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ABSTRACT

KEY WORDS

O objetivo deste artigo é provocar uma reflexão sobre a obra de
Álvaro Moreyra, importante escritor brasileiro que, atualmente,
encontra-se muito esquecido.

Cidade. Rio de Janeiro. Crônica. Memória. Política.

City. Rio de Janeiro. Chronicle. Memory. Politics.

The purpose of this paper is to provoke a reflection on the work of
Alvaro Moreyra, an important Brazilian writer who nowadays is
long forgotten.
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A palavra é claridade. O gesto
é sombra. Mas é o gesto que

nos irmana às ondas, às asas,
às nuvens...

Álvaro Moreyra - As amargas, não...
p. 210.

Álvaro Moreyra tem uma singeleza quase infantil.
 Rijos padecimentos não lhe deitaram amargor
 na alma: conservou neles estranha doçura.

Ocultava as dores com sorrisos, conta-nos anedotas: parece
recear transmitir-nos a sua magia – escreveu Graciliano
Ramos, ao prefaciar o livro “As Amargas, Não”..., publicado
no Rio de Janeiro em 1954, pela Editora Lux.

Cheio de bondade e muito talento, Álvaro Moreyra
nasceu em Porto Alegre em 23 de novembro de 1888,
recebendo o nome de Álvaro Maria da Soledade Pinto da
Fonseca Vellinho Rodrigues Moreira da Silva. Como achava

ALVARO MOREYRA: O ESCRITOR QUE
MERECE SER LEMBRADO

 ÁLVARO MOREYRA: THE WRITER WHO
DESERVES TO BE REMEMBERED
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seu nome longo demais, passou a chamar-se  Álvaro Moreyra,
colocando um Y para que este representasse todos os nomes
suprimidos.

Foi teatrólogo e jornalista. Criou o Teatro de Brinquedo
em 1927 e mais tarde, a Companhia de Arte Dramática. Como
jornalista atuou na Revista Fon Fon e foi diretor das revistas
Para Todos, Dom Casmurro, O Malho e  Ilustração Brasileira.

Escreveu vários livros de poesia como Casa
Desmoronada, Elegia da Bruma, Legenda da Luz e da Vida,
Lenda das Rosas, entre outros. Em prosa, escreveu Um
Sorriso para Tudo, A Cidade Mulher, Tempo Perdido, As
Amargas, Não, Havia uma Oliveira no Jardim, entre outros.

Em 13 de agosto de 1959, foi eleito para a Academia
Brasileira de Letras, sucedendo o poeta Olegário Mariano, na
cadeira 21.

Esse escritor brilhante, hoje vive esquecido. Nos
cursos de Letras não se fala dele – e isso se constitui numa
das muitas injustiças que se tem cometido, em nosso país,
com grandes escritores brasileiros.

Álvaro Político

Antes de falar de sua obra literária, convém lembrar
que Álvaro Moreyra foi cronista do jornal do Partido
Comunista Brasileiro-PCB Tribuna Popular, em cuja
redação reunia-se com Cândido Portinari, Graciliano
Ramos, Jorge Amado e, mais raramente, com Carlos
Drummond de Andrade, conforme relata Jacob Gorender
em painel realizado sobre Graciliano Ramos, com a
presença de Alfredo Bosi, Boris Schnaiderman e Zenir
Campos Reis.
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Em decorrência dessa predileção política, Álvaro
Moreyra foi preso pela ditadura militar de 1964. Em
conseqüência da idade avançada e saúde precária foi
posto em liberdade sem muita demora:

- “Pode ir, o senhor é um homem
livre agora” -  disse o carcereiro.

Álvaro Moreyra respondeu de pronto:

- “Engano seu, meu jovem. Eu jamais deixei
de ser livre. O prisioneiro aqui é você.”

Álvaro Poeta

Simbolista na poesia, inseriu-se no penumbrismo e
mais tarde aderiu ao movimento da semana moderna de
1922, tornando-se figura atuante no modernismo carioca.
Suas crônicas constituem prosa poética, marcada por
imagens, ritmo e sonoridade de expressão, contribuindo
para a criação de nova dimensão na linguagem literária de
nosso país.

Álvaro Cronista

A crônica, para Antônio Cândido, é um texto
despretensioso, marcado pelo efêmero, criado para durar
pouco. A origem etimológica da palavra é Khrónos (cronos)
que significa tempo em grego.

A mitologia relata que Cronos havia engolido os filhos
e teve de restituí-los pela força de Zeus. Ele liga-se a nós
pela lembrança da idade de ouro. Naquele tempo, na idade
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de ouro, o mel brotava das árvores. Quando Zeus acorrentou
Cronos, ele dormia embriagado pelo mel – já que o vinho ainda
não existia. Lá na margem extrema da Terra, onde os oceanos
acariciavam a Torre de Cronos, ele vive ainda, e com ele
permanece a Idade de Ouro. Ali está a origem das origens, o
mito que deslumbra os homens, que desde sempre tentam
desvendá-lo.

Esse segredo de Cronos, da Ilha dos Bem Aventurados,
ficou retido nas crônicas de Álvaro Moreyra, quando, em 1923,
escreveu à beira mar,  no livro A Cidade Mulher:

“Que bom viver! Vou andando feliz, e todas
as criaturas que encontro são felizes da
mesma felicidade. O mundo retornou à
juventude.”

Ao relatar que as pessoas encontradas na praia são
felizes da mesma felicidade, o autor desvenda a cumplicidade
que existe entre contemporâneos, parceiros da mesma
temporalidade.

Em A Cidade Mulher,  Álvaro Moreyra trata da
cidade do Rio de Janeiro, como se ela tivesse uma alma
feminina e sensual. Num passeio noturno, ele se deslumbra
com a magia da cidade:

...”que beleza de noite! E como amo a cidade,
assim, junto ao mar, dentro do silêncio
maravilhoso.  As fadas despertaram e andam,
invisíveis, tecendo sombras entre as sombras
das árvores.”
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A cidade de Paris, retratada por Baudelaire, a cidade
de São Paulo, retratada por Guilherme de Almeida ou por
Alcântara Machado, a cidade do Rio de Janeiro, retratada por
Álvaro Moreyra possuem uma delicadeza poética que merece
ser desvendada pelo passante de hoje, apressado, que ignora
o prazer do flaneur.

As grandes cidades, com suas estruturas metálicas,
ferro laminado e cimento armado, suas complexas malhas
viárias são o palco da modernidade, “esfinges de cimento e
alumínio” como escreveu Allen Ginsberg. Seduzem artistas
e poetas que falam de seus mistérios.

Edgar Alan Poe também falou do mistério e fascínio das
grandes cidades, onde o movimento da multidão produz
sensações inexplicáveis de encantamento:

J.Carlos
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....................................................................................
“Mas, ao se aproximar o anoitecer, a multidão
engrossou e, quando as lâmpadas se
acenderam, duas densas e contínuas ondas
de passantes desfilavam pela porta. Naquele
momento particular do fim do dia eu nunca me
encontrara em situação similar e, por isso, o
mar tumultuoso de cabeças humanas enchiam-
me de uma emoção deliciosamente inédita.”

É na cidade que se expressa a modernidade. Jornais,
revistas se espalham carregados de informação. Rolos de
fumaça são expelidos pelas fábricas, máquinas velozes
produzem fios, tecidos, difundem a moda. Multidões
compactas cruzam ruas asfaltadas. A cidade é expressão
material das infinitas possibilidades trazidas pelo progresso:
espaço que constrói novas maneiras de olhar, sentir, viver.

É nesse universo novo que surge o cronista, uma nova
linguagem sedutora a que se alia o cinema, que reconta
histórias de sedução.

Em 1923,  Álvaro Moreyra contava com leveza a história
da cidade, onde as mulheres ganhavam as ruas, fazendo
compras, parando nos cafés, ostentando modelos novos de
roupas, que enterravam estilos do passado ou passeando
na praia com maiôs capazes de chocar suas bisavós.
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Álvaro Memorialista

Lembrar implica acionar a memória para ordenar o
cáos, capturando o passado e, ao mesmo tempo,
selecionando os acontecimentos vividos, que o narrador
eleja como significativos.

A lembrança individual expressa mundos
significativos, seletivamente capturados da memória, que,
entretanto revelam muito mais que uma simples vida
pessoal. Implica a ultrapassagem daquele corpo e daquela
voz que narra, para expressar normas, padrões, valores
sociais, que revelam referenciais coletivos. A arte da
narrativa pressupõe uma experiência vivida. Ao retraçar o
vivido, quem se lembra reconstitui sua própria identidade,
mas as bases desse processo são eminentemente sociais.
Ou como diz Halbbwachs:

“Sem dúvida nós reconstruímos, mas
essa reconstrução se faz seguindo as
linhas já marcadas, desenhadas por
outras lembranças, nossas ou dos outros”

Em 1958, aos setenta anos, Álvaro Moreyra escrevia
memórias, contando de seu nascimento:

“Não  posso afirmar que cheguei ao mundo no
bico de uma cegonha. Desconfio que vim num
ramo de oliveira. Havia uma oliveira no jardim
da casa onde nasci, e dava azeitonas. A
azeitona é a árvore da paz. Sou homem da paz.
Deve ter sido essa a minha origem espiritual.”

Havia uma oliveira no jardim.
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De sua infância, lembra de História do Brasil.  Conta no
belo livro “As Amargas, Não...”

“Desde que comecei a ouvir, ouvi falar dos
Farrapos. Mais de cinqüenta anos haviam
passado depois da guerra que eles fizeram
pelo bem dos outros. E, apesar disso, todos
os amavam. Foi porque os Farrapos não
tiveram ódios, - tiveram ilusões. Muitos dos
chefes lutaram pelo Brasil nos combates de
onde saiu independente a República Oriental
do Uruguai. E os que lhes chamavam
“anarquistas, salteadores, assassinos”,
andaram dizendo que, de combinação com o
tirano Rosas, o que queriam era anexar o Rio
Grande do Sul à Argentina. Ora, quando o
tirano Rosas ofereceu aos Farrapos tropas
para a vitória contra a reação do governo
imperial, a resposta partiu imediata: ‘Senhor,
o primeiro soldado de vossas tropas que
atravessar a fronteira fornecerá o sangue com
que será assinada a paz de Piratini com os
imperiais. Acima do nosso amor à República,
colocamos o nosso brio à integridade da
pátria. Se puserdes agora os vossos soldados
na fronteira, encontrareis ombro a ombro os
soldados de Piratini e os soldados do Senhor
D. Pedro II’. O Rio Grande do Sul esteve muitos
anos separado do Brasil. Sem intenção. Por
fatalidade. Com tristeza.”

As Amargas, Não...

p. 36.
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Lembranças de Manuel Bandeira, Cruz e Souza, do
fuzilamento de Garcia Lorca desfilam nas memórias de Álvaro
Moreyra:

••••• Manuel Bandeira - Jayme Ovalle fez o
retrato dele em música. Portinari tinha o
feito em pintura. Ribeiro Couto andou
prometendo um Manoel Bandeira em
poesia. O modelo é difícil. Manoel Bandeira
vive sozinho. Apenas, de imaginação,
conhece o dia: é uma idéia que a janela lhe
traz. Para Manoel Bandeira, a rua é de tarde
ou de noite. Quando o vi, pela primeira vez,
há muitos anos, na casa de Tobias
Moscoso, pensei que era “sombra”... De
uma criatura cismarenta, alheiada,
tristonha, na minha terra se diz que é
“sombra”. Gosto dessa palavra com essa
significação. Não há outra na língua do
Brasil e de Portugal que defina tão
sugestivamente quem vai por entre os
demais, sem reflexo, sem comunicação,
perto mas longe. Não é “distante”, como
traduziu Joaquim Nabuco. Não é “songa-
monga”, como escrevem os puristas. Nem
“macambúzio” nem “tonto” nem “aluado”.
Não fala. Não se mete. Aparece menos nos
pequenos lugares do que nas grandes
cidades. Some-se tal qual surgiu, em
silêncio. Ninguém fica sabendo o que sentiu,
o que meditou. Sombra da vida... Depois, nos
acostumamos a ser amigos, desses amigos
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para sempre. Descobri  que o pensamento
inicial devia mudar um pouco. Manuel
Bandeira, “sombra”, está cheio de claridade.
Não pôs máscara. A dor cresceu. O espanto
aumentou. Mas também a ternura atingiu o
ponto mais alto, e uma bondade imensa
envolveu coisas e entes. Aconteceu com
Manuel Bandeira, que, apesar de tudo,
guardou intacta a sua vocação. Seu instinto,
de quando em quando, quis se indignar, a
inteligência o persuadiu de que não vale à
pena. Igual a Jules Laforgue, o autor da
‘Balada das três mulheres do sabonete de
Araxá’, chegou à certeza igual: de renascer
sarcástico. É preciso pressa para louvar um
homem que é um poeta e que confunde com
tanta pureza os dois. Creio que somos a
última geração em que isso é possível.
Estamos representando os pontos finais.

As Amargas, Não...

p.155......Cruz e Souza agonizava. Nestor Vitor entrou
pelo quarto, esbaforido, com um jornal na mão:
- Cruz, vê! - os que mais te atacavam enfim te
fazem justiça! Eles não são maus!
E o poeta negro, morrendo:
- Eles não são maus...são burros...

As Amargas, Não...

p. 156......Outubro 1937 – Só agora os jornais, aqui,
deram notícia do fuzilamento de Garcia
Lorca pelos “nacionalistas” da Espanha.
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Telegrama da Associated Press, que custou
a chegar: “Segundo notícia o jornal
socialista de Valência, “Adelante”, os
insurretos fuzilaram o conhecido poeta
andaluz Federico Garcia Lorca, cujos
poemas, inspirados no rico “folk-lore” da
Andaluzia, refletem a vida e as aspirações
dos humildes trabalhadores espanhóis”. Há
seis meses, a imprensa de Buenos Aires
tinha informado os seus leitores, dessa
triste verdade.

As Amargas, Não...

P. 162.

Álvaro Moreyra trabalhou amplamente no campo
jornalístico, atuando em jornais, revistas e emissoras de
rádio. Na Revista Para Todos, foi diretor, em companhia de
J. Carlos, um dos mais brilhantes ilustradores da história
do jornalismo brasileiro.  A seu respeito, Carlos Drumond
de Andrade disse que J. Carlos não foi moderno, é eterno:

J.Carlos
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“Nos fins de 1930, ao anoitecer, J. Carlos ia
comigo pela Avenida. Diante da casa Arthur
Napoleão, um senhor alto, de meia idade,
roupa preta, chapéu largo, pediu licença
para falar ao meu companheiro. – Pois não.
– Desviei-me um pouco para o meio fio. O
senhor falou, cumprimentou, foi-se embora.
Tratava-se do autor de um livro de versos.
Queria saber se eu tinha relações com os
vencedores da revolução. J. Carlos
respondeu: - Não sei. – Veja. Se tiver, peça-
lhe que me consiga qualquer lugar com o
João Neves da Fontoura. – Foi impossível.
Fiquei cheio de simpatia por aquele homem
tristonho, poeta, vago, paciente. De quando
em quando, cismava, talvez arranjasse
algum emprego. Se arranjasse, melhor!
Não arranjou. Continuou a esperar.
Tranqüilamente. Já se acostumara. Estava
desempregado desde o tempo de Floriano...”

As Amargas, Não...

P. 110.

Cidadão do mundo, viajando por muitos países,
apaixonou-se por Paris, pela literatura francesa. Falou, em
suas memórias, sobre Paul Verlaine:

“No fim da vida existia o acaso. Para quem
não o conhecia, era um mendigo. Pensava
em coisas de que não falava. Falava de
coisas em que não pensava. Por exemplo:
expunha o desejo de uma casa de campo,
bem longe das tavernas do Bairro Latino,
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um recanto onde se escondesse para
trabalhar... – Com algum dinheiro? – Às
vezes... – De repente, mesmo para quem o
conhecia, pareceu estranho. Gritava. Batia
as calçadas com a bengala. Tinha as
atitudes de um homem que queria brigar.
Entrou num restaurante, quebrou todos os
copos. – Está doido! – O pintor Cazals sabia
o segredo daquelas atitudes. Farto das
lutas cotidianas para conseguir se manter,
exausto, na miséria sem fim. Verlaine
descobrira um jeito de pôr termo aos
aborrecimentos. – Vou arranjar um
emprego... – Um emprego? – De doido.
Faço o possível para o merecer... Não se
espante. Lá dentro, hei de ser um doido
calmo, um doido de juízo... – Nem esse
emprego obteve. Desistiu de representar a
comédia inútil: - Decididamente, sou um
doido mal interpretado... Entretanto, que
bom que seria! Uma cela, uma mesa, comida
em horas certas, a vida normalizada. E que
belo título nos cartões de visita:

PAUL VERLAINE
Doido

Hospício Sant’Ana
Paris”

As Amargas, Não...
p. 139.
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Álvaro Moreyra era mestre em realizar desabafos
irônicos, bem humorados:

“Quando realizei o Teatro de Brinquedo,
todo mundo foi contra. Anos depois, todo
mundo elogiou. Quando realizei a
Companhia de Arte Dramática, todo mundo
foi contra. Anos depois, todo mundo elogiou.
Para evitar esse trabalho a todo mundo,
desisti... Respeito muito as opiniões alheias...”

As Amargas, Não...

p. 253.

Sensível, o escritor  Álvaro Moreyra exaltava
jardineiros que embelezavam a cidade, apicultores que
conheciam o segredo de criar abelhas sem ferrões, amava
as crianças que brincavam nas calçadas e os pequenos
jardins que floresciam tranquilos atrás das cercas de ferro,
rendilhadas:

Sempre olhei para os jardins,
com doçura e gratidão. Eles
são as minhas aldeias. São
sossegados! Só nos jardins
há amores perfeitos.

Álvaro Moreyra - As amargas, não...
p. 156.

Álvaro Moreyra em suas memórias ensinou um
segredo sobre a graça da vida:
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