku a impedir que o símbolo e a metáfora proliferem, algo que jamais poderemos
associar à greguería. É o próprio Ramón quem o enuncia no seu declarado somatório,
nessa aritmética de metáfora + humor = greguería.
Gómez de la Serna, no prólogo à sexta edição de Greguerías (1960), manifesta
reconhecimento pelo haiku, por essa característica que Han menciona fazer que «as coisas
brilhem no seu ser assim», tão afim ao prosaísmo epifânico do Zen1323.
Se Byung-Cul Han recorre a Buson, Ramón recorda o legado de Matsuo Bashô,
esse eremita viajante1324 cujo nome, antonomástico como o do espanhol, é como uma
instituição de qualquer súbita compreensão ou entendimento da essência de algo através
do haiku:
El más bello fulgor sobre el sentido general, obligatorio, que debe tomar
la imagen digna de este nombre, nos lo proporciona este apólogo zeno: “por la
gracia de Buda, Basho modificó un día, con ingenio, un haikai cruel, compuesto
por su humorístico discípulo Kikakon. Este decía: “una libélula roja - arrancadle
las alas - una guindilla”. Basho sustituyó: “una guindilla - ponedle alas - una
libélula roja”...1325
Ramón alude à tradição do koan1326 para recordar um humorismo que não «há»
no haiku. É difícil que o humor prolifere tendencialmente desprovido de metáforas e
avesso a qualquer «¡Regalo del hipérbaton y de su hermana la hipérbole, que consiste en
disminuir o aumentar excesivamente la verdad de aquello que se dice!»1327.
Existe no exame demorado, «à lupa», de Byung-Chul Han a tese de que o haiku
«se expõe ao mundo como uma dimensão impessoal, anónima» e que a partir das coisas
«há» a expressão de um ego, vazio de si próprio, à procura de uma qualquer epifania,
invocadora de uma verdade, por mais mundana e prosaica que seja, passível de se
desarticular do ser e da coisa. É possível que a suscetibilidade de desconexão entre o ser
e o objeto, transformado «num eco do “há” vazio e anónimo», típica do haiku fosse do
agrado de Ramón e o levasse a aceitar que o seu género tem algo do género japonês que,
segundo Han, «articulam uma referência, uma modalidade afável de relação».
considera-se que o superou em finura e sensibilidade. Cf. Antonio Cabezas García (selección, traducción y
prólogo), Jaikus inmortales, Madrid, Hiperión, 2007, p. 63.
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Vázquez), Barcelona, Edhasa, 2003.
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419

Há afabilidade na escrita e na biografia de Ramón1328. A sua obra não demonstra
a agressividade dos manifestos literários de muitos dos seus contemporâneos (onde
incluímos António Ferro e Almada Negreiros) e a greguería, apesar dessa conotação
fonética de histrionismo e de confusão – «Greguería, algarabía, gritería confusa. (En los
anteriores diccionarios significaba el griterío de los cerditos cuando van detrás de su
mamá.)»1329 –, não provoca qualquer tipo de hostilidade no seu articular de referências,
bem à maneira do tradicional haiku.
Apesar de identificar as limitações do género japonês, limitado ao epifânico e nada
propício a multiplicar o mundo através da metáfora e a consolidar a imaginação através
das novas perspectivas do hipérbato (à qual ajuda o exagero fraternal da hipérbole!),
Ramón legitima, no seio do seu próprio olhar, o haiku como o orvalho da greguería.
Si la greguería puede tener algo de algo es de haikai, pero es haikai en
prosa, así como es una casida menos amorosa que la casida. El Oriente y el
Occidente se abrazan en la greguería.
No obedece a esa sujeción de diecisiete sílabas del haikai repartidas en tres
versos en columna:
5
7
5
17
El haikai es solo rocío de greguería, seda de una oruga que se nutría como
de hojas de morera de hojas de greguerías.
Luna velada…
Es vieja el agua
en que salta una nutria. […]
Siembra de ensueño
para todos de día;
luna de otoño.
Brisa marina.
En la vacía barca
un cangregito. […]
La hora en que el canto de las cigarras
es tan fuerte
que las ramas de bambú
tiemblan.
O los más breves «El ave y el pez lloran. La primavera nos abandona»...
[…] «El gran espejo me mira con sus ojos glaciales de destino»...
1328

Durante a nossa pesquisa bibliográfica, sublinhámos esta breve citação de Ramón, já em final de vida,
que nos parece justificar a nossa afirmação: «Yo sólo quiero conservarme arquetipo de una bondad regular,
pero que aún no siendo más que regular es muy superior a muchas que veo a mi alrededor.». Ramón Gómez
de la Serna (1957), op. cit., p. 185.
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Pero aun siendo tan otro género que la greguería, los plagiarios prefieren
decir que son influidos por los haikais, sin que les sirva eso mucho, porque la
metáfora que copian es la metáfora castellana desnuda y fuerte.1330
Saliente-se que o prólogo de Ramón, à edição definitiva de Greguerías (1960),
continua a discorrer entre afinidades estéticas, emparelhando a influência do haiku com
um «antecedente españolesco en las casidas arabigoandaluzas, provenientes de AlAndalus, como se llamaba aquella Andalucía que afinó lo oriental».1331 E, entre
precedentes e sucedâneos do género greguerístico, Ramón não esquece os plagiários,
recordando-os como «una especie de gusanos necrófagos que salen de uno, y antes de
que uno haya muerto ya se le quieren comer a uno»1332.
Numa reedição do capítulo «Humorismos» de Ismos (1931), Pedro Aullón de
Haro afirmou que Ramón viu no jaiku1333 sobretudo um aspeto: a revelação
surpreendente1334. Afirma-o, contextualizado numa comparação que se propõe fazer
entre o poema em prosa e o género japonês, destacando o seu eco na «vanguardia
española»:
El jaiku, que revelará una en nada inferior versatilidad de superaciones
artísticas sucesivas, desde el simbolismo a la vanguardia, en ocasiones se asociará
a la rima funambulesca y lúdica y a la greguería, al igual que ésta al breve poema
en prosa. Son las hibridaciones de la continuidad al amparo de la más firma,
original y extendida invención propia de la vanguardia española.1335
Porém, assomando-nos já à recta final desta abordagem, não poderíamos deixar
de mencionar o trabalho académico de César Nicolás, editor citado da edição definitiva
de Greguerías – Selección 1910-1960 (1990), sobre o género ramoniano e os seus
intertextos literários.
Nicolás considera as greguerías como um género passível de relacionar com o
haiku recorrendo às palavras do prólogo de Ramón como prova definitiva entre ambos
géneros:
¿Cuáles son los intertextos literarios que podemos considerar como
«fuentes» o precedentes del nuevo género? [Ramón] la emparenta con el haicai
japonés, la casida. Habla de sus antecedentes: desde Luciano a Saint-Pol-Roux,
pasando por Jules Renard, Shakespeare o Quevedo, son numerosos los autores
que greguerizan. Algunos modernos: Apollinaire, Cocteau, Huidobro, Darío.
¿Que greguerizan? Mejor será decir que ocasionalmente aciertan a producir
imágenes de carácter greguerístico: en esa veta ahondará posteriormente Gómez
de la Serna, hasta dotarlas de una morfología constante y cultivarlas como género
de modo sistemático.1336
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Ibidem, pp. 59-60.
Ibidem, p. 60.
1332
Ibidem, p. 79.
1333
Note-se que jaiku é, a par de haikai, outra forma espanholizada, admitida pela RAE, para o vocábulo
haiku.
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Cf. Pedro Aullón de Aro em Ramón Gómez de la Serna, Humorismo (edición y prólogo de Pedro Aullón
de Haro), Madrid, Casimiro, 2014, p. 32.
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Ibidem, pp. 30-31.
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César Nicolás (1988), op. cit., p. 43.
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Estamos perante dois géneros associados à contemplação (quer estática, quer em
movimento), cujo fascínio exercido em leitores e criadores tem provas dadas nos anais da
história da literatura, daí permitirmo-nos a liberdade de analogia com as próprias palavras
de Ramón quando enuncia que «La greguería es más de pescador que de cazador, de
pescador hacia dentro, pues están en la mente, la última rinconada de la mente, más que
en la calle, por más que parezcan alguna vez callejeras.»1337.
Cremos que esta citação, livre do peso das profundezas da mente ramoniana, não
se afasta do espírito paciente do haiku, também ele mais propenso à espera e à meditação
do que ao carácter proactivo do caçador, obrigado a rastrear ou a emboscar as suas presas.
Feita esta analogia, rematamos a nossa argumentação em conformidade com
César Nicolas: o engenho e o brilhantismo do haiku é o que encontramos mais próximo
do espírito habitual da greguería1338.

3.4. A greguería: um género trapeiro e flâneur
De novo em território literário ocidental, e reconhecida a afinidade entre os
«poemas zen» e as greguerías, retomamos a nossa análise num campo igualmente
contemplativo, mas menos pausado, ritualista, e tendencialmente mais propenso à
deambulação. Neste âmbito, despreocupado com satoris1339 ou koans, alheio a qualquer
preocupação epifânica, porém, com a mesma carga de imediatismo, já podemos encontrar
características da escrita lapidar de António Ferro, praticamente omitido no subcapítulo
anterior.
Note-se que a perspectiva amável com que brota o haiku, desprovida de «ego»,
pode ser encontrada na vasta obra de Ramón, mas está totalmente oculta numa manifesta
arrogância e individualismo na aforística de Teoria da Indiferença:
Não escrevo por vaidade nem pelo orgulho inútil de criar. Criar é dar
pretextos à morte. Tudo quanto se cria vem rolar no abismo. Escrevo para me
distinguir da turba. Não me importa ser como muitos, o que não quero é ser como
todos...1340
Em António Ferro se existe um ritual é o ritual do «eu» e não se caracteriza pela
humildade, pois basta recordar que, para o jovem literato português, o alicerçar da sua
imagem original não admite discussão: «Nunca discuto. Discutir seria duvidar de mim
próprio.»1341. Retomaremos mais adiante este ismo inerente a António Ferro, o
egocentrismo. «Quando ergo as mãos ao alto, sinto que Deus se equilibra nas pontas dos
meus dedos...»1342, esta frase síntese, patente em Teoria da Indiferença, fala por si própria
e é exemplar do que acabamos de afirmar.
Abandonando as observações sobre a ausência de «ego» no haiku, o tendencial
abandono do «ego» na greguería e o excesso de «ego» em Ferro, adentramo-nos por essa
1337

Ramón Gómez de la Serna [1960] (1990), op. cit., p. 87.
Cf. César Nicolás (1988), op. cit., p. 48.
1339
Note-se que satori é um termo japonês budista para iluminação, análogo a nirvana, remetendo-nos para
o sentido literal de «compreensão».
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António Ferro [1920] (1979), op. cit., p. 170.
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Ibidem, p. 174.
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Ibidem, p. 179.
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cosmovisão ramoniana, repleta de súbita instantaneidade (advinda do termo latino
animus, «alma, vida»), que habitou em Ramón e coabitou com Ramón nos seus vários
estúdios e nos escritórios onde o espanhol costumava escrever.
Recordemos a «alma» do seu Torreón da Calle Velázquez, nº4, tantas vezes por
nós referido no estudo epistolar, e que sabemos haver estado repleto por uma parafernália
de objetos quer prosaicos, quer exóticos, e com as paredes repletas de quadros e
fotografias dispares, mais associadas ao estúdio de um fotógrafo ou ao atelier de um
artista plástico.
A paixão e psicologia das coisas, dos objetos, do inanimado, aflora no animismo
caracterizador da arte intuitiva de Ramón e que, em sintonia com a seguinte citação,
aceitamos como um dos primeiros degraus do seu humorismo.
El arte de Ramón consiste en la greguería. La greguería es el resultado de
una intuición que adivina la singularidad absoluta de los objetos y la expresa en
un aforismo por medio de una comparación, de una imagen o de una metáfora
sustantiva o adjetiva, destacando ante todo el matiz humorístico del objeto.1343
A função animista da greguería adquire múltiplas dimensões de cariz inédito,
centrando-se – como até então nenhum tipo de escrita havia feito – numa enorme
pluralidade de objetos, muitíssimos dos quais de origem humilde, industrial ou moderna,
que, pela primeira vez foram objeto válido para a literatura1344. É o próprio género
ramoniano que converte o seu autor em um mago ou taumaturgo descobridor da alma
oculta, da personalidade dinâmica e surpreendente dos seres e objetos, nos quais se inclui
toda uma panóplia, desde o mais sublime ao mais fútil e insignificante1345.
Aproveitamos, desde já, para mencionar que o animismo é um recurso
característico do estilo de António Ferro. Notámo-lo mais evidente na sua prosa
jornalística, sendo «O Elogio das Horas» um exemplo carregado de metáforas
atribuidoras de atributos humanos a conceitos abstratos («A Hora definitiva, a Hora
lacónica, a Hora que afirma solenemente, a sua personalidade, sem exageros, sem a
exuberância meridional da meia-noite, nem a nevrose das seis horas da tarde...»1346) ou
a banais descrições narrativas aliadas à comparação («A aldeia dorme, aninhada, abrigada
no vale, como um velho gato ao borralho. A aldeia dorme, sonha...»1347).
Em Teoria da Indiferença e em Leviana o animismo não se destaca como marca
nem signo comum a Ramón e tal facto parece-nos residir na afeição ramoniana pelo
objeto que Ferro nunca manifestou, contudo identificou no espanhol.
Um melhor exemplo remete-nos para a entrevista de António Ferro a Gómez de
la Serna, ainda no seu escritório de El Ventanal, para o Diário de Notícias, por nós
transcrita anteriormente, e na qual o colecionismo de Ramón era salientado por Ferro
nesse «elefante de marfim adquirido na Feira da Ladra», em 1915, e na descrição do
escritório do Estoril, «página de romance americano, merece uma fotografia»1348.
A biografia de António Ferro prova, sem polémica, que, nas várias facetas da sua
personalidade, este foi um esteta. No entanto, o cultivo de qualquer tipo de estética por
parte do português, a sua conceção, apenas tem em comum com Ramón o pragmatismo.
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Guillermo Díaz-Plaja, El Poema en prosa en España. Estudio crítico y antología, Editorial Gustavo
Gili, Barcelona, 1956, p. 132.
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Cf. César Nicolás (1988), op. cit., p. 100.
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Ibidem.
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António Ferro (1922), op. cit., p. 112.
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Ibidem.
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Remetemos para a entrevista de António Ferro a Ramón Gómez de la Serna no Diário de Notícias, em
1924, transcrita na integra em páginas anteriores, relativas aos anos de cumplicidade.
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Destacamos o pragmatismo, pois neste ponto em comum encontramos uma
derivação importante a separar, à posteriori, os nossos autores. Note-se que o carácter
pragmático da estética de Ferro levou-o à propaganda, à manipulação de tradições como
o Galo de Barcelos, os tapetes de Arraiolos e outros objetos e tradições imateriais que,
como referimos em páginas pertinentes, hoje sobrevivem com a crença de que advêm de
tempos imemoriais.
Em Ramón, o pragmatismo do esteta não evolui para qualquer tipo de propaganda
e mantém-se estancado no prosaísmo do colecionador, em alguém que acumula objetos
com motivações que vão mais além do seu valor estético e que podem residir numa
persistência da memória através da materialidade. Partilhamos a visão de César Nicolás
do amor de Ramón pelas coisas se ver bastante sublinhado nessa faceta de grande
importância que residiu no facto de o criador das greguerías ser um colecionista de
fabulosos trastes, objetos heterogéneos e pitorescos, que povoaram e foram uma imagem
de marca das suas várias residências1349.
Por sua vez, o colecionismo de Ramón, uma espécie de arqueologia da inutilidade,
é evidente na sua predileção pelo rastro madrileno, sem desconsideração para com a
«feria de Ladra», no seu plano inclinado típico das sete colinas de Lisboa e que também
explorou durante os seus «anos portugueses»:
Claro que no hay nada que aventaje al Rastro; pero la «feria de Ladra», el
rastro de aquí, está muy bien. También se extiende en rampa, porque el supremo
vertedero de cada ciudad, su Rastro, tiene que estar así dispuesto, en vertiente,
buscando el plano inclinado como la cascada.1350
Não é descabido considerarmos que o animismo ramoniano encontra a sua génese
na feira da ladra da capital espanhola, discorrendo desde 19101351 até ao final da vida de
Ramón em milhares de greguerías.
Apesar do flanar urbano de Ramón, tenha-se em conta que não associamos a
Gómez de la Serna ao típico flâneur parisino do século XIX, dos boulevards, esse
deambular que Walter Benjamin, baseando-se na poesia de Charles Baudelaire,
transformou em arquétipo da experiência moderna e um símbolo importante para
estudiosos, artistas, filósofos e escritores1352.
Contudo, no ato de passear do criador das greguerías não encontramos só errância
elegante e boulevardiana, encontramos um original deambular vigilante e afetuoso, de
«arqueólogo de Rastro e de Feira da Ladra», à procura de uma materialidade órfã de
proteção que, como o próprio Ramón compara, é análoga à proteção dos animais face à
insensibilidade do homem, nas páginas da Revista de Occidente: «Lo que me caracteriza
es la ternura por las cosas que hay en lo más recóndito de mí. Así como hay el protector
de los animales, yo soy protector de las cosas»1353.
A partir da experiência do Rastro o mundo afigura-se perante o criador das
greguerías como um local abarrotado de objetos, situações e acontecimentos,
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Cf. César Nicolás (1988), op. cit., p. 105.
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aparentemente desarticulados, possivelmente compassado pelo seu próprio estilo de
flanar1354.
A título de curiosidade, e salvando as devidas distâncias, não descartamos
interesse comparatista entre a obra vitalista de Ramón com a discrição do escritor flâneur
por excelência, Robert Walser1355, cujo «nihilismo inocente» nos parece emblemático.
Ocorreu-se-nos o nome do autor de Jacob von Gunten (1909)1356, através do
conhecimento privilegiado de Nicolás ao resumir a evolução da produção greguerística
de Ramón a partir da publicação de El Rastro (1915):
Desde El Rastro (1915) hasta cualquiera de sus libros de greguerías,
Ramón ve el mundo como una inmensa cacharrería de objetos, de situaciones, de
sucesos. Una cacharrería aparentemente desarticulada, en la que sólo se penetra a
través de fragmentos. El secreto de la greguería reside en que con una pinta, una
alusión remotísima de la parte, se produzca una vibración anónima y universal,
con la que el lector se identifica. ¿El todo? Más allá solo queda la muerte, esa
experiencia radicalmente otra, que en la literatura de Ramón se vuelve vivaz y
cotidiana.
En la escritura dilapidada y neobarroca de Ramón subyace una inquietante
psicología (¿un psicoanálisis?) que revela y denuncia el tiempo en que vivimos.
Temas centrales en su obra como son el erotismo y la muerte la otorgan una forma,
una significación y un alcance muy concretos: la descomposición, la
fragmentación y el vitalismo intensamente cosificadores y estetizantes. Su signo
literario - aparentemente lúdico e «intranscendente» - oculta un conflicto con el
medio histórico. Pero, a diferencia de otros ismos, oscila entre la negación rotunda
y una especie de afirmación panteísta, polimorfa, disolvente y casi búdica, que le
sitúan en un extraño nihilismo inocente. Entre la cosificación y el caos, la
greguería emerge como un antídoto, como un auténtico revulsivo, proponiendo un
arte radicalmente fragmentario.1357
O périplo da nossa argumentação cruzou-se casualmente com Walser através do
contexto cultural, histórico e artístico onde nasceu a greguería, isto é, relembrou-nos o
interesse comparatista inerente a autores contemporâneos da primeira pós-modernidade,
essa época herdada do niilismo de Nietzsche, plena em dissolução e crítica, compreendida
entre o final do século XIX e eclodir das vanguardas.
De novo, a presença da criança no adulto, esse lado mais infantil e lúdico em
Ramón, poderá encontrar-se na base do animismo da greguería, pois a infância na obra
do espanhol não aparece conotada apenas com a angustia existencial à qual aludimos em
páginas anteriores. Neste caso concreto, a alma das coisas no género ramoniano persiste
na criança viva em Gómez de la Serna, porém sem qualquer aflição por haver crescido,
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dado que a essência da greguería surge do pensamento mágico que também pode ser
associado à psicologia da primeira infância1358.
Em suma, a condição de criança (e a prevalência da infância na idade adulta),
associada igualmente a um certo primitivismo, apresenta-se-nos como sinónimo de
animismo. O lado infantil e primitivo da existência facilita uma visão do mundo
inanimado dotado de alma e de ânimo, admitindo o inverosímil, o irracional, como, por
exemplo, uma cadeira de circo pontapear o palhaço1359. Tenha-se em conta como esta
visão pueril, indissociada do humorismo, do génio de Ramón nos faz crer que, da mesmoa
como a nossa análise se cruzou com um flâneur da literatura universal seu
contemporâneo, é a greguería que subtilmente tropeça com o seu criador e não o
contrário.
No entanto, não foi o lado infantil, esse «pensamento mágico» apanágio do ser-se
criança, associado ao animismo ramoniano, que atraiu o seu congénere português. A
produção literária passível de influência de Ramón em António Ferro não denota esta
característica que igualmente nos ajuda a compreender a singularidade do humor das
greguerías.
Acreditamos que, no período em que ambos conviveram, esses «loucos anos 20»,
em que a técnica do movimento de Marinetti, a vida cada vez mais urbanizada a par de
uma vocação mundana da sociedade, promovida pelos arquétipos da sétima arte, do
magazine, da crónica dos sinais sintéticos em notas de jazzbandismo, desumanizavam a
civilização perante o novo herói multidão1360.
Este animismo infantil manteve-se mudo para o jovem Ferro, seguramente mais
atento à obra-prima de Chaplin The Kid (1921), do que à essência da greguería que se lhe
afigurava culta, urbana, multipolar e neobarroca, algo que César Nicolás reclama vigente
à nossa sensibilidade contemporânea, uma época em que prima o ápice, o breve, a cultura
do clip, o impacto rápido, o spot, o flash, o minimalismo1361.
Parece-nos perfeitamente natural que as luzes da ribalta da época, a busca de
protagonismo evidente por parte de Ferro (que o levou a trilhar o caminho do jornalismo
em detrimento da sua pulsão literária), ofuscassem esta característica fundamental do
género greguerístico.
Contudo, todas as outras parecem ter sido captadas por aquele que se consideraria,
permita-se-nos a comparação, mais do que um mero flâneur, e sim um autêntico
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globetrotter, algo que nos parece justo atendendo à biografia multiviajada de António
Ferro, quer como repórter internacional, quer como líder do SPN.
Portanto, não poderíamos formular uma questão na mesma linha da de Nicolás no
prefácio à edição definitiva das Greguerías de Ramón para o seu congénere português.
Sabemos que a «vertigem das palavras» de Ferro não lhe permitiu dedicar
demasiada atenção aos pormenores, aos objetos que tanto fascinaram o seu amigo
espanhol. Igualmente, somos conscientes da voragem biográfica de Ferro não se adequar
ao «flanar» associado a tantos escritores e filósofos do século XX. A sua influência
internacional encarregou-se de diluir esses passos na sombra patriarcal da propaganda ao
legado do obscuro lente de Coimbra.
Será possível referirmo-nos a Ramón como trapeiro e flâneur do século passado?
A realidade dos factos demarca o seu carácter multifacetado que o levou a frequentar os
destroços da sua época, quer no seu rastro, quer na feira da ladra lisboeta, onde recolheu
«retazos y cascotes de greguerías, que contienen y sobrepasan todas las realidades e
incongruencias encontradas en su deambular infinito»1362.
Aproveitemos então para manifestar a nossa plena conformidade com a tese de
César Nicolás e, através desses restos e despojos aos quais alude, esse espólio
greguerístico com alma em segunda mão, oriundo de uma qualquer feira da ladra do
roteiro biográfico ramoniano, propomos saltar dum «animismo irónico que no nos deja
saber definitivamente si las cosas tienen ánima o no la tienen»1363 para o derradeiro
humorismo que associamos às greguerías de Ramón Gómez de la Serna.

3.5. A greguería: um género livre para rir-se de si próprio
Chegados a este ponto, no horizonte da nossa análise contemplamos a inteligência
estética e poetológica de Ramón, essa característica que situa a sua individualidade como
algo ímpar no seio das vanguardas europeias, e que se materializa no esboçar de um
sorriso e na sonoridade do riso.
No entanto, antes de contemplarmos com o maior detalhe possível o humorismo
de Ramón, tenhamos em conta como, através de Friedrich Nietzsche, ainda na segunda
metade do século XIX, encontramos o riso como expressão de liberdade. Segundo o
filósofo alemão, autor de Assim Falou Zaratustra (1883), encontramos liberdade no ato
do riso. Ao rirmos desfazemos toda a coação e, através do riso Zaratustra retira de si o
peso secular do temor a Deus herdado do cristianismo, daí que possamos ver na obra de
Nietzsche como o profeta e poeta persa se dirige aos «homens superiores»:
Aprendei, pois, a rir-vos de vós mesmos sem vos preocupardes convosco!
Levantai os vossos corações ao alto, vós, bons bailarinos, levantai-os ao alto!
Sempre mais alto! E não vos esqueçais também do bom riso! Esta coroa do que
ri, esta coroa de rosas: a vós, meus irmãos, eu lanço esta coroa! Santifiquei o riso;
vós, homens superiores, aprendei a rir!1364
Ao lermos esta citação, identificamos Ramón Gómez de la Serna como discípulo
do profeta marioneta do pensamento nietzschiano. Para sermos justos, o pai das
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Greguerías não só aprendeu a rir e santificou o riso, podemos mesmo afirmar que ficou
canonizado, juntando novos evangelhos ao humorismo, que, amparados por ampla
bibliografia, nos atrevemos a chamar o «humorismo segundo Ramón».
Tenhamos em conta que esta faceta ramoniana nasceu e foi contemporânea dum
contexto sociocultural moderno, de começo do século XX, distintivamente marcado por
novos regimes políticos e conflitos bélicos, como a implantação da República Portuguesa
(que Ramón acompanhou de perto), a Revolução Soviética, o primeiro conflito à escala
mundial, a par do Futurismo italiano e outros ismos estéticos e ideológicos. É neste clima
de convulsão, e paradoxalmente otimista, que encontramos a génese do humorismo
ramoniano.
Não temos dúvida deste contexto de berço sociocultural de a greguería marcar
profundamente um lado trágico que podemos associar à obra de Ramón, ciente de o
humor ser a atitude mais acertada perante a efemeridade da vida. Contudo, parece-nos
pertinente a tese de Pedro Aullón de Haro ao salientar que a excentricidade da mesma
ignorou os vaticínios de Schiller, permitindo ao nosso autor ter uma ampla compreensão
da problemática vanguardista que acabou por compilar em Ismos (1931):
Existe una excentricidad en la obra de Gómez de la Serna que por bien
fundamentada en la cultura barroca propia y directamente heredada le permite
superar por el fondo la radical, finalista y desintegradora evolución vanguardista.
Gómez de la Serna no trabaja en el vacío espiritual fiado a una utopía artística y
política que en realidad Friedrich Schiller ya había perfectamente diagnosticado
más de un siglo antes, sino que actúa apoyado en una tradición cultural recibida y
secular. Difícilmente podrá hallarse algún escritor que diese muestra tan eficiente
y segura de comprensión global del problema vanguardista como Gómez de la
Serna en 1930 mediante la compilación articulada de su libro Ismos, quien por lo
demás, - y esto es muy importante – ofrece en su haber una verdadera obra artística
construida, a diferencia del común de los autores vanguardistas y en particular los
surrealistas, entre los cuales, sobrepasado el proyecto de Pierre Reverdy o
Guillaume Apollinaire difícil es encontrar algún que otro título salvable más allá
de Paul Eluard. […]
Pero en fin, al margen del surrealismo y su entorno, es justamente Gómez
de la Serna, descontando el también caso individualista de James Joyce, quien
presenta, aun en muy diferente proyecto y carácter, una obra en su sentido pleno
y de cuerpo entero.1365
Coincidimos igualmente com a tese deste estudioso do humorismo ramoniano de,
à margem do pensamento teórico-poético associado ao humor das greguerías, devermos
ter em conta o trajeto positivista que permitiu uma série de estudos acerca do humor, do
riso e do cómico desde finais do século XIX a princípios do século XX, muitos publicados
em revistas especializadas de psicologia e estética, e que foram enumerados pelo filósofo
Henri Bergson depois do prefácio do O Riso - Ensaio sobre o significado do cómico
(1900). Naturalmente, na senda de Bergson, deve-se-lhe juntar Chistes e a Sua Relação
com o Inconsciente (1905) de Freud e L’Umorismo (1908) de Luigi Pirandello1366.
Estamos perante alguns dos textos e dos autores que nos parece terem alcançado
a atenção de Gómez de la Serna e também de António Ferro (que, em páginas anteriores,
provámos haver tido uma relação de contacto privilegiado com Pirandello).
1365
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Cf. Pedro Aullón de Aro em Ramón Gómez de la Serna (2014), op. cit., pp. 19-20
Ibidem, p. 42.
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Portanto, partilhamos a conclusão do humorismo ser uma constante no quotidiano
cultural europeu do primeiro quartel do século XX, esse ambiente conhecido e comum
aos nossos autores. No que respeita à Vanguarda histórica, o humorismo encontra-se
inerente à maior parte das atividades e expressões, na mesma linha programática do
Futurismo italiano, da atitude dadaísta ou do conceito de humor negro de André Breton.
Ortega y Gasset, em La Deshumanización del Arte, associa à nova inspiração
vanguardista a comicidade e o lúdico, enquanto que Cansinos Assens, na sua novela
paródica El movimento V.P.1367, aproveita para ajustar as contas com o mundo literário
espanhol da vanguardia ultraísta, recorrendo a uma personagem simbólica de ValleInclán (Senectus Moderníssimus), para retirar importância à arte, aligeirando o seu
estatuto ao da dança, isto é, dum jazz-band tão ao gosto de Jacinta la Pelirroja1368,
também ela uma alegoria da década de 20 e de uma certa frivolidade social bastante afim
à envolvência da Leviana (1921) de António Ferro.
Ao encontrar-se o sujeito transcendental romântico-simbolista dissolvido, o
humorismo viu-se fomentado, ainda que mudo, pelo cinema, pelos certames da mais
variada índole e pelas frequentes exposições artísticas de humor gráfico, principalmente
na capital espanhola já que, ao contrário de Portugal, não entrou na 1ª Guerra Mundial.
Abriu-se, portanto, espaço para um novo tipo de sujeito, objetivista, propício ao
objetualismo maquinal (do qual se beneficiou o fordismo), à velocidade coligada à técnica
e, em paralelo, ao fomento das atividades lúdicas e desportivas. Em suma, o tédio e a
monotonia simbolista, aos quais se associa o consumo de ópio e derivados do cannabis,
foram suplantados por novas condutas de movimento, quase frenético, típico de outro
estupefaciente: a cocaína.
Evidentemente, encontramos uma rebeldia contra os tópicos simbolistas através
da vertigem dos anos 20. Segundo a nossa perspectiva, uma vertigem que Gómez de la
Serna, sete anos mais velho e herdeiro da tradição oitocentista espanhola, viveu de forma
distinta a Ferro, ao manifestar-se originalmente, à sua maneira, «observando e
outorgando».
Note-se que, este carácter de atenção apanágio da obra de Ramón, despreocupado
com a sua autopromoção quando comparado com o seu congénere, não exclui o
dinamismo e o vigor associados à época, porém não se rebela através de um sentimento
de superioridade artístico, semelhante ao que encontramos na Teoria da Indiferença de
António Ferro, pois, segundo a perspectiva ramoniana, o humor encontra-se por cima da
entidade do género literário, não sendo tropo nem mero componente, mas sim a essência
da própria obra e, mais ainda, o sentido profundo de toda obra de arte.
Ao contrário de Nietzsche, de Ferro, e até mesmo de uma conduta algo
generalizada que atribui ao humor uma «condição de superioridade» (interventiva sobre
os géneros e libertadora contra o encerramento destes em si próprios, elevando-o ao
estatuto de ponte em épocas de transição em relação ao porvir), o humor de Ramón,
associal e apolítico, não tem um carácter didático ou moralizante, nem se dirige
especialmente a ninguém, como o filósofo alemão se dirigiu aos «homens superiores».
As varias referências que temos feito ao trabalho académico de César Nicolás
demonstram como o seu estudo formal do género greguerístico, com especial destaque
para a publicação de Ramón y la Greguería: Morfología de un género nuevo, é um dos
mais completos e aprofundados sobre o assunto. Daí a nossa certeza de que as presentes
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Veja-se Rafael Cansinos Assens [1921], El Movimiento V.P. (reedición facsímil del original), Madrid,
Hiperión, 1978.
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Não confundir com La Roja (1928) de Ramón. Referimo-nos a Jacinta la Pelirroja (1929) de José
Moreno Vila, um livro de poemas «con toques cubistas, surrealistas, ultraístas» reeditado em 2000. Vejase José Moreno Vila (1929), Jacinta la Pelirroja, Madrid, Clasicos Castalia, 2000.
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páginas se encontram bastante incompletas no que concerne ao estudo sistemático da
greguería dado que, como podemos comprovar através da investigação de Nicolás, este
género apresenta uma morfologia própria, com precedentes estéticos identificados, forma
e funções.
A análise exaustiva da morfologia da greguería não é o objetivo principal deste
capítulo, dedicado sim à análise da presença do género greguerístico na obra literária de
António Ferro. Eis o motivo porque enveredámos por uma linha argumental centrada nos
elementos considerados primordiais e traves-mestras do legado de Ramón e que
deveríamos identificar na literatura de cariz fragmentário do português.
O humorismo é uma dessas funções que consideramos primordiais no âmago da
morfologia da greguería. César Nicólás esteve particularmente atento a esta função e
manifestou a dificuldade com que nos deparamos ao tentarmos explicar o humor através
de uma dimensão poética, claramente identificável no género ramoniano:
No es fácil explicar que el humorismo pueda tener dimensiones poéticas
insospechadas, o a la inversa, que lo poético pueda estar positivamente estimulado
por las espuelas de la agudeza, del ingenio, de la observación realista o por el
ludismo vanguardista y los cebos más sutiles y novedosos del humor.1369
A nossa pesquisa bibliográfica evidenciou ser Nicolás1370 o académico que mais
aprofundou as tipologias do género greguerístico sob uma perspectiva científica,
examinando desde os conteúdos temáticos dominantes, passando por aspectos semânticos
(e até sintáticos), terminando na função transformadora e conectiva da greguería com os
restantes géneros.
Parece-nos plausível que Francisco Umbral, num tom ensaístico, carente do rigor
universitário subsequente de Nicolás, tenha aberto caminho1371 para a necessidade de
sistematizar o estudo do género de Ramón no capítulo «Animismo y Greguería»1372 de
Ramón y las vanguardias. A classificação do género por parte de Umbral, algo redutora
quando comparada com a perspectiva académica publicada uma década mais tarde,
centrou o espectro greguerístico em três grandes apartados: as greguerías de intuição, as
greguerías de observação e as greguerías de engenho. No entanto, o resumo feito pela
prosa (laureada com o Prémio Cervantes e considerada uma herança de Ramón1373) de
Francisco Umbral é suficiente para o propósito da nossa argumentação.
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César Nicolás (1988), op. cit., p.40
Ibidem, pp. 77-91.
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Veja-se Ioana Zlotescu, “Con Umbral hacia Ramón”, Revista Intramuros, Año XV, nº 32, Grupo
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op. cit., pp. 228-229.
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Umbral destaca como o lado mais interessante das greguerías, a intuição de
Ramón, algo que nos remete para um lirismo peculiar (ao qual dedicaremos especial
atenção mais adiante), porém, para o humorismo ramoniano que propomos analisar nas
presentes páginas, afiguram-se mais importantes as greguerías de engenho.
Ambas facetas dependem da observação. Sem conhecimento, observação prévia,
qualquer tipo de intuição ou engenho adquire um carácter excecional, algo que, sem
qualquer tipo de desprimor para Gómez de la Serna (cuja obra, diga-se de passagem e a
título pessoal, nos parece genial) não nos parece factível. À boa maneira ramoniana: há
que observar para outorgar.
O mesmo se aplica às funções da linguagem comuns às greguerías de intuição e
de engenho, sendo que a função poética e semiótica é mais relevante na primeira, logo
mais afastada de uma função humorística que podemos associar ao engenho de Ramón.
Poder-se-ão encontrar acusações de simplismo às várias explicações ramonianas
sobre o seu próprio género. Admitimos que não existe distanciamento suficiente entre
Ramón e a sua obra para uma verdadeira teorização e tal facto poder-se-á dever a que o
criador das greguerías foi um humorista até às últimas consequências1374, algo que
igualmente podemos encontrar justificado, mais recentemente, como o humorismo foi o
caminho verdadeiro da obra e da vida de Gómez de la Serna1375.
Ao invés de António Ferro (cujos resíduos de humorismo na sua obra
analisaremos já de seguida), o perfil humorista do carácter de Ramón, espelhado nas suas
greguerías, permite-lhe passar do humorismo à ternura, da ironia à adivinha, do engenho
agudo à margem sensorial e plástica, do lírico ao novelístico, do estranho, surreal e
inquietante (passando pelo humor negro), ao mais ingénuo e emotivo1376. Porém, e de
alguma forma como o seu congénere português1377, Gómez de la Serna mistura o espírito
vanguardista com a herança secular oitocentista.
César Nicolás encontra nesta mistura tanto de dissolução como de dispersão1378,
que o leva a aceitar um paradoxal «vitalismo de la muerte»1379, base do profundo
humorismo de Ramón:
En esa paradoja Gómez de la Serna nos revela su condición de profundo
humorista: lo nimio, lo banal y aun lo irónico y frívolo son vías de acceso hacia
lo insondable y trascendente - y nuevamente le vemos situado en ese chispazo
intuitivo que brota del choque de los extremos -. El tema de la muerte, pero
también sus corolarios, fenómenos vitales de superficie que derivan precisamente
de ella: neobarroquismo, dispersión, humor, estructuras fragmentadas, erotismo,
innovación, pintoresquismo, derroche. Su ideal artístico es en última instancia un
texto híbrido, corrupto, deshecho, agujereado, ni lírico ni prosaico, donde pululen
alegremente los virus y gusanos de su nuevo género.1380
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Ibidem, p. 23.
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Quanto a António Ferro, não encontramos os mesmos paradoxos axiomáticos de
Ramón. Salientamos que emoção, fora do âmbito propagandístico, das polémicas e da
loucura dos anos 20, não é apanágio da figura literária de Ferro. O mesmo se aplica à
ingenuidade, no entanto deixaremos a inocência das greguerías para o capítulo final do
nosso estudo, onde lhe dedicaremos a atenção que merece.
No entanto, note-se que encontramos na prosa modernista do português o
imaterial, o banal e o frívolo, tal como a dispersão, o humor, as estruturas fragmentadas
e o erotismo presentes nesses seus dois textos híbridos, nem líricos, nem prosaicos, aceites
como «curiosidades de uma época»1381. Curiosidades literárias de Ferro, nas quais,
segundo a perspectiva de alguns estudiosos, «sobressaem a colecção de frases e
paradoxos [em] Teoria da Indiferença e a “novela em fragmentos” Leviana, nas quais é
bem visível a inspiração dos contos e greguerías de Ramón Gómez de la Serna».1382

3.6. Teoria indiferente à greguería ou greguería leviana?
Antes de Nietzsche já Schopenhauer havia referido que o artista não cria segundo
conceitos, existindo um pensamento e um saber inconscientes1383, no entanto, foi o autor
do Anticristo (1895) quem deixou patente:
Se os convalescentes ainda necessitamos uma arte, é uma arte diferente –
uma arte burlona, frívola, leviana, divinamente desenfadada, divinamente
artificiosa como uma chama pura a projetar-se num céu diáfano, sobretudo uma
arte para artistas, unicamente para artistas!1384.
Como se viu anteriormente, o contexto sociocultural moderno, de começo do
século XX, foi o propício à proliferação de uma «arte diferente», para esses
«convalescentes» nietzschianos necessitados de burlesco, leviandade, desenfado e
artificio numa arte quotidiana elitista (ainda alheia às massas e à industria cultural que o
século passado igualmente promoveu e sobre a qual Horkheimer e Adorno1385 refletiram),
centrada exclusivamente no artista.
Entre 1897, ano da publicação de Un coup de dés jamais n'abolira le hasard, do
poeta simbolista Stéphane Mallarmé, e 1912, ano de manifestos futuristas e das primeiras
greguerías, César Nicolás salienta que o ambiente turbulento desses anos é fundamental
para marcar a identidade do século XX e o novo tipo de escrita advinda dum pathos
libertário e dinamizador. Isto é, um pathos libertário e crítico, de exaltação dionisíaca, a
confluir num novo tipo de escrita, aparentemente intranscendente e minimalista. Surge
assim a disseminação e a dispersão greguerística, o atomismo, uma pirueta burlona
visando o humor, a visão simultânea e prismática1386.
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Cf. José Barreto (2011), op. cit., s/n.
Ibidem.
1383
Veja-se Arthur Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, vol. 1, Madrid, Trotta, 2016.
1384
Tradução da nossa autoria segundo o prólogo de César Nicolás em Ramón Gómez de la Serna [1960]
(1990), op. cit., p. 17.
1385
Veja-se Max Horkheimer e Theodor W. Adorno (1947), Dialética do Esclarecimento -Fragmentos
filosóficos, Rio de Janeiro, Zahar, 1985.
1386
Cf. César Nicolás em Ramón Gómez de la Serna [1960] (1990), op. cit., p. 19.
1382

432

Face a este contexto, encontramos um jovem Ramón já a reivindicar uma «arte
diferente» em Madrid e um adolescente António Ferro ainda a compilar as suas quadras
no Missal de Trovas (1912) conjunto com Augusto Cunha, mas com os olhos postos numa
segunda edição com laudes de circunstância firmadas por nomes relevantes da
intelectualidade portuguesa.
É igualmente neste «pathos libertario y crítico» de princípio de século que
despoleta, em ambos, o dinamismo, a vitalidade criadora e o carácter multifacetado dos
nossos autores. Ramón, mais além de criar um género, acaba por converter-se ele próprio
num «ismo» e num estilo, propício a vários registos aos quais aludimos em vários
capítulos da nossa tese. Por outras palavras, o ramonismo para além de ser um ismo é,
igualmente, um estilo. Um estilo polifónico, de variações e registos distintos (difundido
através de vários meios) que vão desde as monografias, a ensaística, a novelística, o
género biográfico, a rádio, a imprensa escrita, as conferências, o teatro, a miscelânea, as
gollerías, até aos caprichos1387. Existe em Ramón um vitalismo, uma forma festiva de
estar perante a morte, apagando em jeito de provocação os limites entre arte e vida, num
apaixonante jogo de espelhos. Mas, sobretudo, a escrita de Ramón apresenta a sua própria
versatilidade formal e funcional com base no género greguerístico.
Como literato, António Ferro não ascende a «ismo», apesar do estilo
reconhecidamente «curioso» no contexto da prosa modernista portuguesa de então. Não
é o seu estilo literário que é «polifónico», é a sua própria biografia que o é, confundindose essa característica com uma curta (contudo, prolífica em polémicas e iniciativas) vida
literária.
Portanto, em analogia ao referido para Ramón, se admitirmos ferrismo como um
ismo e um estilo, sê-lo-á apenas para as Políticas do Espírito, para os vários tipos de
propaganda ou para o atual estudo do marketing político, não para os estudos literários.
No entanto, parece-nos indiscutível que o esteta e o literato António Ferro, cujo
perfil se começou a moldar na segunda década do século XX, foi sensível à estética do
átomo, do fracionamento, que convida a reconfigurar, pelos espaços que gera e nexos
implícitos a um tema subjacente, uma unidade encoberta, abrangente, polimorfa, como a
que se associa à greguería.
O seu prefácio para a tradução de La Roja (1923) é uma prova evidente,
fortemente amparada pelo epistolário aqui desvelado, de que António Ferro foi um
conhecedor privilegiado da obra de Ramón, desde a mais minúscula greguería até
grandes monografias e novelas, nas quais o seu amigo espanhol se dedicou a desconstruir,
a descompor, para depois voltar a reunir, a associar o desarticulado numa vasta collage.
Admitimos que, até mesmo em datas posteriores a 1933 (ano em que finda a nossa
análise à cumplicidade entre ambos), António Ferro possa ter visto como, de greguería
em greguería, Gómez de la Serna instituiu a sua prosa que, apesar de fragmentária, se
apresenta coerente e implícita, pretendendo a exploração e a revelação do não dito1388.
Portanto, a greguería – género novo, estrutura quase única e paradigmática da
obra ramoniana – apresentou-se a António Ferro como uma estrutura emergente e
dinâmica, uma estrutura «a libertar-se», passível de concentrar-se ou expandir-se para, de
seguida, transformar-se e libertar os restantes géneros que toca. Mas terá sido este
contacto privilegiado com o género, e com o seu criador, motivo suficiente para se afirmar
que Ferro praticou a greguería, foi discípulo de Gómez de la Serna ou é merecedor do
epíteto de «Ramón português»? Parece-nos que muito do que já foi exposto até ao
presente momento nos afasta de uma resposta afirmativa a esta questão.
1387
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Porém, chegados a este ponto, em que do contexto sociocultural da época
sobressai «a estética do átomo» e o fracionamento da escrita modernista, debruçar-nosemos sobre Teoria da Indiferença (1920) e Leviana (1921), as duas obras tidas como
emblemáticas de influência ramoniana na produção literária de António Ferro.
Como previamente aludimos, Teoria da Indiferença afigura-se como um
recompilatório de invectivas e paradoxos, com uma capa ilustrada1389 por Armando de
Basto1390 em que emerge a figura heroica masculina, com a sensualidade feminina em
tronco nu prostrada aos seus pés, algo, como bem sabemos, pouco conforme com os
valores salazaristas que Ferro promoverá na seguinte década.
Em 1920, António Ferro já ultrapassara os missais de quadras coletivos, as edições
irresponsáveis de Orpheu e, com os seus livros e com a ousada e polémica conferência
sobre Colette, quer assumir-se como literato na cena cultural portuguesa. A esta
determinação, some-se-lhe a deslocação a Fiume, onde entrevista o seu admirado poeta
(e excêntrico político) italiano, Gabriele d’Annunzio.
É neste contexto nacional e internacional que encontramos a publicação de Teoria
da Indiferença1391, uma obra na qual Ferro experimenta algumas das técnicas e dos
instrumentos estilísticos associados às vanguardas, e que temos destacado através desta
análise ao género ramoniano, tais como o fragmentarismo, o paradoxo, a irreverência, o
humor e a arrogância.
Jorge Campos remete-nos para uma «arrogância irónica» de António Ferro,
marcadamente «mais irreverente do que indiferente»1392, como o título da obra quer
indicar, logo na primeira frase do livro, na dedicatória, onde «o espaço em branco é para
o leitor pôr o seu nome»1393, e o autor da «indiferença» se digna a escrever: «Ao seu
formoso talento à sua bela alma, oferece, com muita amizade e admiração»1394.
Vejamos como o estudo «Teoria da Indiferença e Leviana: Paradoxo ou
Greguería» analisa a ironia e o humor que manifesta presentes na Teoria da Indiferença
do amigo português de Ramón:
[...] neste livro há a indiscutível inclusão da ironia e do humor, não de
forma muito vincada, mas estão presentes em algumas das frases paradoxais, não
em formato de anedota popular ou piada revisteira, pelo contrário, de uma forma
idealizada. Em algumas das imagens criadas, são notórias as metáforas das quais
resulta um sentido humorístico em abstracto, outras são de humor
intencionalmente dirigido, ou melhor, pretende atingir um fim através do humor,
porque “Não se cai no ridículo, sobe-se no ridículo”, ou “Só um verso que
principia mal pode vir a dar certo”, ou ainda “É mais difícil parecer que se tem
talento do que tê-lo efectivamente.” Alguns dos trocadilhos que integram o livro
são também fontes de humorismo tentando demonstrar que “O orgulho é o espelho
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dos homens. O espelho é o orgulho das mulheres”, ou afirmando que “Os
burgueses são os etceteras da vida.”.1395
Chegará este humor, pouco vincado e recorrente ao paradoxo e ao popular
trocadilho, suficiente para provar evidências de humorismo ramoniano ou da greguería
por detrás da aforística de Ferro? De momento, o que sobressai é a recorrência à invectiva
de «os etceteras da vida», reiterada no manifesto Nós (1921) e na crónica, transcrita neste
trabalho monográfico, «O Elogio do Elogio Mutuo» (1923), prova evidente de como
António Ferro se quer assumir como intelectual e homem de cultura no início do século
XX português, à qual somamos o aforismo, ao qual, dada a figura controversa de Ferro,
omitimos qualquer adjetivação: «A amizade pelos outros é sempre amizade por nós»1396.
A petulância de Teoria da Indiferença esboça sorrisos, mas como José Barreto
recorda, em palavras do próprio Ferro, «soa a oco»1397, algo que, segundo a nossa
perspectiva, e o suporte teórico que até aqui temos vindo a analisar, não caracteriza a
sonoridade do género ramoniano.
Apesar de admitirmos um intertexto conhecedor de greguerías por parte do
português, não confundimos um talento phraseur, inerente ao espírito da época, com uma
sensibilidade mais completa para a produção greguerística. Postura que queremos
reforçar a par da tese de Barreto quando enuncia que:
A extrema petulância de Ferro será “moderna”, mas faz sorrir, e a sua
frivolidade e os seus paradoxos soam a oco, como o próprio o confessou em mais
de uma ocasião na idade madura. Da sua obra retém-se basicamente o talento de
phraseur, o colorido de alguma literatura de magazine e, sobretudo, a actividade
de repórter internacional, ofício em que foi moderno e ousado, conseguindo
“furos” jornalísticos (como a reportagem com D’Annunzio em Fiume, em 1920,
reeditada com o narcísico título Gabriele d’Annunzio e Eu) e entrevistas com
numerosas celebridades europeias.1398
Para além da insolência, destaca-se o carácter narcísico de Ferro1399,
especialmente na terceira parte de Teoria da Indiferença1400, intitulada «Dos Deuses e de
Mim», onde o autor realiza um autêntico «exercício de aproximação ao Olimpo dos seus
deuses pessoais»1401 através duma aforística pragada de alusões ou dedicatórias a artistas
e intelectuais de espectros tão variados como a literatura, a pintura, as artes dramáticas e
performativas, a música e até a festa brava, onde Gallito aparece como «um brinquedo da
Espanha, um boneco de corda, um fantoche da multidão, um manipanso...»1402.
É nesta frase alusiva ao toureiro espanhol e noutra, encontrada escassas páginas
mais adiante, sobre música espanhola («A música espanhola lembra-me um palhaço que
dá piruetas, num circo, com o filho morto em casa. Ri, mas tem a alma a chorar.»1403),
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José Barreto (2011), op. cit., s/n.
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Ibidem.
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que mais do que encontrarmos ecos do género de Ramón1404, notámos a ausência do pai
das greguerías neste presunçoso Olimpo de celebridades.
A verdade é que Ferro redimir-se-á publicamente no ano seguinte, com a menção
a Gómez de la Serna no manifesto Nós, contudo, a ausência de alguém a quem
poderíamos atribuir o título de «mestre literário»1405 de António Ferro é manifestamente
notória.
Veja-se como António Rodrigues entrevê nesta girândola de nomes (a pecar pela
ausência de Ramón) um «exibicionismo diletante» do autor de Teoria de Indiferença,
uma característica que tão-pouco associamos ao legado do seu congénere espanhol:
E nesta girândola de nomes é legítimo entrever um exibicionismo
diletante, ela não deixa de traduzir o gosto do seu evocador, levado a uma tão
exclusiva familiaridade que os banaliza com frases ora ridículas (“Wagner, para
as mulheres, é um marido atleta que elas amam com receio que ele lhes bata...”),
ora lugares-comuns (“Sei que Deus existe, porque já ouvi todas as sinfonias de
Beethoven”), ora cândidas (Stravinsky é uma máquina de escrever música”), ou
perspicazes (Santa-Rita nunca pintou, pintou-se. A sua morte foi uma tela que se
rompeu”) e que no conjunto dos outros pretextos de frases lhe acentuam a Teoria
da Indiferença: “Aquele que disser que este livro é falso, pretensioso e artificial,
terá dito a verdade. Se eu desse a impressão de que era sincero, teria falhado”.1406
Perdoe-se-nos o pleonasmo de, para alguém cuja «ironia é a legítima defesa dos
falhados»1407, ser irónico detetarmos o predomínio da ironia, por vezes conotado com
algum falso humorismo, nesta obra de António Ferro. Campos identifica este fenómeno
e menciona-o da seguinte forma, antes de se centrar no estudo de Leviana:
Em Teoria da Indiferença detectamos a ironia e humor ao longo das frases
aforísticas e paradoxais, onde nem todas são irónicas ou humorísticas. Para
algumas das frases entende-se a preocupação do autor de lhes atribuir o estatuto
de máximas, de pensamentos ou mensagens.1408
Jorge Campos, ao identificar a preocupação de António Ferro com que se
associem ou elevem alguns dos seus aforismos compilados em Teoria da Indiferença ao
«estatuto de máximas, de pensamentos ou mensagens», remete-nos para o prefácio da
obra lavrado pelo próprio autor, no qual este cita Nietzsche de maneira a alertar os seus
leitores1409 para uma «agudeza de espírito necessária» de forma a entender os paradoxos
e o espírito sintético da sua teoria:
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Relativamente a Espanha, salientamos ainda o aforismo relativo a Goya: «O pincel de Goya, na sua
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O cérebro mais subtil não é capaz de apreciar a arte de subtilizar um
paradoxo, se não tiver sido educado para isso, ou se não o tiver já tentado. Supõe,
ingenuamente, que a agudeza de espírito necessária para sintetizar é mais fácil
do que na verdade é, e passam-lhe despercebidos os atractivos e os sentidos
ocultos das máximas e pensamentos.1410
Se no «espírito sintético» das frases de Ferro encontramos uma confluência com
a época e com o género ramoniano, a preocupação a que se lhes atribua o estatuto de
«máximas, de pensamentos ou mensagens» apresenta-se como uma divergência estética
entre os nossos autores.
Atente-se à rotundidade do próprio Ramón, no prólogo da sexta edição das
Greguerías (1960), quando confrontado com uma possível moral lapidária do seu género
ou um estatuto de adágio (essa forma adiantada, registo da constância, da repetição de um
fenómeno, petrificando-o num tipo de asserção sintética1411), algo que o espanhol renega
por considerar demasiado triste e elegíaco.
¿Frase lapidaria?1412 La greguería no sale de debajo de ninguna lápida de
tumba. ¿Adagio? ¿Paremia? ¡Pts! ¡Pts! Ni uno ni lo otro: adagio, porque los
adagios son demasiado tristes y elegíacos, y paremia porque es cosa infecciosa.1413
Ao contrário da aforística de Ferro, as greguerías de Ramón carecem de
solenidade e de qualquer moral distintiva para além de querer «definir o que não se pode
definir, capturar o passageiro, a acertar ou a não acertar no que pode não estar em ninguém
ou pode estar em todos»1414.
Cremos que esta divergência estética tem estado maquilhada pelo carácter
fragmentário das frases de Teoria da Indiferença, a par, no caso dos estudos académicos
portugueses (onde se insere a perspectiva de Jorge Campos), de um certo
desconhecimento da morfologia do género greguerístico preconizada por César Nicolás.
Até ao momento presente, toda a investigação académica realizada,
maioritariamente em Portugal, sobre a influência de Ramón na obra literária de António
Ferro, parece-nos estar a par dos prólogos de vários estudiosos ramonianos, ser
conhecedora do emblemático prólogo de Ramón à edição de Greguerías (1960), porém,
evidencia uma abordagem pouco sistemática do carácter distintivo do género no seio da
tradição aforística. Tais abordagens, mais centradas noutros aspectos da obra dos nossos
autores, não permitiram identificar as dissonâncias que temos vindo a apresentar ao longo
destes capítulos e que nos leva a distanciar, mais ainda, a Teoria da Indiferença de Ferro
da estética greguerística de Ramón.
Aproveitemos para encerrar a questão e prosseguir com a análise de Leviana,
recordando a prudente equivalência temática que Campos, mais na linha do prólogo de
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Rudolfo Cardona1415, reconheceu nos autores1416, e que, segundo a nossa perspectiva, ao
ser esmiuçada segundo a morfologia da greguería de Nicolás, acaba por justificar um
distanciamento estético de fundo entre Ramón e Ferro.
Por sua vez, em Leviana (1921)1417, António Ferro parece querer personificar, na
superficialidade da personagem principal da sua «novela em fragmentos», o aforismo «a
frivolidade é a maquilhagem da vida»1418 publicado em Teoria da Indiferença.
De facto, existe um continuum temático de algumas frases da obra anterior de
Ferro que parecem alicerçar esta Leviana, publicada no mesmo ano de Colette, Colette
Willy, Colette e do proscrito manifesto Nós.
Remetemos para a leitura das seguintes com a consciência de ser possível
identificarem-se outras igualmente emblemáticas:
Os sentidos são as ameias da Alma.
A Dança é o bacanal do corpo. Luxuriosas, delirantes, as pernas entregamse aos braços, deixam-se possuir. As pernas são as fêmeas dos braços...
A vida é uma estante. Os homens, livros de prosa; as mulheres, livros de
versos... Os mais belos livros são os mais escondidos. É preciso, às vezes, deitar
abaixo a estante para se dar com eles...
Ir ao cinema é ir espreitar o mundo pelo buraco da fechadura.
Beijar de joelhos um corpo de mulher, é ser cristão.
O Sensualismo é o impressionismo da carne.
Na mulher de hoje, como na arte de hoje, o corpo é o simples pretexto do
vestido.1419
Aceitamos que em Leviana, o método ou a técnica não diferem substancialmente
da percursora Teoria da Indiferença. A sua singularidade está no conteúdo,
tendencialmente fragmentado, que «acentua os traços das personagens, com especial
incidência na feminina, e em simultâneo contribuir para o corpo da narrativa, como sua
parte inseparável»1420.
O formato pelo qual António Ferro optou não será estranho a Ramón e tão-pouco
se afasta da prosa modernista em vigor na Europa, portanto, se anteriormente
evidenciámos divergências estéticas entre os nossos autores, em Leviana encontramos
alguma convergência que coloca o português na senda de Gómez de la Serna.
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De facto, como já abordámos nas páginas correspondentes a 1929, nas quais
dedicámos particular atenção à edição de Leviana (prologada por Ramón e com um
«Estudo Crítico» do próprio Ferro), foi-nos impossível negar o que considerámos
«perspicácia e admirável intuição» do autor ao não omitir a influência do espanhol na sua
dissertação sobre a brevidade do romance moderno.
Como é sabido, António Ferro alude ao mestre da greguería como exceção de
qualidade, colocando-o ao lado de Proust e de Joyce, numa apologia do romance curto,
consciente de ser um lugar-comum na literatura moderna, porém, abrindo exceções para
os escritores de «livros grandes e grandes livros», sendo um exemplo de reconhecimento
ao legado de Ramón. Recordemos o excerto, citado durante a análise dos anos de
cumplicidade entre os nossos autores, e tenhamo-lo em conta como prova da confluência
estética de Ferro com o género ramoniano:
Quando faço a apologia do romance curto, de duzentas a duzentas e
cinquenta páginas, quando o dou como padrão do livro da época, não atiro, com
petulância e impertinência, uma verdade de bronze. Há obras que são
profundamente modernas, de hoje, de amanhã, de sempre, e cujo número de
páginas excede bastante o limite ideal. Toda a obra de Marcel Proust, de James
Joyce, de Ramón Gómez de la Serna, são exemplos. “A.O. Barnabooth” de Valéry
Larbaud, o livro precursor da literatura “globe-trotter” de Morand, de Giraudoux,
de Mac-Orlan, de Dorgèles, tem mais de trezentas páginas. A razão dessa exceção
explica-se com facilidade. A síntese é o grande lugar-comum da literatura
moderna. James Joyce, Proust, La Serna, por terem escrito livros grandes e
grandes livros, não deixaram de respeitar esse lugar-comum. Viagens longas,
afinal, em que tiveram de levar mais bagagem.1421
No contexto de 1929, com um suporte teórico iniciado em 1915 e com uma relação
epistolar bastante consolidada, inevitavelmente, fomos levados a indagar um possível
oportunismo de autopromoção por parte do português. Contudo, cientes do carácter
controverso associado frequentemente a António Ferro e da riqueza do material inédito à
nossa disposição, pareceu-nos irrelevante, do ponto de vista académico, aprofundarmos
essa questão e prosseguimos por outros caminhos de investigação, conscientes da
necessidade de revisitar este «Estudo Crítico» em capítulos vindouros. Chegados a esse
ponto, em que temos por objetivo provar se António Ferro foi, ou não, o herdeiro
português do género ramoniano, destaca-se o carácter tardio da menção de Ramón no
«Estudo Crítico» de Leviana, isto é, na edição definitiva de 1929.
Após a ausência de alusões a Gómez de la Serna em Teoria da Indiferença (1920)
e uma redenção no manifesto Nós (1921), onde «Está Ramón Gómez de la Serna, palhaço,
saltimbanco, cujos dedos são acrobatas na barra da sua pena», publica-se Leviana (1921)
sem qualquer referência ao pai das Greguerías. Tendo em conta toda a investigação e
todo o contexto biobibliográfico analisado nos capítulos anteriores, esta circunstância não
nos provoca estranheza, pois, em 1921, o relacionamento entre ambos, como prova o
estudo epistolar, ainda se poderia considerar embrionário e de pouca cumplicidade.
Por sua vez, em 1929, estamos perante uma conjuntura claramente distinta, pois
os nomes de Ramón e de Ferro já se encontram perfeitamente conotados através do
prólogo do português em A Ruiva (1923), da entrevista de Ramón ao Diário Notícias de
19 de Agosto de 1924, da aventura paralela pelas páginas de La Gaceta Literaria de
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Circuito Imperial (1929) de Giménez Caballero e com quase três dezenas de cartas, de
Gómez de la Serna a António Ferro, compreendidas entre os anos de 1921 e 1931.
Veja-se que atribuímos data de 1921 à primeira missiva de Ramón a Ferro, sendo
a mesma prova da possibilidade de o português ter enviado exemplares de Teoria da
Indiferença e Leviana, na esperança consciente ou inconsciente (amparada pela menção
ipsis verbis do panfleto Nós), de Ramón reconhecer na sua escrita o legado das
greguerías.
É a reação positiva de Ramón aos livros endereçados por Ferro, de onde sobressai
o panfleto-manifesto Nós, e o posterior ânimo enviado desde o ambiente madrileno do
Café Pombo, cujo próprio criador do género greguerístico menciona necessitar da
presença do português, que baliza a nossa análise e nos remete para o momento decisivo
a partir do qual se estreitarão laços de amizade e de cumplicidade entre ambos.
Porém, o que para nós prova a cumplicidade futura poderá ser prova duma
tendência de escrita ramoniana até então no jovem Ferro? Remetemos para o próprio no
«Estudo Crítico», no qual já encontramos reconhecimento tardio ao legado de Ramón1422,
quando afirma que «Leviana, como já disse, foi uma obra espontânea, sem preocupações
de escolas ou de tendências. Escrevi-a sem pensar no dia de amanhã. Bem ao contrário:
pensando no dia de ontem.»1423.
O carácter paradoxal do individualismo da mesma leva-nos a outra questão: por
que motivo, em 1929, António Ferro, cuja sensibilidade católica o leva a afirmar que a
obra não era sua, mas dos seus «vinte anos», reedita Leviana? Poderia ser para
homenagear o legado e a amizade de Ramón, claramente omitido na Leviana do «dia de
ontem», isto é, na primeira edição de 1921? Não o podemos afirmar, no entanto, a menção
a Ramón e o prólogo pedido ao criador das Greguerías, de quem era «orgulhosamente
amigo», é um indicador de reconhecimento claramente mais pessoal do que estético.
A isto some-se-lhe o seguinte excerto do «Estudo Crítico», no qual António Ferro
presume de pioneirismo literário, não só em Portugal, mas também fora das fronteiras do
pequeno país, ao mencionar a afinidade francófona, segundo o próprio «mais aparente do
que real», com Delteil.
Simplesmente, na hora longínqua da Leviana, Delteil ainda não existia
para a literatura ou, se existia, era em casa, com a família e amigos. Valery
Larbaud diz, numa carta a Delteil: «António Ferro, qui est le chef de l’avant-garde
littéraire du Portugal (foi Larbaud que me nomeou... Lavo daqui as minhas
mãos...) et dont l’art n’est pas sans une cureuse parenté avec le vôtre, d’autant plus
curieuse qu’il n’avait encore rien lu de vous quando il a écrit les ouvrages qui ont
atire sur lui l’attention des lettrés portugais et brésiliens em même temps que
l’indignation des philistins de ce pays...» A afinidade, em todo o caso, é mais
aparente do que real. A minha literatura e a de Joseph Delteil são primas mas não
são irmãs...1424
Tal como nas páginas de La Gaceta Literaria, um ano antes, desponta o nome do
surrealista Joseph Delteil sobre a afinidade estética com Ramón. António Ferro recorre,
de novo, a Valéry Larbaud, conhecedor da obra quer de Ferro, quer de Ramón, para
colocar a obra do autor de Leviana no seio da família do francês e não do espanhol.

1422

Note-se que António Ferro ciscunscreve a redação do seu «Estudo Crítico» entre Novembro de 1926 e
Janeiro de 1927, sendo publicado em 1929. Cf. Ibidem, p. 109.
1423
Ibidem, p. 102.
1424
Ibidem, p. 105.
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Todos estes aspectos, a par dos estilísticos, ao redor da publicação e da reedição
de Leviana, devem ser tidos em conta para se justificar o legado de Ramón na obra de
Ferro, sem esquecer que, em 1928, em declarações à publicação de Giménez Caballero,
o futuro líder do SPN do regime salazarista negou uma cumplicidade estética, reforçando,
sim, uma estreita camaradagem, porque a «sua luta» em Portugal se assemelhava à de
Gómez de la Serna em Espanha.
Ao contrário de Ferro, o perfil de Ramón não era propício a nenhum tipo de lutas.
No entanto, a par destas alusões diretas ao espanhol no prólogo e no «Estudo Crítico» da
edição de 1929 de Leviana, encontramos outros ecos do género ramoniano que devemos
pôr em relevo.
Diga-se de passagem, que não associamos à obra de António Ferro um carácter
humorístico, encontramos sim ecos de humorismo. O sorriso em Ferro (nada mais
distante do de Ramón) é, em palavras suas, «um sorriso permanente de desafio»1425 ao
qual não é estranho o desdém que também encontramos nas páginas de Leviana.
É afinal a opção do português em incluir na sua obra frases inclusivas de humor,
paradoxo, nonsence e frivolidade, em formato de «Frases da Leviana» (uma espécie de
«Teorias da Leviana») a destacarem-se do corpo da narrativa, que nos avizinha da estética
da greguería.
A leviandade da personagem feminina brota da obra através de aforismos, em
forma diarística, epistolar ou em diálogos e, por vezes, a par do lado frívolo, remete-nos
para o humor, como comprova o estudo de Jorge Campos sobre Leviana:
Embora o humor predomine essencialmente nas frases que o autor realça
no corpo do texto, quer as frases precedidas de título, quer aquelas que surgem em
formato diarístico, de diálogo ou ainda no epistolar, a sua inclusão em Leviana
está subordinada à caracterização, acção e perfil psicológico da personagem. A
quase totalidade das frases atribuídas a Leviana é construída com a intenção
expressa de criar situações humorísticas, de nonsence, irónicas e simultaneamente
uma imagem estereotipada da mulher da pequena burguesia que se divide entre
duas existências: a vamp mundana, moderna e fútil, em contraste com a
convencional mulher de tradições, usos e costumes domésticos.1426
Mais uma vez, não associamos propriamente o humorismo de Ramón a este tipo
de estereotipização, contudo, não negamos a sua existência na novelistiva ramoniana no
âmbito da construção e caracterização de algum tipo de personagens.
O mesmo já não se aplica à greguería, cuja instantaneidade remete para a essência,
para o inesperado, cuja própria imperfeição inconclusiva, como refere Juan Alcina
Franch, não é propícia para estereotipar, mas sim para converter-se num exercício de
humildade para o criador que poderá ser vítima da sua própria vaidade.
Esta fotografía del instante que la greguería pretende ser se ha de formular
sobre una esencial participación del creador con la cosa misma para transmutarla
en la nueva realidad. “Lo inesperado, la suerte bien echada, solo estará
barajándolo bien todo, dejándonos barajar con todo y cortando por cualquier
parte”. Y nos advierte de que «todos los escritores adolecen de que no quieren
descomponer las cosas, y no se atreven a descomponerse ellos mismos, y si eso es
lo que les hace timoratos, cerrados, áridos y despreciables».
1425

Veja-se: «Ah! Como eu tenho saudades da hora leviana em que escrevi Leviana, em que eu olhava os
outros, estes e aqueles, com um sorriso permanente de desafio.». Ibidem.
1426
Jorge Campos (2017), op. cit., p. 342.
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En varias partes ha proclamado la necesidad de un arte imperfecto. […]
Su arte es un ejercicio de humildad escéptica de un nuevo franciscanismo
de las cosas. El hombre es víctima de su vanidad, se ha dado siempre demasiada
importancia y con frecuencia da por sabido todo lo que le rodea. “Deben
resolverse las cosas […] saliendo al vacío de vez en cuando, dejando entrever las
grandes plazoletas de silencio, de olvido, de tontería, de incongruencia, de luz
demasiado blanca, de espacios increados”.1427
Como é óbvio, em Leviana, não há qualquer «franciscanismo» no conteúdo
temático, nem na ambiência da obra de Ferro. Para que tenha o efeito pretendido por
Ferro, essa característica que Franch associa à greguería, não poderia predominar, pois o
humorístico que recheia a obra tem por base um estereótipo de mulher que o narrador vai
transmitindo através das suas recordações relatadas numa prosa replata «de frases com
forte carga de sensualidade ou até de um sentido acentuadamente erótico».1428
«Don Juan Alcina Franch», como aparece mencionado na edição de Gollerías
(1968) de Ramón, denota o conservadorismo dos últimos anos do Franquismo na sua
visão redundante do género greguerístico, porém, estamos de acordo com a sua visão de
que a greguería é um exercício de humildade céptica, quase franciscana, perante as coisas
o que evita qualquer tipo de estigmatização através do género, culminando, como
veremos mais à frente, numa «inocência ramoniana».
Note-se que esta inocência do género de Ramón não oculta o erotismo que se
encontra presente na obra do espanhol, o que nos leva a afirmar que seria interessante,
em estudos futuros, contrastar o erotismo do livro de contos Senos (1917)1429 de Ramón
com o desta leviana das páginas de Ferro que «não tinha sentimentos, tinha gestos»1430 e
que se decotava bem para poupar trabalho1431 ao narrador, cujas mãos usava como
espartilho1432.
Portanto, desde as primeiras páginas de Leviana, o narrador parece querer conotar
a personagem feminina a ideias curtas de horizontes («Julgando que me ofendes, dizes
que tenho ideias curtas. Nas ideias como nas saias: quanto mais curtas... melhor se
vê...»1433), estigmatizando-a à ignorância («Que grande dor de cabeça... Dir-se-ia que vou
pensar...»1434) e ao analfabetismo associado às almas simples («Tu queres, por força,
intelectualizar-me, definir-me, ler-me... Como? Como hás-de traduzir-me? A minha alma
é uma analfabeta. Não sabendo escrever, não poderá ser lida...»1435).
A sensação de vulgaridade, duma leviana de quem unicamente sobressai o físico,
acompanha-nos ao longo de toda a «novela em fragmentos» («Eu sou vulgar, muito
vulgar, sou toda a gente... É uma teimosia, da tua parte, pretender, à viva força, que eu
seja o teu ideal. Eu não sou o teu ideal, sou, apenas, o teu corpo...»1436) remete-nos para
o papel da mulher na sociedade portuguesa, de princípios dos anos 20, vista apenas como
veículo por excelência da moda («A Leviana vestia-se com violência, com histerismo,
1427

Juan Alcina Franch em Ramón Gómez de la Serna, Gollerías (estudio preliminar de Don Juan Alcina
Franch), Barcelona, Bruguera, 1968, pp. 22-23.
1428
Jorge Campos (2017), op. cit., p. 342.
1429
«Cabelos ao vento, numa discreta correria que lhe galopa os seios, some-se, em silhueta de cinema,
pelo encapotado portão da casa cúmplice...». António Ferro [1921] (1979), op. cit., p.36
1430
Ibidem, p. 14.
1431
«Porque me decoto assim? Para te poupar trabalho...». Ibidem, p. 40.
1432
«Eu não uso espartilho, uso as tuas mãos...». Ibidem, p. 67.
1433
Ibidem, p. 28.
1434
Ibidem, p. 25.
1435
Ibidem, p. 53.
1436
Ibidem.
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com sensualidade. Não se vestia com gosto, porque se vestia com todos os sentidos.
Vestidos claros, decotados, justos. Os seus vestidos eram desenhos do seu corpo. Vê-los
era vê-la.»1437) e como objeto de superficialidade dessa «humanidade artificial ao ritmo
incessantemente efémero da velocidade do tempo e do prazer de o sorver».1438
Aproveitamos para fazer um parêntese em relação a um possível revisionismo e,
até mesmo, acusação de machismo na obra que agora analisamos, algo impossível de
ocultar em várias das «Frases da Leviana».
No entanto, longe de qualquer tom acusatório, desnecessário neste âmbito, mais
uma vez, estamos perante o carácter paradoxal de António Ferro que se tornou num
adepto da ordem, promotor do espírito conservador do Estado Novo, mas (como
recordava recentemente um dos meios de maior reconhecimento da imprensa portuguesa)
cujos «devaneios, no campo dos costumes, servem-lhe de válvulas de escape para a
pressão moralista»1439 do regime que o próprio promoveu.
Tenha-se em conta que, para além de Leviana, a figura feminina sempre esteve
presente na pulsão literária de António Ferro, bastante associada à sensação e à imagem,
servindo para dar à sua escrita a capacidade de ser a representação de um século XX
cinematográfico, isto é, «pura imagem»1440. Recordem-se, a título de exemplo, As
grandes trágicas do silêncio (1917), Colette, Colette Willy, Colette (1921) ou a polémica
adúltera de Mar Alto (1924), tendo mesmo teorizado sobre a mulher contemporânea no
aforismo «Na mulher de hoje, como na arte de hoje, o corpo é o simples pretexto do
vestido.»1441.
A realidade estudada demonstra que António Ferro teve a seu lado uma mulher
totalmente oposta ao perfil da sua Leviana, cujo mérito intelectual e artístico, em alguns
estudos e declarações a que pudemos ter acesso, pode mesmo ser considerado superior ao
do líder da propaganda salazarista e que, como Filipe Luís recorda, lhe trouxe críticas até
ao final da vida. Afinal o passado estouvado dos anos 20, por mais que Ferro o renegasse
para os seus vinte anos, acabou por acompanhá-lo e ser visto, por alguns sectores do
regime salazarista, como algo impossível de redenção1442.
Apesar do que se possa associar à obra literária de António Ferro, no que concerne
a uma visão desajustada da mulher na sociedade, a sua biografia não evidencia um
carácter misógino, sendo fundamental na carreira de artistas como Beatriz Costa1443,
Maria Teresa de Noronha, Amália Rodrigues ou até mesmo da pintora Vieira da Silva,
lançada ainda nas páginas de Ilustração Portuguesa.
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Ibidem, p. 16.
Cf. António Rodrigues (1995), op. cit., p. 47.
1439
Cf. Filipe Luís (2020), op. cit., pp. 30-43.
1440
Cf. Luís Trindade (2008), op. cit., pp. 285-286.
1441
António Ferro [1920] (1979), op. cit., p. 99.
1442
Veja-se: “Até ao final da vida, criticar-lhe-ão, a ele e à mulher, a consagrada poetisa Fernanda de Castro,
as intimidades com artistas e intelectuais pretensamente homossexuais, como é o caso de Leitão de Barros
ou de Francis Graça, bailarino e chefe de trupe da companhia de dança fundada e patrocinada pelo SPN,
Verde Gaio. Ferro e Fernanda, perante o conveniente fechar de olhos de Salazar, serão, nos anos 40,
acusados de bissexualidade, mas o lado fortemente hipócrita da paroquial elite nacional não escapa à fina
análise do ditador, um razoável conhecedor da natureza humana. Enquanto lhe for instrumental, Ferro pode
ter os amigos que quiser.”. Filipe Luís (2020), op. cit., pp. 38-39.
1443
Note-se que Beatriz Costa nas suas polémicas memórias (publicadas em vários volumes após 1974 e
no início dos anos 80) sempre reconheceu por Ferro uma grande estima e amizade sendo a sua relação
bastante interessante para as relações culturais do final dos anos 30 entre Portugal e Espanha. Remetemos
para uma atuação da atriz portuguesa, em 1938 ainda em plena Guerra Civil, no Teatro López de Ayala de
Badajoz, com sucesso reconhecido, porém cujos motivos da mesma ainda se encontram por aprofundar.
Cf. Beatriz Costa, Mulher Sem Fronteiras, Mem Martins, Publicações Europa-América, p. 164.
1438
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O contexto da apologia do espírito do Salazarismo sempre remeterá para o
oportunismo do líder do SPN, porém, a sua postura em relação à presença feminina
poderia haver sido mais restritiva, como em outros regimes ditatoriais, permitindo um
certo elitismo de emancipação cultural feminina, quiçá fruto do convívio prévio com
mulheres como Ana de Castro Osório, Carmen de Burgos e, obviamente, a sua esposa,
Fernanda de Castro1444. Mais uma vez, esta dupla personalidade de Ferro, o seu carácter
paradoxal, dificulta análises lineares, portanto, feita a alusão ao tratamento da figura
feminina na sua obra, retomemos o humorismo que a ele associamos.
O humor em Leviana está associado ao lado caricato da personagem principal,
cuja frivolidade, numa certa vingança poética de realismo, levava a desprezar a arte do
narrador: «A Leviana tinha um grande desprezo pela minha arte: «Sabes fazer versos?
Melhor era que aprendesses a dançar.»1445.
No seu anonimato adjetivado de Leviana, é a ingenuidade conveniente da
personagem que contribui para as situações mais irónicas e humorísticas da obra («Parece
que é bom ter um diário. Dá a impressão que se pensa. Não me custa nada rabiscar meia
dúzia de palavras, todos os dias.»1446).
António Ferro propunha que o corpo da sua personagem fosse lido devagar e por
sinais («Os sinais do meu corpo são como os sinais dos livros: servem para marcar a
leitura. A minha carne é um livro palpitante. Prolonga o prazer da leitura. Não te
precipites: lê-o devagar.»1447), vejamos agora como António Rodrigues (1995) se propôs
a interpretar o perfil da Leviana sobre a qual se edificou esta narrativa em fragmentos:
[...] Leviana não é mais do que o permanente e intrínseco desencontro entre
a mulher vamp, mundana e burguesmente emanciapada que quer ser a menina
qualquer coisa de ‘cocotte’, de burguesinha maluca e pelintra que realmente é. Às
vezes é perversa por requinte de sedução e a maioria delas sem consequências de
virgenzinha tímida, quando está nua experimenta a impressão de estar vestida de
seda, mas «numa volúpia reles» transporta uma liga vermelha entre os necessários
da sua saquinha de mão, assalta-lhe fantasias andróginas mas é incapaz de se
habituar ao piano porque o teclado lhe lembra a dentadura dum preto que a vai
morder, tenta-se por um mês de diário enquanto escreve cartas ao amante na tábua
de passar a ferro das sopeiras e aproveita em papelotes as que dele recebe, tem
«uma religião firme, teimosa, cabeçuda» de provinciana mas cede às tentações da
carne em ‘Sexta-Feira de Paixão’ [...]. Electrizada no mesmo paroxismo não falha
um único dos elegantes espaços urbanos: os concursos hípicos, as praias do Estoril
e o teatro [...]; os bailes da Liga [...]; as matinées do Olympia prá aprender à
Bertini; no atelier do fotógrafo hesita entre o meio corpo e o corpo inteiro e na
modista reclama justiça para ele; a confeitaria onde exibe gulodice plebeia;
voluntária no clube e no ‘tea-room’ grita o chá como quem «escolhe amostras ao
balcão da Casa Africana».1448
1444

Veja-se a perspectiva de Filipe Luis em relação ao entorno feminino de António Ferro nos primórdios
do Estado Novo: “As mulheres dos artistas, entretanto capitaneadas por Fernanda de Castro, ajudam,
também, à emancipação cultural feminina: a pintora Sarah Affonso ou a corista e futura atriz Beatriz Costa
são das primeiras a abalar as empedernidas consciências eclesiásticas nacionais, frequentando os cafés da
intelectualidade, antes reservados aos homens. Na sua dupla personalidade, o regime fecha a mulher em
casa, mas dá carta branca a António Ferro para libertar meia dúzia de eleitas...”. Filipe Luís (2020), op. cit.,
p. 39.
1445
António Ferro [1921] (1979), op. cit., p. 17.
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Ibidem, p. 29.
1447
Ibidem, p. 41.
1448
António Rodrigues (1995), op. cit., pp. 71-72.
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São estes sinais do corpo da narrativa de Ferro, bem identificados por Rodrigues,
inseridos numa ambiência de frivolidade típica «de burguesinha maluca e pelintra que
[Leviana] realmente é», que nos aproximam do humorismo ramoniano.
Para destacar o humorismo, Jorge Campos alude aos estados psicológicos da
personagem, onde, através da sua existência leviana, descobre frases de diferentes
tipologias temáticas, enquadrando as retóricas, as metafóricas e as discursivas,
destacando as humorísticas, sendo que, algumas delas já se encontram citadas no nosso
estudo. Vejam-se as representativas de diversas situações como:
[...] as religiosas (“Eu rezo por devoção, quase por vício. Sempre gostei de
falar muito sem dizer nada”); as sociais (“Estreei hoje um vestido. Se o quiseres
ver, estará amanhã exposto, toda a tarde, na matinée do Olímpia” [...]); as
sentimentais ou sensuais ([...] “Tenho um sinal no peito esquerdo. Dir-se-ia que
andou alguém em estudos, buscando o ponto mais alto...”, [...]); as metafóricas
(“Os beijos são as migalhas da carne...”, “As tuas mãos são como gatos caseiros,
aveludados, perversos: se as não afago, arranham-me...”; [...]); as levianas (“Gosto
de olhar para todos, e que todos me vejam. . . Os meus sorrisos são prospectos que
distribuo...”); as eróticas (“Há bocas que se experimentam a ver se servem umas
às outras.”); as literárias (“Li hoje um soneto teu. Aquilo era comigo?”); as
humorísticas (“Estás tão desejoso de dar o laço? Olha...Ata-me aí a fita do
sapato...”, “Não me fales em rompimento... Acho atrevida a proposta... e, além
disso, a mamã pode ouvir-te...”, “diz às tuas mãos que estejam quietas: hoje não
recebo visitas”), as dialogadas “– Colada ao corpo minha querida...Justa, o mais
justa possível... Eu venho à modista, como a um tribunal, pedir justeza, pedir
justiça para o meu corpo...”).1449
São este tipo de frases soltas que Ferro colocou na boca da sua Leviana, a par de
alguma aforística de Teoria da Indiferença, que levaram António Sáez Delgado (2007) a
identificar uma proximidade do tom geral das «greguerías de Ramón»1450 na escrita do
português e não estranhar uma proximidade de interesses entre os nossos autores,
atualmente, reforçada com o nosso estudo. Fê-lo da seguinte forma, sendo subscrita e
reafirmada a sua perspectiva, em 2017, por Jorge Campos1451:
Así, en Teoria da indiferença encontramos aforismos como:
Os vestidos são os cartazes do corpo.
Na religião católica só aceito como dogmas – as catedrais.
Os burgueses são os etcéteras da Vida.
A Vida é a digestão da Humanidade
y en Leviana Ferro coloca em boca de su protagonista frases sueltas como:
Que grande dôr de cabeça... Dir-se-ia que vou pensar...
Não, não... É escusado. Sou incapaz de me habituar ao piano... O
teclado irrita-me: lembra-me a dentadura dum preto... Se me vai morder
os dedos?
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Jorge Campos (2017), op. cit., p. 342.
Cf. Antonio Sáez Delgado (2007), op. cit., p. 153.
1451
Cf. Jorge Campos (2017), op. cit., p. 350.
1450
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que no se sitúan, critérios de valor aparte, muy distantes de greguerías
ramonianas como:
Como daban besos lentos duraban más sus amores.
Ponerse calcetines al revés es ir hacia atrás en vez de ir hacia
delante.
Los haikai son telegramas poéticos.
El Coliseo em ruinas es como uma taza rota del desayuno de los
siglos.
Era tan moralista que perseguía las conjunciones copulativas.1452
Não nos afastamos da perspectiva de Sáez Delgado, fundamental para o retorno
da figura literária do português para a esfera dos estudos ramonianos, ao encontrar
afinidade estética entre o género greguerítico na obra aforística de António Ferro. São
inegáveis os ecos de greguerías em Leviana, contudo, parece-nos que tal ressonância não
se materializou na produção do género e o próprio humor presente na obra de Ferro, não
lhe garante o estatuto de herdeiro de Ramón, pois o humorismo do espanhol, como
demonstram vários dos estudiosos aos quais aludimos nestas páginas, é rico em subtilezas
e não se esgota em tópicos de futilidade mundana.
Duvidamos que Leviana tenha sido idealizada para causar impacto humorístico,
encontramos mais familiaridade com a paradoxal ironia de Ferro nas suas primeiras
crónicas para O Século, as «Cartas do Martinho», onde criticava a pseudointelectualidade
de café a partir do seu escritório nas mesas do próprio Café Martinho.
Subscrevemos a tese de Leviana ser «um bom exercício de inclusão humorística,
ao qual o leitor certamente adere com facilidade»1453. Para Jorge Campos, este parece ter
sido o «molde equilibrado» que António Ferro encontrou para tratar, de forma
aparentemente frívola e divertida, a sua época, ele próprio um exemplo do ideal de
homem moderno e paradoxalmente paradigmático da superficialidade1454, tal qual como
a personagem principal da sua «novela em fragmentos».
Por sua vez, já a distanciarmo-nos do âmbito humorístico, parece-nos pertinente
mencionar como António Rodrigues extrapola as características da personagem feminina
de Ferro à leviandade da capital, recorrendo, inclusivamente, à capa de Leviana (desta
vez da autoria de António Soares) para ilustrar uma «irrecomendável Lisboa», marcada
pelo final da Primeira Guerra Mundial, conflito no qual, ao contrário do país vizinho,
Portugal participou com o seu Corpo Expedicionário1455.
O contexto de pós-Primeira Guerra Mundial, determinante para o imaginario dos
anos 20 em Portugal, seguramente influenciou as opções estéticas de Ferro (recorde-se
que o próprio cumpriu o serviço militar no contexto do conflito em território colonial
português, em Angola), que, apesar de conhecedor do género ramoniano (e até supormos
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Antonio Sáez Delgado (2007), op. cit., pp. 153-154.
Jorge Campos (2017), op. cit., p. 343.
1454
Ibidem.
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Veja-se: “Tipo social da irrecomendável Lisboa real mas também arquétipo da desejada Cidade
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acabava por confessar ao seu autor [...]. Mas a melhor marcação do libertador tempo intenacional do pósguerra em Leviana, está na sua fortíssima ambiência sensual ou antes sexual, a culminar no Club à da
bacanal: «Os corpos roçam-se, escorregam, viscosos como moluscos... Não há formas. Há um vulcão de
carne em erupção... Aqui, ali, além, nos vãos das janelas, adivinha-se o tango das mãos nervosas... Há bocas
que se experimentam a ver se servem umas às outras...»”. António Rodrigues (1995), op. cit., pp. 72-73.
Veja-se a reprodução da capa de Leviana na Figura 12 dos anexos.
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conhecer pessoalmente o próprio Ramón, desde 1916, mas ainda sem os laços de amizade
posteriores a 1921), parece decantar-se pelo Futurismo e pelo Dadaísmo, claramente
ismos mais afins à «vertigem típica da sua palavra», à megalomania e ao perfil que foi
cultivando até se tornar líder, nos anos 30, da máquina de propaganda do espírito
salazarista.
No ensaio António Ferro – A idade do Jazz-Band, centrado principalmente no
livro-síntese de Teoria da Indiferença, António Rodrigues evidencia a influência do
Futurismo em Ferro1456, na senda de Álvaro de Campos e de Almada Negreiros, que
marca o seu perfil literário e se materializa no manifesto Nós que o próprio Ferro retiraria
do mercado e omitiria da sua bibliografia1457.
A ensaística de Rodrigues é um dos suportes teóricos que afasta Ferro dos
pressupostos estéticos de Ramón, através de «cinco vectores essenciais» que confluem
claramente para a estética futurista de Marinetti ou, até mesmo, para o Dadaísmo. Notese que não partilhamos esta ambiência dadaizante mencionada pelo autor, pois, ao
atendermos às palavras de Ferro, fascinado pelo ambiente parisino, parece-nos mais
lógica a confluência com o Surrealismo de Joseph Delteil do que com o Dada de Zurique.
No entanto, dados os pontos de convergência entre Dadaísmo e Surrealismo no seio das
vanguardas literárias, tenhamos em consideração este excerto do referido ensaio como
uma perspectiva resumo a rematar este capítulo:
[Existem] evidentes referências futuristas de Ferro [...]: na Teoria da
Indiferença. De facto [...], a apontada ambiência dadaizante do livro-síntese da
acção de Ferro, não esconde a origem futurista dos seus cinco vectores essenciais;
- uma individualidade em movimento contínuo, dinâmica, devoradora, hedonista,
condutora, arrogante, arquétipa, poderosa e anti-passadista, porque socialmente
afirmada enquanto acção progressiva, cosmopolita, megalómana, elitista e fideísta
num militarismo dos vencedores; uma acção sociologicamente orientada para uma
cultura urbana, de multidões, estruturada por uma ideologia global que conjuga a
arquitectura, o bailado, o cinema, a escultura, a estética, o jornalismo, a literatura,
a música, a pintura, a poesia, a política e o teatro, na edição total de uma nova e
promissora Idade do Ouro; uma Idade virtualmente elogiada [...], num registo
publicitário de conferências, de manifestos, de reportagens sensacionais e
crónicas-maquettes, por um obsessivo sentido crítico e uma linguagem leonina,
enfática, [...] excessiva na ironia e no escândalo procurados [...]; uma linguagem
telegraficamente invadida pelo domínio visual, sonoro e táctil, na consciência de
traduzir a instantânea multiplicidade dinâmica do real e de também assim querer
adaptar-se à nova Idade transfigurada pela Cidade mecanizada, mitificada nas
imagens sintéticas dos seus Objetos-arquéticos, numa vida dominada e intuída
pelo espírito da matéria; o inequívoco primado da Vida na quebra das fronteiras
entre esta e a arte, que exalta um novo mundo desumanizado na sua sensibilidade
artificialmente criada, a dominar o real pelo voo heróico do Homem omnipresente
na sua veloz sobrevivência triunfal.1458
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Veja-se: «Marinetti é um boxeur de ideias.», repetido no manifesto Nós. António Ferro [1920] (1979),
op. cit., p.158.
1457
António Rodrigues (1995), op. cit., p. 92.
1458
Ibidem, p. 95-96.
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3.7. Lirismo e Ingenuismo
«Eu quisera encerrar toda a minha Arte e toda a minha Vida apenas numa frase.
O mais belo Artista será aquele que menos palavras disser... Um nome vale, às vezes,
uma obra...»1459. Estamos perante um aforismo de Ferro, retirado da terceira parte, «Dos
Deuses e de Mim», de Teoria da Indiferença, cuja aspiração se acabou por materializar
no seu próprio legado literário, pois, efetivamente, o nome de António Ferro acabou por
superar a sua bibliografia como escritor, sem sequer nos cingirmos à sua prosa modernista
dos anos 20.
Ramón, por sua vez, parece-nos que conseguiu encerrar toda a sua «Arte» e toda
a sua «Vida» apenas numa frase: «na sua querida greguería»1460. E fê-lo com gratidão
pelo género que criou e começou a praticar ainda na sua infância, na madrilena «calle de
la Puebla», como podemos constatar no seu célebre prólogo às Greguerías definitivas em
1960:
Gracias a las Greguerías he vivido, he conferenciado, he viajado, he tenido
contraseña universal.
En realidad, me dedico a la greguería desde mi niñez, y al ama de cría ya
le lanzaba greguerías. […]
La cosa sucedió en el piso primero derecha de la casa número 11 de la calle
de la Puebla, en la villa y corte de Madrid.1461
Com a devida consideração pela totalidade da obra de Gómez de la Serna, ampla
e variada, como sabemos, a greguería adquire uma importância vital à qual o próprio
autor reconhece estatuto universal, extrapolando o cânone literário espanhol.
Porém, encarreirado na definição de um género que «se atreve a definir o que não
se pode definir, a capturar o efémero, a acertar ou a não acertar o que pode estar em
ninguém ou poder estar em todos»1462, assume que as greguerías são mais próprias de um
literato do que de um poeta:
Las greguerías son cosas más de literato que de poeta, de literato que tiene
en estudio la parte áspera y densa de la vida, la poesía vital, lo insimplificable por
la poesía, lo que en vez de mover el anhelo panteoniza en cierto descanso el alma
y la cerciora sin dispararla.1463
Não se confunda esta afirmação de Ramón, mais favorável ao espírito do literato
do que ao do poeta para capturar o espírito do seu género, como uma negação do lirismo
da greguería, pois, se tal fosse a intenção do seu criador, estaríamos perante uma negação
do lírico através do lírico. Por outras palavras, Gómez de la Serna estaria a negar uma
função poética do seu género socorrendo-se de procedimentos técnicos apanágio do
lirismo.
1459

António Ferro [1920] (1979), op. cit., p. 204.
Aludimos a uma referência de Ramón ao seu género já na recta final da sua vida: «Mi querida greguería,
cada vez más leja a la vulgaridad, es cacería ideal para un alma libre y que no cree en las pequeñeces que
son las llamadas cosas grandes.». Ramón Gómez de la Serna (1957), op. cit., p.17.
1461
Ramón Gómez de la Serna [1960] (1990), op. cit., pp. 48-49.
1462
Atente-se ao original ramoniano: «La greguería es el atrevimiento a definir lo que no puede definirse,
a capturar lo pasajero, a acertar o a no acertar lo que puede no estar en nadie o puede estar en todos.».
Ibidem, p. 51
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Ibidem.
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Em maior ou menor medida, e com certa frequência, o lirismo é um dos elementos
mais importantes de significação da estrutura do género greguerístico. Afirmação de
César Nicolás, por nós subscrita, ao salientar que «podemos hablar del lirismo como
constante funcional, de tipo semiótico, que actúa significativamente en la estructura de la
greguería».1464 Eis mais uma divergência estética que consideramos existir entre os
nossos autores.
Note-se como o lirismo ramoniano faz com que, por vezes, a greguería se
converta num minúsculo e puro poema em prosa («Salió al jardín porque necesitaba una
ducha de estrellas» ou «El ruiseñor es la herida de amor de la noche», por exemplo),
sendo uma característica que tende a recalcar e a exaltar a dimensão puramente poética
da imagem. Portanto, nestes casos, a função da greguería não é outra se não o encarnar,
na sua plenitude e pureza, de uma dimensão estricta e tipicamente lírica do mundo.1465
Tal como anteriormente referimos, através da óptica de Santiago Prieto Delgado,
a própria praxis da greguería denuncia cargas de lirismo com frequência, principalmente
através dessa parcela fundamental da fórmula greguerística, a metáfora, sem a qual o
género não se pode conceber.
Ao contrário de António Ferro (a um nível do qual cremos não se aproximar do
seu congénere), Ramón metaforiza o mundo como uma maneira luminosa de explicá-lo,
sendo o recurso à metáfora o caminho comum, quer ao literato, quer ao poeta, para
encontrar e expressar semelhanças não evidentes, muitas vezes insólitas e repletas de
humorismo, desse mesmo mundo.
Esta característica edifica o que alguns consideram a mais alta missão de um
autor1466, neste caso de um poeta, uma vez que acerca o papel da criação ao sagrado.
César Nicolás apresenta-a como uma particularidade semiótica do género ramoniano
bastante reconhecida pela crítica que lhe reconheceu particular inteligência1467 numa
combinação de engenho, humorismo e, muito importante para a nossa perspectiva futura,
ingenuismo.
Recordemos como os vectores essenciais, identificados por António Rodrigues
(que estabelecem pontos de contacto entre o Futurismo e, num sentido mais lato, a prosa
modernista de Ferro), promovem a individualidade dinâmica, «devoradora, hedonista e
arrogante», sem pudor em estereotipar e estigmatizar através de personagens como a de
Leviana, algo que não se adapta a esta característica funcional, e fundamental, do lírico
que determina o género ramoniano e se encontra implícito genericamente ao fenómeno
greguerístico.
De novo, o estudo sistemático de Ramón y la Greguería: Morfología de un género
nuevo (1988) assume-se basilar para o nosso contraste estético, pois se a característica
funcional do lirismo determina as greguerías e coabita genericamente nos restantes
atributos (como função semiótica mais ou menos confundida com os procedimentos
poéticos que lhe servem de apoio e, com frequência, «absorvem» a sua morfologia), devese ter bastante em conta que a própria estrutura do fenómeno greguerístico é oriundo da
tensão, e das oscilações genéricas, entre a poesia e a prosa, alcançando uma ambiguidade
e fusão características, sendo que Nicolás eleva mesmo a greguería a um género tricéfalo:
1464

César Nicolás (1988), op. cit., p. 122.
Ibidem, p. 123.
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Recordamos, uma vez mais, Francisco Umbral, cuja intertextualidade lírica da greguería é evidente na
sua obra e na sua preocupação em salvar, a par de outros, o nome de Ramón do olvido implacável da
erudição. Veja-se: «He salvado mejor que nadie a unos cuantos hombres españoles, Larra, Lorca, Ramón,
Ruano, Valle, están más vivos en mí que en ningún outro, pero me dejarán morir con ellos entre el fichero
del erudito sentencioso y la estantería interior de librero o el editor barzoneantes.». Francisco Umbral, Un
ser de lejanías (prólogo de Santos Sanz Villanueva), Barcelona, Austral, 2015, pp. 58-59.
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César Nicolás (1988), op. cit., p. 123.
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prosa, poesia e a união de ambas, ou melhor, «un dragón polimorfo que se constituye al
realizarse y combinarse un determinado número de funciones»1468.
Esta perspectiva apresenta-nos a greguería como um género tricéfalo, polimorfo
entre prosa, poesia e a união de ambas. No entanto, a prosa modernista de Ferro (note-se
que excluímos lirismos associados a outras obras fora deste âmbito estético) caracterizase por uma descontinuidade que associámos ao «estatuto de máximas, de pensamentos
ou mensagens».
O desígnio, no mínimo, comunicativo de uma individualidade indiferente de
Ferro, diferenciada de um sujeito lírico que podemos encontrar em algumas greguerías,
permite-lhe partilhar com o género de Ramón algum engenho, instantaneidade e até
humorismo, contudo, não evidencia o último elemento (quanto a nós dissonante) entre as
afinidades estéticas dos nossos autores e que se encontra numa «arte ingénua» de Gómez
de la Serna, sem qualquer tipo de «batota» ou segundas intenções.
A revelação súbita, instantânea, inerente a outros movimentos da vanguarda, é o
resultado estético, herdado de Baudelaire, Rimbaud e Schopenhauer, do fascínio pelo que
de mortal e efémero há na vida.1469 Tal como no género japonês do haiku, o foco
instantâneo do género greguerístico fixa-se num aspecto intensamente dinâmico do
objeto, imobilizando o mundo físico e temporal num ponto específico onde habitará a
greguería. Na ausência de movimento, de imaterialidade e atemporalidade é impossível
o artista ser trapaceiro ou ocultar segundas intenções. Não há qualquer tipo de emboscada
para além do momento presente.
Paradoxalmente, esta atemporalidade é terreno fértil para se cair na cilada da
nostalgia (e da saudade que ambos autores teorizaram1470) e somos conscientes da
greguería de Ramón ser um vasto território com horizontes de animismo infantil,
pensamento mágico e até angústia existencial, porém, o ingenuismo remete-nos para uma
pureza incorruptível da sua vocação literária1471, algo que, segundo o nosso estudo, o seu
congénere português não manifestou. Na prosa modernista de Ferro encontramos,
claramente, mais espontaneidade do que ingenuidade («Ser espontâneo é ser
inconsciente.»1472), contudo sem vestígios de qualquer inconsciência.
Por sua vez (e contextualizado nos anos 20 comuns à cumplicidade entre ambos
os nossos autores), o criador da greguería deixava testemunho nas páginas de La sagrada
cripta de Pombo (1924) que «Haré un arte ingenuo, pero sin trampa. Bien podrán
descansar en él los que estén cansados de penetrar en los otros artes más complicados»,
insistindo «¿Yo? ¿Yo? Sombra simpática de mí mismo. Siempre sospecho que todo lo vi
reflejado en regatos límpidos y brillantes de agua natural. Todo es a lo más reflejo en la
cisterna interior. Reflejo profundo, sentido, inexcusable y nada más», até rematar com a
sinceridade simpática que o caracteriza, afirmando que «Por lo menos me he creado la
sincera inocencia literaria del mundo. Eso está tan arraigado y ya nadie ni nada podrá
evitar que hasta la muerte quede plantada en mí esa inocencia saturada que no deja sitio
a ninguna lobreguez. Es lo único que he fundado en mí y de que soy dueño feliz»1473.
César Nicolás recorda outras perspectivas que associam a inocência de Ramón a
«inconsciência de iluminado», a «êxtase infantil», «infantilidade manifesta no
ramonismo», «optimismo sublimado em pureza literária» fruto de uma «ingenuidade
1468

Ibidem, p. 124.
Ibidem, p. 126.
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Veja-se a aforística de Ferro, em Teoria da Indiferença (1920), subordinada a saudade que nos parecem
ecos da futura propaganda do Estado Novo: «A Saudade é o diário da Alma – as memórias do Espírito...»
e «Saudade é o lugar-comum da Raça.». António Ferro [1920] (1979), op. cit., pp. 37 e 40.
1471
Cf. César Nicolás (1988), op. cit., pp. 129-130.
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radical de Ramón»1474. Todos estes argumentos convergem numa modernidade típica de
Ramón Gómez de la Serna, fundamentada pela sua «virginidad» tida como pouco apta
para imitadores a quem lhes falta, socorrendo-se das palavras de Camón Aznar, «la
ingenuidad, la divina tontería de las [greguerías] del maestro»1475.
António Ferro orgulha-se da amizade com Ramón publicamente, mas, apesar de
uma certa excentricidade do português, tendencialmente individualista e egocêntrica, o
jovem literato António Ferro não logra a ingenuidade do olhar ramoniano e não nos
provoca qualquer identificação com «la divina tontería» das greguerías de que fala
Camón Aznar. «Si la Greguería letrada puede ser buena, la Greguería ingenua suele ser
mejor.»1476 são palavras de Ramón que podemos trazer para o nosso campo de
investigação. Se Ferro praticou o género ramoniano ficou-se pelo letrado, pela tentativa
de chegar à greguería através da erudição, não chegou ao auge do ingenuismo, do
disparate inocente, naïf, em osmose com o lirismo.
Em suma, o lirismo e o ingenuismo de Ramón são indissociáveis e ao prestarmoslhe a devida atenção vemos como é um elemento diferenciador da estética dos nossos
autores. O leitor poderá lograr uma experiência de maior ou menor identificação com a
greguería, uma vez que o género ramoniano, mesmo abdicando do estatuto de frase
lapidária ou de adágio, evoca, como a poesia, encontros ou experiências manifestamente
universais, apesar da sua singularidade ou raridade. Veja-se:
Junto a lo extraño de su intención y rareza de su enfoque, la greguería es
lo nuevo, y nace con vocación universal y objetiva. El yo es, por proporción, muy
escaso, salvo quizá en las primeras manifestaciones del género ([…] “A mí lo que
me duele es el ventanillo del corazón”). Y aunque pueda dar lugar a greguerías
emotivas y notables - a veces autobiográficas -, es, en general, poco
representativo. Y no es gratuito insistir en este detalle: la normal ausencia del yo
lírico subraya ese fondo interpersonal y objetivo del género, aun en sus
realizaciones es más irracionales o poéticas, destacando su sentido analítico y la
pluridimensionalidad del enfoque. Pero además constituye una muestra elocuente
de su vinculación a los ismos y a las corrientes del arte deshumanizado, entre las
cuales - como indicaba Ortega - la greguería ocupa una posición singular y
privilegiada, como típico exponente de las coordenadas estéticas de una época que
se prolongó durante más de veinte años.1477
A aforística (e a prosa modernista) de António Ferro guiou-se por muitas das
coordenadas estéticas da época e não temos dúvidas que se orientou, em determinados
períodos, pelo azimute traçado por Ramón. No entanto, não seguiu o mesmo rumo do
espanhol, sucumbindo, de acordo com a nossa perspetiva, ao «ego forjado»
convenientemente pelo literato e que acabaria por suplantar a obra literária através dos
meandros da manipulação propagandística.
O criador das Greguerías, por sua vez, desde cedo manifestou a tendência a diluir
o seu ego no seu género. Normalmente, prima pela ausência o seu olhar lírico expresso
na primeira pessoa do singular. Ao contrário da obra modernista de Ferro, a originalidade
de Ramón manifestou-se no facto de a sua greguería não necessitar de sujeito de
enunciação para expressar todo o seu fulgor e, da mesma maneira, possibilitar
identificações alheias, sendo este um exemplo paradigmático do foco ramoniano.
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Sem um olhar ingénuo, virgem, como anteriormente vimos caracterizada a ótica
de Gómez de la Serna, é difícil fixarmos a nossa atenção na casualidade. A aparente
indiferença de António Ferro, a isolar-se em si próprio1478, através da sua promoção como
literato, não é propensa ao acaso fora do âmbito do culto da sua personalidade e da sua
própria autoestima.
Eis outro matiz que Ferro não partilha com Ramón e que José Camón Aznar
(1972) (em tradução de Júlio Henriques) usa para analisar o legado do espanhol e que
podemos encontrar na versão portuguesa de El Doctor Inverosímil. Para Camón Aznar, o
derradeiro descobrimento ramoniano é a casualidade que, em última instância, se
traduzirá numa «imensa liberdade» para entender o mundo e recriá-lo «liberto de
planificação»:
A grande descoberta de Ramón é a casualidade. Antes dele, tudo aparecia
argumentado e decidido. Tudo saturado de previsão, de começo e fim. Ramón
estendeu sobre o mundo uma imensa liberdade, porque isso a que chamamos
casualidade é o universo liberto de planificação, o instante em que surpreendemos
a pirueta de cada ser, o seu salto no vazio. E nesse seu reconhecimento do acaso,
que é identificação mais do que culto, reside a explicação da ausência duma
doutrina metafísica em Ramón. Com uma inocência paradisíaca, com os olhos não
humilhados por qualquer pecado, vai recolhendo nas suas páginas tudo o que
encontra, sem o hierarquizar, porque para ele tudo se mostra igualmente precioso.
Aquilo que o romantismo fizera com as pessoas, Ramón vai derramá-lo
sobre todas as coisas. O eixo da sua literatura reside numa osmose entre
consciência e o mundo exterior, sendo por isso as novelas ramonianas narrativas
sem princípio nem fim.1479
Mais uma vez, somos confrontados com «uma inocência paradisíaca», com os
olhos de Ramón imaculados de «qualquer pecado», o que lhe possibilita ir «recolhendo
nas suas páginas tudo o que encontra», sem «hierarquizar», porque para o pai das
greguerías «tudo se mostra igualmente precioso».
A atenção à casualidade por parte de Ramón choca com o desinteresse de Ferro
em frases como «Não nos devemos importar com os outros. Os outros são figuras que
passam, silhuetas, farrapos que nos servem de fundo...»1480 que remetem os incautos para
essa tese, denunciada por Margarida Acciaiuoli, de que Ferro seria apenas um phraseur.
Admitamos, então, que este aforismo de Ferro é apenas fruto de um
experiencialismo separável da ideia de fundo, algo que Acciaiuoli igualmente admite1481
na estética literária do futuro líder do SPN, mesmo assim não se prova qualquer atenção
do português mais além da «sua obsessão pelo efeito das palavras» que a académica usou
para o retratar.
No campo da obsessão ambos autores confluem novamente, mas, à semelhança
de capítulos anteriores, fiquemo-nos pelos estudos literários e deixemos de parte análises
psicológicas. Portanto, para entendermos qualquer possível legado da greguería em
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Reiteramos: «A minha indiferença isola-me. Só me conheço a mim... por isso, só me admiro a mim...».
António Ferro (1920), op. cit., p.185.
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Camón Aznar em Ramón Gómez de la Serna [1921] (1998), op. cit., pp. 243-244.
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António Ferro [1920] (1979), op. cit., p.195.
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Veja-se «as palavras e as ideias eram, para ele, inseparáveis. Isto não significa que não se aplicasse no
efeito das palavras ou que não se servisse delas para experimentar as suas ideias». Margarida Acciaiuoli
(2013), op. cit., p.16
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António Ferro, devemos ter em conta outras associações, como as que aqui tentámos
fazer, que apresentaram tanto traços comuns como marcas distintivas.
De facto, não encontramos sinais evidentes de ingenuismo ramoniano em António
Ferro, o que não exclui possíveis associações culturais típicas da infância e do universo
da casualidade, na prosa do mesmo, mas insignificantes para a nossa investigação. Como
outrora, no âmbito do animismo, reiteramos que não se vislumbram dimensões e
conceções maravilhosas do mundo em Ferro (ou do próprio universo infantil do
português), não nos sendo possível constatar a existência de qualquer retorno à pureza
original da infância.
Em síntese, ao contrário das greguerías de Ramón, não subscreveríamos, nem
afirmaríamos para a escrita fragmentária e aforística de António Ferro o que se associa
ao género ramoniano e ao perfil do seu criador1482. Por outras palavras, e mais
concretamente, a prosa modernista de António Ferro não se nos «oferece como um sorvo
de água fresca, vinda do poço de um homem bondoso, ingénuo e roussoniano». Sem
qualquer juízo de valor para além da análise literária, evidenciamos que a forma, o estilo
e o conteúdo das mais emblemáticas obras modernistas de António Ferro passíveis de se
associarem ao ramonismo, primam pela intenção de manifesto, pela afirmação pessoal e
artística do seu autor, não encobrindo um «ismo» apanágio do português e que a nossa
perspetiva não permite vincular à estética de Ramón Gómez de la Serna: o egocentrismo.
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Veja-se: «Paradigma del arte de vanguardia, la greguería también nos ofrece el sorbo de agua fresca,
venida del pozo del hombre bondadoso, ingenuo y roussoniano.». César Nicolás (1988), op. cit., p. 131.
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4. CONCLUSÕES
Exposta a nossa investigação e a nossa linha argumental, chegámos ao apartado
das considerações finais que dividiremos em duas partes. Isto é, uma primeira inerente
aos anos de cumplicidade entre Ramón Gómez de la Serna e António Ferro
(compreendidos entre 1915 e 1933) e, uma segunda parte, relativa a possíveis influxos
ramonianos em Teoria da Indiferença (1920) e em Leviana (1921) da autoria do
português.
A análise da bibliografia ativa de Gómez de la Serna, para além de nos ajudar a
confrontar e atestar variadíssimos dados cronológicos e biográficos, comprovou Ramón
como paradigma de um originalíssimo iberismo cultural, sui generis como tivemos
oportunidade de afirmar, presente, principalmente, nas páginas de Pombo (1918), de El
Torero Caracho (1926) e na crónica/ensaio «Esencia de Portugal» (1933), publicada no
periódico argentino La Nación.
Salientamos que o iberismo cultural de Pombo (1918), baseado num período de
pós-implantação da República em Portugal (que podemos centrar nos anos de 1915, 1916
e 1917, com forte influência de Carmen de Burgos na perspectiva de Ramón sobre o país
vizinho), é relativamente conhecido e já fora alvo de alusões ou de alguns estudos formais
no passado. Porém, o mesmo não se pode afirmar para El Torero Caracho e para «Esencia
de Portugal». Relembramos que, na obra protagonizada pelo matador de touros Caracho
e o seu rival Cairel, Gómez de la Serna aborda ironicamente um iberismo de índole mais
política para terminar, recorrendo à terminologia taurina, «al alimón», anulando qualquer
tipo de rivalidade entre ambas nações, evocando tal convicção pela boca do protagonista
frente a uma praça repleta de aficionados da capital espanhola e, posteriormente,
«lidando» com o mesmo argumento na cidade de Lisboa, onde «a arte de tourear» assume
contornos especiais, fruto de uma luz particular lisboeta já bem conhecida no âmbito
académico e dos leitores de El novelista (1923) e La quinta de Palmyra (1923), obras às
quais também tivemos oportunidade de lhe dedicar a merecida atenção.
Em «Esencia de Portugal», mais uma vez, a presença da capital portuguesa é
determinante para a perspectiva de Gómez de la Serna sobre uma certa portugalidade
(redundante como pudemos comprovar), denunciado alguns laivos desse iberismo
cultural iniciado em Pombo e reiterado, com bastante humor e ironia, em El Torero
Caracho, fundindo-se agora no que acabámos por denominar «saudades de Ramón»,
agravadas certamente pelo sonho gorado de escrever «las novelas insospechadas» com o
Atlântico como pano de fundo do seu imóvel do Estoril.
O tom ensaístico desta «Essência de Portugal», um país insular dentro de um
espaço peninsular, prova como Ramón assumiu uma distância quase oceânica entre o país
onde nasceu e o país que o acolheu durante a época de El Ventanal. Em suma, um Portugal
mais propenso à mitologia da Atlântida do que à mitologia peninsular, tendencialmente
lírico, que o autor sente tão distante, tão diferente, da sua pátria natal. Tal como em El
Torero Caracho, nesta publicação para La Nación bonaerense encontramos uma certa
desaprovação da mitomania portuguesa, porém, sem se decantar por qualquer perspectiva
nacionalista, evidenciando igualmente uma surdez espanhola nada abonatória, mantendose assim nesse patamar de liberdade típico de Ramón para observar e outorgar, base do
seu olhar desprendido e declarado numa obra que atingiu estatuto de ismo e se assumiu
como cânone literário das letras hispano-americanas.
Só a mundivisão de Gómez de la Serna (permita-se-nos a expressão de «iberismo
de cariz humorista») pôde conceber o povo português como uma «estria» colada às costas
de Espanha por um «sindetikon de lava» incrustado através do ímpeto, que, em caso de
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necessidade, se poderia separar mediante o uso de um cinzel especial (o «escoplo pilón»),
apto para separar os dois povos e meter mar pelo meio. Esta imagem humorística de um
Portugal «romântico-atlante», colado pelas costas de uma Espanha mouca como uma
porta, foi a perfeita introdução para uma rotunda declaração de desinteresse de Ramón
por qualquer tipo de união entre os dois países. Desinteresse esse em prol de uma visão
artística, com um conhecimento profundo da realidade cultural cosmopolita portuguesa,
apenas dedicada a «sorver o carácter costeiro» de um país que acabou por considerar uma
«espécie de Austrália próxima».
Aproveitamos esta síntese do iberismo peculiar de Gómez de la Serna, carregado
de ironia e claramente comprometido apenas com a sua arte, para evidenciarmos o que
nos parece ser uma ausência de cumplicidade ideológica entre os nossos autores. É óbvio
que não podemos afirmar um total apolitismo por parte do espanhol (assumimos aspectos
meramente circunstanciais e não doutrinários), contudo, ao contrário de António Ferro, a
forte individualidade de Ramón deixou bem claro (remetemos para a «Encuesta a la
juventud española» em La Gaceta Literaria) que o seu estatuto de literato o faz estar por
cima da política, o que não lhe invalida uma posição de observador crítico, pois o
verdadeiro literato, desinteressado, só assume um único programa, o do verdadeiro
compromisso com a sua arte.
Por sua vez, a apetência para a política por parte de António Ferro é extremamente
evidente em todas as páginas da nossa investigação, daí que esse perfil apareça
embrionário em paralelo ao de escritor modernista e ao de jornalista (com estatuto de
enviado-especial) durante os anos 20, acabando por ser suplantado, a partir dos anos 30,
pelo o seu total compromisso com a Política do Espírito do regime instituído por Oliveira
Salazar. No entanto, a relação pessoal de António Ferro cimentada com Gómez de la
Serna, principalmente nos anos de El Ventanal e atestada pelo nosso estudo epistolar,
possibilitou-nos vincular o nome do português a um dos mais importantes projetos
literários e jornalísticos da Vanguardia espanhola liderado por Giménez Caballero.
Trata-se do vínculo à La Gaceta Literaria, relativamente pouco explorado no
âmbito dos estudos ibéricos, que trouxe António Ferro para as páginas da gazeta de
Giménez Caballero, com um «António Ferro en Madrid» de portada, granjeando-lhe
posteriormente o cargo de codiretor de La Gaceta Portuguesa (em conjunto com Ferreira
de Castro), desvelando-se assim mais um importante vértice de cumplicidade entre os
nossos autores. Por outras palavras, trouxe-se à luz documentação que nos permitiu
asseverar uma relação epistolar paralela de Ferro com o polémico diretor de La Gaceta
Literaria, que encontraremos vinculado ao regime franquista.
Este ponto de convergência entre Ramón e Ferro encontrado em Giménez
Caballero ajudou-nos a aprofundar a hipótese de António Ferro haver sido o discípulo
português de Gómez de la Serna (suposição avançada por Fidelino de Figueiredo, em
1928, aquando do seu exílio em território espanhol) e aceder a Circuito imperial (1929)
do diretor de La Gaceta Literaria, publicação onde nos foi possível encontrar, de novo,
a figura intelectual de Ferro, com ainda mais elogios à sua produção literária, nas páginas
que Caballero lhe dedica em exclusiva no subcapítulo «Planos y políedros», relembrando
este ser um «amigo antiguo y leal de Gómez de la Serna».
Ramón também está bem presente nesta «Etapa Portuguesa» do périplo imperial
de Caballero, sendo mencionado como um «gran morador y enamorado» de Portugal
entre lusófilos do calibre de Pérez de Ayala, Ramiro de Maeztu ou Eugenio d’Ors. O
espanhol é também enunciado por Giménez Caballero como membro de uma «tercera
etapa de la comprensión española de Portugal», obtendo mesmo o privilégio de encabeçar
este terceiro período que desfila por entre vários parágrafos de um subcapítulo homónimo
(«Gómez de la Serna») reproduzido nas páginas do presente estudo.
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Ainda não nos pronunciaremos se, esteticamente, é possível afiançar António
Ferro como o discípulo português de Gómez de la Serna, aceitamos sim que a sua relação
pessoal acabou efetivamente por ser de estreita camaradagem, sendo iniciada em 1916 à
mesa do Restaurante Montanha (com alguns daqueles que seriam conhecidos como os
«Novos»), aprofundada através de 29 missivas enviadas por Ramón entre 1921 e 1931
(algumas num tom bastante confessional como as que nos remetem para a venda de El
Ventanal, a título de exemplo), corroborada pela entrevista «entre dois íntimos que têm
de fingir que não se conhecem» de António Ferro a Ramón para o Diário de Notícias em
1924 e reivindicada, em 1929, no prólogo de Gómez de la Serna para a edição definitiva
de Leviana do seu congénere português, que nas suas «estancias en Portugal [era] uno de
los dos o tres con quienes [Ramón se reunia]».
Neste ponto, reforçamos a tese de Mário Matos e Lemos (1984) de António Ferro
haver sido o «amigo português de Ramón Gómez de la Serna», sendo a amizade entre
estes dois homens (à qual se deve somar o relacionamento pessoal entre as suas
companheiras sentimentais, Carmen de Burgos e Fernanda de Castro) bastante mais
notória do que qualquer afinidade estética ou ideológica, algo possivelmente mais fácil
de identificarmos em Almada Negreiros, com quem sabemos que Ramón colaborara em
vários projetos artísticos, ilustrando publicações da sua autoria ou sendo o responsável
pelos décors da sua peça Los medio seres (1929), durante a etapa madrilena do mais
multifacetado artista do modernismo português. Saliente-se que Almada Negreiros, e a
sua obra A Invenção do Dia Claro (1921), tem um importante destaque na já mencionada
crónica-ensaio «Esencia de Portugal», com uma alusão ao português num fragmento com
recurso ao discurso direto em que «el gran pintor portugués», recém-chegado a Portugal,
após os seus anos de Madrid, pergunta ao pai das greguerías se estaria correto dizer em
castelhano «invención del día claro». Ramón responde, numa cumplicidade «olhos nos
olhos», afirmativamente, no entanto, avançando com a sua convicção de «invención del
día claro», apesar de viável no seu idioma, ser uma frase com tamanha «essência» cuja
conceção só se poderia levar a cabo sob o céu português.
Aproveitamos a menção a Almada Negreiros para introduzir o autor português
como outro dos vértices de cumplicidade entre Ramón e Ferro, que também alcançou um
estatuto essencial na nossa investigação. Note-se que através da sua relação com António
Ferro, e da passagem deste pela capital de Espanha em finais de 1929 (atestada com
importantes registos fotográficos e pelas memórias de Fernanda de Castro), foi possível
revisitar duas importantes cartas de Almada Negreiros ao futuro líder do SPN que nos
permitem conotar ainda mais ambos autores ao ambiente madrileno da tertúlia da Calle
Carretas e trazer outros dois intelectuais espanhóis da órbita pombiana para contexto
português. Trata-se de Antoniorrobles e José López Rubio, dois autores bastante
denotados com o legado humorístico de Ramón (sendo que o segundo ficou igualmente
célebre pela sua atividade cinematográfica em Hollywood, onde travou amizade com
Chaplin), que supostamente visitaram a capital portuguesa durante «dois dias» escassos
para «amar [essa] inolvidável terra», mas que contaram com um presumível cicerone do
calibre de António Ferro, a atropelar «as leis do espaço e do tempo», segundo a
perspectiva almadiana1483.
Referidos estes dois «belos representantes das amizades artísticas» de Almada em
Madrid, passíveis de vincular direta (e indiretamente) a António Ferro e a Ramón, restanos mencionar o último satélite deste relacionamento, que podemos asseverar haver
durado quase duas décadas, e ao qual, já na sua recta final, podemos associar Enrique
Díez-Canedo.
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Documentalmente, constatámos que Díez-Canedo (merecedor de uma ágape em
Pombo em 1922) iniciou uma breve, mas rica, relação epistolar com António Ferro em
1931, sendo convidado a participar no V Congresso da Crítica Dramática e Musical, cuja
organização se encontrava a cargo do português. Este facto, trouxe à luz quatro folhas
(catalogadas como uma carta na Fundação António Quadros – Cultura em Pensamento),
que depreendemos serem de um importantíssimo discurso da autoria do espanhol na posse
de António Ferro e que esperemos possa receber particular atenção em futuros estudos de
iberismo cultural. Em resumo, estivemos perante quatro quartilhas manuscritas pelo
extremeño, redigidas em francês, em que o autor disserta sobre uma natureza a irmanar
as duas grandes nações ibéricas num desenvolvimento histórico paralelo, a culminar num
porvir que deve ser de mútua compreensão e de estreita fraternidade.
Igualmente concluímos que Díez-Canedo foi um recetor privilegiado do livro de
Ferro, Salazar, o Homem e a Sua Obra (1933), prefaciado por vários intelectuais ilustres,
incluindo o seu compatriota catalão, Eugenio d’Ors. O republicanismo do poeta, crítico e
tradutor (então em Montevideo, na «Legación de España», onde desempenhava funções
de embaixador), não o impediu de manifestar ao seu interlocutor português que o conjunto
de entrevistas ao ditador de Coimbra o ajudaram a conhecer a figura dum homem de
Estado que só se pode entrever através da paixão política dum homem como António
Ferro, capaz de alcançar, num indivíduo como o esfíngico Oliveira Salazar, «perfiles
nuevos». O literato espanhol, para além de mencionar a relação comum a Luigi Pirandello
(presente em Portugal no V Congresso da Crítica, tal como o próprio, por intermédio do
português), assegura a utilidade da leitura do livro, reconhecendo mesmo em António
Ferro todas as qualidades necessárias para realizar (permita-se-nos o anglicismo) a
primeira operação de marketing político em Portugal e assim tornar-se o obreiro da
Política do Espírito do Estado Novo.
Tenha-se presente que os «anos-chave» do relacionamento dos nossos autores,
compreendidos entre 1915 e 1933, também nos permitiram trazer um outro elemento,
menos relevante quando comparado com Gímenez Caballero, Almada Negreiros ou
Enrique Díez-Canedo, no entanto digno de nota devido ao fascínio exercido nos nossos
autores. Estamos a referir-nos a Charles Chaplin e ao seu alter-ego Charlot, sobre quem
Ramón dissertou em Ismos (1931) e sobre quem chegou a fazer uma «ópera malograda»
com Salvador Bacarise. Uma ópera que Ramón levou consigo até Buenos Aires, em 1933,
e à qual chamou Charlot, contudo não foi posta em cena e, em palavras do próprio,
«regressou a Espanha dentro do baú».
Se a antonomásia é comum a Ramón e a Charlot, sendo fácil emparentar ambos
na Academia do Humor francesa e atribuir-lhes relacionamentos comuns (como Edgar
Neville ou López Rubio), o mesmo não é tão simples de fazer com António Ferro. Tal
não invalida que Ferro tenha tido uma profunda admiração por Chaplin, manifestando-o
já em 1921 nas páginas da Ilustração Portuguesa (comparando o icónico «clown» a
Portugal), e, à semelhança do seu congénere espanhol, em 1931, nos tenha sido possível
encontrar referência a uma entrevista de António Ferro a O Notícias Ilustrado, onde
aproveita para anunciar a conclusão de outra peça da sua autoria, com apenas um ato,
cujo título, Greta Garbo, Charlot e Etc..., Etc., na qual revela claramente o seu
deslumbramento pela sétima arte e por este ícone do grande ecrã. Note-se que esta peça
se encontra catalogada numa edição da Biblioteca Nacional de Portugal, e que, a par do
libreto de Charlot de Gómez de la Serna, poderá servir de base para futuros estudos
ibéricos interdisciplinares, abrangendo-se o campo dos estudos teatrais e da musicologia.
No entanto, devemos salientar que ao longo da relação epistolar não encontrámos
qualquer referência a Charlot, nem a projetos ou artigos que o mencionem. Encontrámos
sim alusões a outros possíveis projetos, como no caso de Ramón Gómez de la Serna,
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supostamente em 1926, para uma colaboração no que depreendemos ser o semanário A
Informação. Tenha-se em conta que Ramón chegou inclusivamente a enviar material
inédito para esta publicação através de carta a António Ferro1484. Nesta mesma missiva,
é possível aceder a informação significativa acerca de uma possível remuneração do
espanhol, e, como pudemos comprovar pelas palavras do próprio, Gómez de la Serna, em
pleno período de reconhecimento da sua obra, não tinha qualquer perfil de negociante,
não estabelecendo preços de colaborações, esperando sim a remuneração «usual» de um
colaborador frequente, de forma a que isso não fosse um «peso», nem uma «carga» para
uma publicação da qual não nos foi possível aceder a nenhum exemplar, apesar sim de
encontrarmos referência à sua publicação entre 17 de Março de 1929 e 22 de Fevereiro
de 1931, o que nos leva a presumir que tal colaboração acabou por não ser efetiva.
Destacamos também que carta em questão continha uma nota lateral a remeter
para a colaboração de Ramón intitulada «telegramas imaginarios» (ausentes do acervo de
Rio Maior), com a explicação de Gómez de la Serna que a data dos mesmos se deveria
pôr na redação para manter o aspeto de telegrama recente, aquando da sua transcrição
para o periódico português.
O estudo paleográfico desta missiva, apesar de inconclusivo, deixou-nos com a
esperança deste material inédito poder auxiliar novas linhas de investigação no âmbito
dos estudos literários ibéricos, nomeadamente para possíveis colaborações desconhecidas
de Ramón na imprensa portuguesa dos anos 20, que poder-se-ão somar às já conhecidas
na Contemporânea de José Pacheco.
Se tal empresa não foi possível de comprovar em Portugal, o mesmo não se pode
afirmar para o Brasil, onde nos apraz afirmar que foi possível encontrar colaborações de
Ramón desconhecidas no âmbito académico e sobre as quais não descartamos a influência
do seu amigo António Ferro, cuja presença no «país irmão», em 1922, pode ter aberto a
porta às publicações ramonianas em Terra de Vera Cruz. Estamos a fazer referência à
revista America Brasileira de Elysio de Carvalho, em 1924, na qual encontrámos o ensaio
«Os Velhos Mananciaes» com a perspectiva do criador das greguerías, sobre a atualidade
literária de Espanha, escrita em português.
Reiteramos não haver sido possível estabelecer António Ferro como intermediário
de Gómez de la Serna nesta colaboração agora a vincular Ramón também ao universo
cultural brasileiro dos anos 20, porém, acreditamos que a relação do espanhol com a
publicação dirigida por Elysio de Carvalho (um dos participantes da Semana de Arte
Moderna de São Paulo, em 1922, e possivelmente com contacto direto com Ferro) merece
ser aprofundada pois, para além de «Os Velhos Mananciaes», encontrámos outro ensaio,
igualmente redigido em língua portuguesa, «especial para America Brasileira» num
número especial sobre Camões, em virtude da comemoração do quarto centenário de seu
nascimento. Destacamos que, apesar de ser um bom exemplo da ensaística de Ramón, a
leitura e análise do mesmo comprova que este não versou propriamente sobre a obra
clássica de Luís de Camões, mas sim sobre outros conceitos merecedores de atenção
futura.
Se encontrámos evidências de propostas de colaboração de Ramón, na imprensa
em português, vinculadas à esfera de influência de António Ferro, algo análogo
descobrimos em Gómez de la Serna que parece ter desafiado, no início dos anos 30, o seu
congénere português a colaborar em Sur, de Victoria Ocampo, com um artigo sobre o
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«tema optimista del Brasil», nessa revista literária argentina, tida como «la revista mejor
de la Argentina y la que mejor paga»1485.
De momento, não nos é possível encontrar António Ferro no seio dos
colaboradores desta revista argentina e assumimos que tal não se tenha concretizado
devido ao contexto biográfico de Ferro em Portugal, bastante atento à emergência de
Oliveira Salazar e à sucessiva proclamação do Estado Novo em 1933. Porém,
encontrarmos a figura do português relacionada, ainda que hipoteticamente com esta
publicação emblemática, onde pontificaram nomes como José Ortega y Gasset, Jorge
Luis Borges ou Guillermo de Torre (outro «satélite epistolar» de Ferro, contudo menos
proeminente do que Giménez Caballero e Díez-Canedo), remete-nos para a realidade
factual que todos os anteriormente citados mantiveram estreito contacto com Gómez de
la Serna e também com António Ferro. Apesar de, com este último, admitirmos contextos
circunstanciais diferentes, tão-pouco se pode omitir uma enorme probabilidade de um
legado preliminar de Ramón nos relacionamentos pessoais de Ferro com parte importante
da intelectualidade hispânica, algo que, a nosso juízo, roça a evidência.
Antes de abandonarmos as considerações finais vinculadas com os «anos-chave»
do nosso estudo, e nos centrarmos nas influências da prática greguerística em António
Ferro, urge mencionar, mais do que uma cumplicidade, uma presença indireta do
português numa obra basilar de Ramón como é o caso de Ismos (1931).
Ao contrário de Almada Negreiros, cuja parecença com Picasso é evidenciada por
Gómez de la Serna e digna de nota nesta publicação emblemática, acreditamos que a
alusão ao «Klaxismo» (esse «ismo» inerente à revista Klaxon brasileira, na qual o nome
de Ramón aparecera citado no manifesto Nós de Ferro), está conotada com os primeiros
anos de relação epistolar entre os nossos autores, mais precisamente com uma carta
contextualizada em 1921, na qual nos parece o pai das Greguerías acusar a receção de
exemplares de Teoria da Indiferença e Leviana, mencionados como «muy interesantes»,
tal como o manifesto Nós, esse sim bem explicito pelo espanhol, como pudemos
comprovar através da nossa transcrição1486. Portanto, esta missiva, à qual atribuímos o
estatuto de pioneira de um total de mais de duas dezenas cartas de Ramón custodiadas
pela Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento, para além de estabelecer esse
importante «pasadizo subterraneo entre Pombo y el Martinho», pode ser evidência de que
fora António Ferro quem introduzira Gómez de la Serna às páginas da Klaxon do seu
amigo Mário de Andrade, ao ponto do espanhol, volvida uma década, em 1931, dedicarlhe um capítulo de quase três páginas em Ismos.
Objetivamente, o nome de António Ferro não aparece explícito nesta última
publicação de 1931 (ano em que igualmente se contextualiza a última carta enviada ao
português por parte de Ramón), no entanto, Ismos assume-se como mais um denominador
comum aos nossos autores, atribuindo ao Brasil um papel importantíssimo nesta suposta
equação de cumplicidade estética entre Ramón e Ferro, ao ponto de ser apenas em
território brasileiro o único local onde António Ferro foi explicitamente recordado como
o «Gómez de la Serna português», por Menotti del Picchia, o mesmo que apresentou A
Arte de Bem Morrer (1922) e fez exéquias literárias ao vanguardista reconvertido em líder
da propaganda do Estado Novo, após o seu falecimento, em 1956. Este facto, à primeira
vista aparentemente circunstancial (a par dos ensaios ramonianos em português recémrecuperados das páginas da revista America Brasileira de Elysio de Carvalho), revestese da maior importância para a presente investigação e, possivelmente, para futuros
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estudos que, até ao presente momento, careciam destes dados atualizados inerentes ao
estudo de uma cumplicidade pessoal conhecida, porém, por aprofundar formalmente.
Sem distar da linha argumental dos últimos parágrafos, recorremos igualmente à
entidade nacional do Brasil de forma a rematar os anos desta possível cumplicidade
estética e ideológica entre os nossos autores à qual dedicámos particular atenção ao
período compreendido entre 1915 e 1933, fruto dos inúmeros recursos epistolares
analisados e do material biobibliográfico disponível. Porém, é através de uma viagem a
território brasileiro, por parte de António Ferro em 1941, já como líder consolidado do
SPN, e sustentados pelo acesso a uma documentação de hemeroteca, aparentemente
desconhecida, que nos é possível localizar o velho amigo português (recorde-se, aquele,
dos poucos, com quem Ramón se reunia aquando das suas estadias em Portugal), de
passagem pela cidade de Buenos Aires, a mesma capital onde se encontrava exilado o
espanhol desde 1936.
Deste contexto histórico-biográfico prevalecem apenas interrogações. Ter-se-á
Ramón apercebido da passagem do seu amigo português por Buenos Aires? Continuariam
vigentes as palavras panegíricas a Ferro que encontrámos no prólogo de Leviana (1929)?
Seguiria o apolítico Gómez de la Serna a pensar que o promotor da propaganda salazarista
não tem porque «tener vergüenza de nada, teniendo, por el contrario, derecho a la
altivez»? É-nos impossível, de momento, avançar com qualquer resposta para esta nova
questão, entretanto a pairar sobre a relação entre os nossos autores, que vá mais além de
uma possibilidade de reencontro e de um restabelecimento de uma cumplicidade singular
na história recente peninsular.
Chegados à segunda metade destas considerações finais, é evidente que tudo o
que se expôs e se afirmou ao longo desta sinopse, dedicada aos anos de cumplicidade
entre Ramón e Ferro, denota a excecionalidade de ambos. É manifesto que ambos
partilharam muito mais do que cartas, banquetes e entrevistas em jornais de Portugal e
Espanha. Partilharam relacionamentos com intelectuais marcantes do século XX, tal
como momentos históricos ímpares a abarcarem um período que vai desde a Primeira
Guerra Mundial à Segunda Grande Guerra, passando por uma fratricida Guerra Civil
Espanhola.
Aceitamos que o rumo da política mundial, e, principalmente, o rumo político e
ideológico de António Ferro (cada vez mais protagonista dum regime para o qual acabou
por obter o epíteto de «inventor»), está na origem de um progressivo afastamento de
Ramón Gómez de la Serna, algo claramente evidente a partir do ano de 1931 (ano da
última epístola de Ramón a Ferro) e consubstanciado nas omissões significativas à relação
de ambos na obra memorialística de Ramón, com destaque para Automoribundia (1948),
e nesse prólogo da edição definitiva de Greguerías (1960) em que o nome do português
não figura entre uma vasta lista de seguidores internacionais do género associado a
Gómez de la Serna.
A estranheza inicial de Sáez Delgado (2007) de o porquê desta omissão do nome
de Ferro no prólogo de 1960, após a redação do presente estudo, parece-nos estar já
esclarecida, pois, segundo a nossa perspectiva, o português não praticou a greguería,
sendo sim um leitor (e um interlocutor) privilegiado permeável à influência estética da
obra de Ramón Gómez de la Serna. Contudo, esta nossa conclusão não invalida nem é
antagónica às palavras proferidas por José Osório de Oliveira, em 1963, escassos meses
após o falecimento do cultor de Pombo, a enfatizar que de todos os «juvenis literatos» (os
«Novos» desse passadiço subterrâneo escavado entre o Martinho da Arcada e o café da
Calle Carretas), sobressai o seu amigo António Ferro, «talvez o único que sofreu a
influência da prosa e do espírito de Ramón».
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No entanto, no que concerne a um alegado estatuto de discípulo ramoniano
(atribuído por Fidelino de Figueiredo em 1928), foi o próprio Ferro quem rematou o
assunto nas páginas de La Gaceta Literaria de Giménez Caballero, solicitando leituras
atentas à sua obra e mencionando que com Ramón apenas tem em comum a época e o
tempo. Refere também o facto de quando conhecera a estética inovadora do espanhol o
seu espírito já estava em marcha, já se encontrava formado, justificando mesmo a rejeição
do legado estilístico de Ramón com Valéry Larbaud, segundo o português conhecedor de
ambas obras e que o coloca na mesma família literária de Gómez de la Serna, mas em
modalidades diferentes, concluindo que, caso se assemelhasse a alguém, seria ao
surrealismo do francês Joseph Delteil.
Portanto, nas páginas de La Gaceta Literaria, em «Antonio Ferro en Madrid»
(1928), o português deixou bem patente que o que unia a Ramón Gómez de la Serna não
era uma cumplicidade estética, nem uma qualquer subordinação intelectual confundida
devido a uma profunda admiração pela obra e pela pessoa do espanhol, mas sim uma
estreita camaradagem, porque a sua «luta» em Portugal se assemelha à de Gómez de la
Serna em Espanha.
Tudo aponta para que Ramón fosse conhecedor desta postura do português (notese que Gómez de la Serna viu a sua coluna «Estuário» ser publicada na mesma edição da
entrevista a António Ferro) e que, desde um momento relativamente embrionário da sua
amizade com o autor de Leviana, não lhe identificou qualquer estatuto de pupilo literário,
sendo bastante evidente em todas as cartas que estudámos um sentido de companheirismo
in crescendo em detrimento de qualquer magistério ou suposta cumplicidade estética.
Recordemos, porém, António Ferro ao consagrar, em 1923, Ramón ao estatuto de
mestre no prólogo da tradução para português de La Roja, enunciando que «Ramón
Gómez de la Serna que nunca foi um discípulo é hoje um mestre», mas, nem essas
palavras laudatórias que o elevam a «grande escritor da Espanha moderna» (secundadas
pelas alusões panegíricas em Nós), fizeram com que o espanhol se comprometesse com
qualquer tipo de magistério artístico com o futuro líder do SPN, simplesmente, porque
nos parece, recorrendo às próprias palavras de Ferro, que apesar de nunca haver sido um
discípulo, Ramón nunca quis ser mestre.
Sem dúvida, esta última afirmação remete-nos para um teor paradoxal da
biografia, e do perfil intelectual, de um homem que foi o grande dinamizador de uma das
mais importantes tertúlias do século XX peninsular, a tertúlia do Café Pombo, contudo,
como mais à frente concluiremos, para além do histrionismo da sua arte, o ego de Ramón
continuamente nos pareceu dissipar-se em prol do cultivo original da sua obra.
De volta ao prólogo de A Ruiva (1923), temos a prova de como o jovem literato
António Ferro, já com Teoria da Indiferença e Leviana publicados, entende o género
greguerístico (de «frase curta a dizer as longas sensações»), como também reconhece ao
espanhol a paternidade do mesmo, legitimando-o em pleno ambiente cultural português
como um autêntico criador de obras-primas da literatura contemporânea.
Apresenta-se-nos evidente que este prólogo (estilisticamente afim à estética de
Ramón) em que Ferro reconhece, ipsis verbis, um estatuto de mestria ao pai das
greguerías, foi decisivo para futuras interpretações de que o próprio fosse identificado
como o discípulo de língua portuguesa de Gómez de la Serna. Não podemos afirmar a
existência de qualquer intencionalidade ou insinuação por parte de António Ferro, porém,
o seu estilo literário acabou efetivamente por se conotar com o de Ramón, algo recordado
publicamente por Fidelino de Figueiredo, José Osório de Oliveira ou pelo brasileiro
Menotti del Picchia, como já aludimos previamente.
Por outro lado, a ausência do nome de António Ferro no prólogo da edição
definitiva de Greguerías (1960) pode haver sido já vaticinada, em 1928, numa entrevista
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de Ramón ao mesmíssimo Fidelino de Figueiredo em que o espanhol não se reconheceu
como preceptor estético de um António Ferro, então com uma obra bastante mais
consolidada como jornalista (com estatuto de repórter internacional «estrela» do Diário
de Notícias) do que como literato, sendo que neste período, após a publicação de A
Amadora dos Fenómenos (1925), só voltará a publicar em livro reedições e colectáneas
de reportagens e entrevistas inerentes ao seu trabalho jornalístico. Desconhecemos se foi
por convicção, modéstia, ou simples constatação do rumo político do seu pretenso pupilo
português (que, como sabemos, não o atrai), os motivos que levaram Ramón a negar o
seu estilo em Ferro. Tão-pouco descartamos que Ramón já conhecesse a postura de Ferro,
mais afim ao surrealismo de Delteil, na sua entrevista à gazeta de Giménez Caballero e
assim reforçasse as palavras do seu amigo Ferro. Note-se que o motivo que nos leva a
não descartar esta hipótese reside no facto de desconhecermos a data exata da entrevista
de Ramón a Figueiredo nas páginas de El Debate, sendo que apenas temos constância da
mesma através da investigação de Matos e Lemos (1984).
Cremos que o anteriormente exposto justifica a omissão do nome de Ferro como
seguidor do género da greguería em 1960, no entanto, apesar de escassa, a produção
literária modernista do português é um exemplo de uma apologia do fragmentarismo
literário colado à metáfora, propenso à aforística, e passível de ser associado ao género
greguerístico.
António Rodrigues sintetizou o estilo de Ferro como uma «escrita nervosa, em
frases curtas, telegráficas, coloridas e que por assim se identifica com o desenho e a
ilustração»1487. Fê-lo, estranhamente, sem mencionar qualquer legado estilístico de
Gómez de la Serna (dado constar-nos ser um conhecedor da relação pessoal entre ambos
autores), o que nos parece haver sido por um desconhecimento mais aprofundado da obra
de Ramón e por encontrar as opções estéticas de Ferro mais conotadas com o Futurismo
(na senda de Álvaro de Campos e de Almada Negreiros, a marcar o seu perfil literário e
materializado no manifesto Nós) e com o Dadaísmo de Tzara, dois ismos claramente mais
proclives à «vertigem típica da sua palavra», à megalomania e ao perfil que o português
foi cultivando até se tornar líder, em 1933, da máquina de propaganda do Estado Novo.
Note-se que encontramos na tese de Rodrigues um dos suportes teóricos que afasta
António Ferro dos pressupostos estéticos de Ramón, através de «vectores essenciais» a
confluírem claramente para a estética futurista de Marinetti ou, segundo o mesmo, para o
Dadaísmo. A nossa investigação leva-nos a não partilharmos esta ambiência dadaizante
mencionada pelo António Rodrigues, pois, ao atendermos às palavras de Ferro, quer nas
páginas de La Gaceta Literaria, quer no estudo crítico de Leviana, encontramo-lo
fascinado pelo ambiente parisino, daí que nos parece mais lógica a confluência com o
Surrealismo de Joseph Delteil do que com o Dada de Zurique, sem invalidarmos os vários
pontos de convergência entre ambos movimentos artísticos no seio das vanguardas
literárias e na obra de Ferro.
Esclarecida a problemática de António Ferro ser, ou não ser, o «discípulo
português de Gómez de la Serna», eis que chegamos à derradeira questão para o nosso
estudo: a «escrita nervosa», as frases curtas, telegráficas, o fragmentarismo de tendências
aforísticas que podemos associar ao género ramoniano serão assim tão evidentes para que
possamos assegurar que António Ferro foi um greguerísta? A ilação que impera das
páginas da nossa investigação é que não. Segundo a nossa perspectiva, o congénere
português de Ramón não praticou a greguería, o que não anula, reiteremo-lo mais uma
vez, o facto de haver sido um leitor privilegiado da obra do espanhol e se lhe associe
alguma permeabilidade quanto à influência estética de Gómez de la Serna.
1487
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Rejeitamos a prática greguerística sistemática em António Ferro, com especial
foco em Teoria da Indiferença (1920) e Leviana (1921), mediante cinco pontos-síntese
que supomos serem fundamentais para a nossa ótica comparatista. Passemos então a
enumerá-los.
Primeiro, para além de Ramón dissociar claramente o aforismo da greguería, o
mesmo admite uma proximidade entre o género por si preconizado e o haiku japonês,
essa forma poética que pouco ou nada tem em conta o significado, assumindo-se como
um puro jogo com a linguagem e com os significantes, ao ponto de Byung Chul-Han a
definir como «cerimónias da linguagem»1488, suscetível de ser interpretada como um
«ponto de vista de ninguém», isto é, sem um sujeito lírico subjacente. Contudo, ao
contrário do haiku, na greguería é possível encontrarmos, em inúmeras circunstâncias,
reflexos de interioridade, inclusivamente (mais relacionado com uma fase inicial do
género), é possível encontrarmos um «eu» que acabou por se esbater numa primeira
pessoa do plural não evidente. Por outras palavras, um «nós» lírico que, sem
intencionalidade prévia de Ramón, acabou por abarcar uma perspectiva universal em nada
alheia a ápices de prosaísmo epifânico. É neste ambiente prosaico e de epifania afeto ao
género Zen, onde o mundo se expõe como «uma dimensão impessoal, anónima»,
tendencialmente desprovido de ego do sujeito lírico que a greguería (apesar da sua
conotação fonética ao histrionismo), não provoca qualquer tipo de hostilidade no seu
articular de referências, bem à maneira do tradicional haiku. Estamos, portanto, perante
dois géneros associados através da contemplação e da dissolução do sujeito perante um
referente, o que remete, segundo Han, para «uma modalidade afável de relação»1489. A
afabilidade da greguería não é apanágio da escrita aforística de António Ferro, marcada
por a sua forte individualidade, por alguma agressividade, de carácter mais futurista, e
claramente marcada pela presença de um sujeito de enunciação solene «a escrever para
se distinguir da turba» e indiferente ao lado mais mundano da existência.
O segundo ponto-síntese entronca no lado solene da escrita e da figura do literato
que encontramos associado a António Ferro. Encontramo-lo claramente na sua Teoria da
Indiferença, sendo menos evidente em Leviana. Tenha-se em conta que as obras do
português denotam um importante imediatismo, fruto da época e das várias correntes
estéticas subjacentes, porém, pouco ou nada acusa o recurso ao animismo, algo, como
sabemos, que encontramos de raiz no humorismo de Ramón e, consequentemente, é uma
das principais características do género greguerístico. Estamos perante uma exaltação e
psicologia das coisas, dos objetos, do inanimado, a aflorar no animismo de um género
que tildámos de trapeiro e flâneur, adjetivando também o colecionismo de Ramón, essa
espécie de arqueologia da inutilidade, bastante evidente na sua predileção pelo rastro
madrileno e pela feira da ladra lisboeta.
O animismo incipiente de Ferro não destaca qualquer humor, a não ser que tenha
resíduos de ironia (quase sempre despectiva e baseada em estereótipos como o da sua
personagem feminina em Leviana), impedindo-nos de identificar na sua produção
literária esse lado mais infantil e lúdico do seu congénere, esse lado que igualmente
admitimos poder ser conotado com alguma angustia existencial, mas que persiste na
essência, na singularidade da greguería e admite um mundo inanimado dotado de alma e
de ânimo, consentindo o inverosímil, o irracional, como, por exemplo, essa visão pueril
e humorística de Ramón a enunciar ser a greguería quem subtilmente tropeça com ele e
não o contrário.
Chegados ao terceiro ponto, e intimamente ligado ao animismo, encontramos a
predominância do que aceitámos como «pensamento mágico» (associado à psicologia da
1488
1489

Byung-Chul Han (2020), op. cit., p. 72.
Byung-Chul Han (2018), op. cit., p. 76.

466

primeira infância) e nos permitiu mencionar o género greguerístico como «um género
livre para rir-se de si próprio». Identificamos Ramón como discípulo do pensamento
nietzschiano, que não só aprendeu a rir e santificou o riso, mas que hoje aceitamos
canonizado, juntando «novos evangelhos» ao humorismo, aos quais nos poderíamos
atrever a chamar o «humorismo segundo Ramón». Um humor que não renega a
perspectiva da criança que todos levamos dentro e lhe permitiu expressar-se através dos
vários géneros que praticou, com particular destaque para a greguería.
Por sua vez, a nossa observação leva-nos a destacar a ausência deste tipo de
pensamento, inerente a um olhar inocente e infantil, na obra literária de Ferro, algo que
nos pareceu perfeitamente natural, tendo em conta o seu perfil intelectual e o seu percurso
biográfico, dado que o seu claro afã de protagonismo (e de autopromoção que acreditamos
também estar na base da sua opção pelo jornalismo em detrimento da sua pulsão literária)
ofuscou qualquer característica mais pueril que possivelmente o aproximaria do género
greguerístico, porém o afastaria do reconhecimento público e dos ambientes solenes que
tanto o atraíram e são mais do que evidentes na sua biografia.
O quarto ponto-síntese desta comparativa adentra-se pelo território do humor e da
ironia na obra de António Ferro, brevemente aludido em linhas anteriores, mas sem a
atenção que lhe deve esta conclusão. Note-se que, ao contrário do português, o humor de
Ramón, associal e apolítico, não apresenta um carácter didático ou moralizante, nem se
dirige especialmente a ninguém (como Nietzsche a dirigir-se aos «homens superiores»),
permitindo-lhe passar do humorismo à ternura, da ironia à adivinha, do engenho agudo à
margem sensorial e plástica, do lírico ao novelístico, do estranho, surreal e inquietante
(passando pelo humor negro), ao mais ingénuo e emotivo, misturando o espírito
vanguardista (no qual encontramos ecos do novecentismo espanhol) com a herança
oitocentista. À parte da mescla vanguardista com o legado finissecular, a produção
literária modernista de António Ferro não evidencia estes paradoxos axiomáticos típicos
da estética de Gómez de la Serna.
Tanto Teoria da Indiferença, como Leviana, as duas obras tidas como
emblemáticas de influência ramoniana na produção literária de Ferro, veem como o
humor e a ironia são suplantados por um recompilatório de invectivas (com destaque para
a primeira obra), ao qual podemos somar uma arrogância irreverente disfarçada de
indiferente. A petulância de António Ferro esboça sorrisos, mas acreditamos estar muito
distante do humorismo de Ramón que, claramente, não se destaca por um carácter
narcísico, como o que encontramos, a título de exemplo, na terceira parte de Teoria da
Indiferença («Dos Deuses e de Mim»), onde o português realiza um autêntico «exercício
de aproximação ao Olimpo dos seus deuses pessoais», recorrendo a uma aforística
pragada de alusões ou dedicatórias a artistas e intelectuais de espectros tão variados,
sendo notória a ausência do pai das greguerías nesta presunçosa montanha de
celebridades, mais típica de um «exibicionismo diletante» do que de qualquer comicidade
ou sarcasmo.
Menos solene e ególatra do que Teoria da Indiferença, apresenta-se Leviana, cuja
protagonista parece querer personificar, na superficialidade da personagem principal da
sua «novela em fragmentos», o aforismo «a frivolidade é a maquilhagem da vida»
publicado na primeira. Admitimos que em Leviana, o método ou a técnica não diferem
substancialmente da obra percursora, estando a sua singularidade no conteúdo,
tendencialmente fragmentado, no qual aceitamos alguma convergência estética com
Gómez de la Serna, reconhecida no «Estudo Crítico», porém suplantada pelas referências
à afinidade com a literatura de Joseph Delteil, mencionada pelo próprio Ferro. Em
Leviana sim já podemos aceitar laivos de humorismo (a par do «sorriso permanente de
desafio» do autor) nos aforismos atribuídos à protagonista, em formato de «Frases da
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Leviana» (uma espécie de «Teorias da Leviana»), a destacarem-se do corpo da narrativa,
o que nos permite admitir uma vizinhança estética com a greguería. Porém, existe uma
linha divisória clara com o humorismo de Ramón que, ao contrário de Ferro, não tende a
estereotipar, enquanto que o português manifesta a intenção de querer conotar a sua
personagem feminina a ideias curtas de horizontes, estigmatizando-a à ignorância, à
vulgaridade de quem unicamente sobressai o físico e ao analfabetismo associado às almas
simples. Portanto, este reconhecimento de humor em Leviana faz com que não nos
afastemos das perspectivas académicas prévias (fundamentais para o retorno da figura
literária do português para a esfera dos estudos ramonianos ao reconhecer afinidade
estética entre o género greguerístico na obra aforística de António Ferro), contudo, após
várias pesquisas e leituras contrastivas de estudos alicerçados em análises sistemáticas e
morfológicas sobre género, parece-nos que tal ressonância não se materializou na
produção de greguerías e o próprio humor presente na obra do português, não lhe garante
o estatuto de herdeiro de Ramón, pois o humorismo do espanhol é rico em subtilezas e
não se esgota em tópicos de futilidade mundana.
Epilogamos esta relação estética com a convicção de intangibilidade intertextual
no que concerne ao somatório metáfora + humorismo = greguería em António Ferro, o
que não renega a possibilidade de, nos alvores dos anos 20 do século passado, o português
se haver sentido como um dos destinatários da literatura vanguardista, pondo em prática
o fragmentarismo, a prática aforística, inclusivamente algumas frases com laivos de
greguería em Teoria da Indiferença e, principalmente, em Leviana, não para causar
impacto humorístico, mas sim como um artifício de ironia e desdém, com alguma
inclusão de humor, admitimos, à qual o leitor adere facilmente.
No género de Ramón não encontramos facilitismo humorístico, permita-se-nos a
analogia (apesar da forte presença de um certo «lirismo e ingenuismo», aos quais
dedicámos um subcapítulo), como não há a soberba com que nos deparamos nas obras
capitais de prosa modernista associadas a António Ferro. Logo, o último ponto-síntese,
que suporta a nossa argumentação, revela como o nome do português acabou por superar
a sua bibliografia como escritor, não se encerrando ao âmbito da literatura, como foi o
caso de Ramón, para sempre associado à greguería que praticou preconizou e pela qual
manifestou afeto e gratidão, reconhecendo que fora graças a este género que viveu, deu
conferências e obteve «contraseña universal».
Com um lirismo peculiar, o género de Ramón edificou-se nos alicerces da
metáfora cimentados com doses proporcionais de humorismo, adquirindo um engenho
que só se pode conceber num ingenuismo típico da greguería, algo que nos parece não se
aproximar, nem de forma remota, ao seu congénere Ferro, bastante mais afeto aos
vectores essenciais do Futurismo, promotores duma individualidade dinâmica,
«devoradora, hedonista e arrogante», sem pudor em estereotipar e estigmatizar através de
personagens como a de Leviana ou através da invectiva ou do desprezo intelectual. Como
demonstra toda uma panóplia de estudos sistemáticos sobre a greguería, estes vectores
não são apanágio, nem característica funcional do legado literário de Gómez de la Serna.
Esta última perspectiva apresenta-nos um género de Ramón tricéfalo, polimorfo
entre prosa, poesia e a união de ambas, algo que não identificamos na prosa modernista
de Ferro (note-se a exclusão consciente de lirismos associados a outras obras fora deste
âmbito estético) que se caracteriza pela descontinuidade associada ao «estatuto de
máximas, de pensamentos ou mensagens», contudo, sem vestígios de qualquer
«inconsciência de iluminado», «êxtase infantil», «infantilidade manifesta» ou «otimismo
sublimado em pureza literária» fruto de uma «ingenuidade radical» do pai das
Greguerías.
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António Ferro orgulhou-se da amizade com Ramón publicamente, mas, apesar de
uma certa excentricidade do português, tendencialmente individualista e egocêntrica, o
jovem literato António Ferro não logrou a ingenuidade do olhar ramoniano e não nos
provocou qualquer identificação com «la divina tontería»1490 das greguerías referida por
Camón Aznar .
Lirismo e ingenuismo em Ramón são indissociáveis e, ao prestarmos-lhe a devida
atenção, vemos como se apresentam como elementos diferenciadores de estética entre os
nossos autores. Efetivamente, a aforística (e a prosa modernista) de António Ferro guiouse por muitas das coordenadas estéticas da época e, indubitavelmente, orientou-se, em
determinados períodos, pelo azimute traçado por Ramón, no entanto, não seguiu o mesmo
rumo do espanhol, sucumbindo, de acordo com a nossa perspetiva comparatista, ao ego
forjado convenientemente por um literato promovido a repórter-internacional (em que o
prestígio jornalístico se miscigenou com o estatuto de celebridade) que acabaria por
suplantar e até mesmo renegar parte da sua obra literária «vanguardista», de forma a
justificar a sua liderança nos meandros da manipulação propagandística de um Estado
Novo ideologicamente conservador e afim ao Fascismo da época e que acabaria por
maquilhar noutro ismos, o Salazarismo.
Estamos, portanto, perante características de carácter diferenciadoras, evidentes
na obra de ambos, sendo que Ramón, por sua vez, desde cedo manifestou a tendência a
esbater o seu ego nas suas greguerías, normalmente a primarem pela ausência do seu
olhar lírico expresso na primeira pessoa do singular, acabando o género por não necessitar
sequer de sujeito de enunciação para expressar todo o seu fulgor e, da mesma maneira,
possibilitar identificações alheias, consumando-se como um exemplo paradigmático de
toda a obra de Gómez de la Serna, caracterizada por uma mundivisão ingénua, virgem,
porém, atenta à casualidade. A aparente indiferença de António Ferro, a isolar-se em si
próprio (em palavras do próprio «A minha indiferença isola-me. Só me conheço a mim...
por isso, só me admiro a mim...»), mediante o seu indigitamento como jovem literato (e
futuro cultor duma Política do Espírito), não é propensa ao acaso fora do âmbito do culto
da sua personalidade e da sua própria autoestima.
Em síntese, não subscrevemos possíveis teses de que António Ferro tenha
praticado o género da greguería, tal como nos parece a omissão do seu nome de obras
fundamentais, como Ismos (1931) ou o prólogo à edição definitiva de Greguerías (1960),
se dever ao facto de Ramón não ter identificado António Ferro como seu discípulo, nem
como greguerísta nas suas obras de índole fragmentária e aforística, que, como pudemos
asseverar neste estudo agora a findar, Gómez de la Serna bem conheceu.
Se a Gómez de la Serna se lhe associa uma estética afável, comparada a «um sorvo
de água fresca, vinda do poço de um homem bondoso, ingénuo e roussoniano» e a
António Ferro se conota com uma intenção de manifesto, de afirmação pessoal e artística,
não encobrindo um egocentrismo (que a nossa perspetiva não permite vincular a Ramón),
tal dissonância não encobre uma relação pessoal fecunda, uma estima pessoal mútua que
se materializou durante quase duas décadas e que acreditamos se haver dissipado como
tantas relações de amizade, isto é, devido a circunstâncias de vida que não têm porque
conjeturar qualquer divergência ou antagonismo pessoal, apenas rumos diferentes. No
caso de Gómez de la Serna foi o esquecimento do exílio, enquanto que para António Ferro
foi o protagonismo como ideólogo do mais longo regime ditatorial europeu do século
XX.
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6. ANEXOS
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6.1. Quadro biobibliográfico como caracterização do contexto histórico e
cultural da relação entre Ramón Gómez de la Serna e António Ferro
ANO

RAMÓN

1888

Nasce em Madrid
a 3 de Julho,
filho de Javier
Gómez de la
Serna y Laguna e
Josefa Puig
Coronado
(sobrinha de
Carolina
Coronado).

FERRO

ESPANHA

PORTUGAL

LETRAS/ARTES/
IDEIAS

Primeiro
Congresso do
Partido
Socialista Obrero
Español.
Constituição da
Unión General
de Trabajadores.
Exposição
Universal de
Barcelona.

Constituição da
Confederação
Agrícola do Sul.
Aprova-se o
Código Comercial.
Os
estabelecimentos
comerciais
começam a encerrar
ao domingo.
A Ordem
Beneditina é
restaurada.
Início do reinado do
D. Carlos.
Progresso da ideia
republicana.
A linha férrea do
Sul chega a Faro.
A Avenida da
Liberdade com
iluminação a gás.
Nasce no Vimieiro,
a 28 de Abril,
António de Oliveira
Salazar.
Ultimatum Inglês.
O 1º de Maio é
comemorado pela
primeira vez.
Constituição da
Liga Patriótica do
Norte.
Nova constituição
do Ministério da
Instrução.
Crise política,
social e económica.
Promulgação de um
decreto para julgar
crimes de rebelião.
O programa
republicano é
aprovado.
Revolta republicana
do Porto.
Conclusão da linha
férrea do Oeste.
Aprovada a lei que
institui a pena de
deportação por
tempo indefinido.
Realiza-se o
Congresso
Pedagógico
Hispano-PortuguêsAmericano.
Tratado com
Inglaterra sobre a
África Oriental.

Rubén Darío, Azul.
Ramón de Campo Amor,
Humoradas.
Eça de Queirós, Os Maias.
Eugénio de Castro, Horas
Tristes.
Nasce, a 13 de Junho, em
Lisboa, Fernando António
Nogueira Pessoa.

Regulamento de
Bernardino
Machado sobre o
trabalho de

Fialho de Almeida, O País
das Uvas.
João da Câmara, Os Velhos.
Oliveira Martins, Vida de
Nun’Álvares.

1889

Aprovação do
Novo Código
Civil.

1890

Primeiras
manifestações do
1º de Maio,
reivindicando a
jornada de 8
horas.
Restabelecimento
do sufrágio
universal.
Governo de
Cánovas de
Castillo.
Levantamento
popular
anarquista em
Jerez de la
Frontera.

1891

1892

1893

O oficial do
Exército
Português, Pedro
Tavares, tio
materno de
António Ferro,
publica Estudos
HistóricoMilitares.

José Martí,
exilado, logra
aprovar as bases
do Partido
Revolucionário
Cubano.
Cai o governo de
Cánovas del
Castillo e
Práxedes Sagasta
forma governo.
A 4 de
Dezembro, nasce
em Ferrol,
Francisco Franco
Bahamonde.
Guerra de
Marrocos.
Atentados
anarquistas em
Barcelona.
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Palácio Valdés, La hermana
San Sulpicio.
Fialho de Almeida, Os
Gatos.
Leite de Vasconcelos funda
a Revista Lusitana.
Columbano Bordalo
Pinheiro pinta o retrato de
Antero de Quental.
Nasce Adolf Hitler.

Clarín, Su único hijo.
Eugénio de Castro,
Oarístos.
Guerra Junqueiro, Finis
Patriae.
Antero de Quental,
Tendências Gerais da
Filosofia na Segunda
Metade do Século XIX.
Nasce Mário de SáCarneiro.
Luis Coloma, Pequeñeces.
Trindade Coelho, Os Meus
Amores.
Suicídio, nos Açores, de
Antero de Quental.
Miguel de Unamuno contrai
amizade com Ángel
Ganivet.
Palácios Valdés, La Fe.
Pérez Galdós, Tristana.

1894

Tratado de
Marraquexe.
Fim do conflito
em Marrocos.
Manifesto do
Partido
Republicano
Federal.

1895

Nasce a 17 de
Agosto, em Lisboa,
filho de António
Joaquim Ferro e
Maria Helena
Tavares Afonso
Ferro.

Cánovas del
Castillo forma
novamente
governo.
José Martí inicia
a insurreição
cubana e morre
na batalha de Dos
Ríos, em Cuba.
O Partido
Nacionalista
Basco é criado
por Sabino
Aranda.

1896

Continua o
conflito em Cuba
e inicia-se a
rebelião nas
Filipinas, dirigida
por José Rizal,
que é fuzilado
pelos espanhóis.

1897

Cánovas del
Castillo é
assassinado por
um anarquista e
forma governo
Marcelo
Azcárraga.
Novo governo de
Sagasta.
Decreto de
Autonomia para
Porto Rico.
Concessão de
autonomia para
Cuba.
Guerra com os
EUA.
Paz de Paris
encerra o conflito
com os
americanos.

1898

Após o fecho do
Ministério de
Ultramar, o pai
de Ramón
apresenta-se a
um concurso
como registador
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mulheres e
menores.
Liberdade de
imprensa.
Realiza-se em
Lisboa o Congresso
Cooperativista.
Aprovação do
decreto para a
dissolução das
Associações
Comercial,
Industrial
Portuguesas e dos
Lojistas da capital.
Instalação da
primeira fábrica de
cimentos
portuguesa.
Os socialistas
organizam o
Congresso
Anticlerical.
Criam-se, no Porto
e em Évora,
Escolas Normais
para formar
professores.
Combates de Magul
e Marracuene.
Prisão de
Gungunhana e
grande repercussão
nacional das
campanhas
africanas.
3º Acto Adicional à
Carta
Constitucional,
reforçando o poder
monárquico e
suprimindo na
Câmara dos Pares
os lugares efetivos.
Batalha de
Calaputo em
Moçambique.
Atentado anarquista
contra o rei.

Realiza-se em
Lisboa um
Congresso
Operário.

Assinatura de um
tratado com a
Inglaterra e a
Alemanha prevendo
a partilha de
Angola,

Falecimento de José
Zorrilla.
Nasce Almada Negreiros.
Vicente Blasco Ibañez,
Arroz y Tartana.
Eugénio de Castro, Bellkiss.
Em França, Louis Lumière
inventa o cinematógrafo.
Morre Oliveira Martins.

Blasco Ibañez, Fin de mayo.
Unamuno publica ensaios
que darão origem a En
torno al casticismo.
Oliveira Martins, Cartas
Peninsulares.
Afonso Costa, A Igreja e a
Questão Social.
Joaquim de Vasconcelos dá
a conhecer os Painéis de
São Vicente.

Ángel Ganivet, Granada la
Bella.
Rubén Darío, Prosas
Profanas.
Guerra Junqueiro, Pátria.
Eugénio de Castro, Salomé.
Raul Brandão, História de
Um Palhaço.
Oliveira Martins, O
Príncipe Perfeito.
Falecimento de João de
Deus.
As primeiras projeções de
cinema, em Espanha e
Portugal. A 15 de Maio e 12
de Novembro,
respetivamente.
Ángel Ganivet, Idearium
Español.
Pérez Galdós, Misericordia.
Eugénio de Castro, O Rei
Galaor.
Leite de Vasconcelos,
Religiões da Lusitânia.

Blasco Ibañez, La barraca.
Ángel Ganivet, Cartas
Finlandesas.
Joaquín Costa, Colectivismo
Agrário en España.
Unamuno mantém um
diálogo epistolar com

de propriedade o
qual ganhou,
obrigando a
mudar-se com a
família de
Madrid para
Frechilla, uma
pequena
localidade de
Palencia.
1899

1900

O tio materno de
Ferro, Pedro
Tavares, publica o
romance
Margarida.

Espanha perde
Cuba e as
Filipinas:
El Desastre de
1898.

Moçambique e
Timor.
Criação a Direção
Geral de Estatística.

Liquidação do
Imperio Colonial
Espanhol, com a
venda das
Marianas e das
Palaos ao
Império AustroHúngaro.
Governo de
Francisco Silvela.

Tratado de Windsor
entre Portugal e
Inglaterra, que
garante a
integridade dos
domínios coloniais
portugueses,
inviabilizando o
prévio acordo
anglo-alemão.
Epidemia de peste
bubónica no Porto.

Nova governação
de Marcelo
Azcárraga.

O Partido
Republicano elege
três deputados pela
cidade do Porto.
É feito o primeiro
recenseamento da
população
portuguesa:
5 016 267
habitantes.

Um numeroso
grupo de membros
do Partido
Regenerador funda,
sob a presidência de
João Franco, o
Partido
Regenerador
Liberal que visa a
renovação política
monárquica com
sentido inovador e
socializante.
3ª Conferência
Nacional do Partido
Socialista
Português em
Coimbra.
Congresso do
partido
Republicano em
Coimbra.
Realização do 3º
Congresso GalaicoPortuguês, em
Viana do Castelo.

1901

Ramón continua
os seus estudos
secundários,
sendo estimulado
pelo exemplo do
seu tio Andrés
García de Barga
y Gómez de la
Serna (apelidado
de Corpus
Barga), apenas
um ano mais
velho do que ele,
a escrever.

Novo governo de
Sagasta.
Francisco Ferrer
y Guardia funda a
Escuela
Moderna.

1902

Com 14 anos,
ainda a
frequentar os
estudos
secundários, põe
em marcha a
publicação El
Postal, Revista
Defensora de lo

Alfonso XIII jura
a Constituição de
1876.
Nova governação
de Sagasta.
Governo de
Francisco Silvela.
Greve Geral em
Barcelona.

507

Ganivet sobre El porvenir
de España.
Sampaio Bruno, O Brasil
Mental.
Trindade Coelho,
Dezoito Anos em África;
Manual Político do
Cidadão Português.
Ganivet comete suícidio.
Nasce Federico García
Lorca.
Ramiro de Maeztu, Hacia
otra España.
José Duro, Fel.
Enrique Cardoso, A Crise
Portuguesa e os Partidos
Revolucionários.
Unamuno obtém cátedra na
Universidade de Salamanca
e colabora no primeiro
número da revista Vida
literaria, dirigida por
Jacinto Benavente, e entre
cujos colaboradores
figuravam Rubén Darío e
Antonio Machado.
Nasce, na Argentina, Jorge
Luis Borges e, em Espanha,
Giménez Caballero.
Pio Baroja, Vidas sombrías.
José Echegaray, El loco
Dios.
Juan Ramón Jiménez,
Almas de violeta.
Eugénio de Castro,
Constança.
Eça de Queirós, A Ilustre
Casa de Ramires.
Carlos Malheiro Dias, Filho
das Ervas.
Pablo Picasso realiza a sua
primeira mostra individual
no café-cervejaria “Els
Quatre Gats” de Barcelona.
Nascem Luis Buñuel e
Fernanda de Castro.
Morrem Eça de Queirós e o
alemão Friedrich Nietzsche.
Blasco Ibañez, Entre
naranjos.
Joaquín Costa, Oligarquia y
Caciquismo como la forma
actual de gobierno.
Pérez Galdós, Electra.
Publicação póstuma de Eça
de Queirós, A Cidade e as
Serras.
Unamuno profere um
discurso polémico, em
defesa da língua castelhana,
nos Jogos Florais de Bilbau.
Falecimento de Leopoldo
Alas “Clarín” e Pi y
Margall.
Nasce Vitorino Nemésio.
Valle Inclán, Sonata de
Otoño.
Blasco Ibáñez, Cañas y
barro.
Azorín, La voluntad.
Pío Baroja, Camino de
perfección.
Unamuno, Paisajes; Amor y
Pedagogía e reúne os seus

1903

Derechos
Estudiantiles.
Esta revista, de
impressão
artesanal,
encontra-se cheia
de desenhos,
secções diversas
e vários textos.
Gómez de la
Serna termina o
seu bachillerato
e o seu pai
oferece-lhe uma
viagem a Paris,
viagem que
empreende
sozinho.
Inscreve-se na
Faculdade de
Direito.

1904

O seu tio, Corpus
Barga, publica,
com 17 anos, um
poemário
melancólico
sobre a
adolescência
intitulado
Cantares.

1905

O pai de Ramón
financia a sua
primeira obra
publicada através
de um meio
editorial
registado, sob o
título Entrando
en fuego: santas
inquiedudes de
un colegial.
Tinha 16 anos.

1906

Neste período, a
família de la
Serna
surpreende-se
com a aparição
de dois escritores
(Corpus Barga e
Ramón) tão
precocemente,
excetuando a sua
tia Carolina
Coronado,
apoiando-os
desde o primeiro
momento.

Discute-se a
liberdade de
ensino como
problema
religioso.

Formação do
Partido
RegeneradorLiberal de João
Franco.

Governo de
Raimundo
Fernández
Villaverde.
Governo de
Antonio Maura y
Montaner.
Enfrentamentos
entre estudantes e
políticos em
Madrid e
Salamanca.
É publicada a lei
que obriga ao
descanso
semanal.
Nasce José
Antonio Primo de
Rivera.
Morre em Paris a
Rainha D. Isabel
II.
Tratado assinado
com França sobre
o protetorado de
Marrocos.
Novo governo de
Azcárra.
Falece a irmã do
rei, Mercedes de
Borbón.

Novo Congresso
Galaico-Português,
em Braga.
Eduardo VII de
Inglaterra e Alfonso
XIII de Espanha
visitam o país,
retribuindo a visita
do rei D. Carlos.

Novo governo de
Villaverde.
Homenagem
nacional a
Cervantes no 3º
centenário de El
Quijote.
Alfonso XIII
sofre um atentado
em Paris.
Governo de
Eugénio Montero
Rios.
Governo de
Segismundo
Moret.
Alfonso XIII
contrai
matrimónio com
Victoria Eugenia
de Battengerg.
Governo de José
Lópe
Domínguez.
Governo do
Marquês de la
Veja de Armijo.

Publicação do
Regulamento
Policial dos
Mendigos da
Cidade de Lisboa.
Criação da Liga da
Educação Nacional.
Promulgação do
Código de Processo
Comercial.
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Existem em
Portugal 590
associações de
previdência.
Inicia-se o consumo
particular de luz
elétrica na capital.
Primeira linha
telefónica entre
Lisboa e o Porto.

Greve dos
tipógrafos.
João Franco é
nomeado Chefe do
Governo.
A população é
perseguida pela
polícia: «Chacina
do Rossio».
Fundação da Escola
Superior Colonial.

ensaios em En torno al
casticismo.
Júlio Dantas, A Ceia dos
Cardeais.
Trindade Coelho, In Illo
Tempore.
Sampaio Bruno, A Ideia de
Deus.
Nasce Rafael Alberti.
Pío Baroja, El mayorazgo
de Labraz.
Antonio Machado,
Soledades.
Raul Brandão, A Farsa.
Quadro de Picasso,
Maternidad.

Pío Baroja, La lucha por la
vida.
Juan Ramón Jiménez,
Jardines lejanos.
Guerra Junqueiro, Oração à
Luz.
Sampaio Bruno, O
Encoberto.
Primeira viagem de
Unamuno a Portugal, em
Coimbra conhece Eugénio
de Castro.
Nascem Salvador Dalí e
Pablo Neruda.
Azorín, Los Pueblos e La
Ruta de Don Quijote.
Rubén Darío, Cantos de
vida y esperanza.
Unamuno, Vida de don
Quijote y Sancho.
Wenceslau de Moraes, Os
Serões no Japão.
Manuel Teixeira-Gomes,
Sabina Freire.
Falecimento de Juan Valera.

Raul Brandão, Os Pobres.
Brito Camacho funda o
jornal A Luta.
Nobel da Medicina
atribuído a Ramón y Cajal.
Nos EUA realiza-se a
primeira emissão
radiofónica.

1907

Ramón Gómez
de la Serna
conhece Carmen
de Burgos,
escritora
espanhola 20
anos mais velha
do que ele,
também
conhecida por
Colombine.

1908

Matricula-se na
Universidade de
Oviedo para
continuar os seus
estudos de
Direito.
Publica o seu
segundo livro
Morbideces.
Coincide nos
gostos com
Colombine,
sendo um
frequentador
assíduo das
tertúlias
organizadas em
sua casa.
O seu pai, Javier
Gómez de la
Serna, funda a
revista Prometeo,
na qual Ramón
escreve com o
pseudónimo
Tristán.
Ramón escreve
para Prometeo e
Revista Crítica e
publica El
cofrecito
encantado, El
concepto de la
nueva literatura
e La utopia.
Escreve para
teatro Beatriz e
El drama del
palacio
desabitado.
Ramón instala-se
na Calle de la
Puebla de
Madrid.
Ramón declara
em Prometeo o
seu apreço pela
cultura semita.
Mantém um
contacto próximo
com Carmen de
Burgos, a quem
lhe manifesta a
sua opinião sobre
os seus escritos.
Começa a
mencionar aos

1909

1910

Com 11 anos,
António Ferro vê o
prédio de sua casa
arder totalmente,
sendo salvo por um
bombeiro, tal como
a restante família.
O incêndio foi
célebre na
imprensa da época
e ficou conhecido
como o «Fogo da
Madalena».

Novo governo de
Maura.
Nascimento do
Príncipe das
Astúrias, que
recebe o nome de
Alfonso.
Lei da
Administração
Local.

Greve académica
de Coimbra.
Golpe de Estado de
João Franco.
Os jornais O
Mundo e O País
são suspensos por
um mês.

Vários atentados
em Barcelona e
em Girona.
São suspensos na
Catalunha os
direitos
constitucionais.

O rei D. Carlos e o
príncipe D. Luís
Filipe, herdeiro do
trono, são abatidos
a tiro por civis
armados.
D. Manuel II ocupa
o trono e o
presidente do
Ministério, João
Franco, acusado de
ter provocado o
regicídio por causa
da política adotada,
é demitido.
A morte do rei
augura o fim do
regime.

É estabelecida a
obrigação do
ensino elementar.
La Semana
Trágica em
Barcelona,
seguida de
grande repressão.
Francisco Ferrer,
acusado de
instigar os
acontecimentos, é
fuzilado.
Novo governo de
Moret.

Francisco Ferrer,
pedagogo libertário
espanhol, é preso
pela polícia à sua
chegada a Lisboa e
repatriado.
D. Manuel II visita
Madrid, Londres e
Paris.
Realização do
Congresso Nacional
Operário.

Pío Baroja, Zalacán el
aventurero.
Costa Lobo, Origens do
Sebastianismo.
Miguel de Unamuno realiza
duas viagens a Portugal:
passa a Semana Santa em
Viseu e o mês de Junho no
Porto.

Governo de José
Canalejas.
É declarado
estado de guerra
no vale mineiro
bilbaíno, para
acabar com a
guerra dos
mineiros.
Pablo Iglesias é o
primeiro
socialista que se
senta no

Nas eleições de
Agosto são eleitos
24 deputados
republicanos.
Assassinato de
Miguel Bombarda.
A 5 de Outubro é
proclamada a
República nos
Paços do Concelho
de Lisboa.
O governo
provisório da

Colombine, Nuevos
modelos de cartas.
Ramón Pérez de Ayala,
A.M.D.G.
Unamuno, Mi religión y
otros ensayos breves e Por
tierras de Portugal y de
España.
Teixeira de Pascoaes,
Marânus.
Início da publicação da
revista A Águia.
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Antonio Machado,
Soledades, galerias y otros
poemas.
Unamuno, Poesías.
Blasco Ibáñez estreia El
intruso.
Teixeira de Pascoaes, As
Sombras.
Unamuno viaja ao norte de
Portugal, ficando instalado
em Amarante, no Solar de
Gatão, de Teixeira de
Pascoaes.
Pablo Picasso pinta Les
demoiselles d’Avignon.
Nasce Adolfo Correia da
Rocha, em literatura Miguel
Torga.
Blasco Ibáñez, Sangre y
Arena.
Unamuno, Recuerdos de
niñez y mocedad.
Miguel de Unamuno passa
férias em Espinho, onde
conhece o médico Manuel
Laranjeira.

1911

1912

1913

amigos a sua
nova criação: as
greguerías.
Carmen é a
madrinha desde
género.
Ramón e Carmen
de Burgos
mantêm, a par da
sua cumplicidade
intelectual, uma
atribulada relação
sentimental.
Regressa a Paris,
após a leitura dos
seus Diálogos em
Madrid.
Publica El libro
mudo e, para
teatro, La corona
de hierro.
Devido a
problemas
económicos, a
revista Prometeo
lança o último
número.
Falecimento da
tia de Ramón,
Carolina
Coronado, em
Lisboa, com 90
anos.
Ramón regressa
definitivamente a
Madrid e reata o
relacionamento
com Colombine.
Dá-se o primeiro
contacto de
Ramón com o
jornalismo, em
La Tribuna.
Carmen de
Burgos traduz
John Ruskin e
Ramón faz o
prólogo de Las
piedras de
Venecia do
mesmo autor.
Ramón publica
El lunático e Exvotos.
Ramón publica
El ruso.
Existe um
afastamento de
Carmen de
Burgos, de
viagem à
Argentina, com
passagem por
Santos, no Brasil.
Segundo
Colombine, e
contra a posição
dos ramonianos,
foi em 1913 que
se formou a
tertúlia Pombo,
no café
homónimo, novo
refugio de la
Serna.

Congresso dos
Deputados.

república é
presidido por
Teófilo Braga.

Miguel de Unamuno
regressa mais duas vezes a
Portugal: visita Leixões e a
Serra da Estrela.

Ferro estuda no
Liceu Camões. Aí,
apesar de ser cinco
anos mais novo,
conhece o colega
Mário de SáCarneiro, que
abandonará o liceu
nesse mesmo ano.
António Ferro
passará a fazer
parte do círculo de
amizades do poeta.

Primeiro
congresso
fundador da
Confederación
Nacional del
Trabajo (C.N.T.).
Tratado HispanoMarroquino sobre
o protetorado de
Marrocos.

São assaltados os
jornais
monárquicos
Liberal, Correio da
Manhã e Diário
Ilustrado.
Realizam-se
manifestações
contra o descanso
semanal dos
trabalhadores.
Greve geral em
Lisboa e Setúbal.
Registo Civil
obrigatório.
Manuel de Arriaga
é o primeiro
Presidente da
República
portuguesa eleito.
Aprovação da 1ª
Constituição
Republicana, liberal
e parlamentarista.

Pío Baroja, El árbol de la
ciencia.
Juan Ramón Jiménez, La
soledad sonora e
Pastorales.
Unamuno, Rosario de
Sonetos Líricos e
Soliloquios y
conversaciones.
Leite de Vasconcelos,
Lições de Filologia
Portuguesa.
Inicia-se a publicação do
periódico República de
António José de Almeida.
Na Califórnia, em
Hollywood, funda-se o
primeiro estúdio
cinematográfico.
Morre Joan Maragall.

António Ferro
colabora com
Augusto Cunha,
seu futuro
cunhado, e publica
Missal de Trovas,
livro constituído
por quadras ao
gosto popular
dedicadas a
Augusto Gil e a
Fausto Guedes
Teixeira.

Assassinato de
Canalejas.
Acordo francoespanhol sobre o
protetorado de
Marrocos.
Governo do
Conde de
Ramanones.

Greve Geral em
Évora.
Criação do Partido
Evolucionista.
Brito Camacho
funda o Partido da
União Democrática.
Congresso em
Braga do Partido
Republicano
Português.
Constituição da
Federação
Anarquista da
Região Norte.

Antonio Machado, Campos
de Castilla.
Miguel de Unamuno,
Contra esto y aquello.
Azorín, Castilla.
Raul Brandão, El-rei Junot.
Estreia de La Malvaloca
dos irmãos Álvarez
Quintero.
Francis Picabia pinta La
noche española.
Manuel Laranjeira comete
suicídio.

Inicia a frequência
do curso de Direito
na Universidade de
Lisboa, sendo
contemporâneo de
Augusto Cunha,
Azeredo Perdigão
e Bustorff Silva.
Apesar da
aparência
sossegada, Ferro já
demonstra o fôlego
e a energia que o
caracterização.
Fruto da amizade
com Sá-Carneiro,
aproxima-se do
círculo intelectual
de Fernando
Pessoa.

Estabelece-se o
decreto da
Cédula de
Identidad.
Nasce o terceiro
filho de Alfonso
XIII, Juan de
Borbón.
Estabelece-se
censura para o
cinema.

1º Governo de
Afonso Costa e
tentativa, em Abril,
de derrube do
mesmo.
Os serviços de
Instrução Primária
ficam sob a alçada
dos municípios.

Miguel de Unamuno, El
espejo de la muerte e Del
sentimento trágico de la
vida.
Pío Baroja inicia Memorias
de um hombre de acción.
Jacinto Benavente, La
malquerida.
Aquilino Ribeiro, Jardim
das Tormentas.
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1914

1915

1916

Ramón escreve
El Rastro e
publica El doctor
inverosímil.
Assíduo dos
cafés madrilenos,
Ramón, já como
colaborador
remunerado do
La Tribuna,
dinamiza a
tertúlia
(celebrada ao
sábado depois do
jantar) no Café
Pombo, no nº4 da
Calle Carretas
da capital
espanhola.
Carmen de
Burgos viaja pela
Europa, sendo
incentivada por
Ramón a adentarse no âmbito da
literatura de
viagens. Após
alguns incidentes
na Alemanha,
Carmen de
Burgos entra em
Portugal pela
Galiza.
El Rastro de
Gómez de la
Serna é
publicado e
Colombine é
recebida em
Portugal quase
com honras de
Estado, como
ficou patente na
imprensa da
época. Ramón
contacta pela
primeira vez e
através de
Carmen de
Burgos, com a
realidade
sociocultural
portuguesa.
Carmen de
Burgos efetua
importantes
contactos em
Portugal que lhe
permitirão
regressar ao país
no ano seguinte
(já acompanhada
por Ramón),
enquanto termina
a novela As
Tricanas,
ambientada em
Coimbra.
Com os gastos a
cargo de
Colombine,
realizam a
primeira viagem

Colabora na revista
Alma Nova.
A edição de 1914
de Missal de
Trovas, é
acompanhada de
apreciações
caroáveis de
Fernando Pessoa,
João de Barros,
Mário de SáCarneiro, Afonso
Lopes Vieira e
Augusto Gil.
Com apenas 19
anos, António
Ferro surge como
editor oficial da
revista Orpheu,
cargo para o qual
foi escolhido, pelo
seu amigo Mário
de Sá Carneiro, por
ainda ser menor e
inimputável
legalmente.

Estala a I Grande
Guerra Mundial e
Espanha declara
a sua
neutralidade.
Unamuno é
destituído do
cargo de reitor da
Universidade de
Salamanca.

Greve Geral dos
Caminhos-de-Ferro.
Primeiro e segundo
Governo de
Bernardino
Machado.
Tumultos e assaltos
a estabelecimentos
comerciais em
Lisboa e Porto.
Ministério de
Azevedo Coutinho.

Miguel de Unamuno,
Niebla.
Ortega y Gasset,
Meditaciones sobre el
Quijote.
Juan Ramón Jiménez,
Platero y yo.
Norberto de Araújo,
Democratização da Arte.
Raul Brandão, A
Conspiração de Gomes
Freire.
Mário de Sá-Carneiro, A
Confissão de Lúcio.
Unamuno veraneia em
Portugal com a família, na
Figueira da Foz.

Lançamento da
revista Orpheu, nº1
e 2, na qual
António Ferro
figurava como
editor.
Autor do libreto de
bailado A Princesa
dos Sapatos de
Ferro, onde
começa a
demonstrar o
fascínio que tem
por esta
manifestação
artística.

Novo governo do
Conde
Ramanones.

Movimento das
Espadas, golpe de
Estado dirigido
pelo general
Pimenta de Castro e
por Manuel de
Arriaga.
Instauração e queda
da ditadura de
Pimenta de Castro.
Novo governo de
Afonso Costa.

Azorín, Al margen de de los
clásicos.
Teixeira de Pascoaes, A
Arte de Ser Português.
A publicação da revista
Orpheu inicia o movimento
modernista em Portugal.
O Manifesto Anti-Dantas,
de Almada Negreiros, é
publicado no segundo
número da revista Orpheu,
o que causa grande celeuma
na seio da intelectualidade
lusa.
Manuel de Falla apresenta o
bailado El amor brujo.

António Ferro
assiste às
polémicas
repercussões da
revista Orpheu no

Escassez e
carestia de
alimentos.
Greve Geral no
final do ano.

1º e 2º Governos de
José de Castro.
Bernardino
Machado é eleito

Unamuno inicia a
publicação de Ensayos.
Blasco Ibañez, Los cuatro
jinetes del Apocalipsis.
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1917

1918

1919

juntos a Portugal.
Porém, Ramón
continua muito
ativo na tertúlia
do Café Pombo,
para onde
escreve as suas
célebres «Cartas
desde Portugal»
publicadas em
Pombo (1918).
Gómez de la
Serna escreve
ainda o epílogo
de
Peregrinaciones
de Colombine,
com uma
importante
menção a
Portugal.
Época dedicada
exclusivamente a
Pombo, e à vida
madrilena, sendo
a tertúlia um
sucesso cujos
ecos chegam a
Paris.
Ano prolífico
para a sua
literatura,
publicando El
Circo, La viuda
blanca y negra,
Senos e as suas
famosas
Greguerías.
Ramón reside na
Calle María de
Molina, nº43 de
Madrid.

Ramón publica
Pombo e reflete
sobre o
Ultraísmo em
embates
intelectuais com
Rafael Cansinos
Assens.
Disserta também
sobre
Charlotismo
(influência de
Chaplin através
do cinema mudo)
e ainda publica
Muestrario.
Presume-se que
vive um período
de consequentes
afastamentos e
reconciliações
com Carmen de
Burgos desde a
publicação de
Senos.
Alonso Quesada
dedica o poema
Alegría a Ramón.
Morre o escultor
Julio Antonio,

panorama cultural
português (da qual
se desvinculará
publicamente) e ao
seu final, sendo
que o nº 3 nunca
chegou às mãos do
público.
Suicídio em Paris
de Mário de SáCarneiro.
Presume-se que
conhece
pessoalmente
Ramón Gómez de
la Serna num
almoço no
restaurante lisboeta
Montanha.

Presidente da
República.
Na sequência do
apresamento dos
navios alemães
fundeados em
Lisboa, a Alemanha
declara
formalmente guerra
a Portugal.
Forma-se o governo
de União Sagrada
presidido por
António José de
Almeida.

André Brun, A Maluquinha
de Arroios.
Gabrielle D’Annunzio, La
Leda senza cigno.
Emerge o Dadaísmo desde
Zurique.
Falecimento de Rubén
Darío e nascimento de
Camilo José Cela.

António Ferro
dedica mais
atenção à
emergente sétima
arte e profere no
Salão Olímpia a
conferência As
grandes trágicas
do silêncio,
dedicada às três
maiores artistas do
cinema mudo
italiano, Francesca
Bertini, Pina
Menichelli e Lyda
Borelli. Foi a
primeira
conferência sobre
cinema
pronunciada em
Portugal de que se
tem registo, sendo
a mesma editada
nesse mesmo ano.
Publicamente
admirador de
Sidónio Pais,
António Ferro
parte para Angola
como oficial
miliciano, sendo
nomeado ajudante
do governadorgeral, o
comandante
Filomeno da
Câmara, que pouco
depois o nomeia
(aos 23 anos),
secretário-geral da
Província.
As suas primeiras
crónicas são
publicadas no
jornal O Século,
com o nome de
«Cartas do
Martinho».

Governo de
Manuel García
Prieto.
Novo governo de
Eduardo Dato.
Greve
Revolucionária e
declara-se o
estado de guerra.
De novo, Gracía
Prieto assume a
governação.

O contingente do
Corpo
Expedicionário
Português parte
para França.
Terceiro governo
de Afonso Costa.
Em Fátima fala-se
de supostas
aparições da
Virgem Maria.
Vaga de assaltos às
padarias de Lisboa.
Revolução
triunfante de
Sidónio Pais, a
República Nova.

Pío Baroja, Juventud,
egolatría.
Juan Ramón Jiménez,
versão completa de Platero
y yo.
Raul Brandão, Húmus.
Afonso Lopes Vieira, Ilhas
de Bravura.
Almada Negreiros, de fatode-macaco, sobe ao palco
do Teatro República e lê o
seu Ultimatum às Gerações
Futuristas Portuguesas do
Século XX.

Greve Geral dos
Correios e
Telégrafos.
Novo governo de
Maura.
Novo governo de
Prieto.
Novo governo de
Ramanones.
Grave epidemia
de gripe, com
foco em Espanha
e expansão
mundial, o que
originou ser
comumente
denominada por
«gripe
espanhola».

Revolta dos
marinheiros do
cruzador Vasco da
Gama.
Em França, o
Corpo
Expedicionário
Português sofre
violentos ataques
do exército alemão.
Eleições Gerais às
quais não
concorrem os
partidos
republicanos.
Sidónio Pais
plebiscita a sua
eleição para
Presidente da
República.
Assassinato de
Sidónio Pais.

García Lorca, Impresiones y
viajes.
Blasco Ibañez, Mare
nostrum.
Unamuno estreia Fedra.
Aquilino Ribeiro, A Via
Sinuosa.
José Malhoa pinta O
Outono.

Ferro, regressado a
Lisboa, é nomeado
chefe de redação
de O Jornal (órgão
do Partido

Projeto-Lei para
as autonomias do
País Basco,
Catalunha e
Navarra.

Revolta do
Monsanto,
organizada por
monárquicos,

Federico García Lorca, El
maleficio de la mariposa.
Ramiro de Maeztu, La
crisis del humanismo.
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1920

1921

falecimento este
bastante sentido
por Gómez de la
Serna.
Carmen de
Burgos é
convidada a dar
um curso de
literatura
espanhola, na
Faculdade de
Letras da
Universidade de
Lisboa, e
concedem-lhe a
Comenda da
Ordem de
Santiago da
Espada pela sua
tenacidade de
acercamento
cultural entre
ambos países.
Intensa atividade
periodística e
literária de
Ramón no El
Liberal e em La
Tribuna.
Carmen pede a
Ramón um
prólogo para o
seu Fígaro e este
publica
Greguerías
selectas.
Após alguns
desencontros,
Ramón volta à
vida de
Colombine, então
com problemas
de saúde. Gómez
de la Serna
encarrega-se de
cuidá-la e ajudar
na sua
recuperação.
Publica Toda la
historia de la
calle de Alcalá e
Toda la historia
de la Puerta del
Sol.
O quadro La
tertulia del Café
de Pombo de
José Solana é
exposto no I
Salón de Otoño
de Madrid.
Ramón relacionase no café de
Granja de Henar
com Ortega y
Gasset e Carmen
encontra-se
bastante ativa na
Liga de Mujeres
Ibéricas com
comités em
Portugal
(liderados por
Ana de Castro
Osório).

Republicano
Conservador).
Começa a
evidenciar o seu
gosto por análises
políticas.
Abandona os
estudos de Direito
na Universidade,
facto que marcará
profundamente a
sua relação
institucional com o
Estado Novo.

Fim do estado de
guerra em
Barcelona.
Novo governo de
Maura.
Governo e
Sánchez Toca.
Decreta-se a
jornada de oito
horas.
Governo de
Manuel
Allendesalasar.
Greve do
sindicato dos
jornalistas.

combatida pela
população armada.
Primeiro governo
de Domingos
Pereira.
Eleições
legislativas dão a
vitória aos
democratas.
Assinatura do
Tratado de Paz com
a Alemanha.
Ministério de Sá
Cardoso.
António José de
Almeida é eleito
Presidente da
República.
Agitação
anarcossindicalista.

Valle Inclán, La pipa de
Kif.
Florbela Espanca, Livro de
Mágoas.
Jaime Cortesão, Memórias
da Grande Guerra.
Inicia-se a publicação do
jornal anarcossindicalista A
Batalha.

António Ferro
passa a redator de
O Século e publica
Árvore de Natal e
Teoria da
Indiferença, livro
com o qual se
assume como
escritor.
Desloca-se a
Fiume, onde
entrevista o seu
admirado poeta (e
excêntrico político)
italiano, Gabriele
d’Annunzio.
Profere, na Societé
Amicale FrancoPortugaise, a tão
ousada e polémica
conferência sobre
Colette, célebre
escritora francesa.

Novo governo de
Eduardo Dato.
Graves
problemas e lutas
entres patronais e
sindicatos.
Sublevação de
um quartel em
Madrid.

Estado de sítio no
Porto determinado
pela agitação
operária.
Novo governo de
Domingos Pereira.
Governo de Ramos
Preto.
Governo de
António Maria da
Silva.
Declara-se Greve
Geral Nacional.
Governo de Álvaro
Castro.
Governo de
Liberato Pinto.

Valle Inclán, Luces de
bohemia.
Unamuno, El Cristo de
Velázquez e Tres novelas
ejemplares y um prólogo.
Leonardo Coimbra, Camões
e a Fisionomia Espiritual
da Pátria.
Aquilino Ribeiro, Filhos de
Babilónia.
António Sérgio começa a
publicar Ensaios.
Morre Pérez Galdós e nasce
Miguel Delibes.

António Ferro
publica Colette,
Colette Willy,
Colette e Leviana,
que o conota
definitivamente
com o
Modernismo.
Publica ainda o
manifesto Nós, que
será publicado na
revista brasileira
Klaxon no ano
seguinte.

Novo governo de
Allende Salazar.
Novo governo de
Maura.
Assassinato de
Eduardo Dato.
Fundação do
Partido
Comunista
Espanhol.
Manifestações de
rua pelo direito
ao sufrágio
universal e pelos

Greve Geral dos
operários da
imprensa durante
quatro meses.
Novo governo de
Bernardino
Machado.
Ministério de
Barros Queiróis.
Novo governo de
António Granjo.
«Noite Sangrenta».
O antigo presidente
do Ministério,

Unamuno, La tía Tula.
García Lorca, Poemas.
Ortega y Gasset, España
Invertebrada.
Juan Ramón Jiménez funda
a revista Índice.
António Botto, Canções.
Começa a publicação do
Diário de Lisboa.
Surge a revista Seara Nova.
Morre Emilia Pardo Bazán.
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Gómez de la
Serna publica
mais três livros
(Disparates,
Óscar Wilde e
Leopoldo y
Teresa),
enquanto que
Colombine é
designada
Membro da
Academia das
Ciências de
Lisboa e vê dois
livros seus serem
traduzidos em
Portugal: El
articulo 438 e La
malcasada.
Ramón e Carmen
de Burgos
regressam a
Portugal e
alojam-se no
Hotel Paris, no
Estoril.
Ramón conhece e
apaixona-se pela
Costa do Sol
portuguesa,
porém, volta a
Madrid devido à
grave doença do
seu pai.
Colombine, com
amigas burguesas
do Estoril,
realizam sessões
espíritas com
grupos espiritas e
teosofistas, daí
nasce a novela El
retorno.
Falecimento do
pai de Ramón e
regresso ao
Estoril, onde
adquire um
terreno e inicia a
construção de
uma casa com a
herança recebida
e com o dinheiro
que ganha na
lotaria.
Com a saúde
delicada, Carmen
vai até Santander
e a Paris ao
médico. Ramón
não a
acompanha,
viajando pela
Suíça e por Paris,
regressando ao
Estoril.
Pouco tempo
depois da morte
do pai de Ramón,
falece o pai de
Carmen de
Burgos.
Ramón vai a
Granada para
participar na

Presume-se que
terá conhecido
Jorge Luis Borges
em Lisboa, numa
breve estância do
argentino na
capital, aquando da
sua viagem de
regresso de
Espanha a Buenos
Aires.
Integra o grupo
inicial da redação
do Diário de
Lisboa e colabora
na Ilustração
Portuguesa.

direitos da
mulher.
Graves
problemas
sociais.

António Granjo, e
outros políticos de
relevo são
assassinados.
Governo de Manuel
Maria Coelho.
Governo de Maia
Pinto.
Governo de Cunha
Leal.
É fundado o Partido
Comunista
Português.

Ferro, com 27
anos, publica
Gabriele
d’Annunzio e Eu,
que reúne as
reportagens,
entrevistas e
conversas com o
poeta italiano.
Faz crítica teatral
no Diário de
Lisboa, e, durante
um curto espaço de
tempo, torna-se
diretor da
Ilustração
Portuguesa.
Redige a polémica
peça de teatro Mar
Alto.
Desloca-se ao
Brasil para assistir
à Semana de Arte
Moderna de São
Paulo.
Aí casa por
procuração com a
poetisa Fernanda
de Castro (a
cerimónia em
Lisboa tem lugar
na Igreja de Santa
Isabel, com o
cunhado Augusto
Cunha a
representar o
noivo, sendo
testemunha no
Brasil a atriz
Lucília Simões e o
almirante Gago
Coutinho) que
pouco depois se
reúne com o
marido no Rio de
Janeiro.
Mar Alto estreia-se
no Teatro
Sant’Ana, em São
Paulo, cidade onde
António Ferro
profere as
conferências A
Idade do JazzBand e A Arte de
Bem Morrer,

Governo de
Sánchez Guerra.
Novo governo de
García Prieto.

Novas eleições.
Vitória do Partido
Democrático.
Greve Geral no
Porto.
Novo governo de
António Maria da
Silva.
Os aviadores
portugueses Gago
Coutinho e
Sacadura Cabral
fazem a travessia
aérea do oceano
Atlântico, através
da ponte aérea
Lisboa-Rio de
Janeiro.
António José de
Almeida, o
Presidente da
República
Portuguesa, visita
oficialmente o
Brasil.
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Miguel de Unamuno,
Sensaciones de Bilbao e
Andanzas y visiones
españolas.
César Vallejo, Trilce.
Eugénio de Castro, As
Tentações de São Macário.
Ferreira de Castro, Carne
Faminta.
Aquilino Ribeiro, O
Malhadinhas.
T.S. Eliot, The Waste Land.
Jacinto Benavente ganha o
Nobel da Literatura.
Nasce José Saramago.

1923

Fiesta del Cante
Jondo organizado
por Lorca e Falla.
Ramón foi o
pregonero e
quase é vítima de
um disparo.
Gómez de la
Serna mantém
contacto com
Valéry Larbaud,
a quem sugere
muitos nomes
importantes da
literatura
espanhola.
Volta a Madrid
com um ágape a
Díez-Canedo e a
Valéry Larbaud
em Pombo.
É o ano da
publicação de El
Gran Hotel, El
incongruente e El
secreto del
acueducto.
Ramón aluga um
estúdio na Calle
de Velázquez,
nº4, à qual
chamará Torreón
de Velázquez.
Em Portugal,
Ramón assiste ao
banquete da
revista
Contemporânea,
dirigida por José
Pacheco,
reencontrando-se
com vários dos
comensais do
Montanha,
estando António
Ferro ausente de
viagem.
Ramón e
Colombine
sonham com El
Ventanal, a sua
casa no Estoril,
mas a hipoteca
exige-lhes
esforços
financeiros.
Carmen de
Burgos traduz As
Cartas de Soror
Mariana do
Alcoforado.
Terminam a
construção do
imóvel e são-lhes
entregues
as chaves de El
Ventanal.
Ramón escreve
uma carta sobre
esse
acontecimento.
Em Madrid,
Gómez de la
Serna é nomeado
Secretário Geral

posteriormente
editadas em livro.
A peça é ainda
representada no
Teatro Lírico do
Rio de Janeiro.
António Ferro,
ausente de Lisboa,
não se reencontra
com Ramón no
banquete da
Contemporânea de
José Pacheco.

Continua a tournée
de conferências no
Brasil e publica
Batalha de Flores,
em edição
brasileira, que
mereceu a atenção
de José Lins do
Rego e Carlos
Drummond de
Andrade.
Depois da estreia
brasileira, Mar Alto
apresenta-se em
Lisboa, no Teatro
de São Carlos.
O argumento
provoca polémica,
sendo, no dia
seguinte, a peça
proibida pelo
governador civil de
Lisboa, facto que
origina um
protesto, de
escritores e
intelectuais
portugueses,

Golpe de Estado
do General Primo
de Rivera com a
dissolução das
cortes e a
suspensão da
Constituição.
Começa a
conhecida
ditadura de Primo
de Rivera.
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Manuel Teixeira
Gomes é eleito
Presidente da
República.
Governo de
Ginestal Machado.
Novo governo de
Álvaro de Castro.
Tentativa de putsch
radical.

Unamuno, Ruinas de
Dentro.
Salvador de Madariaga, El
genio de España.
Pérez de Ayala, Los
trabajos de Urbano y
Simona e Luna de miel,
luna de hiel.
Raul Brandão, Os
Pescadores.
Surge a Revista de
Occidente, dirigida por
Ortega y Gasset.
Borges publica o seu
primeiro livro, Fervor de
Buenos Aires.
Falecimento de Guerra
Junqueiro.

do Ateneo da
capital. É a
primeira vez que
se atreve a
desempenhar
funções com
conotações
políticas.
Organiza-se um
duplo banquete
em sua honra,
com inúmeros
ilustres como
Buñuel, Lorca,
Azorín, León
Felipe, etc.,
porém, Ramón,
sem vocação,
demite-se pouco
depois.
Publica quatro
obras
importantíssimas
para este período
«português»:
Cinelandia, La
Quinta de
Palmyra, El
novelista o
ensaio «El alba»
e La Roja, que
conhece a
tradução para
português em A
Ruiva, neste
mesmo ano e só
será publicada
em espanhol
cinco anos mais
tarde, em 1928.
Entre várias
colaborações,
destaca-se a
colaboração na
revista lisboeta,
Contemporânea e
na revista galega
Alfar.

1924

É o ano da
divulgação de El
novelista,
publicado no ano
anterior, e o
relato El
vegetariano, mas,
trata-se,
principalmente,
do ano da
segunda
publicação
dedicada à
tertúlia do Café
Pombo: La
sagrada cripta
del Pombo.

dirigido ao então
presidente do
Conselho de
Ministros e
Ministro do
Interior António
Maria da Silva,
subscrito por Raul
Brandão, António
Sérgio, Fernando
Pessoa, Raul
Proença, Aquilino
Ribeiro, Jaime
Cortesão, Alfredo
Cortez, João de
Barros, Luís de
Montalvor, entre
outros.
A proibição é
levantada, mas a
peça (futuramente
renegada pelo
próprio Ferro) só
voltará a pôr-se em
cena depois da
Revolução de Abril
de 1974.
Assume funções de
«enviado especial»
do Diário de
Notícias e
entrevista
Mussolini em
Roma, no Palácio
Chigi.
Nasce o seu
primeiro filho,
António Quadros.
A família aluga o
antigo apartamento
de Oliveira
Martins, na
Calçado dos
Caetanos, no
Bairro Alto.
No mesmo prédio
havia morado o
escritor Ramalho
Ortigão e acolherá
o poeta José
Gomes Ferreira.
António Ferro
escreve À Maneira
de Prefácio para A
Ruiva, a 28 de
Julho de 1923.
António Ferro
continua com a sua
atividade
jornalística e
publica, em livro, a
peça Mar Alto.
Fernanda de Castro
publica Cidade em
Flor.
O casal
Ferro/Castro visita
Ramón e Carmen
de Burgos na sua
casa do Estoril e,
por via epistolar,
António Ferro
organiza a
entrevista de
Ramón Gómez de

Proibição das
comemorações
do 1º de Maio.
Prossegue o
conflito em
Marrocos.
Miguel de
Unamuno é
desterrado para
as Canárias.
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Greves e
manifestações
contra a carestia de
vida.
Greve Geral em
Lisboa pela
liberdade de
associação.
Governo de José
Domingos dos
Santos.

Unamuno, Teresa e Rimas
de Amor.
Rafael Alberti, Marinero en
tierra.
Azorín, Una hora de
España.
Antonio Machado, Nuevas
canciones.
Vitorino Nemésio, Paço do
Milhafre.
Miró pinta Arlequim.
André Breton publica o
Manifesto do Surrealismo.
Morre Fernando Maristany.
Nasce Alexandre O’Neill.

1925

Ramón tem
preparada uma
viagem à
Argentina com
Ortega y Gasset,
porém, uma
fortíssima gripe
fá-lo desistir da
ideia.
Existem
referências de
que Ramón
pretende vir viver
para o Estoril
definitivamente,
devido à ditadura
de Primo de
Rivera, no
entanto os factos
indicam que,
não aguentando o
peso da hipoteca,
Ramón Gómez
de la Serna põe o
El Ventanal à
venda.
Colombine inícia
o seu périplo pela
América, vai ao
México e aos
EUA, visita
Hollywood.

1926

No início do ano,
Ramón comunica
a Carmen que já
tem comprador
para El Ventanal
e sugere ir para
Nápoles.
Primeiro vão a
Baiona e, depois,
alojar-se-ão em
Riviera de Chiaja
185, num
apartamento com
três enormes
quartos e duas
varandas. Dois
meses em
Nápoles e
regressam a
Madrid, onde
Ramón continua
com as suas
colaborações na
imprensa e com
as suas peculiares
conferências,
sempre
cultivando o

la Serna para o
Diário de Notícias
de 19 de Agosto.
Dedicado à
memória de Mário
de Sá-Carneiro,
António Ferro
publica A Amadora
dos Fenómenos.
Funda, com José
Pacheco, o Teatro
Novo, a primeira
tentativa de um
teatro português de
vanguarda, que
funcionará no foyer
do Cinema Tivoli.
São apresentadas
as peças Knock, de
Jules Romain e
Para Cada Um Sua
Verdade, de
Pirandello, como
também são
programadas peças
de Almada
Negreiros, Bernard
Shaw, Jean
Cocteau, Tchekov,
Alfredo Cortez,
Carlos Selvagem.
No entanto,
dificuldades
económicas
impedirão a
continuidade desta
iniciativa.
A esposa de Ferro,
Fernanda Castro,
desdobra-se entre a
literatura infantil, o
teatro e a poesia,
publicando
Mariazinha em
África e
Náufragos, por
exemplo.
António Ferro
mantem-se atento à
realidade política
conturbada dentro
e fora de Portugal,
afirmando-se como
homem da
imprensa da época,
com claros ideais
políticos.
Representa
Portugal no
Congresso
Internacional da
Crítica, em Paris.

Primo de Rivera
decreta a
dissolução da
União de
Catalunha.
Realiza-se uma
cimeira francoespanhola para
tratar do tema da
guerra de
Marrocos.

Governo de
Vitorino
Guimarães.
Tentativa de Golpe
de Estado
perpetrado por
Sinel de Cordes.
Novo governo de
António Maria da
Silva.
Tentativa de golpe
de estado
organizado por
Mendes Cabeçadas.
Manuel Teixeira
Gomes renuncia à
Presidência da
República.

Alberti ganha o Prémio
Nacional de Literatura.
A revista Brotéria inicia a
sua publicação mensal em
Coimbra.
José Régio, Poemas de
Deus e do Diabo.
Falecimento de António
Sardinha.

A Sanjuanada,
uma tentativa de
levantamento
militar contra
Primo de Rivera,
culmina em
fracasso.
Espanha retira-se
da Sociedade das
Nações.
Francisco Franco
ascende a
General de
Brigada, o mais
jovem, de então,
em toda a
Europa.

Revolta militar de
28 de Maio.
Suspensão da
atividade no
Parlamento.
Início da Ditadura
militar.
Formação da Junta
de Salvação
Pública.
Estabelecimento
das bases orgânicas
da Administração
Colonial.
Governo de
Mendes Cabeçadas.
Governo de Gomes
da Costa.
Governo de Óscar
Carmona.
Instauração da
censura prévia

Valle Inclán, Tirano
Banderas.
Menéndez Pidal, Orígenes
del Español.
Luis Cernuda, Perfil del
aire.
Publicação do primeiro
número da revista Litoral
em Málaga.
Raul Brandão, A Morte do
Palhaço.
Ernest Hemingway publica
Fiesta.
Nascem José María
Valverde e Ángel Crespo.
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1927

1928

género da
greguería.
Publica El torero
Caracho e
Gollerías.
Ramón, sempre
ativo pelos meios
culturais, publica
mais três livros:
La mujer de
ámbar,
Ramonismos e
Seis falsas
novelas, este
último redigido
durante a «época
portuguesa» de
residência no
Estoril.
No meio
jornalístico
madrileno,
aparece um
titular
anunciando a
morte de Ramón,
fruto de um erro
das agências
noticiosas.
De la Serna
colabora com o
jornal argentino
La Nación e
viaja, de novo, a
Paris, no auge da
sua popularidade
como escritor.
Carmen de
Burgos viaja ao
Chile, com uma
curta passagem
por Lisboa, sendo
que a sua filha,
María de Burgos,
regressa a
Espanha.
Ramón mantém o
seu ritmo de
publicação com
El caballero del
hongo gris,
Goya, os relatos
El regalo al
Doctor e La
hiperestésica.
Ramón, em
entrevista a
Fidelino de
Figueiredo, nega
a influência em
António Ferro.
Ramón figura na
comissão
executiva criada
pela Gaceta
Literaria para
organizar em
Madrid a
Exposição do
Livro Português.
Última estadia
em Portugal.
Existe referência
de resgatar El

António Ferro
viaja aos Estados
Unidos.
Publica Viagem à
Volta das
Ditaduras, com as
entrevistas e
reportagens que
fizera em Itália
(Pio XI, Ezio
Garibaldi,
Mussolini), em
Espanha (Jacinto
Benavente, Primo
de Rivera) e na
Turquia (Kemal
Atatürk).
Existe uma
tentativa de
vincular António
Ferro ao «Golpe
dos Fifis» devido à
sua afinidade com
o seu antigo oficial
em Angola,
Filomeno da
Câmara.
António Ferro
inicia relação
epistolar com
Giménez Caballero
e é pai pela
segunda vez.
António Ferro
relata a sua viagem
aos Estados
Unidos, e o seu
arrebato
americano, nas
crónicas do Diário
de Notícias.
Possivelmente,
para fugir à
associação da sua
figura à de
Filomeno da
Câmara, Ferro
viaja para Madrid,
onde reside
atualmente Almada
Negreiros, velho
camarada das
andanças literárias
e culturais do
Chiado.
As circunstâncias
indicam que terá
contactado com
Ramón Gómez de
la Serna na
sagrada cripta de
Pombo.
Com Ramón,
António Ferro
figura na comissão
executiva criada
pela Gaceta
Literaria para
organizar em
Madrid a

Final da guerra
no Norte de
África.
Fundação da
Federação
Anarquista
Ibérica.

Revoltas no Porto e
em Lisboa contra a
ditadura militar,
com recurso a
atentados
bombistas.
É célebre a
«Revolta dos Fifis»
(ou «Golpe dos
Fifis»), a 12 de
Agosto, liderada
por Filomeno da
Câmara e pelo Dr.
Fidelino Figueiredo
(daí a designação
de «fi-fi»).

Marco cronológico para o
início da Generación del
27.
Giménez Caballero funda,
em Madrid, La Gaceta
Literaria.
Publica-se em Coimbra o
primeiro número da Folha
de Arte e Crítica Presença,
dirigida por José Régio,
Branquinho da Fonseca e
João Gaspar Simões.
Raul Brandão (em
colaboração com Teixeira
de Pascoaes) publica Jesus
Cristo em Lisboa.
Heidegger, Ser e Tempo.

Regresso de
Espanha à
Sociedade das
Nações.
Josemaria
Escrivá de
Balaguer cria o
Opus Dei.

António de Oliveira
Salazar, professor
da Universidade de
Coimbra, é
nomeado ministro
das finanças de
Portugal no
primeiro governo
de José Vicente de
Freitas.
O general Carmona
é eleito Presidente
da República.
Novo governo de
José Vicente de
Freitas.

Miguel de Unamuno é
proposto para o Nobel da
Literatura, mas o governo
espanhol opõe-se.
García Lorca, Romancero
Gitano.
Ferreira de Castro,
Emigrantes.
Leite de Vasconcelos,
Antroponímia Portuguesa.
Nos EUA, Case e Forest
inventam o cinema sonoro e
realiza-se o primeiro filme
com som.
Ramón protagoniza a
célebre curta-metragem El
orador o la mano.
Falecimento de Vicente
Blasco Ibáñez.
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Ventanal e na sua
impossibilidade
passa algum
tempo em
Cascais,
abandonando o
país
definitivamente.

1929

Gómez de la
Serna tenta
introduzir-se no
mundo teatral
com Los médios
seres que sobe à
cena, em Madrid,
para converter-se
num fracasso
recheado de
apupos.
De forma a
afastar-se do
fiasco
dramatúrgico, vai
para Paris,
supostamente na
companhia de
María de Burgos,
filha de
Colombine e uma
das atrizes da
peça, com quem
manteve um caso
amoroso,
suscitando ainda
mais polémica à
sua já
controversa
relação com
Carmem de
Burgos.
Viaja com mais
frequência a
Paris, onde aluga
um estúdio, e ali
organiza uma
tertúlia no Café
de la Consigne.
Publica Efigies e
Novísimas
greguerías.
Ramón prologa a
3ª edição de
Leviana de
António Ferro e
publica a
tradução para
português do
conto O Conde
Biancamano, na
edição de Novela
Para Todos.

1930

De novo em
Madrid, muda de
residência, para o
nº 38 da Calle
Villanueva, onde
recompõe o
espaço barroco

Exposição do
Livro Português e,
no mesmo ano,
será anunciado
como diretor (com
Ferreira de Castro)
de La Gaceta
Portuguesa nas
páginas da revista
madrilena de
Giménez
Caballero.
De volta a
Portugal, António
Ferro publica
Praça da
Concórdia, onde
reúne entrevistas
realizadas em Paris
entre os anos de
1924 e 1926.
Começa a afastarse da sua carreira
de escritor para
afirmar-se, cada
vez mais, como
repórter
internacional
comprometido
ideologicamente.
Viaja no Expresso
do Oriente, de
Paris a Bucareste,
para participar no
III Congresso
Internacional da
Crítica Dramática
e Musical.
De passagem por
Madrid, em Março,
onde entrevista,
para o Diário de
Notícias, o escritor
e jornalista galego
Evaristo Gómez
Calderón.
Integra um grupo
de jornalistas que
inaugura a linha de
navegação
portuguesa para o
Brasil, a bordo no
Nyassa.
O Diário de
Lisboa, de 26 de
Junho, transcreve o
prefácio de Ferro
para a 3º edição de
Leviana e o Diário
de Notícias, de 24
de Junho,
transcreve o
prefácio de Ramón
Gómez de la Serna.
Tudo indica que
terá regressado a
Madrid no final do
ano.
Novo Mundo,
Mundo Novo é
publicado reunindo
reportagens
efetuadas por
António Ferro
aquando da sua

Novo Código
Penal.
Exposição
Universal de
Barcelona e
Exposição Iberoamericana de
Sevilha.
O regime de
Primo de Rivera
encontra-se com
graves
necessidades
económicas.

Nova legislação
sobre a
Constituição e
Funcionamento das
Organizações
Operárias.
Governo de Ivens
Ferraz.
Oliveira Salazar
ocupa a pasta das
Finanças, Colónias
e Interior.

Rafael Alberti, Sobre los
Ángeles.
José Régio, Biografia.
Rogério Perez, De Lisboa a
Sevilha pelo Pirinéus.
Eugénio de Castro, Éclogas.
Fernando Lopes Graça
compõe Variações sobre
um tema popular para
piano.
Luis Buñuel realiza Un
perro andaluz.
Realiza-se a primeira longametragem sonora
espanhola, El mistério de la
puerta del sol.
Ramón Gómez de la Serna
participa o documentário
sobre as festas madrilenas,
Esencia de Verbena,
realizado e produzido por
Ernesto Giménez Caballero
Nasce Jaime Gil de Biedma
e José Afonso.

Primo de Rivera
demite-se,
pressionado pelo
rei.
Governo de
Dámaso
Berenguer.

Queda do governo
de Ivens Ferraz.
É criada a Inspeção
Geral de Finanças.
Promulgação do
Acto Colonial.

Ortega y Gasset, La
rebelión de las masas.
Unamuno, Dos artículos y
dos discursos.
Federico Garcia Lorca,
Poeta em Nueva York e Así
que pasen cinco años.
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que caracterizam
os seus
domicílios e
firma um
contrato com a
Unión Radio para
instalar um
microfone em
sua casa para dar
uma sessão
radiofónica
diária.
Reitera o
interesse de
visitar a América.
Carmen publica
Vida y Milagros
del Pícaro
Andresillo Pérez,
possivelmente
inspirada na
originalidade
ramoniana.
Gómez de la
Serna publica
La Nardo.

1931

Ramón viaja de
transatlântico e
em Buenos Aires
é muito bem
recebido devido
às suas
colaborações em
La Nación. Ali
conhece Luisa
Sofovich, com
quem contrai
matrimónio.
É o ano da
publicação de
Ismos.

estadia nos Estados
Unidos da
América.
Em Novembro, na
cidade de
Munique,
entrevista o
dirigente nazi,
ainda na oposição,
Adolf Hitler para o
Diário de Notícias.
Com um
jornalismo
peculiar, alheio a
códigos
deontológicos,
Ferro atinge um
estatuto e
notoriedade na
imprensa
portuguesa,
evidente no
banquete de
desagravo em sua
honra no Maxim’s,
devido às recentes
entrevistas a
intelectuais
espanhóis com a
revelação de que
existiriam
aspirações iberistas
nas esquerdas
espanholas.
Manuel Bueno
publica o artigo El
Reportaje
Literario, António
Ferro, no ABC, em
Madrid.
Assiste ao IV
Congresso da
Crítica Dramática
e Musical em
Praga.
Importante relação
epistolar com
Almada Negreiros,
a residir em
Madrid.
Possível visita dos
escritores Antonio
Robles e José
López Rubio a
Lisboa.
Ferro publica
Hollywood,
Capital das
Imagens, incluindo
as reportagens e
entrevistas
efetuadas na meca
do cinema
americano.
Funda o Sindicato
Nacional da Crítica
e organiza em
Setembro o V
Congresso
Internacional da
Crítica Dramática
e Musical no
Estoril, ao qual
assiste Luigi
Pirandello, escritor

Primo de Rivera,
no exilio em
Paris, morre dois
meses após a
demissão.
Sublevações
republicanas em
Jaca e Cuatro
Vientos.
Miguel de
Unamuno
regressa a
Espanha e à sua
Universidade de
Salamanca.

Iniciam-se as ações
para a criação da
União Nacional.

Aquilino Ribeiro, O Homem
que Matou o Diabo.
Ferreira de Castro, A Selva.
Miguel Torga entra em
rutura com a Presença e
edita, com Branquinho da
Fonseca, o número único da
revista Sinal.
Morre Florbela Espanca.

Último governo
monárquico do
Almirante Juan
Bautista Aznar.
Eleições
municipais
ganhas pelos
republicanos.
Alfonso XIII
parte para o
exílio e abdica do
trono.
Proclamação da
2ª República.
É proclamada a
República Catalã
dentro da
Federação das
Repúblicas
Ibéricas.

Revolta na
Madeira, secundada
pelos Açores e
Guiné, São Tomé e
Cabo Verde.
Portugal adere ao
regime do padrão
divisa-ouro.
Nova revolta, em
Agosto, contra a
ditadura.

Unamuno, San Manuel
Bueno, mártir.
César Vallejo, El tungsteno.
Florbela Espanca, Charneca
em Flor.
O Avante, jornal do Partido
Comunista Português, inicia
a sua publicação.
García Lorca funda a
companhia teatral La
Barraca.
Manoel de Oliveira estreia
Douro, Fauna Fluvial.
Leitão de Barros apresenta
o primeiro filme sonoro
português: A Severa.
Charles Chaplin visita
Espanha.
Salvador Dalí pinta A
Persistência da Memória.
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1932

1933

Gómez de la
Serna regressa
casado a Espanha
em pleno apogeu
da 2ª República.
Continua com a
sua vida social
pelos cafés
madrilenos e com
as suas sessões
radiofónicas para
a Unión Radio.
Em paz com
Carmen de
Burgos, Ramón
mantém contacto
frequente através
de telefone e
visita-a em sua
casa, antes do seu
estado de saúde
piorar e falecer
vítima de angina
de peito em
Outubro.
Ramón sente
muito a morte de
Colombine e
reconhece que a
sua íntima união
em várias
declarações.
Publica o relato
Aventura y
desgracia de un
sinsombrerista e
o romance
Policéfalo y
señora.
Breve passagem
por Lisboa de
regresso à
Argentina para a
Exposição do
Livro Espanhol
em Buenos Aires,
sendo a última
vez que Ramón
pisa solo
português.
Gómez de la
Serna concebe
vários projetos
que acabarão por
não se
concretizar,
como a ópera
Charlot, com
Salvador
Bacarisse.
Publica o
importante artigo

italiano e fervoroso
apoiante do
fascismo de
Mussolini, entre
outros intelectuais,
com destaque para
o espanhol Enrique
Díez-Canedo, que
colocam Portugal
nas páginas
culturais da
imprensa
internacional.
António Ferro, sem
alentar um novo
fôlego à sua
carreira literária,
estreia, no Teatro
Sá da Bandeira no
Porto, a sua peça O
Estandarte.
Realiza, para o
Diário de Notícias,
as cinco célebres
entrevistas com
Oliveira Salazar,
em que este expõe
as linhas gerais do
seu programa
político.
No mesmo jornal,
publica ainda o
artigo Política do
Espírito, em que
esboça os
princípios de um
novo tipo de ação
cultural vinculada
à propaganda
política.
É o próprio Ferro
quem, neste ano,
sugere a Salazar a
criação de um
organismo de
propaganda para os
feitos do regime.
Mantém contacto
com epistolar com
Enrique DíezCanedo.

Dois Presidentes
da República:
Alcalá Zamora e
Manuel Azaña.
Azaña procede a
uma reforma
militar.
Espanha é
reeleita para o
Conselho de
Segurança da
Sociedade das
Nações.
Aprova-se a
primeira Lei do
Divórcio.
Tentativa de
Golpe de Estado
do General
Sanjurjo e o seu
exílio em
Portugal.
O Novo Código
Penal vê a pena
perpétua ser
suprimida.
Greve Geral dos
mineiros
asturianos.

António Ferro
publica Prefácio
da República
Hespanhola, que
compila as
entrevistas de
1930, para o
Diário de Notícias,
a Miguel de
Unamuno, Ortega
y Gasset, Ramón
del Valle-Inclán,
entre outros.
Publica também
Salazar, O Homem
e a sua Obra, em
que reúne as
citadas entrevistas
ao Chefe do
Governo no ano
anterior, livro este,
imediatamente (e
convenientemente),

As eleições
municipais são
ganhas pelas
forças de direita.
Vários governos
de Azaña,
Alexandre
Lerroux e
Martínez Barrio.
Fundação da
Fanlange
Espanhola de
José Antonio
Primo de Rivera.
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O governo envia
para os jornais o
projeto da nova
Constituição.
Em Junho, Oliveira
Salazar é nomeado
Presidente do
Conselho.
D. Manuel II, o
último rei de
Portugal, falece no
exílio e os seus
restos mortais
chegam a Portugal
com honras de
Estado.

Pío Baroja, La selva oscura.
Vicente Aleixandre,
Espadas como lábios.
Miguel Hernández escreve
Perito en lunas.
Filippo Marinetti visita
Lisboa, através de António
Ferro, onde profere uma
conferência. Ironicamente, é
recebido por Júlio Dantas.
Almada Negreiros, excluído
da receção, escreve no
Diário de Lisboa o artigo
Um ponto no i de
Futurismo, onde acusa
Ferro de «inimigo figadal
do Futurismo».
Solidário com Almada,
encontramos Fernando
Pessoa. Ambos se afastam
de Ferro, porém, não se
desvinculam totalmente do
futuro homem do SPN.
Falecimento de Carmen de
Burgos.
É criada a Companhia
Portuguesa de Filmes
Sonoros Tóbis Klangfilm.
Ano atribuído ao
nascimento de Francisco
Umbral.

Aprovação de uma
nova Constituição
em plebiscito. Fim
da ditadura militar e
início do Estado
Novo – II
República.
É publicado o
decreto que
estabelece a
censura.
Criação da PVDE
(Polícia de
Vigilância e Defesa
do Estado).
Institui-se a Legião
Portuguesa e a
Mocidade
Portuguesa.
Terminam as
aspirações
monárquicas com o
Decreto 23240 com

Unamuno traduz Medeia de
Séneca que se representa no
Teatro Romano de Mérida.
García Lorca, Bodas de
sangre.
António Botto, Alfama.
Raul Lino, Casas
Portuguesas.
Estreia exitosa de A Canção
de Lisboa, de Cottinelli
Telmo.
Realiza-se, em Paris, a
primeira exposição
individual de Vieira da
Silva.

«Esencia de
Portugal» nas
páginas de La
Nación a 6 de
Agosto.
Regresso à
Europa no final
do ano.

1934

Ramón continua
com a sua
atividade
jornalística,
escrevendo para
o Diario Madrid.
Vê a sua tertúlia
no Café Pombo
polarizar-se
politicamente,
sendo mesmo
que alguns
pombianos se
unem ao
Falangismo de
José Antonio
Primo de Rivera.
Não publica nada
à parte da
imprensa.
Conhece Pablo
Neruda, deixando
marcas profundas
no poeta chileno.

1935

Entre a atividade
jornalística e as
emissões de
rádio, Ramón
Gómez de la
Serna retorna à
publicação do
seu género por
excelência em
Greguerías 1935
e redige a
biografia de El
Greco.
Observa, sem se
manifestar
politicamente, o
agitado ambiente
da sua cidade na
própria tertúlia
de Pombo.

1936

Sem vocação
política, as
circunstâncias
fazem com que
Ramón figure

traduzido para
francês, inglês,
espanhol, italiano,
entre outras, num
total de 13 línguas.
Envia um exemplar
a Díez-Canedo que
lhe agradece
pessoalmente
desde Montevideo.
É convidado por
Salazar para dirigir
o Secretariado de
Propaganda
Nacional (SPN),
inaugurado a 26 de
Outubro.
Por alvará do
Estado Novo,
extingue-se o
Sindicato da
Imprensa e
substitui-se pelo
Sindicato Nacional
dos Jornalistas,
presidido por
António Ferro.
Os profissionais do
jornalismo não
perdoam o
desprezo de Ferro
pelas regras mais
elementares do
jornalismo e o seu
envolvimento
político com
Salazar.
Institui os Prémios
Literários do SPN
e persuade
Fernando Pessoa a
candidatar-se com
Mensagem ao
Prémio Antero de
Quental.
Ferro realiza a
Quinzena Cultural
em Genebra e
organiza a I
Exposição de Arte
Moderna. Almada
Negreiros está
entre os premiados.
António Ferro
convida, e envolve
em ações de
propaganda do
regime, vários
intelectuais e
artistas
estrangeiros, como
é o caso do belga
Maurice
Maeterlinck, Nobel
da Literatura em
1911.
Tem relação
epistolar com
Guillermo de
Torre.
António Ferro,
através do SPN,
inaugura o Teatro
do Povo, sob a
direção de

a criação da
Fundação da Casa
de Bragança.
É inaugurado o
Secretariado de
Propaganda
Nacional (SPN).

Novo governo de
Lerroux.
É restabelecida a
pena capital.
Governo de
Ricardo Samper
Ibáñez.
Novo governo de
Lerroux.
Greve e
revolução nas
Astúrias e
consequente
repressão com
grande carga de
violência geral.

Greve Geral
Revolucionária.
Proibição dos
partidos políticos e
sociedades secretas.
Criação do
Conselho
Corporativo.
Inauguração do
monumento ao
Marquês de
Pombal.
A 28 de Maio,
inicia-se o I
Congresso da
União Nacional, na
Sociedade de
Geografia, em
Lisboa.

Pedro Salinas, La voz a ti
debida.
Ramiro de Maeztu, Defensa
de la hispanidad.
Garcia Lorca, Yerma.
Fernando Pessoa recebe o
Prémio de Poesia Antero de
Quental do SPN e publica o
seu único livro Mensagem.
Estreia o filme Gado Bravo
de António Lopes Ribeiro.
Morte de Santiago Ramón y
Cajal e nascimento de
Claudio Rodríguez.

Sucessivos
governos de
Lerroix.
Novo governo de
Chapaprieta
Torregosa.
Governos de
Portela
Valadares.
Aumento do
desemprego.
As forças de
esquerda unem-se
e formam a
Frente Popular.

Reeleição do
Marechal Carmona
como Presidente da
República.
Inauguração da
Emissora Nacional.
Criação da FNAT
(Federação
Nacional de Alegria
no Trabalho).
Expulsão da
academia
portuguesa de
vários docentes
oposicionistas.

García Lorca, Llanto por la
muerte de Ignacio Sánchez
Mejías.
Luis de Cernuda, Donde
habita el olvido.
Manuel Teixeira Gomes,
Novelas Eróticas.
Aquilino Ribeiro, Quando
ao Gavião Cai a Pena.
Fidelino Figueiredo,
Pyrene.
Miguel de Unamuno,
novamente proposto para o
Nobel, realiza a sua última
viagem a Portugal, a
convite de António Ferro.
Na mesma comitiva
encontra-se Ramiro de
Maeztu.
Morte de Fernando Pessoa.

Novo governo de
Azaña.
Diego Martínez
Barrio chega à

Terceiro governo
de Salazar, que se
prolongará até
1968.

Miguel Hernández, El rayo
que no cessa.
García Lorca, La casa de
Bernarda Alba.
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1937

entre os
fundadores da
Alianza de
Intelectuales
Antifascistas
para la Defensa
de la Cultura.
O ambiente de
tensão obriga
Gómez de la
Serna a clausurar
a tertúlia de La
sagrada cripta de
Pombo a 10 de
Julho e, no dia
seguinte, emite
pela última vez
na Unión Radio.
A eclosão da
Guerra Civil
surpreende
Ramón e a
esposa em
Madrid.
Luisa Sofovich
procura apoios
no jornal La
Nación de
Buenos Aires
para poder sair
com a sua família
de Espanha.
Acordou-se que
assistiriam ao
Congresso
Internacional do
PEN Club de
Buenos Aires,
uma vez que
Ramón e Azorín
haviam
inaugurado o
PEN Club
espanhol.
Ramón e a
família saem de
Madrid em
direção a
Bordéus. Na
capital de
Espanha, Ramón,
dolorosamente,
deixou a sua
biblioteca
pessoal, reunida
ao longo da sua
vida.
Em Bordéus,
iniciam uma
viagem rumo a
Montevideo e faz
escala em Lisboa,
onde não pôde
desembarcar.
Já na Argentina,
publica Rebeca
numa editorial
chilena e vários
artigos, escritos
durante a
travessia
atlântica, no La
Nación.
Em Buenos
Aires, Ramón

Francisco Lage e
de Ribeirinho.
Inspirado no teatro
ao ar livre criado
por Maurice
Pottecher, em
França, nos finais
do século XIX,
este teatro do SPN
quer chegar mais
longe do que as
troupes que já
circulavam no país.
Ferro manda o
Teatro do Povo,
nos meses de
Verão, percorrer
Portugal de lés-alés, sendo as
sessões antecedidas
de palestras de
louvor a Salazar e
ao Estado Novo.
Ferro não fica
indiferente ao
fuzilamento de
Federico García
Lorca e lavra um
protesto publicado
no Diário da
Manhã, contando
com a adesão da
maioria dos
intelectuais
portugueses.
Eugenio d’Ors
dedica duas
quadras a Fernanda
de Castro numa
carta enviada ao
casal Ferro/Castro.

Presidência da
República.
Manuel Azaña de
novo como
Presidente da
República.
Governo de
Casares Quiroga.
No dia 18 de
Julho ocorre um
levantamento
militar e inicia-se
a Guerra Civil.
Governa
Martínez Barrio
na zona
republicana e a
Junta de Defensa
Nacional na zona
rebelde.
Governo de José
Giral Pereira, na
zona republicana,
e a Junta Técnica
del Estado, na
zona ocupada
pelos rebeldes.
Governo de
Francisco Largo
Caballero, no
lado republicano,
e Francisco
Franco ascende a
Chefe de Estado
dos rebeldes.
Novo governo de
Largo Caballero
para os
republicanos.

O Presidente do
Conselho ocupa
também a pasta da
Guerra.
Em Cascais, morre
o General Sanjurjo
(chefe da revolta
militar de 18 de
Julho), num
acidente de aviação
aquando da
descolagem para
Espanha.
A 23 de Outubro, o
Estado Novo corta
relações com o
governo
republicano de
Madrid.
Chegam ao Tarrafal
os primeiros 157
presos do regime.
Oliveira Salazar
acumula também a
pasta dos Negócios
Estrangeiros.
Cerca de 20.000
«Viriatos», milícias
da Legião
Portuguesa,
combatem em
Espanha nas fileiras
de Francisco
Franco.

Pedro Salinas, Razón de
amor.
Teixeira de Pascoaes, S.
Jerónimo e a Trovoada.
José Régio, As
Encruzilhadas de Deus.
António Botto, Baionetas
da Morte.
Falecimentos de Leonardo
Coimbra, Valle Inclán,
Ramiro de Maeztu e Miguel
de Unamuno.
Federico García Lorca é
assassinado.

Escrito a duas
mãos por António

Bombardeamento
de Guernica pela

O governo
português acata a

Picasso expõe o seu
Guernica.
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encontra-se em
situações de vida
difíceis, paliadas
pela amizade e
apoio económico
de Oliverio
Girondo.
Recebe
correspondência
desde Espanha
com ofertas para
se unir à causa
falangista, ofertas
que sempre
recusa, tal como
responde às
entrevistas em
que lhes pedem
que tome partido,
algo que Gómez
de la Serna
sempre tenta
evitar.

1938

Com a atividade
social bastante
reduzida,
comparada com o
seu passado
frenético, Ramón
não publica nada
novo, apenas
assiste à reedição
de algumas das
suas obras.
Recebe bastante
correspondência
do seu país e vê
como outros
espanhóis
chegam a Buenos
Aires fugidos da
Guerra Civil.
Vai viver para a
Calle Hipólito
Yrigoyen,
naquela que vai
ser a sua
residência
definitiva.
Inicia a
colaboração com
alguns diários
iberoamericanos.

Ferro e António
Lopes Ribeiro, o
argumento de A
Revolução de
Maio, o mais
ambicioso filme de
propaganda do
regime, é
apresentado a uma
ilustre plateia de
ministros,
diplomatas, bispos
e altas patentes
militares, sendo um
sucesso para o
regime, mas um
fracasso para o
público.
Ferro é o
comissário da
Exposição de Paris,
organizando o
Pavilhão de
Portugal. Organiza,
também, as SextasFeiras Culturais na
Casa de Portugal
em Paris, com a
presença de
Pirandello,
Maeterlinck,
Colette e Paul
Valéry.
Em Portugal,
semelhante ao
Teatro do Povo,
promove os
Cinemas
Ambulantes por
todo o país
O SPN de Ferro
institui um prémio
literário
internacional com
o nome Camões. O
vencedor foi o
suíço Gonzague de
Reynold, com o
livro Portugal,
apologista do
regime de Salazar.
Participa nas
celebrações do 10º
aniversário do 28
de Maio e faz uma
nova entrevista
para o Diário de
Notícias ao ditador.
António Ferro
recebe e
acompanha o
inglês T.S. Eliot
numa visita a
Lisboa.
Publicação da série
de cartazes A Lição
de Salazar,
destinada às
crianças do ensino
primário. Aí se
encontra a célebre
legenda: «Deus,
Pátria, Família –
Trilogia da

aviação alemã ao
serviço dos
rebeldes
nacionalistas.
A esquadra
alemã, como
represália pelo
ataque
republicano ao
Deutschland
bombardeia
Almería.
Santander é
tomado pelos
nacionalistas.
A tomada de
Gijón completa a
conquista do
Noroeste de
Espanha pelos
nacionalistas e
Franco inicia o
bloqueio naval à
costa espanhola.

proibição de
recrutamento de
voluntários para a
Guerra Civil de
Espanha decidido
pelo Comité
Internacional de
Não Intervenção
em Espanha.
Oliveira Salazar é
vítima de um
atentado bombista
do qual sai ileso.
Chegada de quatro
dezenas de presos
políticos ao
Tarrafal.
Teotónio Pereira é
nomeado agente
especial do Estado
Novo junto do
Chefe de Estado
espanhol.

Edição póstuma de Mário
de Sá-Carneio, Indícios de
Oiro.
Estreia de A Aldeia da
Roupa Branca de Chianca
de Garcia no grande ecrã.
Miguel Torga faz uma
viagem por Espanha,
França, Bélgica e Itália. A
passagem pela Espanha em
guerra marca-o
profundamente.

Nicolás Franco,
irmão de
Francisco Franco,
é nomeado
embaixador de
Espanha em
Portugal.
Os nacionalistas
tomam Teruel e
avançam para a
costa.
Franco inicia a
ofensiva à
Catalunha.

A 12 de Maio,
Oliveira Salazar
reconhece
Francisco Franco
como o Chefe de
Estado espanhol.
Teotónio Pereira
desloca-se para
Salamanca como
representante do
Estado Novo na
Espanha franquista.
É publicada
legislação sobre as
corporações morais,
culturais e
económicas.

Vitorino Nemésio, O Bicho
Harmonioso.
Fernando Namora, As Sete
Partidas do Mundo.
Almada Negreiros, Nome de
Guerra.
Miró pinta Cabeça de
Mulher.
George Orwell,
Homenagem à Catalunha.
Morte de César Vallejo.
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1939

Mantém contacto
com vários
amigos e
intelectuais
espanhóis, em
especial com
Ortega y Gasset e
Gregorio
Marañón, que
tomaram partido
pelos
nacionalistas.
Vai-se adaptando
à sociedade
bonaerense e
nutrindo-se desse
ambiente no
cultivo das suas
greguerías,
género que nunca
abandona.

1940

Ramón já se vai
identificando
com o novo local
de residência e
participa nas
atividades
culturais de
Buenos Aires.
Dedica-se com
furor ao seu
género por
excelência, a
greguería.

Educação
Nacional».
António Ferro, nas
suas andanças de
promoção do
Estado Novo,
promove o
concurso da
«Aldeia Mais
Portuguesa de
Portugal», cujo
troféu é o Galo de
Prata. A vencedora
é Monsanto. O
evento não se
repetirá.
Transfere-se a
tutela do Turismo
para o SPN e Ferro
parte à conquista
de turistas na
Exposição
Universal de Nova
Iorque, sendo o
Alto-Comissário
português a
escassos dias da
eclosão da
Segunda Guerra
Mundial.
Lança o jornal
cinematográfico: o
Jornal Português.
A exaltação dos
Descobrimentos é
o motivo central da
grande Exposição
do Mundo
Português,
montada em
Belém. António
Ferro é
fundamental para a
propaganda do
mito imperial
português.
O gosto pela
dança, levou-o à
criação do Grupo
de Bailado Verde
Gaio, inspirado nos
Ballets Russes de
Diaghilev.
Funda o Círculo
Eça de Queirós e é
nomeado diretor da
Emissora Nacional.
O SPN promove o
Concurso de
Montras no
Chiado, para atrair
turistas à Baixa e
promover Lisboa
como destino de
Verão.
Inaugura a
primeira estalagem
de turismo em
Óbidos, a
Estalagem do
Lidador.
Mantém contacto
com Manuel de
Falla, vinculando o
músico espanhol a

Com o auxílio de
Mussolini, os
nacionalistas
tomam Barcelona
a 26 de Janeiro.
Dois dias depois,
a 28 de Janeiro,
Madrid capitula e
a sua rendição
põe fim à Guerra
Civil Espanhola.

A 29 de Julho é
assinado um
protocolo
adicional ao
Pacto Ibérico
entre Espanha e
Portugal.
Franco promulga
a lei de proibição
da maçonaria e
do comunismo.
Ocupação de
Tânger.
Encontro, em
Hendaya, entre o
caudilho
espanhol e o
Führer alemão,
Adolf Hitler.
Início da
construção do
Valle de los
Caídos.
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A Inglaterra faz um
empréstimo a
Portugal para o
rearmamento do
exército português.
Os governos de
Oliveira Salazar e
Francisco Franco
assinam o Pacto
Ibérico, um tratado
de amizade e não
agressão.
Portugal compra
três submarinos à
Itália fascista.
Os «Viriatos»,
finda a Guerra
Civil, regressam de
Espanha.
Portugal declara-se
neutral na Segunda
Guerra Mundial,
recém-iniciada.
Miguel Torga é
preso no Aljube
devido ao seu
«Quarto dia» de A
Criação do Mundo,
que testemunha e
denuncia a Guerra
Civil Espanhola.
Inauguração da
Exposição do
Mundo Português.
O Presidente da
República, o
General Carmona, é
condecorado em
Lisboa pelo
embaixador
espanhol.
Portugal e a Santa
Sé assinam, em
Roma, a
Concordata e o
Acordo
Missionário.
Encontro entre os
ditadores Francisco
Franco e Oliveira
Salazar.

Alves Redol, Gaibéus.
Aquilino Ribeiro, Mónica.
Miguel Torga edita «Quarto
dia» de A Criação do
Mundo.
Joaquín Rodrigo, compõe
Concierto de Aranjuéz e
Fernando Lopes Graça o
Cancioneiro do Menino
Jesus.
Em Nova Iorque, Salvador
Dalí desenha o guardaroupa para o bailado
Bacanal.
Em França, no exílio, morre
Antonio Machado.

Miguel Torga, Bichos.
João Ameal, História de
Portugal.
Delfim Santos,
Conhecimento e Realidade.
Abel Salazar, O Que é a
Arte?
Miró e Picasso pintam
Constelações e Busto de
Mulher, respetivamente.

1941

Neste ano,
Ramón Gómez
de la Serna
regressa à
publicação
editorial com
Retratos
contemporáneos.
Mantém contacto
e interesse por
Espanha e
dedica-se à
preparação de
futuras
publicações
dedicadas ao
género da
biografia.
Existe uma
última hipótese
de contacto com
António Ferro
em Buenos Aires,
porém não
confirmada.

1942

Ramón Gómez
de la Serna, já
com 54 anos,
publica dois
volumes

Ernesto Halffter,
ao maestro Freitas
Branco e a Viana
da Mota.
António Ferro
logra a celebração
do Acordo Cultural
Luso-Brasileiro,
assente na língua
portuguesa e na
convergência
política das
ditaduras de
Salazar e Getúlio
Vargas.
Viaja ao Brasil,
onde é recebido
solenemente pelo
Estado Novo
brasileiro,
proferindo
discursos no Rio de
Janeiro e em São
Paulo.
De regresso a
Portugal, passou
por Buenos Aires
onde especulamos
que poderia haver
contactado com
Ramón.
Em Portugal,
promove a rúbrica
«Serões para
Trabalhadores» na
Emissora Nacional,
inspirada nos
modelos da Itália
fascista e da
Alemanha Nazi,
marcando o início
do nacionalcançonetismo e um
grande promotor
da
institucionalização
do género do fado.
Recebe Manuel
García Viñolas, o
seu congénere da
propaganda do
Franquismo, em
Lisboa, para
negociar um
acordo cultural
duradouro na área
do cinema entra as
duas ditaduras.
Cria a revista de
arte e turismo
Panorama, como
importante
estratégia de
propaganda.
Mantém relação
epistolar com o
pintor espanhol
Vázquez Diáz e
com o poeta
Gerardo Diego.
Colabora, como
diretor português,
na revista lusobrasileira
Atlântico.

Uma crise no
governo faz com
que Carreiro
Blanco, homem
de confiança de
Franco, entre
como
subsecretário.
A Divisão Azul,
uma unidade de
voluntários
espanhóis (e
portugueses),
parte para
combater na
Segunda Guerra
Mundial ao lado
dos alemães,
principalmente na
frente oriental
contra a União
Soviética.
É criado o INI
(Instituto
Nacional de
Industria).

O país é devastado
por um ciclone.
Roosevelt insinua a
necessidade de
ocupação pelos
americanos das
ilhas atlânticas
portuguesas.
O Presidente da
República visita os
Açores.
Dá-se a ocupação
de Timor por forças
holandesas e
australianas.
Reorganização, na
clandestinidade, do
Partido Comunista
Português.

Eugenio d’Ors impulsiona a
Academia Breve de Crítica
de Arte.
Miguel Torga publica o
primeiro volume do Diário.
José Régio, Davam
Grandes Passeios ao
Domingo.
Bento de Jesus Caraça.
Conceitos Fundamentais da
Matemática.
Salvador Dalí desenha o
guarda-roupa para o bailado
Labirinto em Nova Iorque.
António Lopes Ribeiro
realiza O Pai Tirano,
enquanto o seu irmão
Francisco Ribeiro, realiza o
Pátio das Cântigas.

Franco e Salazar
encontram-se em
Sevilha e
concertam a
política

Carmona
recandidata-se às
eleições
presidenciais e é
reeleito.

Camilo José Cela, La
familia de Pascual Duarte.
Rafael Alberti, La arboleda
perdida.
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dedicados à
biografia de
Azorín e da sua
tia Carolina
Coronado
(Azorín e Mi tía
Carolina
Coronado).
Assiste a
reedições de
obras suas.

1943

A viver uma
situação
económica pouco
desafogada,
Ramón dedicase, de novo, à
ensaística com a
publicação do
seu Lo cursi y
otros ensayos.

1944

Na senda de
publicações
biográficas,
Ramón leva à
tipografia os
volumes Don
Ramón María del
Valle Inclán e
José GutiérrezSolana.
Inicia a sua
colaboração, em
Espanha, com o
diário Arriba,
cujo diretor é o
falangista Javier
de Echarri,
reconhecido
admirador da
obra de Gómez
de la Serna.

Inspirado nos
paradores e
hosterías
espanholas
(apresentados, em
1929, na Exposição
Ibero-Americana
de Sevilha),
António Ferro
apresenta o plano
das Pousadas de
Portugal, aquando
da inauguração da
primeira, a
Pousada de Santa
Luzia, em Elvas.
Esta inauguração, a
meio das ligações
de Madrid e
Sevilha a Lisboa,
pretende atrair os
vizinhos espanhóis
que celebram o fim
da Guerra Civil.
Da arquitetura à
decoração, todos os
pormenores das
Pousadas de
Portugal estão a
cargo dos artistas
do SPN.
Organiza a receção
a Ortega y Gasset e
mantém contacto
com Mircea Eliade.
O Grupo Verde
Gaio estreia no
Teatro de São
Carlos o bailado D.
Sebastião, com
argumento de
António Ferro.
O Verde Gaio atua
no Gran Teatro del
Liceo de Barcelona
e no Coliseum de
Madrid.
Ferro inaugura a
Feira do Livro em
Madrid e a
Exposição de Arte
Popular
Portuguesa.
Com o
desembarque
aliado na
Normandia, a
palavra
«propaganda»
torna-se
politicamente
incorreta e, para
distanciar o Estado
Novo de Hitler, o
SPN é remodelado
e passa a designarse Secretariado
Nacional de
Informação,
Cultura Popular e
Turismo (SNI),
continuando a ser
dirigido por
António Ferro.

peninsular em
relação à
Segunda Guerra
Mundial,
motivados pela
iminente invasão
da Península por
parte da
Alemanha Nazi.
A 17 de
Dezembro,
Espanha e
Portugal
constituem o
Bloco Peninsular.
Primeiras
conspirações
monárquicas.

O Japão ocupa
Timor.
Salazar, em
entrevista ao jornal
francês Temps,
crítica a aliança
entre Inglaterra,
Estados Unidos e
União Soviética.
O Ministro das
Obras Públicas,
Duarte Pacheco,
aprova planos de
construção e
recuperação de
castelos, mosteiros
e conventos que se
encontram ao
abandono, usando o
património em prol
do Estado Novo.

Eugénio de Andrade,
Adolescente.
Manuel da Fonseca,
Aldeia Nova.
José Régio, O Príncipe com
Orelhas de Burro.
Alves Redol, Avieiros.
Surge, em Coimbra, a
revista Vértice.
Picasso e Vieira da Silva
pintam Nu Deitado e A
Guerra, respetivamente.
Falecimento de Ignaci
Ribera i Rovira.
Nasce António Lobo
Antunes.

É assumido, em
Madrid, o Acordo
Comercial LusoEspanhol.
Salazar encontrase secretamente
com o Conde
Jordana, em
Ciudad Rodrigo,
informando-o do
Acordo LusoBritânico.
Documento dos
TenentesGenerais a favor
da restauração da
monarquia em
Espanha.
Incursão
guerrilheira no
vale de Arán por
ex-combatentes
da Guerra Civil
Espanhola e com
o apoio da
Resistência
Francesa.
A operação
«Reconquista de
Espanha» foi
impedida por
50.000 homens
do exército
franquista,
comandados
pelos generais
José Moscardó e
Juan Yagüe.

Reunião privada de
Salazar com os
deputados na sala
da Biblioteca da
Assembleia
Nacional.
Discurso de Salazar
ao país sobre «Os
princípios e a obra
da revolução no
momento interno e
no momento
internacional».
Na clandestinidade,
desloca-se a
Portugal o dirigente
comunista Santiago
Carrillo.
Os EUA
pressionam
Portugal devido à
localização
geoestratégica dos
Açores.
Churchill pede a
Salazar um
embargo às
exportações de
volfrâmio para a
Alemanha que o
ditador recusa.
Divulgação de nota
oficiosa: «Proibição
de exportação de
volfrâmio para
todos os destinos.».
Acordo secreto, de
concessão do
aeroporto das Lajes,

Miguel Torga, 2º volume de
Diário e O Senhor Ventura.
Julián Marías, Miguel de
Unamuno.
Fernando Namora, Fogo na
Noite Escura.
Nascimento de Manuel
António Pina.
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Carmen Laforet, Nada.
Sophia de Mello Breyner,
Poesia.
Ferreira de Castro, A Volta
ao Mundo.
Aquilino Ribeiro,
Volfrâmio.
Vitorino Nemésio, Mau
Tempo no Canal.
Morrem Eugénio de Castro
e Enrique Díez-Canedo

1945

Sem atividade
editorial, Ramón,
cada vez mais
contemplativo,
continua com as
suas
colaborações na
imprensa e com
as suas
greguerías para
subsistir.

1946

As eleições, na
Argentina, dão a
vitória a Juan
Domingo Perón.
Inquieta-se e
volta a pensar no
exílio, de forma
inversa.
Ramón Gómez
de la Serna
encerra-se no seu
estúdio e, se sai,
fá-lo com a sua
esposa, Luisa.
Diagnosticamlhe, como a seu
pai, diabetes e
sofre de graves
insónias.
Com 58 anos,
Ramón inicia a
redação de um
dos seus mais
famosos projetos,
a sua
autobiografia, e
publica El
hombre perdido.

Portugal marca
presença na Feira
de Sevilha e de
Valência.
António Ferro
começa a encontrar
oposição às suas
estratégias em
Marcello Caetano,
agora ministro das
Colónias.
As Bibliotecas
Ambulantes do
SNI iniciam a sua
atividade
promovendo a
cultura permitida e
veiculada pelo
regime.
Relação epistolar
com Azorín que
confirma convite
de Ferro ao
espanhol para
dissertar sobre Eça
de Queirós.
O Círculo Eça de
Queiroz promove
as comemorações
do centenário do
nascimento
romancista.
A estratégia de
propaganda de
Ferro, apostada na
admissão de
Portugal na ONU,
é criticada dentro
do regime.
O diretor do SNI
vê a perda de
prestígio agravarse com a deserção
em massa dos
pintores das
Exposições de Arte
Moderna do SNI
pela Exposição
Geral de Artes
Plásticas da
Sociedade
Nacional de BelasArtes, alinhandos
com a oposição.

1947

Buenos Aires
acolhe a
Exposição de
Arte Espanhola e
aparece entre as
obras pictóricas o
famoso quadro
de José Gutiérrez
Solana La
tertulia del Café
de Pombo.
A propriedade do
mesmo há já
algum tempo que
se litiga entre
uma herdeira do

O SNI traslada-se
para o Palácio Foz,
após vários anos
instalado no nº45
da Rua de São
Pedro de
Alcântara.
António Ferro
centra-se na
organização das
celebrações do 8º
Centenário da
Tomada de Lisboa
aos Mouros, com
arraiais, marchas
populares, teatro,

Remodelações no
regime
franquista. Com o
final da Segunda
Guerra Mundial,
Martín Artajo
assume a
responsabilidade
da pasta dos
Negócios
Estrangeiros.
Franco indulta os
condenados à
morte por terem
apoiado a
República
durante Guerra
Civil Espanhola.

A Inglaterra, a
França e os
Estados Unidos
apelam ao povo
espanhol para
depor o General
Franco.
A recém-criada
Organização das
Nações Unidas
(ONU) exclui
Espanha das suas
atividades
diplomáticas.

É assinado um
acordo comercial
com a Argentina,
após a visita de
Perón a Espanha.
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nos Açores, com os
americanos.
Nasce Fernando
Salgueiro Maia.
A vitória dos
Aliados levou a
manifestações pródemocráticas por
todo o país.
Salazar dissolve a
Assembleia
Nacional e anuncia
eleições livres para
Novembro.
O MUD
(Movimento de
Unidade
Democrática)
apresenta-se, mas
acaba por não
chegar às urnas.

Manifestações em
Lisboa e Porto a
favor da
democracia.
A revista Time, de
22 de Julho, exibe
na capa uma
fotografia de
Salazar ao lado de
uma maçã bichosa,
com a pregunta em
título: How Bad is
the Best?
Abaixo-assinado a
reclamar o fim da
censura com 260
subscritores como
Aquilino Ribeiro,
Rodrigues Lapa,
José Régio e
Miguel Torga.
Tentativa de revolta
militar («Revolução
da Mealhada»).
O funeral de Abel
Salazar transformase numa
manifestação contra
o regime.
A PVDE passa a
PIDE (Polícia
Internacional de
Defesa do Estado).
Greve dos operários
da construção naval
e da construção
civil.
O Presidente da
República, General
Carmona, ascende a
marechal.
Jantar de
homenagem a
António Sérgio.
A faculdade de
Medicina de Lisboa
é invadida pela
PIDE.

Eugénio de Andrade,
Pureza.
Orlando Ribeiro, Portugal,
o Mediterrâneo e o
Atlântico.
Início da publicação da
Revista Portuguesa de
Filosofia.
Júlio Pomar pinta O
Gadanheiro.
Morte do pintor Ignacio
Zuloaga.

Natália Correia, Anoitecer
no Bairro.
Vergílio Ferreira, Vagão
“J”.
José Régio, Histórias de
Mulheres.
Nadir Afonso pinta
Paisagem Frisada.
Falecimento de Manuel de
Falla.

Miguel Delibes, La sombra
del ciprés es alargada.
Afonso Duarte, Ossadas.
Sophia de Mello Breyner,
Dia do Mar.
Matilde Rosa Araújo,
Estrada sem Nome.
Ferreira de Castro, A Lã e a
Neve.
Henrique Galvão,
Antropófagos.
Salvador Dalí e Júlio Pomar
pintam La Tentación de
Santo Antonio e O Almoço
do Trolha, respetivamente.

dono do Café
Pombo (Eduardo
Lamela) e
Ramón Gómez
de la Serna.
Neste mesmo
ano, Ramón doa
a obra ao Estado
Espanhol.
É o ano da
publicação de
Trampantojos.

1948

Com cento e um
capítulos, publica
a sua própria
autobiografia,
intitulada
Automoribundia.
A mesma causa
furor no seu país
natal e Ramón,
com já sessenta
anos, sente o
efeito nostálgico
da sua cidade de
Madrid, como
reconhecerá em
futuras
publicações.

1949

Gómez de la
Serna lê pelo
diário Arriba que
a tertúlia de
Pombo foi
reanimada por
José Sainz y
Díaz, onde se
recita o
Romancero
legionário, algo
que não lhe
trouxe nenhum
agrado, uma vez
que Ramón
sempre havia
impedido
manifestações

cinema, provas
desportivas, fogo
de artifício. O
ponto alto foi o
Cortejo Histórico
da Tomada de
Lisboa, encenado
por Leitão de
Barros, com
centenas de
figurantes e
guarda-roupa de
luxo. Na tribuna de
honra encontra-se
Eva Perón, mulher
do presidente
argentino.
É retratado, em
grande escala pelo
pintor espanhol,
Enrique Segura.
No Palácio Foz,
Ferro dinamiza a
exposição «Catorze
Anos de Política do
Espírito», com uma
retrospetiva da sua
obra ao leme do
SPN/SNI.
É inaugurado o
Museu de Arte
Popular, em
Belém, e
promulga-se a Lei
de Proteção ao
Cinema Nacional,
que cria, no âmbito
do SNI, o Fundo
do Cinema e a
Cinemateca
Nacional, com
Félix Ribeiro na
direção.
No mesmo
despacho
governamental,
proíbe-se a
dobragem dos
filmes.
O SNI galardoa
Amália Rodrigues
como melhor atriz
do ano pelo
desempenho em
Fado, História de
Uma Cantadeira.
António Ferro
inaugura, em
paralelo com o 13º
Salão de Arte
Moderna, o Salão
retrospetivo de
galardoados com
os prémios
artísticos do SNI.
É o mestre de
cerimónias da
visita do ditador
espanhol,
Francisco Franco, a
Lisboa.
A Cartilha da
Terra Portuguesa é
o seu último
trabalho à frente do

Marcello Caetano
assume a
presidência da
Comissão
Executiva da União
Nacional.

Amália Rodrigues
protagoniza Fado, História
de Uma Cantadeira no
grande ecrã e estreia O
Leão da Estrela.
Nasce Paco de Lucía.

Espanha reabre a
fronteira com
França.

O governo ilegaliza
o MUD.
O General Norton
de Matos apresentase como candidato
oposicionista à
presidência da
república.

Camilo José Cela, Viaje a la
Alcarría.
Pedro Laín, España como
problema.
António Sérgio, As Mãos e
os Frutos.
António Sérgio, Confissões
de um Cooperativista.

Franco visita
Portugal e é
distinguido com
o título de doutor
Honoris Causa
pela
Universidade de
Coimbra.

Salazar promete
eleições livres.
Carmona, com a
desistência de
Norton de Matos à
boca das urnas,
recolhe mais de
80% dos votos.
É assinado em
Washington o Pacto
do Atlântico com os
EUA.
Em Outubro,
Salazar recebe
Franco, em Lisboa.
Egas Moniz ganha
o Nobel da
Medicina.

Fernando Namora, Retalhos
da Vida de um Médico.
José Cardoso Pires, Os
Caminheiros e Outros
Contos.
Buero Vallejo estreia
Historia de uma escalera.
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1950

1951

políticas na
tertúlia.
Por intermédio
de Jesús Rubio,
subsecretário da
Educação
Nacional, Ramón
realiza uma
viagem a
Espanha de dois
meses de
duração.
Depois de treze
anos de exílio
voluntário e
dezassete dias de
travessia do
Atlântico,
regressa a
Madrid.
A receção reabre
a Sagrada Cripta
para três tertúlias
e a autarquia
madrilena honrao com uma placa
comemorativa no
edifício onde
nasceu. Entre
protocolos e atos
oficiais, é
recebido por
Franco.
A calorosa
receção foi
arrefecendo e, de
passagem por
Barcelona, onde
iria realizar
algumas
conferências,
Ramón e sua
esposa tomam a
repentina decisão
de regressar a
Buenos Aires.
Publica Las tres
gracias.
Ramón encerrase cada vez mais
no seu trabalho.
O seu livro Las
tres gracias não
consegue o
prémio Nacional
de Literatura em
Espanha, estando
no júri Azorín, a
quem não perdoa
a passividade.
Outra má notícia
chega de Madrid,
dá-se o fecho
definitivo do
Café Pombo na
Calle Carretas.
Anos de
dificuldades
económicas para
Ramón e para a
sua família.
Queda do mito de
Azorín, que
critica

SNI, que abandona
no final do ano.
António Ferro
solicita a Salazar
que o nomeie
embaixador em
Paris.
Numa situação de
impasse, e inseguro
sem uma resposta
do Presidente do
Conselho, a sua
esposa, Fernanda
de Castro,
supostamente sem
o seu
conhecimento,
escreve uma carta a
Salazar a solicitar
que permita o seu
marido descansar
na capital francesa
após dedicado
trabalho.
Após espera
prolongada,
Salazar decide-se,
anunciando que vai
nomear Ferro
como Ministro
Plenipotenciário de
Portugal em Berna,
na Suíça.
Prévio à vista de
Franco a Portugal,
mantém uma
interessante relação
epistolar com
Giménez
Caballero,
contextualizada na
capital portuguesa
e com referências a
Amor a Portugal
do autor espanhol e
ao Brasil.
António Ferro
toma posse do
cargo de Ministro
Plenipotenciário de
Portugal em Berna,
com a embaixada
instalada no nº 50
da Helvietiastrasse.
Organiza receções,
promove concertos
e exposições.
Última epístola de
Giménez Caballero
endereçada a
Fernanda de
Castro,
mencionando
António Ferro e o
cargo na Suíça.
Atividade
diplomática e
cultural em Berna.

Espanha e os
Estados Unidos
reatam relações
diplomáticas, o
que permitirá a
injeção de capital
americano na
economia dos
anos 50 no país
vizinho.

São criados o
Conselho de Defesa
Nacional e o
Conselho Superior
de Direção da
Guerra, ambos
presididos por
Salazar.

Miguel Torga, Cântico de
Homem.
João Gaspar Simões, Vida e
Obra de Fernando Pessoa.
Sophia de Mello Breyner,
Os Amantes sem Dinheiro.
Miguel Delibes, El camino.
Picasso da a conhecer a sua
escultura A Cabra.
Centenário do nascimento
de Guerra Junqueiro.

Greves em
Barcelona.
Reestruturação
do governo de
Franco, com a
entrada de
Joaquín RuízGiménez para as

Eisenhower visita
Portugal.
Morre o Marechal
Carmona e
Craveiro Lopes é
eleito Presidente da
República.

Camilo José Cela, La
colmena.
A Academia de Coimbra
homenageia Teixeira de
Pascoaes.
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1952

1953

1954

1955

1956

abertamente nos
seus diários.
Os anos 50
confirmam que
Gómez de la
Serna se tornou
num escritor
idoso, assustado,
desterrado, com
pouco dinheiro,
muito trabalho,
apreensivo e
doente.
Ano da
publicação de
Total de
greguerías.
Ramón perde as
suas
colaborações na
Venezuela.
Apercebe-se
como a sua
literatura
desperta menos
interesse num
mundo muito
politizado e
polarizado.
Na sua atividade
diarística,
publicada
postumamente,
encontramos um
desencanto
constante, aliado
à falta de saúde
de Ramón.
A sua situação
económica
estabiliza-se
graças às
colaborações
pagas em dólares
e pela atribuição
do Prémio KenBrown do melhor
programa de
televisão de
1953.
É durante esta
época que um
novo diretor,
excessivamente
falangista, do
diário Arriba em
Espanha, lhe
escreve para
Buenos Aires
anunciando não
querer mais
greguerías.
Ramón responde:
Greguerías hasta
la muerte,
continuando a
sua publicação,
dominicalmente,
no jornal ABC.
Ramón Gómez
de la Serna, com
68 anos, publica
Nolstalgias de
Madrid.

António Ferro
organiza um recital
da fadista Amália
Rodrigues na
Suíça.

cortes
franquistas.
Espanha entra na
UNESCO.

Revisão
Constitucional.
Espanha considera
que Portugal não
deve subscrever o
Pacto do Atlântico.

Miguel Mihura, Tres
sombreros de copa.
Miguel Torga, Alguns
Poemas Ibéricos.
Morre Teixeira de Pascoaes.

Termina a peça de
teatro em 3 atos,
Eu Não Sei
Dançar, e escreve,
irregularmente, um
diário a que
chamará Confissão
Pública.
A passagem pela
Suíça deixa-o
deprimido.
Termina as suas
funções em Berna.

Morte de Tomás
Centeno,
dirigente
socialista.
Acordo com os
Estados Unidos
da América que
viabiliza apoio
económico a
Espanha.

Início dos Planos de
Fomento que
proclamam as
políticas de
desenvolvimento
por períodos
quinquenais.
Visita do Presidente
Craveiro Lopes a
Espanha.

Carlos de Oliveira, Uma
Abelha na Chuva.
Fernando Lopes Graça, A
Canção Popular
Portuguesa.
Salvador Dalí ilustra a
Divina Comédia de Dante.
Vieira da Silva pinta
Biblioteca em Fogo.
Luis García Berlanga
realiza Bienvenido Mr.
Marshall.

É transferido para a
Legação
Diplomática de
Roma, onde ainda
não há embaixada
portuguesa.
Decide organizar
as notas dos
encontros e
conversas com
Salazar, porém, o
receio de eventuais
represálias sobre
ele ou sobre a
família, levo-o a
queimá-las.
Publica D. Manuel
II, O
Desventurado.

Em Marrocos
aparece o
Manifesto pela
Independência.
Espanha elabora
um plano de
turismo para
valorizar a Costa
del Sol.
Inauguração de
várias obras
públicas.

Catarina Eufémia,
trabalhadora
agrícola de
Baleizão, é morta a
tiro pela GNR na
sequência de um
protesto.
Publicação do
Estatuto dos
Indígenas das
Colónias.

Augustina Bessa Luís, A
Sibila.
Vergílio Ferreira, Manhã
Submersa.
Fernando Namora, O Trigo
e o Joio.
Pablo Picasso pinta a série
de quadros Las mujeres de
Argel.
Morre Eugenio d’Ors e
Jacinto Benavente.

Escreve um
conjunto de
poemas, ainda
inéditos, que
intitula Poemas
Italianos.
A Legação de
Roma ascende à
categoria de
Embaixada.

Espanha ingressa
na OCDE
(Organização de
Cooperação e
Desenvolvimento
Económico) e na
ONU.
Rafael Larraín
funda o Instituto
de Educación
Rural.

Admissão de
Portugal na ONU.
Realizou-se em
Lisboa o I
Congresso da
Juventude Operária
Católica.
É criada a RTP
(Rádio Televisão
Portuguesa).

João Gaspar Simões,
História da Poesia
Portuguesa.
José António Saraiva e
Óscar Lopes, História da
Literatura Portuguesa.
Natália Correia, Poemas.
Fernanda de Castro, Asas
no Espaço.
Irene Lisboa, Uma Mão
Cheia de Nada, Outra de
Coisa Nenhuma.
Salvador Dalí termina A
Última Ceia.
Juan Antonio Barden
realiza Muerte de um
ciclista.
Morte de Ortega y Gasset.

Já a exercer
funções de
Embaixador em
Roma, desloca-se a
Lisboa, para se
submeter a uma

Graves conflitos
estudantis.
Decreto de
criação das Casas
de la Cultura.

Protesto de
jornalistas e
advogados contra a
censura e medidas
de segurança.

Sánchez Ferlosio, El
Jarama.
Natália Correia publica o
poema Dimensão
Encontrada.
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1957

1958

1959

1960

1961

Nos seus diários
encontramos
referências a
doenças e
remédios, tal
como tiros em
Buenos Aires e
medo de que se
repita o que
acontecera em
Espanha com a
Guerra Civil.
Ramón publica
Nuevas páginas
de mi vida (lo
que no dije em mi
Automoribundia).

intervenção
cirúrgica, onde
falece no dia 11 de
Novembro.

Independência de
Marrocos.
Inauguração, em
Outubro, dos
serviços de
Televisão
Espanhola
(TVE).

Amílcar Cabral
funda o PAIGC.
Criação da
Fundação Calouste
Gulbenkian.

Augustina Bessa-Luís, Os
Incuráveis.
Falecimento de Pío Baroja.
Nobel da Literatura para
Juan Ramón Jiménez.

É publicado,
postumamente, o
seu livro Saudades
de Mim, com
prefácio do seu
filho António
Quadros.

Crise no governo
de Franco e
novas entradas no
executivo por
parte de Solís e
Navarro Rubio.
Novos partidos
de oposição.

Decreto-Lei que
proíbe o
associativismo
estudantil
contestado pelos
estudantes, fazendo
o Ministro da
Educação recuar.
Rainha Isabel II de
Inglaterra visita
Portugal.
Eleições
presidenciais:
candidatura do
General Humberto
Delgado e eleição
do candidato do
regime, Almirante
Américo Tomás.
D. António Ferreira
Gomes, bispo do
Porto, critica o
regime em carta
aberta dirigida a
Salazar.

Sophia de Mello Breyner, A
Menina do Mar.
António Sérgio, Antologia
Sociológica.
Alexandre Babo,
Autobiografia.
Juan de Orduña dirige Sara
Montiel no El último cuplé.

Francisco Franco
inaugura o
Monumento do
Vale dos Caídos.
Plano de
estabilização do
país e visita do
presidente norteamericano
Eisenhower a
Espanha.
Formação do
grupo terrorista
ETA.
O governo
espanhol garante
direitos de
exploração
petrolífera a
empresas
americanas no
Sahara invadido
por Espanha.

Petição para a
demissão de
Salazar.
Revoltas e tentativa
de Golpe de Estado.
Vagas de prisões
por todo o país.

Ana María Matute, Primera
memoria.
David Mourão-Ferreira,
Gaivotas em Terra.
Miguel Torga, oitavo
volume de Diário
(apreendido pela censura).
Bernardo Santareno, O
Crime da Aldeia Velha.
Picasso elabora a gravura de
Mulher à Janela.
Joan Miró faz os murais
para o edifício da UNESCO
em Paris.
Ramiro Pinilla, Ciegas
hormigas.
Salvador Espriu, La pell del
brau.
Jorge de Cena, Andanças do
Demónio.
Virgílio Ferreira, Cântico
Final.
Fernanda Botello, A Gata e
a Fábula.

Manuel Fraga
Iribarne é
nomeado diretor
do Instituto de

Ocupação de Goa,
Damão e Diu pela
União Indiana.
Início da rebelião
em Angola.

Em Espanha, o
seu primo Gaspar
Gómez de la
Serna promove a
candidatura
internacional de
Ramón ao
Prémio Nobel.
Colabora, no
final dos anos 50,
com a televisão
argentina, com
greguerías em
imagens
semanalmente.
Ramón recebe
vários convites
para regressar a
Madrid, porém, a
sua saúde
precária não lho
permite.

Ramón publica a
sua definitiva
seleção de
greguerías em
Greguerías
(Selección 19101950), com um
prólogo de sua
autoria.
O seu género, por
excelência,
continuará a ser
publicado,
dominicalmente,
no jornal ABC,
ilustrado, até à
data da sua
morte.
Ano de
publicação de
Piso bajo.
Ambientada em
Madrid, esta é a

Acordo comercial
entre a Inglaterra
e Espanha.
Introdução da
Ley de Principios
del Movimiento
Nacional.

Não existe
qualquer menção a
António Ferro no
prólogo de Ramón
Gómez de la Serna
em Greguerías
(Selección 19101950).
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Assinatura da
convenção de
constituição da
Associação
Económica do
Comercio Livre
(EFTA).
Portugal integra o
Banco Internacional
de Reconstrução e
Desenvolvimento e
o FMI com uma
quota de 60 milhões
de dólares.

Miguel Torga, Orfeu
Rebelde.
Alexandre O’Neill, No
Reino da Dinamarca.
Aquilino Ribeiro, Quando
os Lobos Uivam.
Francisco Ibáñez cria as
personagens Mortadelo y
Filemón.
Falecimento de Juan Ramón
Jiménez.

Soeiro Pereira Gomes,
Engrenagem.
Fernando Namora,
Domingo à Tarde.

1962

1963

sua última obra
publicada em
vida, cuja
protagonista se
chama Olvido.
Ramón
apresenta, cada
vez mais, uma
saúde debilitada.
O parlamento
argentino
concede-lhe uma
pensão vitalícia
de cinco mil
pesos mensais e
Pablo Neruda
reivindica o
Nobel para
Gómez de la
Serna.
Agravamento do
estado de saúde
de Ramón.
O embaixador de
Espanha na
Argentina
comunica a
Gómez de la
Serna que lhe
fora outorgado o
Prémio Juan
March.

Estudios
Políticos.
Espanha retira as
últimas tropas de
Marrocos.

Henrique Galvão
assalta o paquete
Santa Maria.
Salazar ocupa a
pasta da Defesa.
Inicia-se a um
período de 13 anos
de Guerra Colonial.

Ópera de Manuel Falla e
Ernesto Halffter, La
Atlántida, baseada no
poema homónimo de
Verdaguer.
Viridiana de Luis Buñuel,
Palma de Ouro em Cannes.

Espanha solicita
entrar no
Mercado Comum
Europeu.
A mais longa
greve dos
mineiros nas
Astúrias durante
o Franquismo.
Novo governo,
Manuel Fraga
integra o
executivo.

José María Mendiola,
Muerte por fusilamiento.
Miguel Delibes, Las ratas.
Vargas Llosa, La ciudad y
los perros.
Luis Martín-Santos, Tiempo
de silencio.
Miguel Torga, Câmara
Ardente.
José Régio, Há Mais
Mundos.
Sophia de Mello Breyner,
Contos Exemplares.

No dia 12 de
Janeiro, com 74
anos, Ramón
Gómez de la
Serna falece em
Buenos Aires.
Os seus restos
mortais chegam a
Espanha, a 23 de
Janeiro, para
serem sepultados
na sua cidade de
Madrid, no
Panteón de
Hombre Ilustres,
propriedade da
Asociación de
Escritores y
Artistas
Españoles.
O seu primo,
Gaspar Gómez
de la Serna,
publica Ramón,
obra y vida,
sendo
reconhecido
como Prémio
Nacional de
Literatura em
Espanha.

Franco decreta
eleições
municipais no
Sahara espanhol.
Julián Grimau é
executado.
Aprovação do
Primer Plan de
Desarrollo.

Assalto frustrado ao
Quartel de Beja.
Proibição das
comemorações do
Dia do Estudante.
Proclamação de
«luto académico».
Adesão ao Acordo
Geral sobre Tarifas
e Comércio.
Marcello Caetano
demite-se de reitor
da Universidade de
Lisboa.
Início da guerrilha
na Guiné.
São criados os
Serviços
Provinciais
Ultramarinos de
Segurança.
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Herberto Hélder, Os Passos
em Volta.
Daniel Filipe, Pátria, lugar
de exílio.
Vergílio Ferreira, Apelo da
Noite.
José Cardoso Pires, O
Hóspede de Job.
Julio Córtazar, Rayuela.
Vieira da Silva pinta A
Palavra.
Publicação da revista
Cuadernos para el diálogo.
Paulo Rocha estreia os
Verdes Anos, com banda
sonora de Carlos Paredes.
Falecimento de Luis
Cernuda.
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6.2. Anexo de Figuras

Figura 1 - Mário de Sá-Carneiro, Rogério Pérez e Gilberto Rola Pereira (1912). Fonte: Marina Tavares Dias, Mário de Sá-Carneiro:
Fotobiografia, Lisboa, Quimera, 1988.

Figura 2 – Reprodução da epígrafe de Fernando Pessoa na segunda edição de Missal de Trovas (1914) de Augusto Cunha e António
Ferro. Fonte: Augusto Cunha e António Ferro [1912] Missal de Trovas (prefácios de João de Barros, Fernando Pessoa, Mário de SáCarneiro, Afonso Lopes Vieira, João Lúcio, Júlio Dantas, Alberto Osório de Castro, Augusto Gil), Lisboa, Livraria Ferreira, 1914
(Casa Fernando Pessoa).
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Figura 3 - Dedicatória de Augusto Cunha e António Ferro no exemplar do seu Missal de Trovas (1914) a Fernando Pessoa.
Reprodução do original da biblioteca pessoana. Fonte: Casa Fernando Pessoa.

Figura 4 – Reprodução da ficha técnica do primeiro número da revista Orpheu (1915), na qual António Ferro figura como editor.
Fonte: Orpheu (2ª reedição do Volume 1), Lisboa, Edições Ática, 1971, p. 55.
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Figura 5 – Reprodução de artigo do jornal A Capital (23/VIII/1915) sobre a receção de Carmen de Burgos em Lisboa, no Verão de
1915, com a presença de vários dignatários lusos. Fonte: Carmen de Burgos, Colombine. Periodista Universal (estudio y edición de
Concepción Núñez Rey), Vol. II, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura (Centro de Estudios Andaluces/Fundación José Manuel
Lara/Ayuntamiento de Níjar), 2018, p. 71.

Figura 6 – Recorte de A Capital (30/VIII/1915) sobre o culminar da receção de Colombine numa festa de barco pelas águas do Tejo,
com a assistência de políticos e artistas. Fonte: Carmen de Burgos, Colombine, hacia la modernidad (editora Concepción Núñez Rey),
Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, 2019, p. 57.
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Figura 7 – Reprodução da única foto conhecida em que Colombine e Ramón estão juntos, à qual atribuímos uma datação prévia aos
anos 20, possivelmente 1915. Fonte: Federico Utrera, Memorias de Colombine, la primera periodista, Majadahonda, Hijos de MuleyRubio, 1998, p. 276.

Figura 8 – Recorte do jornal madrileno El Liberal com resenha de Carmen de Burgos sobre “As Grandes Trágicas do Silêncio” de
António Ferro. Fonte: Camen de Burgos, “«As Grandes Tragicas do Silencio», por Antonio Ferro”, Carmen de Burgos, El Liberal,
Madrid, 4/III/1919. Recorte do espólio da Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento.
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Figura 9 – “António Ferro Modernista”, reprodução de fotografia original cuja datação estimamos em torno a 1920. Espólio da
Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento (PT-FAQ-AFC-06-001-02764).
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Figura 10 – Reprodução de “No Ritmo da Indiferença por António Ferro”, Ilustração Portuguesa, nº762, 27/IX/1920, p.199.
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Figura 11 – Capa e página inicial da segunda edição Teoria da Indiferença de António Ferro, com ilustração de Armando Pereira de
Basto (1889-1923). Fonte: António Ferro [1920], Teoria da Indiferença (2ª edição), Lisboa/Rio de Janeiro, H. Antunes Editor, 1921.

Figura 12 – Reprodução da capa da 1ª edição de Leviana de António Ferro, página com dedicatória do autor a Pedro Chaves e uma
ilustração de António Soares, o mesmo autor da imagem da capa e responsável pelas ilustrações desta edição. Fonte: António Ferro,
Leviana, Lisboa/Rio de Janeiro, H. Antunes Editor, 1921. (Imagens disponibilizadas pelo alfarrabista “O Buquineiro”, em São Paulo,
Brasil).
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Figura 13 – Recorte de imagem de António Ferro na secção “Vida Literária” da Ilustração Portuguesa. Fonte: “Vida Literária”,
Ilustração Portuguesa, nº740, 26/IV/1920, p. 298.

Figura 14 – Reprodução de página da revista Ilustração Portuguesa, na qual Leviana (1921), a novela em fragmentos de António
Ferro, figura entre os “Livros da Semana”. Fonte: “Os Livros da Semana”, Ilustração Portuguesa, nº794, 7/V/1921, p. 304.
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Figura 15 – Fotografia de um exemplar em papel pardo do panfleto-manifesto Nós (1921) de António Ferro, disponível na para
consulta no acervo documental da Fundação António Quadros – Pensamento e Cultura, em Rio Maior.

Figura 16 - Augusto de Santa Rita menciona Ramón Gómez de la Serna, já em 1921, “nosso amigo e vizinho”, para aludir à
luminosidade do Estoril. Fonte: Augusto Santa Rita, “Os Estoris – Estação de Primavera Eterna”, Ilustração Portuguesa, 8/X/21, p.
242.
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Figura 17 – Reprodução das páginas do artigo de António Ferro sobre o seu encontro com Fillipo Marinetti em 1921. Fonte: António
Ferro, “Marinetti, O Homem Mais Assobiado do Mundo”, Ilustração Portuguesa, nº 816, 8/X/1921, pp. 237-239

Figura 18 – Reprodução duma página da entrevista de Leitão de Barros a Fernanda de Castro em 1921, na qual menciona António
Ferro como o seu autor predileto. Fonte: O Homem que Passa [Leitão de Barros], “A Entrevista da Semana – Fernanda de Castro”,
Ilustração Portuguesa, nº 820, 5/XI/1921, p. 332.
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Figura 19 – Reprodução do artigo de António Ferro sobre Charlie Chaplin, o inventor do Charlot e a respetiva página com fotografias
do ator inglês. Fonte: António Ferro, “Charlot – O Homem que Não Ri”, Ilustração Portuguesa, nº 815, 1/X/1921, pp. 214-215.

Figura 20 - Apeles Espanca [irmão de Florbela Espanca] ilustra “Bailado Incompleto” de António Ferro. Fonte: António Ferro,
“Bailado Incompleto”, Ilustração Portuguesa, nº 825, 10/XII/1921, p. 447.
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Figura 21 – No início dos anos 20, a presença de Carmen de Burgos na imprensa portuguesa é mais proeminente do que a do seu
companheiro sentimental, algo que podemos comprovar com as colaborações “Cartas de Colombine” no jornal O Mundo e das quais
destacamos este “Coisas de Espanha”, publicado e traduzido a 5 de Janeiro de 1921. Fonte: Carmen de Burgos, Colombine. Periodista
Universal (2018), ed. cit., p. 874.

Figura 22 – Este artigo de Fernanda de Castro, nas páginas da Ilustração Portuguesa, subordinado à “Questão dos Novos”, parecenos uma prova de como Fernanda de Castro, antes mesmo do seu matrimónio, se mostra afim às questões de estética preconizadas
por António Ferro. Fonte: Fernanda de Castro, “O Caso da Sociedade Nacional de Belas Artes”, Ilustração Portuguesa, nº 826,
7/XII/1921, p. 470.
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Figura 23 - Imagens de relativas à “Questão dos Novos”, com destaque para a intervenção de António Ferro a pronunciar um discurso
no Comício Intelectual no Chiado Terrasse (1921). Fonte: “O Comicio Intelectual no Chiado Terrasse”, Ilustração Portuguesa, nº
827, 4/XII/1921, p. 499.
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Figura 24 – Caricatura de António Ferro, um de “Os Novos” presente no banquete oferecido a João Vaz no Restaurante Leão. Fonte:
“No banquete oferecido pelos novos a João Vaz, no Restaurant Leão”, Ilustração Portuguesa, nº 827, 4/XII/1921, p. 514.

Figura 25 - Reprodução do soneto “Abat-Jour” de António Ferro com Ilustração de Bernardo Marques. Fonte: António Ferro, “AbatJour”, Ilustração Portuguesa, nº 828, 31/XII/1921, p. 526.
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Figura 26 – Recorte da notícia do falecimento do pai de Ramón, Don Javier Gómez de la Serna no jornal El Sol. Fonte: “Don Javier
Gómez de la Serna”, El Sol, 28/II/1922, p. 6.

Figura 27 – Fotografia do célebre “Banquete a D. Nadie” (1922) em Pombo da autoria de Alfonso. Fonte: Juan Miguel Sánchez
Vigil, Alfonso – Imágenes de um siglo, Madrid, Espasa Calpe, 2001, p. 105.
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Figura 28 - Reprodução da primeira página da coletânea “O Elogio das Horas” (1922) de António Ferro, com epígrafe de Ramón
Gómez de la Serna. Fonte: António Ferro, “O Elogio das Horas”, Ilustração Portuguesa, nº 833, 4/II/1922, p. 111.
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Figura 29 – Artigo sem firma sobre a partida para o primeiro périplo de António Ferro no Brasil, estando inserido na Companhia de
Teatro de Lucília Simões e Érico Braga. Fonte: “A Caminho do Brasil”, Ilustração Portuguesa, nº 847, 3/V/1922, p. 457.

551

Figura 30 – Reprodução de artigo com reportagem fotográfica sobre Carlos Malheiros Dias, ex-diretor da Ilustração Portuguesa, de
passagem por Portugal em 1922, acompanhado pelo então “actual director” da publicação, António Ferro. Fonte: Ilustração
Portuguesa, nº841, 1/V/1922, p. 235.
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Figura 31 – Reprodução de página dedicada ao “Banquete de Despedida a Ferro” antes da partida para o Brasil, nas páginas da revista
que o próprio dirigia. Fonte: “O banquete de despedida a António Ferro”, Ilustração Portuguesa, nº 846, 6/V/1922, p. 422.

Figura 32 – Reprodução de um conjunto de quadras de António Ferro (com desenhos de Bernardo Marques) dedicadas ao ambiente
dos cafés do princípio da década de 1920. Fonte: António Ferro, “Café com Leite”, Ilustração Portuguesa, nº 843, 15/V/1922, pp.
339-340.
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Figura 33 – Página da Ilustração Portuguesa dedicada a Carmen de Burgos e à sua filha Maria de Burgos. Fonte: Tomaz de Noronha,
“Flores da Andaluzia”, Ilustração Portuguesa, nº 846, 6/V/1922, p. 426.
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Figura 34 – Reprodução da colaboração de Corpus Barga, identificado como membro do El Sol de Madrid, e primo de Ramón, nas
páginas da Contemporânea. Fonte: Corpus Barga, “Conferencia cubista sobre la esquizofrenia”, Contemporânea, nº2, Junho de 1922,
pp. 86-87.

Figura 35 – Reprodução da primeira colaboração de Ramón nas páginas da Contemporânea de José Pacheco. Fonte: Ramón Gómez
de la Serna, «Nuevo muestrario – verano 1922», Contemporânea, nº3, Julho de 1922, pp. 133-135.
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Figura 36 – Reprodução de uma foto, e respetivo verso, de António Ferro sentado a ler perto de um candeeiro em sua casa, com a
seguinte dedicatória: Ao maior amor da sua vida e da sua arte, oferece com todos os beijos da sua boca, of. o António. Lisboa, 21-21922. Espólio da Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento (PT/FAQ/AFC/06/001/02768).
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Figura 37 – Fotografia de Ramón Gómez de la Serna com a seguinte dedicatória a António Ferro: Para Antonio Ferro que fue uno
de los primeros en descubrir el mundo nuevo. Su camarada desde el principio RAMÓN. Espólio da Fundação António Quadros –
Cultura e Pensamento (PT-FAQ-AFC-06-001-03060).
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Figura 38 – Ramón Gómez de la Serna no seu escritório da Calle Velásquez, em Madrid, retratado por Alfonso. Fonte Juan Miguel
Sánchez Vigil (2001), ed. cit., p. 47.

Figura 39 – Reprodução da célebre fotografia de Ramón Gómez de la Serna no Gran Circo Americano em 1923, cujos créditos se
atribuem a Luis Ramón Marín. Fonte: Boletín Ramón, nº18, Madrid, primavera de 2009, p. 46.
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Figura 40 – Reprodução do discurso de Rogerio García Pérez nas páginas da Contemporânea em Janeiro de 1923. Fonte: Rogerio
García Pérez, “Discurso de Rogerio García Pérez”, Contemporânea, nº7, 1923, p. 4.

Figura 41 – Reprodução do discurso de Ramón no banquete da Contemporânea em 1923. Fonte: Ramón Gómez de la Serna (1923),
“Discurso de Ramón Gómez de la Serna”, ed. cit., pp. 1-3.
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Figura 42 – Reprodução de “El Ente Plastico” de Ramón, a terceira e última publicação de Gómez de la Serna na revista de José
Pacheco. Fonte: Ramón Gómez de la Serna, “El Ente Plastico”, Contemporânea, nº8, Fevereiro de 1923, pp. 54-55.

Figura 43 – O mesmo Malheiro Dias que figura nas páginas de Ilustração Portuguesa, em 1922, apresenta António Ferro ao público
do Rio de Janeiro e publica a sua apresentação na revista Contemporânea. Fonte: Carlos Malheiro Dias (1923), “Apresentação de
António Ferro ao Público do Rio de Janeiro por Carlos Malheiro Dias”, ed. cit., pp. 97-99.
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Figura 44 – Reprodução inédita de dois documentos assinados por Carmen de Burgos relativos à autorização de construção e à
memória descritiva de El Ventanal, com data de Abril de 1923. Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Cascais, com o código de
referência: PT/CMCSC-AHMCSC/AADL/CMC/L-E/001-004/1993.

Figura 45 – Reprodução da capa de A Ruiva (1923) de Ramón, traduzida por Rogério Pérez e prefaciada por António Ferro, cuja
primeira página do mesmo aqui apresentamos. Fonte: Ramón Gómez de la Serna, A Ruiva (tradução de Rogério Pérez e prefácio de
António Ferro), Novela Sucesso, nºXXI, 28 de Julho de 1923.
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Figura 46 – Três cabeçalhos de dois números da revista La Pluma onde se publicou inicialmente La Quinta de Palmyra (1923). Para
além da obra de Gómez de la Serna, veja-se a crónica literária “Portugal” de Alfredo Pimenta. Fonte: La Pluma, nº 33/34, Año IV,
Madrid, febrero/marzo de 1923.
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Figura 47 – Capa, lombada e primeira página do original de La Quinta de Palmyra, porém cuja impressão da edição se fez em 1925,
respeitando-se o copyright em 1923. Fonte: Ramón Gómez de la Serna, La Quinta de Palmyra, Madrid, Biblioteca Nueva, 1923.

Figura 48- Reprodução de uma colaboração de Gómez de la Serna na revista galega Alfar em 1923, na qual faz referência a Camões.
Fonte: Ramón Gómez de la Serna, “Laudas”, Alfar, nº35, 1923, pp. 152-155.
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Figura 49 – Postal original de Ramón Gómez de la Serna a António Ferro, “un recuerdo de Pombo” com a reprodução do célebre
quadro de Solana, possivelmente redigida em meados de 1923. Espólio da Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento (PTFAQ-AFC-01-001-0200-00014-01/02).
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Figura 50 – Fotografia do exterior de El Ventanal, o imóvel, já terminado, propriedade de Ramón e Colombine, cuja datação
estimamos compreendida entre 1924 e 1925. Fonte: António Ferro, “Ramón Gómez de la Serna, o grande escritor modernista é
entrevistado pelo ‘Diario de Noticias’”, Diário de Notícias, 19/VIII/1924, p. 1

Figura 51 – Ramón fotografado à varanda do seu El Ventanal (Estoril), provavelmente em 1924. Fonte: Ferreira de Castro, “Ramón
Gómez de la Serna. A sua obra e as suas aventuras”, Civilização, Janeiro, 1929, p. 39.
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Figura 52 – Fotografia panorâmica do imóvel de Ramón e Carmen de Burgos no Estoril, nas traseiras da Arcada de Poente, com
datação de 1923, porém, admitimos que a mesma se possa ter realizado entre os anos de 1923 e 1926. Fonte: Carmen de Burgos,
Colombine, hacia la modernidad (2019), ed. cit., p. 61.

Figura 53 – Reprodução de fotografia original de Ramón Gómez de la Serna e António Ferro no escritório de El Ventanal em 1924.
A mesma serviu para ilustrar o artigo sobre a edição definitiva de Leviana (1929), com prefácio do espanhol, publicada no Diário de
Notícias do mesmo ano. Espólio da Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento (PT-FAQ-AFC-06-001-04577).
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Figura 54 – Carta original de Ramón Gómez de la Serna a António Ferro, possivelmente redigida em Agosto/Setembro de 1924.
Espólio da Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento (PT-FAQ-AFC-01-001-0200-00008-01/02).
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Figura 55 – Ramón Gómez de la Serna entrevistado por António Ferro na primeira página do Diário de Notícias de 19 de Agosto de
1924. Fonte: Diário de Notícias, 19/VIII/1924, p. 1.
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Figura 56 – António Ferro retratado junto a outros intelectuais portugueses no segundo volume dedicado a Pombo em 1924. Fonte:
Ramón Gómez de la Serna [1924], La sagrada cripta de Pombo, Madrid, Visor, 1999, p. 298.

Figura 57 - No ano de 1885, o «Grupo do Leão» ficou imortalizado num óleo sobre tela com o mesmo nome, da autoria do pintor
Columbano Bordalo Pinheiro. A pintura de grandes dimensões (medindo 2 m de altura por 3,8 m de largura) pertence atualmente à
coleção do Museu do Chiado de Lisboa.
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Figura 58 – Colaboração de Ramón Gómez de la Serna na imprensa brasileira, em português, e um breve artigo sobre o espanhol por
parte da redação da revista America Brasileira, datado do mês de Janeiro de 1924. Fonte: Ramón Gómez de la Serna, “Os Velhos
Mananciaes”, America Brasileira (director: Elysio de Carvalho), Anno III, nº25, Janeiro de 1924, p. 5
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Figura 59 – Ensaio especial de Ramón, publicado em português, para a revista brasileira America Brasileira em Outubro de 1924.
Fonte: Ramón Gómez de la Serna, “A libertação da realidade e a invenção”, America Brasileira (director: Elysio de Carvalho), Anno
III, nº34, Outubro de 1924, p. 316.
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Figura 60 – Primeira de quatro páginas do artigo de Elysio de Carvalho, “D. Juan Valera no Brasil”, dedicado a Ramón Gómez de la
Serna em 1924. Fonte: Elysio de Carvalho, “D. Juan Valera no Brasil”, America Brasileira, Anno III, nº 27, Março de 1924, p. 69.
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Figura 61 – À semelhança de António Ferro, com a publicação de Colette, Colette Willy, Colette (1921), também encontrámos a
figura de Ramón Gómez de la Serna associada ao nome da polémica escritora francesa através do prólogo à tradução de Querido
(1924), da autoria do seu irmão Julio Gómez de la Serna. Vejam-se a capa da obra de António Ferro e a primeira página da tradução
do irmão de Ramón. Fontes: António Ferro, Colette, Colette Willy, Colette, Lisboa, H. Antunes, 1921 e Colette Willy, Querido
(traducción de Julio Gómez de la Serna y prólogo de Ramón Gómez de la Serna), Madrid, Biblioteca Nueva, 1924.

Figura 62 – Reprodução da última página do prólogo de Ramón, intitulado “Colette la confidencial”, à tradução de Querido (1924)
de Colette, acompanhada por uma fotografia da escritora francesa numa das suas “posturas favoritas”, com os ombros nus e em perfil
erotizado, algo que, apesar dos “loucos anos 20”, se apresentava bastante provocante para a época. Fonte: Ramón Gómez de la Serna,
“Colette la confidencial”, Ibidem, pp. 28-29.
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Figura 63 – Imagem do cartaz (46x72cm) do Teatro Novo da autoria de José Pacheco que, com António Ferro, tomou a iniciativa de
criar um teatro português de vanguarda, inspirado no Théâtre de L’Oeuvre de Paris, que, apesar do pouco tempo em cena, funcionou
no Palacio do Tivoli em 1925. Espólio da Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento (PT-FAQ-AFC-CA-CART-0001b).

Figura 64 – Reprodução de um ensaio de Augusto D’Esaguy dedicado a Ramón, com ilustração de Vázquez Díaz, que consideramos
ser a o último texto dedicado a Gómez de la Serna nas páginas da Contemporânea de José Pacheco. Fonte: Augusto D’Esaguy,
“Ramón Gómez de la Serna”, Contemporânea (1º Suplemento), Março de 1925, pp. 6-7.
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Figura 65 - Reprodução artigo “Os Primeiros” de Celestino Soares na Contemporânea, onde encontramos Gómez de la Serna como
exemplo de iberismo cultural, a par de António Ferro e Fernanda de Castro mencionados como os que “foram em Espanha e no Brasil
os melhores e mais bem acolhidos embaixadores das modernas correntes de arte em Portugal”. Fonte: Celestino Soares, “Os
Primeiros”, Contemporânea, Série 3, nº2, 1926, pp. 53-54.

Figura 66 – Texto panegírico sobre António Ferro da autoria de Renato Almeida e citação de Leviana (1921) nas páginas da revista
Contemporânea em 1926. Fonte: Renato Almeida, “Antonio Ferro” (1926), ed. cit., pp. 68-70.
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Figura 67 – Recorte de La Gaceta Literaria de Giménez Caballero onde encontramos as convicções tendencialmente apolíticas de
Ramón, ao responder a um inquérito de três perguntas sobre política e literatura. Fonte: “Encuesta a la juventud española”, La Gaceta
Literaria, 15/XI/1927, nº 22, p. 1.
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Figura 68 – Reprodução da entrevista de Fidelino Figueiredo onde o mesmo menciona António Ferro como “discípulo” português de
Ramón. Fonte: “Conversación con Fidelino Figueiredo”, La Gaceta Literaria, nº 26, 15/I/1928, p. 1.

577

Figura 69 – Fotografia de Ramón Gómez de la Serna, Fillipo Marinetti e Giménez Caballero em Madrid, no mês de Fevereiro de
1928, aquando da visita do italiano a Espanha. Fonte: Boletín Ramón, nº7, otoño de 2003, p. 35.
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Figura 70 – António Ferro em destaque, como representante da nova literatura portuguesa, na primeira página de La Gaceta Literaria
de Giménez Caballero em 1928. Fonte: “Antonio Ferro en Madrid”, La Gaceta Literaria, nº29, 1/III/1928, p. 1.
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Figura 71 – Reprodução da célebre foto de António Ferro com Mary Pickford (aquando da sua deslocação a Hollywood em 1927)
publicada na última página de La Gaceta Literaria, na secção dedicada ao cinema, e ao lado de uma coluna firmada por Salvador
Dali. Fonte: “En la aldea soviética”, La Gaceta Literaria, nº29, 1/III/1928, p. 6.

Figura 72 – Primeira página da gazeta de Giménez Caballero dedicada à Exposição do Livro Português, patente na Biblioteca
Nacional em Madrid em 1928. Fonte: La Gaceta Literaria, nº45, 1/XI/1928, p.1.
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Figura 73 – Três importantes colunas da edição de La Gaceta Literaria (1/XI/1928) dedicada ao “libro portugués” firmadas por
Ferreira de Castro, Giménez Caballero e Ramón Gómez de la Serna. Note-se o destaque dado por Caballero ao “itinerário” de António
Ferro e ao anúncio de que este, a par com Ferreira de Castro, assumirá as funções de diretor da La Gaceta Portuguesa. Fonte: Ibidem,
pp. 2-4.
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Figura 74 - Reprodução de um recorte de 1928 em francês (divulgado por Eduardo Berti), no qual Ramón se refere a Portugal como:
«Le Portugal, pairie des plus beaux monocles...», incluindo uma caricatura de Ramón com Valéry Larbaud. Fonte: Frédéric Lefèvre,
“Une heure avec Ramón Gómez de la Serna – Poète et romancier espagnol”, Les Nouvelles Littéraires artistiques et scientifiques,
7/I/1928.

Figura 75 – Capa e ficha técnica do original La Roja (1928) que conhecera cinco anos antes a sua publicação traduzido para português
por Rogério García Pérez. Fonte: Ramón Gómez de la Serna, La Roja (ilustraciones de Ochoa), La Novela de Hoy, nº343, Madrid,
Editorial Atlantida, 7 de diciembre de 1928.
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Figura 76 – Reprodução da carta original enviada por Ramón Gómez de la Serna a António Ferro desde o antigo “Hotel de Paris” em
Santo António do Estoril (atualmente Estoril), durante o Verão de 1928. Espólio da Fundação António Quadros – Cultura e
Pensamento (PT-FAQ-AFC-01-001-0200-00016).
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Figura 77 – Reprodução da página da “Gaceta Portuguesa” em La Gaceta Literaria de Giménez Caballero dirigida por Ferreira de
Castro e António Ferro. Fonte: La Gaceta Literaria, nº 49, 1/I/1929, p. 5.
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Figura 78 - Página da “Gaceta Portuguesa” em La Gaceta Literaria de Giménez Caballero dirigida por Ferreira de Castro e António
Ferro, onde encontramos “Un elogio a ‘La Gaceta Literaria’” transcrito do Diário de Notícias. Fonte: La Gaceta Literaria, nº 53,
1/III/1929, p. 5.
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Figura 79 – Reprodução da crónica de António Ferro em que o mesmo se autoproclama “precursor do Modernismo em Portugal” e
“editor irresponsável” de Orpheu, retratando-se ao lado de Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro, Almada Negreiros, Alfredo
Guisado, Santa Rita Pintor, Raul Leal, José Pacheco e Amadeu de Sousa Cardoso. Fonte: António Ferro, “Alguns precursores”,
Notícias Ilustrado, Série II, nº37, 24/III/1929, pp. 11-12.
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Figura 80 – Ramón traduzido de novo para português em 1929 na publicação Novela para Todos. Reprodução de parte do exemplar
encontrado na biblioteca de Fernando Pessoa. Fonte: Ramón Gómez de la Serna, O Conde Biancamano, Novela para Todos, I Ano,
nº1, Lisboa, Edição da Sociedade Comercial Portuguesa de Publicações e Telegrafia Lda., 1 de Abril de 1929, pp. 14-16 (Casa
Fernando Pessoa).
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Figura 81 – António Ferro e Ramón Gómez de la Serna em destaque nas páginas de Circuito imperial (1929) de Giménez Caballero.
Fonte: Ernesto Giménez Caballero, Circuito imperial, Madrid, Cuadernos de La Gaceta Literaria, 1929, pp. 23-31.

588

Figura 82 – Reprodução da primeira página (e respetiva ficha técnica) da edição definitiva de Leviana (1929) com prefácio de Ramón
Gómez de la Serna. Fonte: António Ferro [1921], Leviana (prólogo de Ramón Gómez de la Serna), Lisboa, Emprêsa Fluminense L.da,
1929.
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Figura 83 – Prólogo, reproduzido na íntegra, de Ramón Gómez de la Serna à edição definitiva de Leviana (1929) de António Ferro.
Fonte: Ibidem, s/n.
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Figura 84 – Publicidade na imprensa portuguesa, relativa à promoção e venda da edição definitiva de Leviana (1929) de António
Ferro, mencionando o prefácio de Ramón Gómez de la Serna. Recorte do espólio da Fundação António Quadros – Cultura e
Pensamento.

Figura 85 – Reprodução dos recortes de imprensa sobre a edição definitiva de Leviana (1929) de António Ferro na revista galega Nós
e no Diário de Notícias em Portugal. Fontes: “Leviana”, Nós, ano XII, nº 13 e Elcay, “‘Leviana’ de António Ferro”, Diário de Notícias,
23/VIII/1929. Recortes do espólio da Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento.
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Figura 86 – Reprodução da tradução do prólogo de Ramón Gómez de la Serna para a edição definitiva de Leviana (1929), de António
Ferro nas páginas do Diário de Notícias. Fonte: “A edição definitiva de ‘Leviana’ de Antonio Ferro com um prefacio de Ramón
Gómez de la Serna”, Diário de Notícias, 24/VI/1929, p. 3. Recorte do espólio da Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento.
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Figura 87 – Página do Diário de Lisboa dedicada às novidades literárias em que menciona que a edição de Leviana de António Ferro
“entrou no 6º milhar”. Fonte: “Novidades literárias do livro: ‘Leviana’ do jornalista António Ferro que entrou no 6º milhar transcrevese parte do novo prefácio”, Diário de Lisboa, 26/VI/1929, p. 5. Recorte do espólio da Fundação António Quadros – Cultura e
Pensamento.
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Figura 88 – Reprodução de três páginas que a revista Civilização, dirigida por Ferreira de Castro, dedicou a Ramón, à “sua obra” e
às “suas aventuras”, com destaque para o autógrafo do espanhol que o localiza em Parede no ano de 1929. Fonte: Ferreira de Castro,
“Ramón Gómez de la Serna. A sua obra e as suas aventuras”, Civilização, Janeiro, 1929, pp. 33-39.
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Figura 89 – Fotografia da obra teatral de Ramón Los medio seres, em 1929, cuja cenografia esteve a cargo de Almada Negreiros.
Fonte: Boletín Ramón (2003), ed. cit., p. 21.

Figura 90 – Almada Negreiros possivelmente fotografado por António Ferro, na praça madrilena de Callao, com um grupo de amigos
portugueses descritos no espólio da FAQ como Fernanda de Castro, Sarah Affonso (ainda solteira), Diogo de Macedo, Jorge Segurado
e Clotilde, sua mulher e, ainda, o chauffeur, emprestado por Erico Braga, conhecido por "Meia-Barba". Contextualizamos esta imagem
no ano de 1929 através de dados biográficos de Almada e das memórias de Fernanda de Castro. Espólio da Fundação António Quadros
– Cultura e Pensamento (PT-FAQ-AFC-06-002-006-02734).
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Figura 91 – Fotografia de António Ferro em Madrid, na praça de Callao, tirada por Almada Negreiros em 1929. Segundo a descrição
disponível na FAQ, estamos perante os mesmos amigos portugueses presentes na figura anterior, no entanto, não nos parece que a
datação da mesma na fundação de Rio Maior (isto é 1934) esteja correta. Espólio da Fundação António Quadros – Cultura e
Pensamento (PT-FAQ-AFC-06-002-006-02735).

Figura 92 – Reprodução de uma fotografia de António Ferro, no início de 1930, com um breve artigo, no suplemento Notícias
Ilustrado, sobre o regresso do jornalista a território português após ter estado em Espanha realizando “formidáveis e patrióticas
entrevistas” para o Diário de Notícias. Fonte: “Depois da Victoria”, Notícias Ilustrado, Série II, nº92, 24/III/1929, p. 15.

596

Figura 93 – Reprodução do artigo, relativamente desconhecido no âmbito dos estudos literários ibéricos, de António Quadros no
Diário Popular em 1974, que menciona, através de uma carta de Almada a Ferro (com possível datação de 1930) uma eventual estadia
dos espanhóis Antoniorrobles e López Rubio na cidade de Lisboa nesse mesmo ano e que, possivelmente, contaram com António
Ferro como cicerone. Fonte: António Quadros, “Três Cartas Inéditas — De Eduardo Viana, José Pacheco e Almada Negreiros [a
António Ferro]”, Diário Popular, 14/II/1974, pp. 1-9. Recortes do espólio da Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento.
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Figura 94 – Fotografia do banquete de desagravo em honra de António Ferro no restaurante lisboeta Maxim’s. Esta manifestação de
apoio, possivelmente contextualizada na primeira metade de 1930, foi fruto de uma recente revelação, por parte do jornalista do Diário
de Notícias, de que supostamente existiriam aspirações iberistas nas esquerdas espanholas. Entre os vários presentes, reconhece-se a
célebre atriz portuguesa Beatriz Costa. Espólio da Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento (PT-FAQ-AFC-06-00103215).

Figura 95 – Fotografia de António Ferro com Miguel de Unamuno, no escritório do reitor de Salamanca. Apesar da mesma não ter
qualquer referência de datação, deduzimos que seja de 1 de Março de 1930, através da seguinte publicação da nota manuscrita de
Unamuno para o Diário de Notícias: “Un vasco, arraigado hace cerca de cuarenta años a una región castellana fronteriza de Portugal
ha aprendido a conocer – y conocer es amar – a éste y a respetar hasta ciertas susceptibilidades que estima, y lo dice francamente,
algo enfermizas. Y espera con el conocimiento mutuo, que es la más íntima hermandad, haga un día algo más grande que nosotros.”.
Fontes: Espólio da Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento (PT-FAQ-AFC-06-001-03222) e Agustín Remesal, Por
tierras de Portugal – Un viaje con Unamuno (3ª edición), Salamanca, La Raya Quebrada, 2013, p. 396.
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Figura 96 – Fotografia de Horacio de Noaves, contextualizada no 5.º Congresso Internacional de Critica Dramática, Musical e
Literária, em 1931, aquando da receção do dramaturgo italiano Luigi Pirandello em Lisboa. Estão retratados António Ferro, Luigi
Pirandello e Cetano Beirão. Espólio da Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento (PT/FAQ/AFC/06/001/00639).
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Figura 97 – Charles Chaplin é um denominador de interesse comum tanto para António Ferro como para Ramón Gómez de la Serna.
Aqui temos a reprodução de quando o alter-ego de Charlot cumpriu o seu desejo de viajar até Espanha e, na companhia de uns amigos,
visitou a cidade biscainha de San Sebastian em 1931. Fonte: “San Sebastián en la plaza de Toros”, ABC, 11/VIII/1931, p. 1.

Figura 98 – Reprodução de um artigo desconhecido do Repórter X, na imprensa portuguesa homónima de finais de 1931, sobre a
excentricidade de célebres escritores e artistas onde sobressai o nome de Ramón Gómez de la Serna, acompanhado de Carmen de
Burgos. Note-se que António Ferro é igualmente mencionada no primeiro parágrafo deste trabalho jornalístico. Fonte: O Repórter X
[Reinaldo Ferreira], “As excentricidades célebres de escritores e artistas”, Repórter X, Ano 2, nº 73, 25/XII/1931, pp. 12-21.
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Figura 99 – O Diário de Lisboa dedica uma coluna à receção de Marinetti em Portugal e à sua respetiva conferência de 1932. A
receção do futurista contou com a dinamização e a presença ativa de António Ferro, uma década depois de ter entrevistado o italiano
para as páginas da Ilustração Portuguesa. Fonte: “A conferência de Marinetti e os paradoxos a que deu lugar”, Diário de Lisboa,
24/XI/1932, p. 6.

Figura 100 – Reprodução de um recorte com foto do Diário de Notícias de Marinetti em Lisboa e do importante artigo “Um ponto
no i de Futurismo” de Almada Negreiros onde este acusa António Ferro de ser um “inimigo figadal do Futurismo”. Fontes: “Marinetti
em Lisboa”, Diário de Noticias, 24/XI/32 e José de Almada Negreiros, “À margem duma conferência. Um ponto no i do Futurismo”,
Diário de Lisboa, 25/11/1932, p. 5.
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Figura 101 – Primeira página do Diário de Lisboa, dirigido por Joaquim Manso, onde encontramos uma ilustração de Oliveira Salazar
pela mão de Almada Negreiros. Note-se que a mesma acompanha um artigo alusivo às célebres entrevistas de António Ferro ao ditador
português para o Diário de Notícias e publicadas em livro nesse mesmo ano de 1933, sob o título Salazar, o Homem e a Sua Obra.
Fonte: “Um retrato – Um mistério”, Diário de Lisboa, 14/II/1933, p. 1.
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Figura 102 – Ilustração de Alejandro Sirio para a crónica/ensaio de Ramón Gómez de la Serna, “Esencia de Portugal”, publicada em
1933 nas páginas do jornal argentino La Nación. Fonte: Ramón Gómez de la Serna, «Esencia de Portugal», La Nación, Buenos Aires,
6/VIII/1933.

Figura 103 – Reprodução de bilhete-postal ilustrado com uma fotografia de António Ferro e Fernanda de Castro durante a sua
conferência dialogada, intitulada “Rapsódia Portuguesa”, em Vigo, no ano de 1933. Fonte: Espólio da Fundação António Quadros –
Cultura e Pensamento (PT-FAQ-AFC-06-002-0014-01740).
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Figura 104 – Recorte do Diário de Notícias com o excerto de uma carta de Almada Negreiros, de 3 de Dezembro de 1935, após o
falecimento de Fernando Pessoa em que exclui o nome de António Ferro entre os colaboradores representantes do Orpheu. Este
documento foi localizado por Sílvia Costa e reproduzido em Almada Negreiros en Madrid (2016). Fonte: Antonio Sáez Delgado e
Filipa Soares (coords.), Almada Negreiros en Madrid, Madrid, Ediciones UAM/Camões. Instituto da Cooperação e da Língua, 2016,
p. 162.

Figura 105 – Artigo na imprensa brasileira de 1941 (que supomos desconhecido no seio dos estudos literários associados à figura de
António Ferro) em que o perfil de “vanguardista” do português é julgado de forma panegírica por Martinho Nobre de Mello. Fonte:
Martinho Nobre de Mello, “Vanguardista da renovação artística e literária”, Carioca, ano VI, nº 313, pp. 16-48.
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Figura 106 - Primeira página do Animatógrafo, dirigido por António Lopes Ribeiro, que coloca António Ferro (aquando do seu
périplo ao Brasil em 1941 como representante da propaganda do Estado Novo) em território argentino, precisamente em Buenos
Aires, a mesma capital onde se encontrava exilado Ramón Gómez de la Serna desde 1936. Fonte: “António Ferro regressa do Brasil
disposto a defender os direitos do cinema português”, Animatógrafo, nº62, 13/I/1942, p. 1.
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Figura 107 – Reprodução da capa e de uma dedicatória “à Sr.ª D. Sara Biscaia”, assinada por António Quadros e sua mãe Fernanda
de Castro, do exemplar póstumo Saudades de Mim (1957) de António Ferro. Fonte: António Ferro, Saudades de Mim (prefácio de
António Quadro), Lisboa, Livraria Bertrand, 1957.

Figura 108 – Reprodução do poema póstumo de António Ferro, “A minha poesia”, que consideramos uma espécie de “poética em
retrospetiva” claramente afim à sua época e à estética fragmentária do ramonismo. Fonte: Ibidem, pp. 115-16.
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Figura 109 – Reprodução do artigo Los amigos portugueses de Ramón Gómez de la Serna (1984) da autoria de Mário Matos e Lemos,
com o reconhecimento e consideração de ter sido pioneiro no que concerne à relação de cumplicidade entre Ramón Gómez de la Serna
e António Ferro. Fonte: Mário Matos e Lemos, “Los amigos portugueses de Ramón Gómez de la Serna”, Arbor: Ciencia, Pensamiento
y Cultura, Tomo CXVII, nº457, Madrid, 1984. Espólio da Fundação António Quadros – Cultura e Pensamento (PT-FAQ-AQ-01001-0195-00002/7).
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Figura 110 – Em 2017, a relação de António Ferro com Espanha foi relembrada num artigo da imprensa generalista espanhola, por
Juan Manuel de Prada, sendo recordado como “portugués, pero de estirpe literária ramoniana, António Ferro fue siempre un
enamorado de España”. Fonte: Juan Manuel de Prada, “Teoría de la indiferencia”, ABC, Madrid, 27/V/2017, p. 16.
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CONCLUSÕES
O presente trabalho de investigação, centrado num período cronológico
compreendido entre 1915 e 1933, pretendeu adentrar-se, à luz dos estudos literários
ibéricos, na relação entre Ramón Gómez de la Serna e António Ferro, mediante
informações encontradas em cerca de três dezenas de missivas enviadas por Ramón a
Ferro, entre 1921 e 1931 (com especial ênfase nos anos em que o espanhol residiu em
Portugal), que viabilizaram entrever vários relacionamentos convergentes aos dois
autores, dos quais se destacaram sobretudo as figuras de Giménez Caballero, Almada
Negreiros e Enrique Díez-Canedo, com uma presença digna de nota para outros
denominadores comuns, como Charles Chaplin, Guillermo de Torre, Antoniorrobles, José
López Rubio, Vázquez Díaz, entre outros.
Partimos de uma abordagem introdutória alusiva à problemática dos iberismos de
forma a contextualizar o vínculo pessoal efetivo, alguma sintonia estética e uma possível
afinidade ideológica (que não encontrámos), entre Gómez de la Serna e António Ferro,
vínculo este, ao qual se somaram as suas companheiras sentimentais Carmen de Burgos
e Fernanda de Castro, provado com variada documentação – desde cartas, livros,
publicações periodísticas, traduções e menções a possíveis colaborações – que igualmente
conota ambos autores com a imprensa portuguesa, com a espanhola (realce-se La Gaceta
Literaria), e com a sul-americana da época, da qual sobressai o periódico argentino La
Nación e a revista America Brasileira, no Brasil.
A par destes anos cúmplices, suportados por provas documentais desconhecidas e
por vezes inéditas, este estudo indagou a possibilidade de afiançar-se o nome de António
Ferro como discípulo de Ramón, algo avançado já na primeira metade do século XX por
vários intelectuais e questionado, igualmente, em alguns estudos académicos mais
recentes. À interrogante se, na realidade, o português praticou o género da greguería,
assumindo-se como pupilo literário de Ramón, e por que motivo Gómez de la Serna o
votou à omissão no seu prólogo da edição definitiva das Greguerías (1960), respondemos
negativamente. Contestamos segundo uma perspectiva comparativista em que
examinámos o estilo de António Ferro nas suas obras centrais, de cariz fragmentário e
aforístico, inerentes aos seus anos vanguardistas, como Teoria da Indiferença (1920), o
panfleto-manifesto Nós (1920) e Leviana (1921), e socorridos pela análise de vários
pontos-síntese da morfologia da greguería tidos como basilares: não nos parece que a
António Ferro lhe seja merecido o epíteto de «Gómez de la Serna português», dado que
o português, em 1928, rejeitou publicamente ser discípulo do espanhol, nem, apesar dos
laivos greguerísticos da sua prosa, praticou o género celebrizado por Ramón.

611

CONCLUSIONES
El presente trabajo de investigación, centrado en un periodo cronológico
comprendido entre 1915 y 1933, ha pretendido adentrarse, a la luz de los estudios
literarios ibéricos, en la relación entre Ramón Gómez de la Serna y António Ferro,
mediante informaciones encontradas en cerca de tres decenas de cartas enviadas por
Ramón a Ferro entre 1921 y 1931 (con especial realce en los años en que el español
residió en Portugal), que hicieron posible entrever varias relaciones convergentes a los
dos autores, de las cuales destacan sobre todo las figuras de Giménez Caballero, Almada
Negreiros y Enrique Díez-Canedo, con una presencia digna de reseñarse de otros
denominadores comunes, como Charles Chaplin, Guillermo de Torre, Antoniorrobles,
José López Rubio, Vázquez Días, entre otros.
Partimos de un enfoque alusivo a la problemática de los iberismos para
contextualizar el vínculo personal efectivo, alguna sintonía estética y una posible afinidad
ideológica –que no encontramos– entre Gómez de la Serna y António Ferro, vínculo este
al cual se sumaron sus compañeras sentimentales, Carmen de Burgos y Fernanda de
Castro, probado con variada documentación –cartas, libros, publicaciones periodísticas,
traducciones y menciones a posibles colaboraciones–, que igualmente relaciona a ambos
autores con la prensa portuguesa, con la española (en especial La Gaceta Literaria) y con
la sudamericana de la época, de la cual sobresale el periódico argentino La Nación y la
revista América Brasileira en Brasil.
Junto a estos años cómplices, apoyados en pruebas documentales desconocidas y,
a veces, inéditas, este estudió indagó la posibilidad de consolidar el nombre de António
Ferro como discípulo de Ramón, algo adelantado ya en la primera mitad del siglo XX por
varios intelectuales y cuestionado, igualmente, en algunos estudios académicos más
recientes. Al interrogante de si, en realidad, el portugués practicó el género de la
greguería, asumiéndose como discípulo literario de Ramón, y por qué motivo Gómez de
la Serna lo omitió en su prólogo de la edición definitiva de las Greguerías (1960),
respondemos negativamente. Contestamos según una perspectiva comparatista en que
hemos examinado el estilo de António Ferro en sus obras centrales, de cariz fragmentario
y aforístico, inherentes a sus años vanguardistas, como Teoria da Indiferença (1920), el
planfleto-manifiesto Nós (1920) y Leviana (1921), y recurriendo al análisis de varios
puntos-síntesis de la morfología de la greguería considerados como fundamentales: no
nos parece que António Ferro se merezca el epíteto de «Gómez de la Serna português»,
dado que en 1928 el portugués rechazó públicamente ser discípulo del español, ni
tampoco que, a pesar del aspecto greguerístico de su prosa, practicase el género que hizo
célebre Ramón.
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CONCLUSIONS
The present research work, focused on a chronological period between 1915 and
1933, aimed to gain an insight, in the light of the Iberian literary studies, into the
relationship between Ramón Gómez de la Serna and António Ferro, through information
recently found in nearly three dozen letters sent by Ramón to Ferro, between 1921 and
1931 (with special interest in the years in which the Spaniard lived in Portugal). This
correspondence made it possible both to glimpse a friendly relationship and literary
exchange between the two, and to confirm several convergent relationships to the two
authors, of whom different figures are inherent in the artistic and intellectual world of that
time, such as Charles Chaplin, Guillermo de Torre, Antoniorrobles, José López Rubio,
Vázquez Díaz, among others.
Starting from an introductory approach, related to the problem of Iberianisms, and
in order to contextualize a real personal bond, some aesthetic bound and a possible
ideological affinity (which we did not found) between Gómez de la Serna and António
Ferro (along with their partners Carmen de Burgos and Fernanda de Castro), proved by
several documents – letters, books, newspaper articles, translations and mentions of
hypothetical collaborations – that connotes them with the Portuguese press, as well as
with the Spanish (especially La Gaceta Literaria) and with the South American of that
time, like the Argentinian newspaper La Nación and the magazine America Brasileira,
from Brazil.
Alongside these complicit years, supported by unknown and sometimes
unpublished documentary evidence, this study explored the possibility to reinforce the
name of António Ferro as a disciple of Ramón, a viewpoint advanced in the first half of
the 20th century by various intellectuals and questioned also in some more recent
academic studies. The question of whether, indeed, the Portuguese practiced the genre of
the greguería, assuming himself as a literary disciple of the Spanish, and for what reason
Gómez de la Serna omitted him in his prologue to the definitive edition of Greguerías
(1960), has a negative answer. We answered through a comparative approach in which
António Ferro’s style was examined in central works, fragmentary and aphoristic,
intrinsic to his avant-garde years, such as Teoria da Indiferença (1920), the pamphlet Nós
(1920) and Leviana (1921), resorting to the analysis of several basilar points-synthesis of
the morphology of the Ramonian genre, and it seemed to us that António Ferro does not
deserve the epithet of «Portuguese Gómez de la Serna», on one hand because he publicly
rejected, in 1928, the idea being a disciple of the Spaniard and on the other, even with
some gregueristic residues in his writing, because he did not practiced the genre
popularized by Ramón.
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