Ronald de Carvalho
o dia quinze de fevereiro de 1935, um trigico acidente de autom6vel, em pleno centro do Rio de Janeiro, veio a extinguir a

existenoia dum dos maiores vultos da literatura brasileira, Ronald
de Carvalho. Nasceu nessa mesma cidade quarenta-e-dois anos antes,
no dia dezesseis de maio de 1893. A sua vida expandiuse com rapidez e com extensao. Antes de chegar aos veinte anos ja se formara
em direito pela Faculdade Livre de Ciencias Juridicas e Sociais da
capital. Viajou por muitos paises europeus, incluindo Portugal, onde
conheceu alguns dos poetas que fundaram a revista Orfeu -Luis
de Montalvor, Mario de SA Carneiro, Fernando Pessoa. Mais tarde
as suas viagens levaram-no por todo o HemisfBrio Ocidental. Ainda
jovem, entrou no servigo diplomatico onde avangou rapidamente,
servindo a patria nas embaixadas em Paris e na Haia. Servia como
secretirio ao Presidente da Repuiblica quando foi vitima do desastre.
1i certo que a morte de Carvalho roubou ao Brasil um dos seus espiritos mais brilhantes.
Carvalho comegou com sonetos do cunho parnasiano e simbolista, Luz gloriosa (1913) e Poemas e sonetos (1919). Isto era natural. Para o Brasil, a Franca era o coraago da cultura moderna. Naquele tempo os modelos franceses da educacgo, m isica e poesia eram
os modelos naturais nao s6 para o Brasil, mas tambem para os outros paises latino-americanos. Os poemas distes dois primeiros livros
de Carvalho tim grande merito em si, mas a mnaior import~ncia esta
na disciplina metrica que forneceram ao autor. O poeta nunca esquece por completo o aticismo da forma e a pureza do estilo destas
primeiras obras; ainda se pode ver a preponderancia destas duas
escolas nos seus poemas escritos quando era considerado um dos
chefes da escola modernista brasileira. Mesmo quando volta a te-
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mas brasileiros, raras vizes abandona a objetividade e a perfeicio
dos seus modelos franceses. S6 a influencia de Walt Whitman, que
chegou mais tarde, parece ter actuado s6bre a sua poesia dum modo
significativo. Mas Whitman nunca induziu Carvalho a renunciar a
palavra selecta, ao verso claro. ft curioso notar que Carvalho rebelouse conscientemente contra os temas franceses mas continuou inconscientemente a empregar na sua poesia a eleghncia fina e delicada
dessa tradicao.
Com os seus amigos Graga Aranha, Mario de Andrade e Oswald
de Andrade participou da Semana de Arte Moderna, quando proclamaram a nova escola da poesia brasileira no ano de 1922. Estes
escritores decidiram procurar no seu pr6prio pais -o Brasil- a sua
inspiracqo. Cantaram o amor da pitria. Vangloriaram--se do patriotismo intenso e duma liberdade que os livrasse da tradigio literaria
europeia. Desejavam esta liberdade, diz Carvalho, porque "A arte
6 uma aspirago a liberdade. O que n6s, poetas, misicos, pintores,
escultores e arquitetos desejamos 6 criar o nosso ritmo pessoal, 6
transmitir a nossa harmonia interior. Cada um de n6s 6 um instrumento por onde passa a corrente da vida. Nao queremos regras nem
admitimos preconceitos. Nao nos atraem as teorias especiosas."
Desaparece a maior parte das estncias po6ticas formais, sobretudo
o .soneto. Em lugar destas estabelece-se uma liberdade quasi completa de metros, ritmo e forma. Os temas refletem o que vi e sente
o autor, porque, como exp6e Carvalho, "A obra de arte nSto repete,
mas adivinha e transforma a Natureza. O artista 6 um transfigurador. Recebe a energia da vida e, em troca, lhe dt a forma."
Em Epigramas ir8nicos e sentimentais, aparecido em 1922, Carvalho exprime poticamente estas ideias num poema intitulado "Teoria", no qual anima o poeta a criar o seu ritmo a cada momento:
"Nao esgotes jamais a fonte da tua poesia, / enche a bilha de barro
ou o cantaro de granito / com o sangue da tua came e as vozes do
teu espirito !" E conclui, "Cria o teu ritmo e criaris o mundo !" Em
"Arte po6tica" cr6 que a inspiracao po6tica vem, em fim, do coracao:
ARTE POETICA

Olha a vida, primeiro, longamente,
enternecidamente,
como quem a quer adivinhar...
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Olha a vida, rindo ou chorando, frente a frente.
Deixa, depois, o coracio falar.
Em geral, os poemas desta coleaio ou proclamam a filosofia
epicureia de Omar Khayyam ou descrevem paisagens brasileiras.
Num poema chamado "Rubayat" aconselha-nos a viver: "Vive, irmao! / Vive, que a vida passa... / Canta! / que a terra e fria e
silenciosa

.

."

Outro poema, "Ode", reforga esta filosofia:
ODE

Enquanto nos altos ramos
a cigarra ainda rechina,
enquanto ha sol de verio
pelo caminho,
vamos,

Escansaq !
a hora e divina,
enche meu copo de vinho...
Carvalho demonstra um entendimiento extremamente sensitivo
ao descrever a sua patria - um pincel fino com cores brandas e
quentes que criam imagens finas e delicadas. As cenas brasileiras
podem ser, algumas vezes, concretas, com descrig6es detalhadas da
fauna e flora brasileiras ou, outras vezes; s6mente um "mood" brasileiro. Pordm, em todos os poemas ha cuidado na linguagem, felicidade na cadencia, frutos da sua heranca parnasiana e simbolista:
SONHO DE UMA

NOITE DE VERAO

Louca mariposa bate na vidraga.
Vem da noite enorme,
Vem da noite morna cheia de perfumes.
F6ra, tudo dorme...
Que silencio enorme !
Rondam pelas moitas leves vagalumes.
Louca mariposa bate na vidraca.
Como as horas fogem, como a vida passa ...
Tbda a Amrrica foi escrito durante as viagens do autor pelo
HemisfBrio Ocidental durante os anos de 1923 e 1924. Foi publicado
dois anos depois, no ano de 1926. Neste livro ha uma alteragio no-
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tivel na forma. O que era dantes sucinto torna-se raps6dico. O que
era claro e tico mantim o aticismo mas ajunta a variedade; mant6m
a perfeig5o mas ajunta a extensTo. O livro, que reflete Walt Whitman, tornou-se popular instantaneamente. T da a America foi traduzido para o espanhol (1930) pelo poeta menor do modernismo,
Francisco Villaespesa e tamb6m para o italiano (1933) por Agenore
Magno. No seu pr6logo Villaespesa declara, "Si nuestra America
pudiese tener un poeta integralmente representativo, y la juventud
precisase de un Maestro que la orientase, yo no vacilaria en dar ambos titulos... al joven autor de este libro." O que encantou os
leitores e ao mesmo tempo os editores foi a vitalidade e o alcance
do livro; alias, acharam nos seus catlogos a manera de Whitman,
nos seus p6ans, na sua aceitacSo universal e nas suas afirmac6es o
sentido do espao, vigor e otimismo que sentiam como cidad6es
dum novo e vasto continente.
No poema de advertencia, Carvalho dirige-se ao europeu que,
segundo o poeta, nao sabe exatamente o que querdizer "americano"
(Carvalho emprega a palavra "americano" para indicar qualquer
habitante do Novo Mundo) : "Europeu! filho da obediencia, da economia e do bom-senso, / tu nao sabes o que 6 ser americano !" Depois, oferece com afectuosidade o primeiro poema ao seu pais natal,
o Brasil. Em realidade o livro abarca todo o hemisfBrio; o volume
inclui poesias s6bre as vrias ilhas do Mar das Caraibas, o Peru, o
Chile, a Argentina, o M6xico e os Estados Unidos. Os temas sao
tamb6m diversos, tratando das condiq6es sociais, est6ticas e politicas. Celebra as grandes liberdades do Novo Mundo: "America livre
do terror! / America voltada para o futuro como um botio que espera a flor e o fruto." Dedica as suas canq6es a "Am6rica de t6das
as imaginaq6es, do azteca e do germano, do guarani e do latino, do
hispano e do inca, do aimor6 e do saxao, do eslavo e do africano"
-com as suas piramides, os seus arranha-c6us, as suas pedras de sacrificio e os seus calend.rios, os seus pronunciamentos e a sua boa fe
puritana. Ha um catalogo das regi6es: rios, cachoeiras, montanhas,
chSs, planaltos, virzeas, angras, praias, florestas, caf zais, seringais,
canaviais, 61leos, metais, pedrarias; o com6rcio e a indfistria; as escolas e as bibliotecas; a cultura e a barbarie. Em ritmos ousados
e livres traca o desenvolvimento hist6rico da civilizacao americanaas terras indomadas, o impeto americano, a coragem das suas aspi-
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racSes e o futuro glorioso da sua civilizacSo. Carvalho possui um
conhecimento profundo do hemisfBrio. Ha um sensualismo viril e
voluptuoso emanando dos seus poemas, revelando a riqueza e atraccao luxuosa do hemisfBrio virgem: "a

manha e um canto, e uma

palpitacSo, um estrondo, um rumor, um grito alegre de posse"; "do

sexo imenso da terra jorram metais, 61leos, pedrarias"; os canaviais "estalam e se derretem en pingos de mel"; e as matas "chiam,
trilam, assobiam e fervem." Nos grandes silncios dos Andes e que
o poeta sente a America:
PUENTE DEL INCA

Aqui esti a tua virgindade cheia de promessas excitantes,
aqui, onde o imigrante passa de olhos inocentes,
onde o homem do Biltico e o homem do Adriatico,
o homem do Reno e o homem do Guadalquivir
nao sabem as sementes que devem semear.
Oh! America, o teu dia sera primitivo,
e sera fresco e ingenuo, e flutuar s6bre as aguas
como aquele outro dia que,o espirito ef mero entenebreceu.
Aqui nestas solid5es brutas e que eu te sinto, America!
Aqui esta a tua virgindade,
a tua virgindade que nao podemos fecundar!
Ah! como sera bela a dansa do homem livre, que ainda esperas,
a dansa do homem livre s6bre o teu ventre violado...
Carvalho elogia a mi'sica do hemisferio: banjo, guitarra, maraca,
violo, torocana,

quena e marimba; o ritmo vertiginoso

de batu-

ques, jongos, tangos, maxixes, jarabes, cuecas, caterets.

O poema "Broadway" representa os Estados Unidos. "Broadway" exprime com exactidSo o caricter vasto e generoso do volume.
Reflete tambem o estilo caracteristico

de Whitman -

paralelismo,

distribuigio em tabuas, repetigio, e uma elevada nota raps6dica. A
poesia, acreditava Whitman, deveria nombrar as riquezas do mundo,

evocando assim a coisa e a sua essancia. Em "Broadway" ve-se claramente os ditados do poeta norte-americano:
BROADWAY

Chato, pardo-cinzento, o chao flutua lento, mole,
o chao escorre vagaroso,
contrae-se em blocos sibitos,
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estica-se em flechas longas, trepidantes,
dispara, de repente, em riscos elIsticos,
gira,
rodopia,
turbilhona e ferve num vapor sutil de linhas e movimentos.
Aquele chio carrega t6das as imaginac6es do mundo!
Aquele chao carrega
isbas da Ucrinia,
vinhas de Bordeus,
parques do Thmisa,
saveiros do Volga,
Ambar, corais, madreporas das Antilhas,
guano de Mollendo,
canaviais de Cuba,
juncos de Xangai,
caf zais de Ribeirio Preto,
chifres do Pampa,
fornos de Essen, fornos de Newcastle,
61leos de Tampico,
salitres de Iquique,
barbatanas de Terra-Nova,
mares coalhados de ferros e madeiras,
terras gotdas,
ilhas com batuques, tan-tans e redes molinhosas,
montanhas verdes, montanhas de 6xidos e cristais,
rios onde boiam troncos, plantas, cobras e tartarugas,
florestas de plumas, penas e folhagens,
praias, canais, mangues,
luzes do tr6pico, luzes do polo,
desertos,
civilizac6es...
Aqu~le chao e uma paisagem em marcha.
Chao que mistura as poeiras do Universo e onde se confundem todos os ritmos
do passo humano!
Ch.o dpico, chao lirico, chao idealista,
chao indiferente de Broadway,
largo, chato, pri.tico e simples como este roof liso, suspenso no ar, este roof,
onde um saxofone derrama um morno torpor de senzala debaixo do sol.
Em Tda

a America nota-se f cilmente a divida de Carvalho

a Whitman. De todos os poetas brasileiros que imitaram Whitman
(como Menotti del Picchia) Carvalho e tal vez o que alcangou melhor exito. Carvalho, como Whitman, possui um rico sentimento democritico, enumera nos seus versos todo o nivel social da vida, re-
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gosija-se com a abundancia do mundo. Leaves of Grass de Whitman,
publicado em 1855, marca uma 6poca na poesia das Americas, embora a sua influencia no Brasil f6sse demorada ate
renascenca
patri6tica que deflagrou com o movimento modernista durante a Semana de Arte Moderna. No prefacio de Leaves of Grass, Whitman
declara que na grande populagco e nas vastas terras novas do oeste
jaz a inspiragco poetica mais extensa. O poeta, continua Whitman,
deve amar o mundo natural, avaliar as riquezas dale e celebrA-las.
Enquanto a forma, rejeitou as estancias tradicionais e os metros estabelecidos. Segundo Whitman, o verso deve ser controlado pela
ideia expressada, e o ritmo e livre, emancipado de qualquer premeditada regra de medida. E criado pela ideia proferida. Nisto Carvalho e discipulo de Whitman, e juntos os dois tem influido no tema
e tecnica de' muita poesia ibero-americana.
1 interessante comparar "Broadway" de Carvalho com os versos
de Whitman s6bre New York, tirados de "Crossing Brooklyn Ferry."
Cruzando o rio, Whitman diz, viu muitas vezes atracarem navios
nos portos:

t

The roud masts, the swinging motion of the hulls, the slender serpentine
pennants,

The large and small steamers in motion, the pilots in their pilot-houses,
The white wake left by the passage, the quick tremulous whirl of the wheels,

The flags of all nations, the falling of them at sunset,
The scallop-edged waves in the twilight, the ladled cups, the frolicsome crests
and glistening,
The stretch afar growing dimmer and dimmer, the grey walls of the granite
storehouse by the docks...

On the neighboring shore, the fire from the foundry chimneys burning high
and glaringly into the night,

Casting their flicker of black contrasted with wild red and yellow light over
the tops of houses, and down into the clefts of streets.

Os versos de Carvalho sao menos compridos do que os de Whitman nesta selegio mas 6 instrutivo notar que os seus versos tamb6m

acabam em virgulas como os de Whitman, e os iltimos versos de
Carvalho, como os de Whitman, elevam-se a uma comprida pronunciac5o lirica. Num poema intitulado "A Broadway Pageant", Whitman defato proclama New York o centro de t6das as culturas e de
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todos os povos. "Superb-faced Manhattan! ...

to us, then at last

the Orient comes." O poeta ve na cidade:
Mandarin, farmer, merchant, mechanic, and fisherman,
The singing-girl and the dancing-girl, the ecstatic persons, the secluded emperors,
Confucius himself, the great poets and heroes, the warriors, the castes, all.
O verso de Carvalho e sbmente reflexao do de Whitman: "Aquile

chao carrega t6das as imaginac6es do mundo !"
Dentre o tema e a forma de Whitman aparece de vez em quando
em T da a America a heranga fundamental da juventude francesa
de Carvalho. Tipico da perfeigio francesa e da liberdade de Whitman

feste

poema duma india na Avenida Juarez da capital mexicana.

Carvalho gostava imensamente do Mexico onde passou algum tempo como h6spede de honra. Este volume inclui um grande nimero
de poemas s6bre o Mexico como:
MEXICO

(D. F.)

A india que passa t6das as manhas, sob a minha janela,
a india da Avenida Juarez,
como i feliz !
Leva nas mios a brasa dos sarapes,
na cabega o rebozo de seda "de una nifia muy bien",
nos pes as sandilias de ta§6es duros, para riscar o jarabe,
e na boca a filtima cangio tapatia.
India da Avenida Juarez, t6da florida de ritmos,
tu s o Mexico, ou Deus nao existe.
Descrevendo o norte seco do Mexico Carvalho escreve:
FRONTEIRA DO RIO GRANDE

Fervura de areiais,
Cardos.
Cardos.
Magueyes.
Pedras
que se levantam e rompen o horizonte.
Ch~o de cintila§6es.
Silencios vigiados,
homens por tris de todos os silencios...
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Campainhas de cabras.
Fogo de sarapes.
Mexico!
No ano de 1926 apareceu a filtima colecao de poesias de Carvalho, Jogos pueris. Estes poemas continuam a orientacao modernista
comeada em Epigramas ironicos e sentimentais. Acha-se o erotismo
dos tr6picos nesta poesia. O poema que segue
urn exemplo admiravel. Atribuindo sensualidade luz e Aarvore, aos ramos e as folhas,
Carvalho escreve um curto poema de exuberancia notavel:
ANTROPOMORFISMO

A luz sinuosa sobre os troncos duros.
De ramo em ramo as fl6has t6das se lambem,
linguas tremulas, breves, celeres batendo!
Escorre mel do ar...
As maos do vento baixam s6bre o corpo moreno da terra aspera, excitante.
No silencio morno, fatigado, vertiginoso,
caem gotas pesadas de resina pelo chao...
Ronald de Carvalho goza duma alta fama no Brasil como poeta
e tambem como critico. A sua Pequena histdria da literaturabrasileira, pequena s6 no titulo, continua a ser usada como compendio nas
escolas brasileiras. Ei considerada uma das melhores hist6rias da literatura brasileira. Como poeta Carvalho une e assimila duas famosas
tradic6es poeticas. Quando chefe do movimento patri6tico manifestou uma coalescencia curiosa dos elementos europeus e americanos
-a forma pura dos parnasianos e a qualidade musical e ritmica das
palavras e das imagens dos simbolistas, junto A liberdade literaria
aclamada pelos modernistas do Brasil e simbolizada por Walt Whitman. Os modernos poetas brasileiros devem muito a Carvalho e
aos outros poetas modernistas que lhes deram a liberdade literaria
que hoje existe, porque estes poetas abriram caminho para uma poesia pessoal e atica ao mesmo tempo- uma poesia que representa
genuinamente as palpitantes emo6es do novo Brasil.
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