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A Miguel

“As teses escolares dedicam-se a pais, a
parentes, a amigos; o amor é tese para
uma só pessoa” (Machado de Assis)
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R E S U M O

Este trabalho busca o empreendimento de uma (re)leitura dos contos “Um homem

célebre”, “Cantiga de esponsais”, “Terpsícore”, “Trio em lá menor”, “O machete”  e  “Marcha

fúnebre” do escritor fluminense Joaquim Maria Machado de Assis, procurando neles observar

as manifestações de musicalidade, entendendo-se musicalidade sob o ponto de vista das

teorias musicais contemporâneas, ou seja, como indicações de dinamicidade decorrentes do

estímulo melopaico à apreensão das palavras e/ou imagens que se inscrevem no corpo estático

da escrita a partir de procedimentos literários que transportam para o texto características

próprias de outras artes como música, poesia, dança e teatro performáticos. Tais

procedimentos, que se refletem na escritura como produto do repertório íntimo machadiano,

acabam muitas vezes por favorecer, através da ficção, o delineamento do contexto musical do

Rio de Janeiro do século XIX, bem como das implicações sociais que as transformações do

cenário musical impunham à constituição da subjetividade.

Palavras-chave:  Música. Teatralidade. Dinamicidade. Arte performática. Subjetividade.
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A B S T R A C T

This work aims at encouraging the reading or rereading of tales such as “Um

homem célebre”, “Cantiga de esponsais”, “Terpsícore”, “Trio em lá menor”, “O

machete”, and  “Marcha fúnebre” from the Brazilian writer Joaquim Maria Machado de Assis,

hoping to find in them the manifestations of musicality, which is understood, from the

viewpoint of contemporary musical theories, as dinamicity indications resulting from the

melopaico (melodious verse) stimulus to the understanding of words and/or images, which are

inserted in the writing static body from the literary procedures transferring to the text specific

characteristics from other arts, such as music, poetry, performatic dance e theater. Such

procedures, which are reflected in the writing as a product of Machado’s close repertory,

often favor, through the fiction, the delineation of the musical context from Rio de Janeiro in

the 19th century, as well as the social implications that the transformations of the musical

scene impose on the subjectivity constitution.

Key-words:  Music. Theatricalism. Dynamicity. Performatic art. Subjectivity.
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R E S U M E N

Este trabajo busca el emprendimiento de una (re)lectura de los cuentos “Um

homem célebre”, “Cantiga de esponsais”, “Terpsícore”, “Trio em lá menor”, “O machete”  y 

“Marcha fúnebre” del escritor “fluminense” Joaquim Maria Machado de Assis, buscando

observar en ellos las manifestaciones de musicalidad, entendiéndose musicalidad bajo el

punto de vista de las teorías musicales contemporáneas, o sea, como indicaciones de

dinamización decurrentes del estímulo en melopeya a la aprensión de las palabras y/o imagens

que se inscriben en el cuerpo estático de la escrita a partir de procedimientos literarios que

transportan para el texto características propias de otras artes como música, poesía, danza y

teatro performáticos. Tales procedimientos, que se reflejan en la escritura como producto del

repertorio íntimo “machadiano”, acaban muchas veces favoreciendo, a través de la ficción, el

delineamiento del contexto musical de Rio de Janeiro del siglo XIX, bien como de las

implicaciones sociales que las transformaciones del escenario musical imponían a la

constitución de la subjetividad.

Palavras chave:  Música. Teatralidad. Dinamización. Arte performático. Subjetividad. 
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MACHADO DE ASSIS EM CONTOS:

UMA CONSTELAÇÃO DE PARTITURAS

É uma feliz coincidência que, dos contos que nos propomos observar para o

desenvolvimento deste trabalho, apenas um – “O machete”, de 1878, – não pertença à fase

dita “de maturidade” do escritor fluminense Joaquim Maria Machado de Assis. Os demais:

“Terpsícore”, “Cantiga de esponsais”, “Trio em lá menor”, “Um homem célebre” e “Marcha

fúnebre”, datam de 1883 em diante.

Enquadram-se, portanto, no período em que o juízo crítico, apontado como uma

das principais feições do espírito do autor, encontra-se já plenamente manifesto em sua

escritura, que, segundo a crítica, teria apresentado um notável aprimoramento a partir da

publicação das Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881.

John Gledson (1998), crítico e estudioso de Machado, assinala os benefícios dessa

fase em que se deflagra a chamada “crise dos quarenta anos” do autor, etapa na qual, segundo

o crítico, aciona-se na prosa machadiana uma “música nova”, produto de uma mudança na

expressividade artística, marcada pela novidade de “uma intensidade e uma confiança

inéditas”, a partir das quais se faria surtir uma série de efeitos novos.

Em Machado de Assis: um escritor na capital dos trópicos, Patrícia Lessa Flores

da Cunha atribui as transformações artísticas operadas no autor e pelo autor, a partir dos anos

de 1880, à emergência do “lobo” em Machado. Ainda segundo a autora, essa etapa da vida do

autor, marcada pela sensibilização provocada pela sua debilidade física, impôs-lhe um estado

de circunspeção que, combinado a uma sensibilidade e uma argúcia particulares, concorreu

decisivamente para tornar essa fase a mais profícua da produção literária machadiana (1998,

p. 60).
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Em 1993, o crítico Antonio Candido reservara uma elogiosa passagem dos seus

recortes para abordar a sagacidade com que Roger Bastide teria identificado, na produção

literária machadiana, o permeio da “natureza implícita (...), não descrita, mas atuante sob a

forma de presença virtual ou de metáfora reveladora, tanto na psicologia dos personagens

quanto no processo narrativo”. (1993, p. 108.)

Referia-se ao modo particular com que Bastide adivinhara o modo “embutido”

com que Machado teria incorporado, em seu discurso, o critério da “cor local”, à época

praticado na forma de descrição explícita da natureza brasileira e considerado como requisito

essencial de valorização positiva de uma obra literária. Bastide pressentira, portanto, a

presença da paisagem do Brasil como elemento constitutivo da composição, longe do apelo

descritivo e ufanista da linguagem, e disseminado nas imagens:

E o mar banha Dom Casmurro nas suas ondas salgadas, verdes e turvas;
ondas que vêm morrer em cada linha, deixando sobre cada palavra flocos de
espuma, canções noturnas. Não está somente nos olhos de Capitu (...) mas
liga ainda, com a sua branca orla, suas linhas sinuosas, todas as partes do
romance. (apud CANDIDO, op. cit., p. 108-109)

 Cremos que é por essas mesmas vias que a musicalidade ingressa na literatura

machadiana, denunciando-se não apenas na superfície, em meio às intercalações curtas ou

longas das frases e dos parágrafos, que lhe imprimem ritmos de musicalidade, mas

absorvendo-a desde a urdidura da narrativa, num jogo lúdico que imprime, na natureza

estática da escrita, a natureza móvel da temática.

Não se trata, entretanto, de uma literatura reduzida ao ingênuo deleite lítero-voco-

visual dos sentidos. No caso da produção literária machadiana, a musicalidade entra como

produto de um saber inventivo, que se permite a absorção de outras áreas do conhecimento

humano por entender como necessária e inevitável a interpenetração entre a arte e o

movimento natural da vida..
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Propomo-nos aqui ao empreendimento de uma leitura com as mesmas pretensões

intersemióticas com que Roger Bastide perscrutou a obra de Machado de Assis, por

entendermos que é a partir desse procedimento estratégico machadiano que o aspecto de

musicalidade passa a inscrever-se em sua escritura, particularmente nos contos selecionados

para este nosso estudo.

Apesar da intercalação temporal que separa os referidos contos, associa-os a

abordagem comum da temática da música, que os harmoniza como que para formar uma

pequena “constelação de partituras” no universo machadiano.

As narrativas, se tomadas em seu conjunto, permitem o traçado de uma história da

música a partir de pontos de ancoragem no real, que têm como cenário o Rio de Janeiro do

século XIX, onde a música erudita, aos poucos, foi dividindo terreno com os novos ritmos

produzidos pelas camadas populares, criando um ambiente musical extremamente

diversificado.

Deduz-se, com isso, que o discurso ficcional pode sinalizar para dados do real,

com os quais, entretanto, não se propõe nenhum compromisso, mas dos quais também poderá

fugir.

Entendendo-se o artista como “relator privilegiado de seu tempo”, nos termos de

Renato Cohen, em Performance Como Linguagem (2002, p. 87), a literatura afirma sua

validade como espaço de pesquisa. Entretanto, o estabelecimento de relação com o discurso

histórico, no que concerne à literatura, significa apenas sua recusa a permanecer no lugar de

“fantasia” a que os historiadores a relegaram. Ela interroga e reavalia as tentativas

unificadoras do século XIX de se entender a realidade através do cientificismo racionalista e,

menos do que se impor como fonte de informações do real, a literatura deseja que a história

seja percebida como discurso não tão radicalmente distante da ficção, como se pretende.
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A literatura, que desde Aristóteles configura-se como discurso de uma “verdade

possível”, passa a compor registros de “possível verdade”.

Portanto, sempre que considerarmos cabível, apontaremos as coincidências e/ou

desconformidades contextuais entre ficção e história, embora, com isso, tencionemos muito

mais apontar para os procedimentos estratégicos do autor, através dos quais se opera a

inscrição dos elementos da vida na literatura machadiana.

Dois dos contos por nós selecionados, “Terpsícore” (1886) e “Marcha fúnebre”

(1906), não constam, normalmente, entre as obras machadianas que a crítica reúne como

filiadas pela temática da música. Entretanto, o critério de musicalidade, se considerado sob o

nosso ponto de vista, isto é, como aspecto incorporado à linguagem desde a obra enquanto

concepção mental do autor, revela-se, nos referidos contos, de modo igualmente sugestivo.

Este nosso estudo se propõe, portanto, como modesta contribuição para a

ampliação do corpus musical da contística machadiana, buscando apresentar um

redimensionamento dos critérios avaliativos que se estabelecem para designar a dimensão

musical de um texto.

Recentemente, em Música e Literatura (1997), o escritor e cineasta José Roberto

Torero descreve a musicalidade como derivada de um “senso de poesia”, extensivo a todo e

qualquer texto consciente da indissociabilidade que existe entre “o que se pretende dizer da

busca de uma harmonia formal”.

Torero aponta essa característica não apenas em Machado de Assis, mas em

autores como Guimarães Rosa, Manuel Bandeira, Luis Fernando Veríssimo e Rubem Braga,

nos quais “se pode ver um grande trabalho no texto em busca de uma musicalidade, de uma

fluência”. E acrescenta:

Aliás, desconfio que cada escritor tem seu tipo de música. Machado, que
intercala frases curtas e longas, talvez se pareça a uma valsa, apesar de ser
mais surpreendente e de ter um ritmo menos previsível. Veríssimo talvez
tenha aprendido suas frases curtas e diálogos rápidos e inesperados com o
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jazz dos anos 30 e seus improvisos. Guimarães Rosa lembra uma rapsódia e
Manuel Bandeira chegou a tal ponto no domínio da musicalidade das
palavras que fez uma poesia que, ao ser lida em voz alta, imita a própria
música de Debussy, mostrando, enfim que literatura é, ou deve ser, música.

O direcionamento da nossa pesquisa deve muito respeito a essas duas percepções

da obra machadiana. Por uma certa acepção de profundidade, inerente ao próprio sentido da

palavra, o conceito de “latência” mostra-se muito consentâneo com o nosso modo de observar

nela as manifestações de musicalidade.

Desse modo, o aspecto de musicalidade, nas obras que nos propomos observar,

parece emanar do texto na forma de uma “atmosfera de mobilidade”, que não reside apenas

no jogo lúdico com a linguagem na superfície textual, mas na própria caracterização dos

personagens, na configuração das imagens, no potencial evocativo das metáforas.

Estruturalmente, este trabalho constará de seis capítulos. O primeiro deles,

“Literatura e Música: por uma Performance Art no conto machadiano”, busca apontar os

traços de afinidade entre a literatura machadiana e concepções artísticas contemporâneas,

como a Performance Art e a Literatura Absoluta, no que concerne à recusa de uma prática da

arte fundada em conceitos e procedimentos estratificados.

Buscaremos também observar as implicações dessa recusa para a configuração da

produção literária machadiana  e de que recursos se vale para imprimir dinamicidade no corpo

estático do texto escrito.

O segundo capítulo “ ‘Cantiga de esponsais’ e ‘Um homem célebre’: um tema

machadiano em contraponto”, como o título alude, conjuga dois dos contos selecionados para

este estudo. A razão da unificação deve-se a dois fatores fundamentais: a semelhança entre os

protagonistas dos contos, que é inegável, pelo conflito comum que apresentam entre vocação

e ambição, e a ambientação temporal das narrativas, que abrange o século XIX em seus

extremos, possibilitando, através da ficção, a observação de pontos de tangenciamento com o

real, para o traçado de uma pequena história da música através dos contos.
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“‘Terpsícore’ e a perspectiva dinâmica do olhar machadiano” é o capítulo cujo

poder de evocação mítica rege em essência os demais capítulos deste trabalho. Ele traz a

figura mitológica da deusa da música e da dança na forma de uma entidade superior que,

tornada assustadoramente familiar, interfere no destino humano, pondo os seres sob seus

efeitos. Salvo na narrativa de “Marcha fúnebre”, é assim que verificaremos a sua insidiosa

manifestação em todo o corpus/objeto deste trabalho.

O quarto capítulo, “ ‘Marcha fúnebre’: a tragicomédia do silêncio”, é o único em

que a musicalidade se revela paradoxalmente pela sua ausência. Ali, mal um som se anuncia,

é logo bruscamente interrompido pelos assomos tanatofílicos da narrativa, marcada por uma

espécie de melofobia intermitente.

Considerando-se o silêncio sob o ponto de vista moderno, ou seja, como

linguagem inerente ao próprio universo da música, foi sob essa perspectiva que o

enquadramos neste estudo.

O quinto capítulo “ ‘Trio em lá menor’: uma (re)leitura da sonata do absoluto”, é,

por assim dizer, o correspondente antagônico de “Marcha fúnebre” no que se refere à

manifestação de musicalidade. Ali, Machado se valeu não apenas de recursos próprios do

universo musical, mas os agenciou de tal modo que a arquitetura do conto remete a um

espetáculo operístico, que é como iremos interpretá-lo.

“‘O machete’: de rabeca a violoncelo, um duelo de virtuosi no conto machadiano”

é o capítulo que fecha a análise do corpus. Este conto põe em cena, numa metáfora de duelo

musical, a música popular e a música erudita.

Ali já se sente o olhar machadiano incitador da velha querela sobre a

superioridade dos clássicos. Machado, como iremos ver, relativiza essa idéia de superioridade.

Respeitando o fio comum que une as obras já referidas como objeto de estudo

para este trabalho, buscaremos apontar as particularidades do modo como a temática da
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música faz-se inscrever em cada uma delas, importando-nos também observar as implicações

do senso de musicalidade para o processo interpretativo do leitor sob seus efeitos.

Sabe-se que entre a escrita e a música há formas bem particulares de se atingir os

sentidos humanos. Da música diz-se, por exemplo, que é a única arte que nos pega pelas

costas. O próprio Machado de Assis, pela boca do protagonista do seu Memorial de Aires

(1908) diz, dela, “que fala a mortos e ausentes”. Diferente das narrativas, orais e/ou escritas,

ela não pressupõe, necessariamente, a predisposição de um receptor.

O texto escrito, por sua vez, é inteiramente cativo da disponibilidade do leitor.

Antes de estar submetido ao critério de apreciação de um receptor, um texto só existe em

potencial. Digamos, em outros termos, que a diferença fundamental entre música e texto,

enquanto fontes de expressão, é que a música pode se impor, muitas vezes independente de

critérios de aceitação, pois se realiza no ato de sua aparição, enquanto ao texto só é possível

ofertar-se, pois a plenitude de sua realização depende de uma força deflagradora exterior.

Quais as possibilidades de leitura para uma obra que reúna duas manifestações

artísticas de características tão singulares como a música e a escrita?

Em Seis Propostas Para o Próximo Milênio (1998), Italo Calvino aponta, como

grande desafio para a literatura, a excessiva e irreprovável ambição, em poetas e escritores, de

“saber tecer em conjunto os diversos saberes e os diversos códigos”. (op. cit., p. 127)

Da eficácia no manuseio dessa habilidade, pelo escritor, irá derivar o acionamento

do processo imaginativo do leitor, a conversão das palavras em imagens.

 Ocorre que, ao se fundirem, música e texto vão abrir mão de suas características

específicas. A música, ao transferir-se para a escrita, submeter-se-á a uma codificação que

decorre na perda de sua capacidade de realização imanente. Estará, portanto, sujeita às leis do

entendimento e da interpretação, como ocorre em uma partitura.
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Theodor W. Adorno, em seu texto Teoria da Semicultura (1996), atenta para a

perda do impacto do repentino que a música sofre ao ser percebida fora das audições ao vivo.

A escrita, como canal secundário para a veiculação da música, não poderá, portanto, realizá-la

senão a partir de uma símile. Dessa forma, também o nosso modo de recepção tenderá a uma

maior superficialidade, haja vista o texto limitar-se a expressá-la através de efeitos musicais.

Particularmente na produção machadiana de temática musical, a crítica costuma

privilegiar a percepção do senso de música no trato com a sintaxe, apontando em Machado de

Assis a impressão de musicalidade através de um movimento próprio de sua escrita: as

intercalações longas e curtas das frases são exemplos já citados desse procedimento.

Entretanto, dessa musicalidade de superfície parece decorrer uma musicalidade

mais profunda, que se estabelece a partir de dois aspectos principais: fissura da linearidade

narrativa e favorecimento da visualização dinâmica dos personagens.

O primeiro aspecto denuncia-se de maneira farta em sua prosa, inclusive nas

crônicas, de que costumeiramente se pode esperar uma maior rigidez na estrutura.

Caracteriza-se principalmente pelas fugas eventuais do pensamento, através da menção a

assuntos nem sempre diretamente correlatos ou relacionados por uma lógica incomum.

 O segundo aspecto nutre-se consideravelmente do primeiro, pois decorre da idéia

de mobilidade provocada pela instabilidade da narração. Diz respeito à facilitação da

apreensão móvel dos elementos da narrativa, que concorre para a quebra da abstração do

conteúdo, através do estímulo à teatralidade da figuração mental, proporcionado pelo forte

apelo imaginativo no arranjo com as palavras e com as imagens.

Nesse ponto, podemos vislumbrar o aspecto moderno da produção literária

machadiana quanto à abordagem da temática musical, já afinada com os ideais da arte

performática (performance art) surgida no século XX.
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A performance art, essencialmente ligada ao âmbito do cênico, caracterizar-se-ia

pela concepção da arte como manifestação dinâmica, no sentido de estar voltada para uma

ruptura com práticas teatrais estratificadas, absorvendo outras linguagens com a dança, o circo

e a mágica. Acabou influenciando outras áreas, como a da música, que passou a denunciar

manifestação de musicalidade nas ações humanas mais triviais. Mesmo a ausência de som

passa a exercer um papel significativo nessa nova concepção musical.

A música performática funda-se pelo rompimento com a idéia tradicional de que a

música deve ser necessariamente “agradável”, por entender que essa apreciação, fundada em

conceitos preestabelecidos de beleza, desconsidera o aspecto essencialmente subjetivo e

diferenciado dos critérios de “gosto”.

O texto machadiano soube encontrar motivos musicais em algumas das mais

surpreendentes manifestações sonoras. A exemplo disso, uma passagem da crônica “A cantiga

da cigarra”, de 1894, na qual sons  incômodos e intermitentes se unem para formar um

concerto de vozes, despertando no   narrador sentimentos poéticos e gratificantes:

Pássaros, galo, cigarra entoam a sinfonia matutina, até que salto da cama e
abro a janela.
Bom dia, belo sol. Já daqui vejo as guias torcidas dos teus magníficos
bigodes de ouro. Morro verde e crestado, palmeiras que recortais o céu azul,
e tu, locomotiva do Corcovado, que trazeis o sibilo da indústria humana ao
concerto da natureza, bom dia!  (apud MONTELLO, 1997; p. 90)

Trata-se de uma prosificação da música? Musicalização da prosa?

Ambas as hipóteses não podem ser desconsideradas num escritor como Machado,

que encarava como possível e vantajosa a convivência de feições artísticas várias em um

mesmo texto.

Em comentário crítico sobre a produção teatral do amigo José de Alencar, ele

destacava “Mãe”, de 1886, como peça capital alencariana, pela simultaneidade que

apresentava das feições dramática e cômica do autor.



21

Os contos a que nos referimos dão mostras das implicações dessa inscrição

híbrida também em sua escritura. Nela, a musicalidade encontra-se no plano do escutar, ação

que exige envolvimento e concentração, e dissemina-se como uma “atmosfera” que envolve

toda a tessitura.

Não raro, encontraremos na escritura machadiana traços indeléveis, às vezes

concomitantemente manifestos, do Machado de Assis poeta, prosador, crítico, músico e

dramaturgo.

Em “Terpsícore”, por exemplo, conto de 1886, essencialmente regido pelo

espírito mítico lúdico da Musa da Dança e da Música – como o próprio título evoca – a

musicalidade literalmente se dissemina pelo texto, imprimindo-lhe uma feição de mobilidade

quase visual.

A economia textual própria da contística, ao mesmo tempo que torna mais

limitado o espaço de análise, favorece em nós o acionamento daquela capacidade a que Ítalo

Calvino faz referência quando trata da visibilidade como valor literário a preservar, a saber: “a

de fazer brotar cores e formas de um alinhamento de caracteres alfabéticos negros (...) de

pensar por imagens”. (op. cit., p. 108)

Cremos que, entre as características apontadas por Calvino como positivas para a

formação da parte visual da imaginação literária, a mais prontamente localizável em Machado

de Assis seria aquela ligada à sua habilidade “de abstração, condensação e interiorização da

experiência sensível”, na qual Calvino aponta ainda “a decisiva importância na visualização e

na verbalização do pensamento”. (op. cit., p. 110)

“Terpsícore” é uma obra que talvez pudesse figurar em meio às tentativas de

Machado de produzir, para o teatro, peças que a crítica recomendava para serem lidas, não

representadas. A crítica, tendente a uma hierarquização da obra machadiana, apontou sempre

para a superioridade de suas habilidades de prosador.
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 A avaliação da produção machadiana ligada ao teatro, à poesia e à música sempre

perde em intensidade quando posta em comparação com a apreciação de sua produção em

prosa. Essa atitude da crítica, que acabou por refletir no julgamento do público leitor, talvez

sirva para explicar, embora não justifique, o fato de tais tentativas resultarem sempre em

empreendimentos não tão bem sucedidos.

Entretanto, é justamente pela aglutinação dessas várias feições artísticas que a

prosa machadiana parece assegurar, em meio a exigentes análises críticas, um lugar

privilegiado entre os nomes mais representativos da literatura brasileira.

O relativo insucesso que Machado de Assis teria experimentado, ao tentar abordar

uma dessas feições artísticas de modo isolado, só se justifica se tivermos em vista que a sua

consciência da inegável afinidade entre as artes encontraria na prosa, pela flexibilidade

própria deste gênero, terreno mais propício para a inscrição do espírito híbrido.

“Trio em lá menor” e “Terpsícore”, por exemplo, são contos onde um misto de

musicalidade, dança e teatralidade vai encontrar campo bem favorável de atuação.

Em “Terpsícore” há ainda um forte apelo mitológico. Curiosa e sugestivamente,

conta-nos a Mitologia que, estando sob a ação desta musa, um corpo tornava-se incapaz de

ficar imóvel.

Porém, apesar da referência à mitologia ser mais perceptível em “Terpsícore”, a

presença da deusa mitológica irá atuar, embora às vezes de modo incidental, em todos os

contos que nos propomos analisar, manifestando-se neles na forma superior e abstrata de uma

“atmosfera” narrativa.

A presença mítica é assim destituída da privilegiada condição de tema, passando a

operar metamorfoseada e a se afirmar pela constante alusão ao seu atributo – o movimento.

Em Machado, o culto ao “espírito helênico” aparece algo diverso daquele

meramente “decorativo” e pitoresco, praticado pela literatura brasileira no século XIX, pois
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entra como componente intrínseco na constituição da narrativa, fundido na própria linguagem,

desde a configuração dos personagens até a estruturação das cenas.

Essa recorrência ao mito, segundo a autora Cleide Riva Campelo (1997, p.43),

aponta para uma necessidade própria da literatura, a qual consiste na tentativa de resgate de

textos míticos que se encontram inscritos em atividades diversas executadas pelo homem ou

presentes em seu próprio corpo. É dessa maneira, que o homem, como se operasse um retorno

às mais remotas origens, “(...) [aprende] a grafar o pensamento em escritas, como a ação do

tempo-espaço sobre a natureza; a sonhar e a criar um universo de arte e magia, como os

melhores do Olimpo; enfim, a ser capaz de sutilezas próprias dos deuses.(...)”

É graças a essa proximidade com o mito que “Terpsícore” traz a musicalidade na

sua forma profana, ligada ao rigozijo material, à sensualidade do movimento.

Machado imprime isso de forma quase teatral na narrativa, em que são referidos

também gêneros musicais ditos “menores”, como a polca e a mazurca.

O narrador opta por narrar de um “modo flaubertiano”, nas palavras de Davi

Arrigucci Jr. (apud ASSIS, 1996), dando a primazia da narração à distribuição das falas do

par protagonista ou adotando o discurso indireto livre.

A história prende-se ao ciclo da vida conjugal de um casal que enfrenta sérias

dificuldades financeiras. Mas, apesar delas, Porfírio e Glória celebram a posse da “única

apólice dos pobres”: a esperança.

Assim, os desencontros próprios do real vão sendo eliminados. O drama intenso

tem resolução imediata. A musicalidade da narrativa revela-se, pois, harmoniosa, porque

anseios e realizações são confluentes.

A rápida ascensão social do casal, que experimenta um refrigério financeiro

graças a um repentino lance de sorte, remete à idéia de um movimento harmonioso e

crescente, como uma dança, que evolui dos movimentos vagarosos de “cisne” para as
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saltitâncias de “cabrita”, duas figuras que a mulher incorpora aos olhos semideificados de

“sátiro” do marido.

A musicalidade está a tal ponto incorporada ao feitio moral do protagonista que,

apesar das instâncias da esposa, ele não hesita em despender grande parte do prêmio na

realização de um “pagode”.

Porém, estranhamente, Porfírio não se enquadra no tipo esbanjador e parasitário a

que Machado dá vida em outros contos, como o Gonçalves de “Vinte Anos! Vinte Anos!” ou

o Camilo de “A Parasita azul”, dois gastadores compulsivos do dinheiro alheio em aquisições

efêmeras. Para Porfírio, música e dança representam necessidades vitais, cuja satisfação surge

como uma prioridade acima da aquisição de qualquer bem material. A realização do pagode

exigirá dele um empenho obstinado que o acompanhará até o fim da narrativa.

Outro personagem moldado sob a metáfora da mobilidade é o tipo que aparece em

“Um homem célebre”, conto de 1888.

Pestana, o protagonista, é um bom exemplo desse tipo que, estando sob os efeitos

da interferência da musa, é mesmo incapaz de recobrar a imobilidade. É músico e compõe, a

contragosto, algumas polcas fadadas ao sucesso e ao louvor público.

As polcas, para ele, impõem-se como que surgidas de uma interferência

providencial, que constantemente o impele ao movimento.

A obediência aos impulsos de uma inspiração quase mediúnica, obriga-o a uma

mobilidade mecânica.

Entretanto, a melodia do seu espírito é marcada por profunda dissonância. Pestana

vislumbra uma composição à moda dos clássicos, que se revela em solfejos esparsos, logo

suplantados pela prontidão dos acordes precisos da polca.

Em “Um homem célebre” a música aspira a sair dos domínios do bailado para a

regência da maestria, metaforizando a baldada busca do humano pela regência do seu destino.
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Entretanto, embora o protagonista almeje a autonomia da composição e a produção da arte

através da elaboração e do esforço consciente, não o faz senão por uma convicta adesão aos

requisitos clássicos de “bom gosto”.

Pestana, nesse ponto, diferencia-se do mestre Romão de “Cantiga de esponsais”

(1883) e assemelha-se a Inácio, o violoncelista de “O machete”.

A narrativa de “O machete” faz-se construir a partir da sonoridade irregular que se

apresenta na forma de um embate entre os gêneros musicais “maiores” e “menores”,

representados, respectivamente, pelo violoncelo e o machete (cavaquinho).

O enredo se resume à tácita disputa de Inácio e Barbosa pela preferência musical

de Carlotinha, esposa do primeiro.

A calorosa frase “Não profanemos a arte!”, com que um amigo homenageia as

habilidades do violoncelista, parece acentuar a subestima ao gosto popular de Barbosa  que,

ironicamente, sai vencedor, ganhando, de quebra, o amor de Carlotinha.

Essa mesma idéia de sonoridade irregular vai nos acompanhar na leitura de

“Cantiga de esponsais”. Tal como em “Um homem célebre”, a nota desafinada marca a

atmosfera sonora da narrativa.

A música que mestre Romão traz aprisionada em si não encontra expressão na

língua: “Como um pássaro que acaba de ser preso, e forceja por transpor as paredes da gaiola,

abaixo, acima, impaciente, aterrado, assim batia a inspiração do nosso músico, encerrada nele

sem poder sair, sem achar uma porta, nada.”1 (p. 42)

Toda a sua mobilidade prende-se ao plano da alma, onde ele carrega a partitura

incompleta de uma cantiga que iniciara por ocasião do casamento.

1 Todas as citações dos contos selecionados para este trabalho foram extraídas dos dois volumes de
ASSIS, Machado de.  Contos: Uma Antologia. Seleção, introdução e notas John Gledson. São Paulo:
34, 2001. Aparecem, por isso, apenas com a indicação do número da página.
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Na época em que abandonara a composição, a música guardava o esboço da

expressão do afeto que ele dedicava à esposa. Agora, já velho e viúvo, parece não haver

linguagem que signifique a música que traz no espírito.

Marca-o uma certa sensação de insuficiência da linguagem quanto ao poder de

expressão do sentimento, que não consegue significar a música nem ser por ela significado.

Dilema semelhante ao de “O machete”, quando Inácio Ramos, saudoso da mãe falecida,

tentando fazer-se falar através da música, quer expressar o luto e é mal compreendido pela

mulher, que o aplaude euforicamente, quando o que ele pretendia era arrancar-lhe “duas

lágrimas que fossem”.

Aliás, essa lacuna de eficácia que a linguagem apresenta com relação ao que quer

significar, foi muito bem aproveitada em “Marcha fúnebre” (1906), onde a temática da música

se denuncia justamente pela alusão à sua ausência na narrativa.

Por uma coincidência de títulos – “Marcha fúnebre” é também o nome de um

movimento de uma sonata beethoveniana – o referido conto pode suscitar uma referência à

sinfonia predileta de Beethoven, composta em pleno agravamento de sua debilidade auditiva.

Pode-se arriscar a suspeita de uma alusão machadiana à própria surdez com que o

autor a teria composto porque, sugestivamente, é o silêncio que serve como plano de fundo

para as cogitações de Cordovil, o protagonista, a respeito de como se daria a sua morte.

Porém, se em “Marcha fúnebre” a referência à música sugere-se paradoxalmente

de sua ausência, em “Trio em lá menor” (1886), ela se dá por afirmação de sua presença,

reforçada pelos títulos dos capítulos que aludem a movimentos característicos de uma sonata:

um adagio, um allegro e um menuetto.

Todavia, esses movimentos não respeitam a clássica ordem com que aparecem nas

sonatas, o que pode ser proposital em Machado, para aludir à própria desordem dos

movimentos essencialmente pendulares da protagonista, sempre irresoluta entre dois amores.
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Junto a essa alteração na ordem dos movimentos, que (re)compõe uma  sonata

irregular, coexistem tomadas operísticas quase visuais. Note-se a intercalação, na narrativa,

dos pensamentos da protagonista Maria Regina, que ocupam o lugar dos recitativos dos

poemas dramáticos.

Essas são possibilidades de leitura para textos cujo aspecto multifacetado converte

a obra em “um conjunto de infinitos num conjunto finito”, nas palavras de Calvino (op. cit.,

p. 113).

A literatura, enquanto fenômeno de linguagem interdiscursiva, é um campo aberto

à manifestação do coletivo, numa transmigração de vozes, em meio às quais se desfaz toda

unidade em nome do estabelecimento de uma complexidade textual que amplia as

possibilidades interpretativas.

A confluência da temática da música para o texto escrito faz-nos remeter, em

metáfora, à natureza dúplice de um móbile, simultaneamente estático e em movimento.

Aqui, movimento e estaticidade não aparecem como extremos antagônicos, mas

como naturezas interrelacionais paradoxalmente harmoniosas de um mesmo objeto.
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LITERATURA E MÚSICA:
POR UMA PERFORMANCE ART NO CONTO MACHADIANO

Os verdadeiros “entendidos” da música são os
seus maridos legítimos. Os que pouco ou nada
sabem como eu podem dar-se ao luxo de ser
apenas amantes da bela senhora, dados a
freqüentes infidelidades e incompreensões — o
que, no entanto, não os torna menos
sinceramente apaixonados.

Érico Veríssimo

Um breve resgate do significado original da palavra “musical” interessa-nos no

sentido de que aborda a musicalidade tal como a tratamos neste trabalho. A palavra vem do

grego mousikós e, antes do processo evolutivo que limitou o termo às formas de criação

estética referentes à combinação dos sons, relacionava-se ao vínculo do espírito humano com

qualquer forma de inspiração artística.

Dessa forma, a música conserva-se aqui em sua definição enciclopédica, cuja

existência se acusa nos mínimos ruídos da natureza, estando, por isso, inevitavelmente ligada

ao conceito de um dos seus elementos formadores: o ritmo, apresentado por J. Jota de Moraes

em O que é música como algo possível de ser percebido “tanto na erupção de um vulcão

quanto no processo de desenvolvimento de uma árvore ou na emissão de um único som”

(1985, p. 80).

 Ainda nas palavras de Jota Moraes, a música, por ser antes de mais nada

movimento, é passível de ser percebida em estruturas que engendram formas vivas. É por isso

que, segundo o autor:

Pode-se perceber música não apenas naquilo que o hábito convencionou
chamar de música, mas — e sobretudo — onde existe a mão do  ser humano,
a invenção. Invenção de linguagens: formas de ver, representar, transfigurar
e de transformar o mundo. (Op. cit., p. 8).
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“Diálogo criativo entre linguagens distintas”: eis a definição de que o autor se

vale para a tentativa de descrição da apreensão do fenômeno musical pelo artista no plano

poético. Embora se refira especificamente a “À Música”, poema de Rainer Maria Rilke, o

autor acaba por apontar para uma função instrumental extensiva a todo texto que pretenda

simbolizar uma outra cadeia de signos.

Em Literatura e Música (1990), Luiz Piva, lembra-nos de que, desde a

antiguidade remota, a idéia de artes irmãs está enraizada na mente humana como algo mais do

que especulação e que não pode ser negligenciado. Piva prossegue na defesa do intercâmbio

de técnicas e da mútua inspiração entre as artes, afirmando a patente sujeição das formas

literárias a ideais musicais na literatura moderna.

Érico Veríssimo, em abertura a Elementos da Linguagem Musical de Bruno

Kiefer (1973) lista luz, música e silêncio como formas de expressões fronteiriças da

linguagem, embora esse lugar fronteiriço não deva ser entendido como demarcação fechada

de limites entre territórios particulares, mas como avizinhação que acaba por promover entre

elas um mútuo contágio quanto à porção de indizível que lhes é imanente.

Nascido da certeza da inexistência de uma expressão precisa para a descrição da

apreensão do fenômeno musical pelo artista, o texto busca realizar uma equivalência (ou

símile) da percepção musical. Por essas vias é que a musicalidade alcança também o campo

da prosa.

Faz-se necessário esclarecer que tomamos o texto no sentido semiológico

contemporâneo que Renato Cohen apresenta para o termo em Performance como Linguagem

(2002, p. 29), isto é, “como um conjunto de signos que podem ser simbólicos (verbais),

icônicos (imagéticos) ou mesmo indiciais”; este último, de tão considerável abrangência que

chega a incluir “sombras, ruídos, fumaças, figuras delineadas por luzes etc.”.
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Originalmente ligada à idéia de texto preconizada pela performance art, tal

conceituação nos interessa por oferecer-se como possibilidade para uma nova percepção da

escritura..

Tomada em sentido radical, a performance, por ser uma arte essencialmente

cênica, não se permitiria qualquer estabelecimento de relação com o texto escrito,

essencialmente estático. Entretanto, algumas propriedades da arte performática podem não

ilogicamente ser extensivas a qualquer uma das modalidades textuais, e, em particular, aos

textos machadianos de temática musical, por apresentar em suas bases uma reação à

estaticidade da arte, no sentido de tentar romper com o esquema binário tradicional emissor-

receptor da produção artística.

Guardadas algumas diferenças fundamentais, o fato de tratarmos particularmente

da modalidade escrita não nos impele a pressupô-la como desobrigada de apresentar certas

afinidades com os requisitos exigidos à performance.

Na escrita, onde só é permitida a subversão da palavra pela própria palavra, toda

uma gama de possibilidades interpretativas tem que passar necessariamente pelo espaço da

representação. A vivência do instante-presente da cena - que em um espetáculo de

performance se dá em tempo real - está, na escritura, submetida a uma presentificação sempre

relativa, a uma re-presentação, nos termos de Cohen. Na escritura, uma cena será sempre

pretérita, não havendo nela, por exemplo, os riscos próprios do aqui - agora2 , que podem

provocar a quebra da “ilusão cômica” 3 no teatro.

Em decorrência disso, talvez não se possa falar de um mesmo “índice de vida”

entre a performance art e o texto escrito, considerando-se as particularidades do que o autor

2 Cohen faz uso do termo para se referir aos eventuais sobressaltos passíveis de ocorrerem em um
espetáculo ao vivo, tais como, para citar literalmente os seus exemplos: alguém cair, uma fala sair
errada, o atirador de facas errar seu alvo. (p. 117)
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denomina de “concretismo”, o qual tem na atuação teatral, obrigatoriamente, o corpo do

artista – ao vivo – como função transporte do signo.

Assim, uma nova particularidade se insurge entre o texto cênico e o texto escrito:

se no primeiro, o ponto focal no processo materialização da cena recai sobre a figura do

atuante, no segundo, este ponto desloca-se consideravelmente para a do leitor, já que a obra

por si só comportaria, mas de modo latente e indeterminado, uma paradoxal dinamicidade

hermética, por se constituir da palavra.

Estando mais subordinado à palavra, o texto escrito não dispõe dos mesmos

mecanismos visuais ou indicadores de sentido dos quais um espetáculo de performance pode

fazer uso até abusivo, como a estruturação diferenciada dos elementos cênicos, flexão ou

impostação da voz, gesticulação ou variação da expressão fisionômica, que tornam claras as

alterações de conduta do atuante.

Porém, é o próprio Cohen que aponta para a desvantagem do teatro em relação à

literatura quanto à materialização da cena, já que “ao caminhar sobre o discurso do imaginário

[a literatura] tem a possibilidade da obra aberta (na descrição do livro a fantasia é do leitor; na

cena uma das possibilidades já está delimitada)”. (Op. cit., p. 119)

Ao apontar para a relevância do papel do leitor no processo de construção de

sentido da obra, evidencia-se a ruptura da literatura com a tradicional relação binária entre

emissor-receptor, flexibilizando a via unidirecional que tinha, invariavelmente, o seu ponto de

origem no autor e seu extremo final na figura do leitor.

Decorre que, na escritura machadiana, a fantasia do leitor entra como elemento

constitutivo no processo de recepção da obra. Algo semelhante ocorre ao espectador, no

3 Cohen (op. cit. p. 125) esclarece que este termo foi usado por Manonni (1973) para indicar um
“afrouxamento” da resistência crítica do espectador no jogo do “acreditar na máscara”, sem que isso
signifique necessariamente acreditar que o que se passa na cena é real.
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espetáculo de performance, com a quebra da parede invisível que separa palco e platéia.

Dessa forma, leitor e espectador são convidados a atuar.

“Atuar”, no discurso performático, estabelece-se em contraposição a

“representar”. O performer, no espaço da apresentação, utiliza-se de recursos expressivos que

deixam clara, para o espectador, como para si mesmo, a impossibilidade de evadir-se da cena

para dar lugar à personagem, demonstrando, assim, sua recusa à prática da arte como

representação do real:

É nessa estreita passagem da representação para a atuação, menos
deliberada, com espaço para o improviso, para a espontaneidade, que
caminha a live art, com as expressões happening e performance. É nesse
limite tênue também que vida e arte se aproximam. À medida que se quebra
com a representação. (COHEN, op. cit. p. 97)

Essa recusa à idéia da arte como reprodução do real é outro ponto de afinidade

entre a arte como Machado a concebia e como a concebe a performance. A diferença é que,

no texto escrito, em particular nos textos machadianos, a quebra da “ilusão cômica” não é tão

facilmente operável como nas modalidades cênicas da live art, onde a ruptura com o ficcional

é explícita.

A escritura tende, por isso, a uma maior ilusão de realidade – propositalmente

negligenciada pela performance – na configuração da cena e/ou do personagem. Entretanto,

ocorre, na escritura, como nos espetáculos de performance, uma redução do distanciamento

psicológico do espectador/leitor/atuante em relação ao objeto – uma espécie de suspensão

(nunca de perda total) do ego individual decorrente de seu envolvimento no processo de

atuação.

Mesmo em situações de auto-representação, essa relação não chega nunca a um

estado de oniconsciência4 ou de possessão, tendendo mais aos métodos de autoconsciência

4 Citando colocação de Jacó Guinsburg, Cohen mantém a definição de situações-limite incompatíveis
para “atuar” e “representar”, ações incapazes de serem praticadas isoladamente.  Só sendo possível
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contemporâneos, cuja proposta é a harmonização de dois lados, sendo um emocional e outro

intelectual, em busca de um equilíbrio.

Para evitar atitudes passíveis de qualquer radicalidade, pretendemos ressaltar a

relevância da leitura de Performance Como Linguagem para a investigação dos textos

machadianos de temática musical sem apontar senão para as afinidades que a arte

performática apresenta com o caráter dinâmico das referidas obras de Machado de Assis. Em

suas bases, tais afinidades se fundem em dois pontos fundamentais de convergência: a recusa

à idéia de uma arte estática e descrédito na criação artística como fluxo inconsciente, mas

como produto da elaboração.

Ao tratarmos especificamente de textos de temática musical, não podemos

desconsiderar que em matéria de música qualquer tentativa de tradução só poderá ocorrer no

plano da sensação. A música, tomada em sentido mais abrangente, ou seja, como possível de

ser apreendida em todas as modalidades de expressão humana, parece pôr-se, através da

escritura, no plano do “ouviver” – expressão utilizada por Décio Pignatari (apud MORAES,

1985, p. 8) como aglutinação das ações de ouvir, ver e viver. A manifestação musical, apesar

de isenta de qualquer compromisso funcional ou utilitário, será tanto mais significativa quanto

maior for a sua capacidade de despertar no ouvinte/leitor a simultaneidade da experimentação

de todos os níveis sensoriais.

Na obra machadiana “O machete”, uma passagem torna clara a necessidade de

uma interação de códigos para uma expressividade mais precisa da escritura. Aqui, o narrador

busca preencher uma lacuna interpretativa do leitor, evocando a manifestação simultânea dos

sentidos da visão e da audição para favorecer uma apreensão menos imaterial da cena.

esse isolamento fora da esfera do humano, em momentos de transcendência, de perda do ego
individual. (Cf. COHEN, Renato. A Dialética da Ambivalência. In: ______ Performance Como
Linguagem: criação de um tempo-espaço de experimentação. São Paulo: Perspectiva,2002. p. 93-111.
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(...) era uma cantiga do tempo e da rua, obra de ocasião. Barbosa tocou-a,
não dizer com alma, mas com nervos. Todo ele acompanhava a gradação e
variações das notas; inclinava-se sobre o instrumento, retesava o corpo,
pendia a cabeça ora a um lado, ora a outro, alçava a perna, sorria, derretia os
olhos ou fechava-os nos lugares que lhe pareciam patéticos. Ouvi-lo tocar
era o menos; vê-lo era o mais. Quem somente o ouvisse não poderia
compreendê-lo. (p. 248)

A impressão de movimento vai se instalando através da sobreposição sucessiva de

imagens, semelhante ao que ocorre com a técnica cinematográfica, onde a rápida sucessão de

gravuras cria a ilusão de animação. Note-se que, no trecho onde se enumeram as variações

fisionômicas e a alteração da expressão corporal do personagem, a descrição ganha em

dinamismo, passando a exigir uma maior velocidade de leitura, imitando um procedimento

musical, a gradação, que se mantém como um fluxo contínuo até o fim do período, para no

trecho seguinte retomar o tom moderado inicial.

A linguagem escrita busca assim suprir as suas limitações com relação à música e

ao teatro – nas quais inevitavelmente esbarra – como a impossibilidade de retratar a

concomitância de dois ou mais acontecimentos. Algo possível de ser realizado na música pela

simultaneidade de vozes e no teatro, particularmente na modalidade teatral contemporânea da

performance fluxus, na qual duas ou mais cenas são simultaneamente apresentadas ao público

em espaços cênicos nem sempre convencionais.

A poesia, por certas peculiaridades estruturais, parece oferecer campo mais

favorável para a expressividade e ao estímulo à fantasia figurativa, nos termos de Calvino

(1998) pela disposição dos versos, esquema de pontuação, polifonia das imagens e pelo uso

abundante de metáforas que acionam mais facilmente o potencial imagético do texto.

O texto em prosa, tendente a uma maior sobriedade estrutural da linguagem em

relação à poesia, busca, por meios distintos, dispor das palavras em todo o seu potencial

germinativo.
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Se na poesia a palavra isolada pode apontar para uma polifonia das imagens, na

prosa faz-se mais habitual que ela surja de um encadeamento das palavras e das idéias, cujo

delineamento de sentido parece emergir de um agenciamento da linguagem de modo a sugerir

uma nova possibilidade de interpretação.

Em Machado de Assis, tal procedimento é denunciado pela crítica através do

clichê da existência de uma “história dentro da outra” que favorece a suspeita de uma

intencional, embora recôndita, coexistência de pelo menos um sentido a mais; sentido este,

que pode surgir de uma tomada de direção autônoma por parte do interpretante, não

estritamente presa ao espírito do texto, embora por ele suscitada.

O caráter de musicalidade, apontado como praxe da escritura em Machado de

Assis, intensifica-se em suas obras consagradas pela crítica como de temática musical, desde a

sua intitulação que acaba por sugerir um direcionamento quase pictórico que induz o

interpretante quanto ao que poderá buscar na matéria tratada. Isso talvez se justifique pelo fato

de que, no trato com essa temática em específico, o escritor nem sempre pode se furtar ao

emprego de figuras e termos próprios do código musical, os quais se prestam como

verdadeiros socorros da arte para uma inscrição mais aproximada de seus efeitos.

A exemplo disso, temos o conto “Trio em lá menor” no qual Machado de Assis

vale-se de termos genuínos da música – allegro, adagio, menuetto – para nomear os capítulos.

Essa é uma prática, segundo Luiz Piva, em Literatura e Música (1990), a que muitos

escritores recorrem para expressar diferentes movimentos, indicações dinâmicas.

Aqui, o título e a relação sintomática que apresenta com relação à matéria, passa a

estabelecer uma necessidade inversa ao que Kiefer define como compulsão pela verbalização

da música, levando o interpretante a uma natural propensão pela musicalização da palavra.

Em texto intitulado “Da experiência ao signo: reflexões em torno do conceito de

figuratividade” (1997), Lúcia Teixeira tece interessantes comentários sobre a função de
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legenda que o título preenche com relação a uma representação pictórica da obra, o que

concorre para desestabilizar-lhe a abstração.

Entretanto, deve-se ter cautela quanto ao estabelecimento lógico de uma relação

entre o título e o conteúdo de um texto. O título e o seu potencial de evocação a uma idéia

nem sempre é critério irrefutável, embora, na maioria das vezes, funcione como mecanismo

de “persuasão veredictória”, nos termos da autora. Segundo ela, a obra comportaria um

“fundo figural de base” ou uma “figuratividade profunda” a que irá se sobrepor sentidos

inaugurais, graças à sua retomada em outros códigos.

Considerando-se como inequívoca a relação entre o título e o fundo figural de

base, tais sentidos encontram-se, de certa forma, mais facilmente delimitáveis quando o título

passa a exercer uma função determinante quanto ao nosso modo de olhar, particularmente

quando adentramos na última instância da leitura, a da interpretação5. É o momento no qual,

tendo-se concluído a relação de simbiose que necessariamente se estabelece entre o autor e a

obra, ela (e somente ela) torna-se necessária à sua supervivência. De todo modo, faz-se

necessário o adentramento crítico da leitura para atestar até que ponto o título corresponde a

uma proposta satisfatoriamente realizada pelo texto.

Desfeita a relação de simbiose, a obra passa a concentrar em si forças que lhe

garantem uma existência autônoma. Transcende-se a expressão artística. Adentramos,

portanto, no controverso terreno da semioticidade.

Umberto Eco, ao elaborar sua teoria semiótica a partir da semiótica ilimitada de

Peirce, reconhece a possibilidade de transcendência da expressão artística. Seu

posicionamento acerca do ato de interpretação é favorável à existência de uma intenção da

obra. Daí sua defesa sobre a existência, numa obra, de dados inconscientes (às vezes tão

5 Referimo-nos aqui às três fases distintas, apresentadas por Lima (1998) e citadas pela autora, que
são, respectivamente: a percepção (puramente ótica); a identificação (registro mental do conteúdo) e a
interpretação (busca de analogia entre imagem e significado).
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comprováveis que chegam a surpreender o autor), assim como de dados conscientes ali

habilidosamente postos à moda de puzzle, à espera de um leitor mais sagaz.

No texto “Literatura e Circunstância” (2003, p.167), Silvina Rodrigues Lopes faz

referência a essa transcendência artística, atribuindo-a à “capacidade [da literatura] de se

deixar afetar por todas as coisas vivas do mundo e de lhes responder”.

Essa característica, própria da literatura, quebra as resistências do discurso

literário quanto a se deixar penetrar por outros modos de expressão marcados por grande

potencial do inefável que fazem fronteira com a linguagem.

À literatura abre-se a possibilidade de dizer tudo. Mesmo a liberdade de expressão

é transcendida. Embora ao autor caiba o encargo da inscrição de um tom pessoal, algo na obra

lhe foge inevitavelmente ao cálculo.

Hugo Von Hoffmannsthal (1992, apud LOPES, 2003, p. 169) confere a esse tom

pessoal do escritor o mérito da existência, na literatura, de ritmos produtores de movimento,

os quais, se ocorre de caírem em fixidez, tornam-se tradição, “como aqueles de que se

compõe a insignificância de um ballet vulgar”.

 “Arrancar as palavras às suas associações falsas e resistentes”: eis o que

Hofmannsthal apresenta como fórmula para o enriquecimento de sentido do discurso literário,

reclamando para isso a necessidade de um tom pessoal do escritor, que não se confunde com o

seu juízo direto acerca do que é representado.

Todavia, mesmo nos casos em que a intenção do autor seja radicalmente

transcendida ou desconsiderada, uma interpretação será coerente desde que o texto comporte

elementos suficientes para a sustentabilidade de uma argumentação. Isso, porém, pode

denotar uma certa objetividade na percepção desses elementos que, no caso da musicalidade,

exige reservas, tendo em vista ser ela decorrente de uma poeticidade íntima, desobediente à

metricidade ostensiva.



39

Dado que a obra apresenta sopros de vida própria, sequer o depoimento do seu

criador concorreria decisivamente para a sua elucidação interpretativa. No caso da

musicalidade, não é impossível surpreendê-la onde o autor não a tenha premeditado.

Em projeto teórico sobre a obra de Roberto Calasso, A literatura e os deuses, o

psicanalista Joel Birman (2004) defende a existência de uma métrica que se inscreveria no

corpo da escrita como uma “aparição surpreendente”, “em estado nascente e de maneira

inesperada”:

Seria a poiesis imanente na linguagem, marcada pela ritmicidade das sílabas
que perpassam as palavras, o que definiria a partir de então a literatura como
absoluta (...). Ela se identifica totalmente com a poesia, pois em seu projeto,
qualquer texto literário seria poético, mesmo aqueles escritos em prosa. Com
efeito, a escrita literária implicaria sempre em ritmo, musicalidade,
independente de qualquer métrica. Por isso Baudelaire pôde escrever seus
Pequenos poemas em prosa.

E prossegue:

Na literatura absoluta, a linguagem se volta sempre sobre si mesma, numa
inflexão e gestualidade infinitas, desdobrando-se em sua densa
complexidade (...). Se a linguagem agora remete apenas para si mesma de
maneira infinita, entreabrindo-se e sendo direcionada pela musicalidade das
palavras a partir de suas sílabas, as temáticas da literatura absoluta ecoam
pelas frestas da escrita, evocando traços que são tecidos pelos acordes dos
sentidos oferecidos generosamente pela linguagem (...).

No pensamento de Calasso a literatura anuncia a necessidade de criação de um

mundo de encantamento – é a emanação do “sagrado”, no sentido não mais religioso, mas

como reação efetiva do social ante a ascensão das racionalidades científica e burocrática, a

cuja atmosfera opressora a literatura se possibilita resistir.

É do uso particular que a literatura faz da linguagem que irá decorrer a pluralidade

de temáticas e de sentidos, apontando sempre para um espaço de inquietação, no qual há uma

recusa quanto a pactuar com verdades instituídas.
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Essa mesma condição de reagente, incorporada pela literatura, vamos encontrar

em “Literatura e Circunstância”, onde Silvina Rodrigues Lopes define como literatura

“aqueles textos que nunca se acomodaram aos lugares que lhes foram sendo dados e sempre

se retiraram para um espaço de solidão onde não há qualquer partilha de poder”. A autora

esclarece, contudo, que esse movimento de retirar-se não corresponde à solidão absoluta, mas

implica na “criação de uma reserva, salvaguarda do singular, na relação com o outro, sem o

qual nenhuma linguagem pode alguma vez existir” (2003, p. 167).

A essa tendência própria do social e do humano de proteger-se contra todos os

princípios opressores da racionalidade, o escritor francês Jean Baudrillard (1990) irá chamar

de “pulsão irônica”. Trata-se de uma força propulsora tendente à desestabilização da

logicidade convencional dos conceitos que, no âmbito da literatura, marcaria o caráter de

escritores como Machado de Assis, cujo fazer literário parece oferecer pouca resistência a

essa manifestação que, embora sendo própria da natureza humana, não se realiza sem que

implique em uma perversão de práticas estabelecidas.

A introdução de manifestações de musicalidade no âmbito da literatura nada mais

é do que a expressão de sua resistência à unilinearidade estética que lhe é imposta.

Como um refluxo da enkiklos paideia, marcadamente da forma que incorpora no

segundo século depois de Cristo, às voltas com a tentativa de instauração da racionalidade por

meio de uma educação geral fundada na observância da logicidade das ciências, o século XIX

também mostrava-se regido pelo ideal realista da objetividade. Nenhum dos dois séculos,

porém, pôde evitar a coexistência de uma manifestação opositora, clamante pelos dasafogos

da subjetividade reprimida.

O século XIX, notadamente em sua fase crepuscular, assistiu a uma confluência

de correntes estéticas que incorporava aos ideais de racionalidade do Realismo-Naturalismo-

Parnasianismo os apelos anti-racionais do Simbolismo, que se contrapunha aos movimentos
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literários vigentes, principalmente pela nota fortemente imaginativa e fantasiosa e pela

utilização de símbolos e metáforas como instrumentos de representação de uma realidade

predominantemente subjetiva.

Machado de Assis, graças a uma tendência própria de sua visão sobre a arte,

associada ao espírito romântico e muito afinada com os ideais do Simbolismo vindouro, teria

incorporado à prosa do Realismo procedimentos inovadores, alterando a feição realista a

partir de uma nova disposição de seus próprios mecanismos.

No 4º volume de A Literatura no Brasil (1997, p. 317), o crítico Afrânio Coutinho

aponta a diferença capital que o teria distanciado dos ortodoxos realistas: “Machado sabia

encarar a literatura como um corpo de símbolos e convenções, sem cuja manipulação se torna

inartístico o uso que ela faz dos elementos da vida”.

No tocante à prosa machadiana, Afrânio Coutinho acusa nela a presença de uma

atmosfera simbolista anterior à eclosão do Simbolismo, em 1890, movimento introdutor por

excelência de elementos até então estranhos à poesia, herdados da música e da pintura.

Embora já se possa observar a prática de uma mistura de gêneros desde o

Romantismo, que a cultivava como resistência às normas rígidas do Classicismo, é a partir do

Simbolismo, que, segundo o crítico Jean-Yves Tadié (1978, apud CAMARANI, 2001), ocorre

o desenvolvimento da narrativa poética. Trata-se aqui de uma narrativa cuja forma,

independente de remeter à técnica de discrição de um romance ou de um poema, faz uso dos

meios e efeitos próprios da poesia.

Como se pode perceber, a crítica já aponta para um sentido musical na disposição

dos recursos lingüísticos da escrita machadiana.

Dessa forma, em particular no caso dos contos machadianos que aqui

abordaremos, o leque de possibilidades da cadeia significante abre-se a partir de certos

elementos evidentes que teriam, por exemplo, permitido a catalogação dessas obras sob a
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denominação comum da temática musical: a clara evocação à música no título e as

implicações no ritmo de leitura pela disposição da sintaxe.

A observação das obras, nesses termos, pode, no entanto, levar-nos a um quadro

de apreciação simplificada quanto à ambientação da musicalidade a nível apenas de estrutura.

Em Machado de Assis, a atmosfera de musicalidade da escritura ultrapassa os

limites da linguagem, não estando, portanto, apenas a nível de superfície.

Em Literatura e Música, Luiz Piva cita José Saramago e Guimarães Rosa como

exemplos de escritores que se utilizam de motivos musicais em suas produções literárias a

partir da introdução de procedimentos pouco convencionais na linguagem escrita.

Piva chama atenção para a proximidade de Saramago com o fluxo contínuo da

música wagneriana através da substituição do ponto final pela vírgula em Memorial do

Convento, apontando a mesma característica em Grande Sertão: Veredas  de Guimarães

Rosa, cuja narrativa, sem a divisão em capítulos, apresenta-se circular e em retorno sobre si

mesma. (1990, p. 45). Segundo Piva, esse procedimento, que transporta para a escritura

características essencialmente musicais, corresponde, particularmente em Saramago, à

tentativa de fazer da frase uma cantilena. (op. cit. p. 56)

Machado de Assis, no século XIX, também se valeu de procedimentos

lingüísticos inovadores que apontam para a inscrição de musicalidade na escritura. Em

Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, temos a introdução do silêncio na

narrativa, através do diálogo pontilhado no capítulo 55, intitulado “O Velho Diálogo de Adão

e Eva”, valendo-se, muitas vezes, da inclusão de indicações dinâmicas através da recorrência

a termos e efeitos próprios do universo da música ou da poesia em sua prosa. Note-se no

seguinte fragmento, intitulado “Olhos de ressaca”, do romance Dom Casmurro, o uso

intensivo da gradação, um recurso estilístico utilizado pela música e pela poesia para

expressar o fluido crescente de uma idéia rumo a um clímax:
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Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o
que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer,
sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de
ressaca?  Vá, de ressaca. É o que me dá idéia daquela feição nova. Traziam
não sei que fluido misterioso e enérgico, como a vaga que se retira da praia,
nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes
vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros; mas
tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava
e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos
gastamos naquele jogo?  Só os relógios do céu terão marcado esse tempo
infinito e breve. (apud MONTELLO, p. 325)

Foi no século XIX que texto e música tornaram-se um composto familiar, o que

provocou a interpenetração dessas duas modalidades da arte, passando a permitir a

manifestação de musicalidade por outras vias que não apenas a da estrutura temática.

Devemos lembrar que foi naquele século, com o advento da música programática,

que a música passou a buscar inspirações também em fatores extra-musicais, inclusive, e

muito freqüentemente, em textos literários para as suas composições.

Ainda que alguns compositores se posicionassem em defesa da conservação das

formas clássicas, rejeitando a idéia de associação da música com fatores externos, muitos

artistas inspiraram-se em enredos literários para as suas composições, como fizeram

Schumann e Tchaikovsky acerca dos contos fantásticos de Ernst Hoffmann. E no Brasil,

Carlos Gomes, com a ópera O Guarani, baseada na obra do mesmo nome, do escritor José de

Alencar.

Daí o estranhamento do escritor e crítico Gustavo Corção, que, num texto sobre

Machado de Assis, narra, com certo tom de indignação, a controversa analogia que ousou

estabelecer quanto à técnica do desenvolvimento em Machado e Mozart, o que teria causado

um escândalo por parte de um crítico musical. Corção, porém, ousou ir mais longe, apontando

no Machado cronista qualidades reservadas ao prosador e poeta:

Sobre a técnica do desenvolvimento, direi que é nas crônicas, por causa de
sua maior liberdade, que melhor se observa a tendência de Machado de Assis
para o divertissement que toca as raias do delírio. Vai de uma coisa aqui para
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outra acolá, passa para o clássico, galga do pequeno para o grandioso e volta
do vultuoso para o microscópico, passa do real para o imaginário, e do
imaginário para o onírico, às vezes numa progressão geométrica vertiginosa,
outras vezes para mostrar que existe efetivamente uma esquisita lógica entre
as coisas que o vulgar julga distantes e desconexas. (apud COSTA, 2001, p.
195)

Assim o crítico define a técnica da composição machadiana, cujas ilações, ainda

segundo ele, eram conectadas pelo riso, um procedimento que, enfim, revelar-se-ia usual em

toda a sua produção literária – de modo patente em muitos dos seus contos e, com ardilosas

atenuações, em alguns dos seus romances.

  Música, teatro e poesia eram linguagens igualmente familiares a Machado. Seu

círculo de amizades reunia representantes expressivos de diversas modalidades artísticas,

muitos deles assíduos recorrentes ao seu juízo crítico.

Sua prosa teria muito bem canalizado as diversas modalidades artísticas de que se

mostrava conhecedor. Em 1865 compusera para ser musicada a letra da “Cantata da Arcádia”,

ouvida de pé pelo imperador Pedro II, de cujo conteúdo restam apenas cinco versos esparsos.

Antes disso, em 1863, havia composto um “Hino Patriótico”, visando angariar

fundos para a subscrição nacional em favor do armamento; e mais tarde, em 1880, uma

serenata para piano e flauta, a “Lua da Estiva Noite”.

Os contos “Terpsícore”, “Trio em lá menor” e “O machete” são obras de uma tal

consistência teatral, que se  tornam facilmente traduzíveis em peça.

Nos textos machadianos de temática musical a musicalidade entra em jogo a partir

da constituição dos personagens. Machado parece compor segundo o esquema de uma ópera,

em que uma cena ou um ato inspira o esboço da sinfonia.

No caso particular dos contos selecionados, pode-se acusar neles a existência de

um leitmotiv que marca invariavelmente o caráter da maioria dos protagonistas. Trata-se de

uma sensação de movimento que se imprime em cada um deles de forma particular, marcada

pela inquietação que lhes configura o caráter.



45

Devido a essa inquietude constante, que lhes marca a fisionomia, estabelece-se em

nós a impressão quase material da regularidade oscilatória de um pêndulo em seus

movimentos, como se a nossa imaginação só alcançasse apreendê-los sempre hesitantes entre

duas opções de escolha.

Em “Trio em lá menor”, Maria Regina hesita incessantemente entre dois

pretendentes. Marcada por uma punitiva “curiosidade de perfeição”, a moça acaba sem pôr

termo à indecisão, sendo condenada em sonho a vagar eternamente entre dois astros.

É a mesma situação conflitosa em que vamos encontrar o Pestana, protagonista de

“Um homem célebre”. Insatisfeito com o talento nato da composição da polca e o desejo de

atender ao gosto refinado dos clássicos, ele oscila até a morte entre vocação e anseio.

Fato semelhante dá-se em “Cantiga de esponsais”. Mestre Romão, cuja habilidade

de executar músicas sacras é um verdadeiro chamariz ao gosto popular, passa a vida buscando

compor ao gosto dos clássicos.

Em “O machete”, Inácio Ramos, tendo abandonado a antiga e popular rabeca pelo

clássico violoncelo, vê Carlotinha, sua esposa, arrefecer o gosto pelos clássicos quando em

presença do som festivo do machete, instrumento popular habilidosamente tocado por

Barbosa, amigo do casal. Sempre indecisa entre duas modalidades musicais distintas,

Carlotinha só porá fim à sua irresolução nos momentos finais da narrativa.

Todos os contos são pontuados com flagrantes de manifestações sonoras. Os

protagonistas de “Um homem célebre” e “Cantiga de esponsais” parecem mover-se sob um

obsessivo fundo musical.

“Terpsícore” é uma narrativa de desenvolvimento circular, que vai do repouso a

movimentos evolutivos, para depois retornar ao repouso, como na execução de uma dança.

“Marcha fúnebre” recorre a interrupções bruscas de musicalidade para estabelecer

o tom monologal ou a pausa silenciosa. Ora, é um desconhecido que morre subitamente ao
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assobiar uma polca, ora, é o protagonista que, ao imaginar a cena de sua morte, vê-se cair

fulminado ao som de Strauss.

A recorrência à temática da música na escritura machadiana, sem ser

procedimento obsessivo, está estreitamente vinculada a uma prática de linguagem que teria

transferido para a prosa elementos reservados muito mais à poesia. O texto é posto como

instrumental simbólico de outra cadeia de símbolos.

Em decorrência, acusa-se em Machado o cultivo do “realismo transfigurado”, que,

segundo Afrânio Coutinho, manifesta-se através do povoamento de símbolos e alegorias em

suas obras, estando presente já em Memórias Póstumas de Brás Cubas e em muitos dos seus

contos, mesmo os anteriores aos apoteóticos anos de 1900.

No que se refere à inscrição da música no texto, Machado de Assis, em 1883, com

o conto “Cantiga Velha”, trazia à luz uma obra em que se pode presumir um relance de

rapsódia. O enredo é praticamente uma bandeira em defesa das saudosas cantigas populares

como resistência a certos hábitos sociais como a adesão à febre da polca.

No conto, alguns amigos reunidos estão justamente referindo o assunto quando a

menção de um deles a uma quadrinha romântica deflagra a carga sentimental da narrativa.

Antes disso, em 1878, “O machete” investe-se com tanta intensidade da música

como recurso para expressar traços de gosto e cultura dos personagens, que há momentos em

que os destinos da trama parecem regidos pelas implicações da interferência da música na

configuração espiritual dos personagens.
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CANTIGA DE ESPONSAIS E UM HOMEM CÉLEBRE:
UM TEMA MACHADIANO EM CONTRAPONTO

Há ocasiões na escritura machadiana em que o título da obra, apesar da forte

referência à temática musical, muito pouco contribui para a impressão da musicalidade no

texto. Um exemplo disso vê-se no conto “A pianista”, de 1866, no qual a relação entre o título

e o aparente apelo musical que se sugere parece se dissipar na narrativa.

Quando muito, o referido conto parece assinalar, através da ficção, traços da

ambientação musical dos anos de 1850, quando a popularização do piano o põe ao alcance das

classes sociais mais baixas, inclusive aquelas que tinham na arte musical um meio de

sobrevivência. Malvina, a protagonista, cultiva o instrumento como uma obrigação, que, não

sendo desagradável, também não passa de um talento de ostentação. Todavia, o ofício

musical, se substituído por qualquer outro, não incorreria em prejuízo do enredo, o que aponta

para a superficialidade da abordagem da temática da música no texto.

O título parece aqui apresentar aquela função fundamental que Umberto Eco, em

linhas gerais, lhe atribui em seu Pós-escrito para O Nome da Rosa (1985): a de confundir as

idéias, e não discipliná-las.

Machado teria feito uso intencional desse procedimento em outros contos: “Umas

férias” (1906), por exemplo, onde a acepção festiva do título é, na verdade, uma substituição

eufêmica do tema da morte; “Miss Dollar” (1870), onde o acento aristocrata literalmente se

desmancha no nome de uma cadelinha galga, de presença relativamente incidental na

narrativa; ou, ainda, em “A melhor das noivas” (1877), que desencadeia o efeito de surpresa

quando descobrimos aí uma antífrase da morte.

Se pudéssemos estabelecer uma gradação do nível de musicalidade entre os textos

machadianos de sugestão musical, nos quais os títulos parecem claramente evocar o teor da
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matéria tratada, diríamos que A pianista não realiza a musicalidade supostamente proposta

pelo título.

Dessa forma, apesar da sugestão do título, seria forçado tentar uma análise de

musicalidade desses textos aos moldes de como a empreendemos em contos como “Cantiga

de esponsais” e “Um homem célebre”, entre os outros selecionados para este trabalho. Os

dois, por guardarem entre si certa relação de semelhança, tal é a parecença da configuração

musical dos respectivos protagonistas destas obras.

A começar pelos nomes dos personagens, a escolha não parece nada casual. Os

dicionários trazem Romão como sinônimo de romântico, imbuindo-o de toda a carga

romanesca do significado, e definem Pestana como um movimento, próprio da música,

executado pelos dedos em instrumentos de corda 6.

A narrativa machadiana de temática musical parece constituir-se a partir de um

modo inscrição da musicalidade muito afinado com aquilo a que a concepção musical

performática bem mais tarde, no século XX, viria a denominar de “ações musicais”, processo

criativo capaz de perceber música em gestos e atitudes de todos os tipos.

A própria tessitura da narrativa faz uso de procedimentos marcadamente musicais,

como a adoção do intermezzo, através da intercalação de trechos jocosos nem sempre

vinculados ao tema principal.

Particularmente em “Um homem célebre” há exemplos flagrantes dessa estratégia

machadiana:

Vinha do piano, [Pestana], enxugando a testa com o lenço, e ia a chegar à
janela, quando a moça o fez parar. Não era baile; apenas um sarau íntimo,
pouca gente, vinte pessoas ao todo, que tinham ido jantar com a viúva
Camargo, Rua do Areal, naquele dia dos anos dela, cinco de novembro de
1875... Boa e patusca viúva! Amava o riso e a folga, apesar dos sessenta

6 O termo traz, como uma de suas definições: “posição, nos instrumentos de corda, como o violão, o
violino, etc., na qual se prendem todas as cordas com o índice da mão esquerda aplicado sobre o braço
do instrumento”. (BUENO, 1965, p.953)
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anos em que entrava, e foi a última vez que folgou e riu, pois faleceu nos
primeiros dias de 1876. (p. 367)

Nenhuma imagem, desvario ou reflexão trazia uma lembrança qualquer de
Sinhazinha Mota, que, entretanto, a essa mesma hora, adormecia, pensando
nele, famoso autor de tantas polcas amadas. Talvez a idéia conjugal tirou à
moça alguns momentos de sono. Que tinha? Ela ia em vinte anos, ele em
trinta, boa conta. A moça dormia ao som da polca, ouvida de cor, enquanto o
autor desta não cuidava nem da polca nem da moça, mas das velhas obras
clássicas, interrogando o céu e a noite, rogando aos anjos, em último caso ao
diabo. Por que não faria ele uma só que fosse daquelas páginas imortais? (p.
369-370)

Na ópera, esse procedimento visava a prender a atenção do público pelo

entretenimento durante os intervalos entre as apresentações, intenção que a escritura

machadiana realizaria com plenitude ao apreender os artifícios da arte musical. A intromissão

da voz que narra insere, em meio à trama principal, comentários, notas e reflexões irônicas

(quando não maliciosas e mordazes), cujo conteúdo mostra-se, muitas vezes, perfeitamente

dispensável na exposição dos fatos:

(...) Pestana sorriu e, dentro d'alma, cumprimentou uns dez retratos que
pendiam da parede. Um só era a óleo, o de um padre, que o educara, que lhe
ensinara latim e música, e que, segundo os ociosos, era o próprio pai do
Pestana. Certo é que lhe deixou em herança aquela casa velha, e os velhos
trastes, ainda do tempo de Pedro I. Compusera alguns motetes o padre, era
doido por música, sacra ou profana, cujo gosto incutiu no moço, ou também
lhe transmitiu no sangue, se é que tinham razão as bocas vadias, coisa de que
se não ocupa a minha história, como ides ver. (p. 369)

Em “Cantiga de esponsais” o ritmo da narrativa é predominantemente lento, como

um andante, na música. Breves passagens demandam um pouco mais de velocidade na

leitura, pontuando o texto com o tom progressivo do accelerando, mais precisamente nos

trechos em que se afigura a aflitiva busca de exteriorização do sentimento de mestre Romão

através da música: “Voltava ao princípio, repetia as notas, buscava reaver um retalho da

sensação extinta, lembrava-se da mulher, dos primeiros tempos” (p. 44)
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Como se pode perceber, a escrita opera, através de seus próprios recursos, a

subversão de sua estaticidade, e encontra meios de afirmar sua natural proximidade com a

música, revelando-se como fonte de música em potencial.

Edson Tadeu Ortolan, ao definir a música performática em História da Música

(1998), acusa musicalidade em ações nas quais a manifestação musical parece das mais

improváveis, como sentar-se e ler um livro, andar de velocípede ou, ainda, em falar sem parar.

Grande parte da crítica da atualidade não vê nisso senão um vazio de proposta

artística, como lembra Ortolan. Todavia, é ele mesmo que aponta para efeitos positivos da

concepção musical performática, como a redução da extrema solenidade de nossas audições

acadêmicas e a revitalização da platéia acomodada por meio da surpresa e do inusitado.

Entretanto, esse posicionamento, que na concepção musical performática é

deliberadamente antiacademicista, não se manifestaria de modo tão evidente em Machado de

Assis. Há, na escritura machadiana, antes uma concepção natural e inerente à própria

pessoalidade de sua percepção musical, bastante simpática a manifestações informais de

musicalidade, e, por isso, muito desprendida de qualquer compromisso ante preceitos

acadêmicos.

Machado de Assis, cujo espírito crítico apresenta-se bastante sintônico com as

transformações do seu tempo, não ficou incólume aos efeitos que as inovações no campo das

ciências e das artes provocaram no pensamento de seu século. Tais transformações deveram-

se consideravelmente à turbulenta eclosão das idéias de Charles Darwin e Karl Marx,

respectivamente no terreno da biologia e da economia, pelo confronto com os ideais religiosos

e capitalistas vigentes.

Em menor escala, pode-se apontar, no processo dessas transformações, os

primeiros ecos, no Brasil, das teorias de Sigmund Freud, com a descoberta do inconsciente

como constitutivo da personalidade humana, e ainda a descoberta de Albert Einstein da Teoria
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da Relatividade, com as mudanças da percepção do mundo, que revolucionaram as noções

básicas da Física quanto à forma de percepção humana do tempo e do espaço.

Natural que essas inovações do pensamento afetassem nas bases todas as áreas da

constituição subjetiva da época, fundada na tradição greco-romana ocidental.

No que concerne à música, o século XIX não assistiu apenas ao avultamento de

nomes como Beethoven, Wagner e Verdi, entre outros. Aquele foi um século que vivenciou

também o ofuscamento das formas clássicas em decorrência da propalada chegada, ao Brasil,

de ritmos populares como a polca, o lundu, o maxixe e a mazurca. Há que se considerar o

modo particular como o espírito artístico machadiano aclimatou-se a essa conturbada

atmosfera contextual.

Contudo, na configuração da produção machadiana, em particular, devemos levar

em conta, além desses fatores, o peso do patrimônio musical íntimo machadiano e os rastros

indeléveis do repertório particular de quem atravessou grande parte de um século marcado por

grandes transformações no campo da música e das artes em geral. Além disso, tendo

experimentado uma infância em plena escravocracia – cujo registro dentro de uma vasta

biografia é relativamente lacunar – é certo que se tenha posto em contato com ritmos

cultivados à margem, produto da informalidade e do improviso, por ele incorporados com a

mesma espontaneidade com que fluíam ao seu redor, repercutindo-se naturalmente em sua

disposição pessoal e artística.

Curiosamente, os protagonistas de “Cantiga de esponsais” e “Um homem célebre”

– respectivamente, Romão Pires e Pestana – enquadram-se em contextos que nos possibilitam

um traçado da ambientação musical nos dois extremos do século XIX. O drama de Romão

Pires é enfocado em 1813, o de Pestana, na década que culmina em 1885.

Ambos os personagens são personificações de um século às voltas com a chegada,

ao Brasil, de manifestações culturais diversas, que, particularmente no âmbito da música,
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apontavam para uma reeducação do gosto. São igualmente padecedores de uma melomania

tamanha que os acompanha até a morte (não sem antes experimentarem uma espécie de morte

ainda em vida, despendendo esforços que se vão revelando baldados em compor algo

inusitado).

No caso de Romão Pires, cuja especialidade era a música sacra, o seu tempo na

ficção remonta a um tempo em que, na história, já a religiosidade dividia terreno com a crença

na ciência e no progresso, efeitos provocados pelas concepções iluministas vindas do século

XVIII.

A transição para o século XIX impunha o gradativo enfrentamento de radicais

pontos de mutação na música clássica, a começar com a popularização das óperas,

principalmente as de estilo bufo, que reproduziam no Brasil um avatar das políticas

aristocráticas européias do pane et circus, voltadas muitas vezes para desviar a atenção do

público dos desmandes de seus governantes. Este foi um fator que concorreu decisivamente

para o processo de destronamento da música dita “séria” no Brasil.

A indicação temporal do conto permite-nos ambientá-lo num contexto em que as

inovações culturais, advindas da transformação do Rio de Janeiro em sede política, econômica

e cultural do Brasil, ainda não haviam alterado o quadro musical, em que ainda predominava a

música sacra.

Imagine a leitora que está em 1813, na igreja do Carmo, ouvindo uma
daquelas boas festas antigas, que eram todo o recreio público e toda a arte
musical. Sabem o que é uma missa cantada; podem imaginar o que seria uma
missa cantada daqueles anos remotos. (p. 40)

O cravo, instrumento de caráter religioso, testemunharia as vãs tentativas de

Romão Pires para compor as óperas e missas, que carrega irremediavelmente encerradas em si

mesmo. Será seu substituto moderno, no Brasil, - como vinha ocorrendo desde o século

XVIII, na Europa – o piano.



54

Nos contos machadianos pode-se ter a informação do gradativo lugar que este

último instrumento musical passou a ter no Rio de Janeiro do século XIX, na medida em que

o avanço do século e o crescimento dos ambientes urbanos vão estimulando o surgimento de

novos ritmos na música, assim como de instituições ligadas à atividade musical.

Todavia, à época de mestre Romão, em 1813, a música sacra ainda não sofria as

contrapartidas disto que decorreria na profanatização dos temas sacros pela interpenetração de

temas extra-religiosos afluentes, e o velho mestre ainda tinha no cravo o instrumento para o

exercício competente de reproduzir obras de clássicos consagrados.

Nesse aspecto da frustração artística pela impossibilidade da concretização da

sonhada obra-prima, Pestana e Romão constituem exemplares machadianos formidáveis. Este

último não se sente satisfeito com a aclamação com que é tido no seu meio e não consegue

superar a sensação íntima de decadência que o consome até o fim. Aliás, outro ponto em

comum com Pestana, que a custo consegue suportar os mimos e as amostras de admiração das

pessoas de seu convívio.

Ao nosso olhar de leitor pode parecer infundada, injustificável e até censurável a

sensação de decadência que os mortifica. Ambos são, afinal, reconhecidos e aclamados, e,

embora não desfrutem de uma condição financeira estável, têm como garantia do sustento o

talento ideal para o bom desempenho das artes musicais de seu tempo. Difícil, pois, aturar

com tolerância o sentimento poético frustro de Romão Pires ou condescender com as

imprecações de Pestana contra a arte que o sustenta e consagra, a que ele denomina de

“assassina e surda”.

Nesse ponto, porém, temos que ser menos intransigentes e lançar mão de alguma

benevolência para a proporção patológica que acompanha a fixidez da idéia de criação nos

dois personagens. Nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, o narrador machadiano já nos

advertia dos perigos da obsessão de uma idéia com a célebre optativa: “Deus te livre, leitor,
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de uma idéia fixa”. Para Romão e Pestana a busca pela criação é fundada num desequilíbrio

total da melofilia.

Para um, como para o outro, criar torna-se um desejo que a tudo subjuga. Criar é,

paradoxalmente, objetivo de vida e razão de morte. Cada um por sua vez sucumbe diante da

sorte de, apesar de músicos exímios, não conseguirem exprimir seus sentimentos musicais, os

quais acreditam estar vinculados a uma vocação reprimida.

No embate interior que experimentam por não poderem expressar aos homens o

sentimento autêntico, sofrem por não darem vazão a uma sensibilidade musical singular “que

não tem língua”, dependente de uma imaginação criadora que ambos os protagonistas

machadianos não conseguem realizar.

O ato de criar, para eles, só é concebido a partir do rompimento com as

propensões naturais do espírito, por isso exige um esforço acima de suas possibilidades e um

emprego de força tão extremo e definitivo que só se manifestaria como um ultimato. Confira-

se em “Um homem célebre”, a passagem que descreve a investida final de Pestana para trazer

à luz a sua composição: “Oito meses, nove, dez, onze, e o Requiem não estava concluído.

Redobrou de esforços, esqueceu lições e amizades. Tinha refeito muitas vezes a obra; mas

agora queria concluí-la, fosse como fosse.” (p. 375)

E em “Cantiga de esponsais”, o momento em que mestre Romão, superando a

debilidade pela proximidade da morte, tenta ainda uma vez rematar o canto esponsalício:

Pela janela viu na janela dos fundos de outra casa dois casadinhos de oito
dias, debruçados, com os braços por cima dos ombros, e duas mãos presas.
Mestre Romão sorriu com tristeza.
— Aqueles chegam — disse ele —, eu saio. Comporei ao menos este canto
que eles poderão tocar... (p. 43)

Em metáfora, diríamos que a composição pretendida por Romão e Pestana

configura-se como o lendário “canto do cisne”, na forma de uma manifestação de intensidade

tamanha que, ao mesmo tempo em que se realiza, também anuncia a proximidade do fim.
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Não sendo poucas as semelhanças entre eles, Romão e Pestana mostram também

significativas divergências quanto às suas subjetividades artísticas, integradas, cada uma a seu

modo, a processos formativos de educação de fases históricas distintas.

Dir-se-ia que embevecido de si, mestre Romão se consome numa busca que se

aproxima de uma contemplação narcisista, voltada para gravar na música seu próprio

semblante, a ponto de retirar de cena tudo o que venha a perturbar o fluir da música que ele, e

apenas ele, parece ouvir ao longe:

A casa não era rica naturalmente; nem alegre. Não tinha o menor vestígio
de mulher, velha ou moça, nem passarinhos que cantassem, nem flores, nem
cores vivas ou jucundas. Casa sombria e nua. O mais alegre era um cravo,
onde o mestre Romão tocava algumas vezes, estudando. (...) (p. 41)

Teoricamente, o temperamento introspectivo de Romão Pires não poderia achar

melhor terreno para florescer, considerando que vivia num momento da história das artes em

que o Romantismo era uma das tendências marcantes. Os primeiros ecos da nova estética

musical chegavam ao Brasil e vinham tomando o mundo desde 1810, provenientes sobretudo

da Alemanha, e tendo no piano seu instrumento emblemático.

Preponderantemente subjetivista e individualista, a nova estética, denominada

genericamente de Romantismo tanto para a música como para a literatura, atravessaria todo o

século XIX.

A realização pessoal no campo das artes depara-se então com os desafios criados

pela valorização de termos como “genialidade” e “inspiração”, postos em voga e perseguidos

por todo artista na competitividade pela preferência do público.

Mestre Romão, a despeito de ocupar uma tranqüila posição ante os fiéis

freqüentadores da igreja, certamente é alcançado pelo desejo de ter de mostrar genial e

inspirado, não apenas um mestre-de-capela:
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"Quem rege a missa é mestre Romão" — equivalia a esta outra forma de
anúncio, anos depois: "Entra em cena o ator João Caetano"; — ou então: "O
ator Martinho cantará uma de suas melhores árias". Era o tempero certo, o
chamariz delicado e popular. Mestre Romão rege a festa! (p. 40)

 Nele a perseguição por alcançar a categoria de gênio manifesta-se como uma

procura de satisfazer a uma recôndita aspiração pessoal: (...) uns diziam isto, outros aquilo:

doença, falta de dinheiro, algum desgosto antigo; mas a verdade é esta: – a causa da

melancolia de mestre Romão era não poder compor, não possuir o meio de traduzir o que

sentia. (p. 42)

Entretanto, o drama experimentado por Romão Pires, no começo do século,

repete-se ainda em seu final, salvo algumas diferenças. Pestana, por sua vez alcança compor –

polca, música popular que tomava as ruas do Rio de Janeiro, quando, na verdade, o seu sonho

era a composição de um clássico à Beethoven, Schumann, Bach ou Mozart. Neste último, ele

busca inspiração para compor um réquiem em homenagem à esposa falecida.

Uma estranha coincidência entre a ficção e a realidade faz com que Pestana, assim

como Mozart, morra sem ter concluído a obra.

A biografia de Mozart dá conta de que ele próprio teria se encarregado de lançar

um estigma fúnebre à sua composição, ao afirmar com convicção que se tratava de “uma

encomenda feita pela morte”.

Doente e contrariado, Pestana falece, ainda jovem, frustrado em seu desejo de

pertencer à galeria dos eruditos, tendo deixado para a posteridade o que ele chamava música

de “ocasião”. Machado parece compor em contraponto a música da eterna insatisfação

humana.

Outros personagens machadianos teriam um destino semelhante quanto aos

desacertos ou desconcertos entre o realizado e o desejado, o possível e o impossível, a

vocação pretendida e as situações de fato: Em “Aurora sem dia”, conto de 1873, o

protagonista Luís Tinoco, tomado pela cobiça dos “louros alheios”, intenta com convicção a
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carreira de poeta, que ao fim, resignado, reconhece como irrealizável. É o mesmo drama em

que vamos encontrar o protagonista de Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Jacobina de

“O espelho”. O primeiro, com sua filantropia postiça em busca da cura da melancolia da

humanidade, e o segundo, com a denegação total de sua personalidade, que só se afirma

dentro de um uniforme de alferes.

A freqüente retomada do tema por Machado acaba por imprimir no conflito

individual a dimensão de uma propensão própria do humano – se não natural, mas comum –

atemporal e recorrente. Personalidades que são arrastadas para caminhos que se desviam de

seus projetos pessoais e se rendem ao reconhecimento possível que lhe é dado pela sociedade

qual um rótulo funesto.

Ressalte-se que ao Machado de Assis poeta também ocorrera de abordar o tema.

Descontadas as particularidades de cada gênero, poesia e prosa mostram a recorrência do

autor à obstinada procura do humano pela transcendência de si mesmo e pela superação de

seu lugar natural. Veja-se em seu poema “Círculo Vicioso”, de 1870:

Bailando no ar, gemia inquieto vaga-lume
— “Quem me dera que fosse aquela loura estrela,
Que arde no eterno azul, como uma eterna vela!”
Mas a estrela, fitando a lua, com ciúme:

— “Pudesse eu copiar o transparente lume,
Que, da grega coluna à gótica janela,
Contemplou, suspirosa a fronte amada e bela!”
Mas a lua, fitando o sol, com azedume:

—“Mísera! Tivesse eu aquela enorme, aquela
Claridade imortal, que toda luz resume!”
Mas o sol, inclinando a rútila capela:

— “Pesa-me esta brilhante auréola de nume...
Enfara-me esta azul e desmedida umbela...
Por que não nasci eu um simples vaga-lume?”

Ou no apêndice poético de uma crônica da Gazeta de Holanda, de 10 de janeiro

de 1887:
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Vê tu que singular obra
A deste mundo peralta,
Geme um – pelo que lhe sobra,
E outro – pelo que lhe falta.

Vale lembrar que o próprio Machado de Assis não teria escapado ao drama

pessoal de ver as suas tentativas de enveredar pelo teatro e pela poesia obscurecidas pelos

seus dotes de prosador. Além de peças para o teatro e poesias, dedicou-se também à produção

de críticas, músicas e crônicas, mas é nas categorias do conto e do romance que a crítica

costuma enfatizar a fecundidade criativa de seu gênio.

Romão Pires e Pestana protagonizam na ficção essa trama do real que se

desenvolve em torno dos processos da criação e da autoria.

Machado faz uso dos referidos contos para narrar, em processo, a conflituosa

relação do humano com os seus anseios e realizações, ao mesmo tempo em que imprime nas

narrativas uma cifrada menção à necessidade do estabelecimento de uma fisionomia

tipicamente brasileira na nossa produção artística.

O personagem de “Um homem célebre”, Pestana, afeito aos modismos e à

imitação dos modelos europeus, reflete, na ficção, um tempo em que o século XIX se debate

entre correntes de pensamento, práticas científicas e artísticas, as quais, importadas da

Europa, promoviam o enfrentamento pelo homem dos contrastes que estabeleciam no Brasil

“real”, onde isso repercute.

O conto aponta para as transições, para a constituição ainda incipiente de

conceitos musicais, comportamentos populares em face às novas exigências no âmbito da

música. O personagem protagonista, de formação musical clássica, não quer ceder ao gosto

popular, mas, contraditoriamente, é como compositor de polcas que ficará para a posteridade.
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Avesso à aclamação pública, menos por modéstia que por uma deliberada repulsa

em ser identificado por populares, seus contemporâneos, ele é freqüentador pouco fervoroso

das ruas, onde inevitavelmente se depara com o lado adverso de si mesmo:

Rua fora, caminhou depressa, com medo de que ainda o chamassem; só
afrouxou, depois que dobrou a esquina da Rua Formosa. Mas aí mesmo
esperava-o a sua grande polca festiva. De uma casa modesta, à direita, a
poucos metros de distância, saíam as notas da composição do dia, sopradas
em clarineta. Dançava-se. Pestana parou alguns instantes, pensou em
arrepiar caminho, mas dispôs-se a andar, estugou o passo, atravessou a rua, e
seguiu pelo lado oposto ao da casa do baile. As notas foram-se perdendo, ao
longe, e o nosso homem entrou na Rua do Aterrado, onde morava. Já perto
de casa, viu vir dois homens: um deles, passando rentezinho com o Pestana,
começou a assobiar a mesma polca, rijamente, com brio, e o outro pegou a
tempo na música, e aí foram os dois abaixo, ruidosos e alegres, enquanto o
autor da peça, desesperado, corria a meter-se em casa. (p. 368)

À sua época, o gosto popular e as novas tendências musicais adequam-se

mutuamente. A polca invade as ruas do Rio de Janeiro, manifestando-se em gestos ordinários

do vulgo.

As composições recebem títulos aleatórios que lhe imprimem um caráter

descritivo postiço, contemplando motivos fortuitos, destoantes de qualquer intenção poética

do seu criador:

Veio a questão do título. Pestana, quando compôs a primeira polca, em 1871,
quis dar-lhe um título poético, escolheu este: Pingos de Sol. O editor abanou
a cabeça, e disse-lhe que os títulos deviam ser, já de si, destinados à
popularidade, ou por alusão a algum sucesso do dia, — ou pela graça das
palavras; indicou-lhe dois: A Lei de 28 de Setembro, ou Candongas Não
Fazem Festa.
— Mas que quer dizer Candongas Não Fazem Festa? perguntou o autor.

                                         — Não quer dizer nada, mas populariza-se logo. (p. 371)

As músicas tinham, por isso, uma duração efêmera, de acordo com as malhas do

sucesso, exigindo-se do artista certa freqüência em compor, mesmo sendo a sua difusão

praticamente de boca em boca, de festa em festa, de salão em salão.
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Iniciava-se, no Brasil, a inserção da competitividade no campo artístico e a

mercantilização da produção, fatos para os quais o contista machadiano chama a atenção na

sua obra. Estas seriam, na época do capitalismo emergente, duas das características

decorrentes do conceito de especialização profissional, instituindo-se uma relação de classe

igualmente entre as profissões. A publicidade, também incipiente, não passava praticamente

de um fenômeno de rua, de conversa entre amigos ou de roda de salão das burguesias

abastadas. O capitalismo, que avança franco no mundo, vai pôr a tão propalada

individualidade artística romântica a serviço do Estado, da Nação ou dos interesses dos

poderosos capitalistas, os quais se poderiam chamar então de legítimo público consumista e

instável.

As exigências que a modernidade colocara às artes, na Europa, também se fazem

notar no Brasil, onde diversos autores tiveram que fazer concessões ao gosto popular para

estabelecer-se no mercado.

Entretanto, a adesão do artista aos parâmetros traçados pela mercantilização da

arte nem sempre foi tranqüila. A indignação do artista ante a primazia do dinheiro, que

sobrepujava a arte, já se fazia sentir na produção literária anterior a Machado. A exemplo

disso, o poeta Álvares de Azevedo (1831-1852) deixa-nos, em seu poema “O Editor”,

registros dos danos provocados pelo capitalismo no campo da literatura (e, por extensão, nos

demais campos da atividade artística), apontando para aquilo a que mais tarde o poeta francês

Baudelaire denunciaria como a “perda da aura” poética sob os fenômenos da crescente

mercantilização do século XIX.

 Assim, escreve Álvares de Azevedo nos versos brancos de sua obra:

“Se não faltasse o tempo a meus trabalhos
 Eu mostraria quanto o povo mente
 Quando diz que — a poesia enjeita, odeia
 As moedinhas doiradas. É mentira!”
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“Um homem célebre” faz menção a tais questões: transições, conflitos e

necessidades, e como isso aparece na vida do artista, caracterizando mudanças e apontando

para a transformação da mentalidade nacional:

Pestana, ainda donzel inédito, recusou qualquer das denominações e guardou
a polca; mas não tardou que compusesse outra, e a comichão da publicidade
levou-o a imprimir as duas, com títulos que ao editor parecessem mais
atraentes ou apropriados. (p. 372)

Theodor W. Adorno, na Dialética do Esclarecimento, de 1947, viria a dar

consistência teórica a esse problema. Segundo ele, a indústria cultural se estabelece através da

criação de necessidades supérfluas às pessoas, sobrepondo a razão técnica à razão humana, e

impondo-se através da imagem de uma voz de autoridade que reconheceria prévia   e

seguramente o que lhes seria necessário consumir.

Adorno denuncia a “coisificação” da consciência humana, a manipulação da

subjetividade e a desumanização das relações humanas pela indústria cultural.

No âmbito da música, alerta para a indistinção que se estabeleceria entre gostar e

reconhecer, devido ao apagamento da subjetividade produzido pela indústria cultural.

Segundo ele, uma determinada música, tornada familiar pela exaustiva divulgação

e pela propaganda indiscriminada, era maquinalmente absorvida pelo público e

automaticamente por ele incorporada. A questão do gosto torna-se, assim, uma aceitação que

escapa à consciência, inoculando-se nas pessoas sob a ilusão da faculdade de escolha.

Depois dele, Marshal McLuhan (1964) viria acrescentar que isso não se daria sem

alguma resistência. Afinado com a utopia da crença adorniana na arte como última fortaleza

para a imunização aos efeitos da indústria cultural e para a sobrevivência da subjetividade,

McLuhan aponta o foco da resistência aos danosos efeitos da indústria cultural sobre a

expressividade artística nas remanescências da cultura letrada, que não se adaptaria às novas

condições de existência.
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O ser ficcional de Pestana parece acomodar-se bem a esses dados do real. Há nele

uma veemente recusa a ceder aos modismos da arte musical, que colocava o artista na

condição de autômato diante do consumismo inconseqüente de um público de gosto

manipulado.

Machado de Assis, em 1859, no texto “Idéias Sobre o Teatro”, já aludira a esse

problema, que, a seu ver, incorreria em uma banalização da arte. Fazia-o especificamente com

a referência à arte dramática e a literatura, o que delimita o foco da crítica, mas não atenua o

alcance do comentário. Na verdade, não é preciso ir longe para perceber que aquele era um

problema disseminado em todos os campos artísticos, já que tinha por alvo a “educação

viciosa das platéias”, que os cultivava. Todavia, esse posicionamento de Machado de Assis

em relação à problemática das artes em seu tempo, não denota a defesa de nenhuma

modalidade artística em especial. Não há nele saudosismo remanescente pelos clássicos nem

entusiasmo ingênuo pelo popular, mas uma acomodação lúcida, e por isso crítica, às

mudanças do tempo7.

A reeducação das platéias não significa a necessidade de um aprimoramento do

gosto popular para o restabelecimento da arte erudita, nem pretendia um refinamento do

popular em substituição aos padrões de arte antigos.

Machado fora taxativo quando afirmava a necessidade de um equilíbrio entre as

concepções antigas e as nascentes:

Copiar a civilização existente e adicionar-lhe uma partícula é uma das forças
mais produtivas com que conta a sociedade em sua marcha de progresso
ascendente.
Assim, os desvios de uma sociedade de transição lá vão passando e à arte
moderna toca corrigi-la de todo. (Apud MONTELLO, 1997, p. 651)

7 A propósito desse posicionamento de Machado de Assis, ver a bem-humorada crônica O gosto das
polcas in: MONTELLO, Josué. Memórias Póstumas de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1997; p. 45.
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Para Machado, a reeducação do gosto do público exigia a intervenção de medidas

oficiais por parte dos governantes, muito além de subvenções materiais, entregues a mãos

“profanas e maléficas” para a aquisição de “individualidades parasitas”. Entendendo-se como

“individualidades parasitas” aquelas que, trazendo em si o cunho de “sociedades afastadas”-

suspeitamos aqui de uma velada referência aos ditames artísticos eurocêntricos - ingressavam

no campo das artes brasileiras visando aos benefícios materiais de uma carreira pública.

Nada parecia haver de mais danoso à vaidade artística do que se ver enredado

numa massa amorfa que indistinguia as verdadeiras vocações das vocações de empréstimo.

No campo da ficção, a ambientação musical tanto de “Um homem célebre” como

de “Cantiga de esponsais” refletem o dilema que a realidade impunha ao artista. Ali, a

“comichão da publicidade” não cessa com o aplauso da platéia entorpecida. O desejo de

notoriedade, que em Romão Pires é menos patente, busca se impor através de um traço

distintivo que singularize a personalidade criadora, resgatando-a do anonimato da massa

informe. Nada parecia negligenciar de modo mais enfastiadiço o ego do artista do que o

louvor da publicidade fácil.

Nos contos aqui relacionados e analisados, vemos que Machado de Assis

inscrevia na ficção uma compreensão bem moderna sobre esses fenômenos artísticos

comportamentais decorrentes das novas relações urbano-sociais das grandes metrópoles no

século XIX.

Os grandes centros urbanos já representavam, como na atualidade, os espaços

utópicos onde o leque de oportunidades seria tanto mais amplo quanto mais distintivos fossem

os traços da personalidade artística.

Leiamos o que se diz em “Um homem célebre” sobre Pestana, na ocasião em que,

tendo composto uma polca, vai entregá-la ao editor: “A fama do compositor bastava à
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procura; mas a obra em si mesma era adequada ao gênero, original, convidava a dançá-la e

decorava-se depressa. Em oito dias estava célebre”. (p. 372)

Ao Pestana compositor não bastava a garantia de sucesso. Ainda mais quando a

aceitação de sua obra passava por critérios tão simplistas de apreciação. Incomodava-o pensar

que a razão do seu sucesso residia na forçosa aclimatação de seu talento a padrões musicais

que ele considerava medíocres:

A fama do Pestana dera-lhe definitivamente o primeiro lugar entre os
compositores de polcas; mas o primeiro lugar da aldeia não contentava a este
César, que continuava a preferir-lhe, não o segundo, mas o centésimo em
Roma. (p. 377)

Pestana, “eterna peteca entre a vocação e a ambição”, como descreve o narrador,

encontra no culto aos clássicos um artifício para fugir à consagração vazia da platéia

dormente e associar-se a um círculo social seleto e restrito, de prestígio assegurado, embora já

ultrapassado em seus valores culturais:

E aí voltaram as náuseas de si mesmo, o ódio a quem lhe pedia a nova polca
da moda, e juntamente o esforço de compor alguma coisa ao sabor clássico,
uma página que fosse, uma só, mas tal que pudesse ser encadernada entre
Bach e Schumann. (p. 372)

A agonia experimentada por Pestana, no mundo ficcional machadiano, refletia

traços do ambiente musical carioca em fins do século XIX. A ópera, cada vez mais

distanciada dos padrões de gosto popular, reverteu seu quadro de decadência, atribuindo-se

méritos artísticos pretensamente inacessíveis ao modesto entendimento das massas. Com isso,

ganhou relevo, no meio artístico e social, a idéia de que aderir a essa modalidade musical era

juntar-se a um reduzido grupo que representava a fina flor da erudição e do intelecto.

O que parece estar em jogo, para Pestana, não é o puro amor pela música, como

pode parecer de início, mas uma mescla de vaidade e de recalcada necessidade do

reconhecimento público da corte imperial, o que o leitor vai adivinhando por trás de
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afirmações ora insinuativas, ora desveladoras, como nas passagens através das quais o

narrador incute-nos sorrateiramente a suspeita de que Pestana resolve casar-se simplesmente

por atribuir ao celibato a razão de sua esterilidade artística. Aqui a ficção reitera a realidade e

já o percebemos contagiado pela desumanização das relações a que Adorno faria referência

anos depois.

Note-se que o personagem escolhe para si uma esposa que, além de versada na

arte musical erudita, é também tísica, o que parece ao marido extremamente conveniente e até

providencial, já que parece intuir que o fim iminente da companheira irá lhe proporcionar a

inspiração necessária para a composição de um réquiem: “(...) tinha as polcas por aventuras de

petimetres. Agora, sim, é que ia engendrar uma família de obras sérias, profundas, inspiradas

e trabalhadas.” (p. 373)

Entretanto, o projeto do compositor que se pretende erudito revela-se

malsucedido. A morte da esposa vem achá-lo, ainda e depois, um compositor consagrado de

polcas. A força descritiva da cena da viuvez deixa-nos a impressão de que, por um momento,

a criação se volta contra o criador, quando polcas de sua autoria invadem o quarto lutuoso,

impondo, com sua festividade natural, um inconveniente à situação.

Ao mais ingênuo leitor não passaria despercebido o contraste que se estabelece na

cena a partir da sobreposição inadequada da sonoridade festiva à atmosfera lamuriosa da

imagem:

Foi para a sala dos retratos, abriu o piano, e, o mais surdamente que pôde,
extraiu uma polca. Fê-la publicar com um pseudônimo; nos dois meses
seguintes compôs e publicou mais duas. Maria não soube nada; ia tossindo e
morrendo, até que expirou, uma noite, nos braços do marido, apavorado e
desesperado.
Era noite de Natal. A dor do Pestana teve um acréscimo, porque na
vizinhança havia um baile, em que se tocaram várias de suas melhores
polcas. Já o baile era duro de sofrer; as suas composições davam-lhe um ar
de ironia e perversidade. (p. 374-375)
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Em “Cantiga de esponsais”, ocorre algo semelhante, quando mestre Romão

descobre surpreso, num solfejar displicente, a justa medida da canção que sonhava compor:

Desesperado, deixou o cravo, pegou do papel escrito e rasgou-o. Nesse
momento, a moça embebida no olhar do marido, começou a cantarolar à toa,
inconscientemente, uma coisa nunca antes cantada nem sabida, na qual coisa
um certo lá trazia após si uma linda frase musical, justamente a que mestre
Romão procurara durante anos sem achar nunca. O mestre ouviu-a com
tristeza, abanou a cabeça, e à noite expirou. (p. 44)

Aqui, a pretendida criação soa como um fundo musical fúnebre, cujos ecos, nos

quais podemos conjeturar um ar de zombaria, o acompanham até o momento da morte.

Porém, não podemos deixar de pressentir um quê de indignação (ao fim, fatal) no

velho mestre, por descobrir que, ainda que tivesse executado o plano da criação, o que ficaria

de si para a posteridade não ultrapassava os limites do prosaicamente realízável.

O narrador do conto já nos havia alertado, ainda que de modo sutil, para o

ambicioso projeto do personagem. Dessa forma, quando aponta indícios de modéstia no velho

mestre, alude a uma modéstia inconsistente, como no solilóquio do protagonista, onde se

denuncia uma encoberta pontinha de “sede de nomeada” e de necessidade de louvor público:

— “Quem sabe? Em 1880 talvez se toque isto e se conte que um mestre Romão...” (p. 43).

Veja-se que o que se manifesta na fala resignada do mestre pode esconder uma

pretensão ainda mais ousada do que aquela patente em Pestana. Este conta com a fama em sua

materialidade, usada em proveito imediato de si mesmo, na forma de um reconhecimento

cujos benefícios urgem para a afirmação pessoal. A posteridade, se vier, surge em

decorrência.

Devemos, porém, considerar diferenças fundamentais entre Romão e Pestana.

Este último, terá por volta de uns quarenta anos, aquela idade, portanto, em que, as empresas

da juventude ainda não se deparam com as reservas da velhice.
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Mestre Romão, ao contrário, é velho (terá uns sessenta anos) e luta com os limites

impostos pela idade para realizar o sonho de mocidade. A busca pela auto-afirmação dá-se,

pois, em cada um deles, de modo distinto. Para mestre Romão, a composição tenta ultrapassar

os limites da morte.

Se remetermos às três categorias apontadas por Mikhail Bakhtin (apud FARACO,

2001, p. 175-177) para a construção do eu, perceberemos que em Romão Pires prepondera a

do eu-para-mim, em considerável detrimento das duas restantes, a saber, a do eu-para-os-

outros e a dos outros-para-mim.

Para Bakhtin, a construção do eu não pode se dar senão pela interrelação dessas

três categorias, que afirmam a contribuição da interação com o Outro para a constituição da

experiência individual.

A categoria do eu-para-mim, no entanto, por delimitar-se à percepção da

personalidade de si para si, é a única da tríade basilar da construção do Eu em que se pode

pressupor certo negligenciamento da figura do Outro, embora nunca o seu aniquilamento.

Para mestre Romão, a figura do Outro só encontra lugar quando simboliza a

promessa de consagração pela posteridade: “Releu essas notas arrancadas a custo, e não

concluídas. E então teve uma idéia singular: – rematar a obra agora, fosse como fosse;

qualquer coisa servia, uma vez que deixasse um pouco de alma na terra.” (p. 43)

Talvez, trate-se aqui muito mais de deixar um pouco de sua alma na terra, se

errôneo não for atribuirmos mais peso do que teriam os seus excessos de individualismo.

Dessa forma, o Outro se afigura como subterfúgio para a sobrevivência do Eu.

 Romão Pires, que cedo se deliberou à decrepitude, não conta lograr em vida os

méritos da criação. A busca pela concretização de sua obra é o esboço de uma resistência à

extinção pela morte, enquanto lhe asseguraria o prosseguimento dos traços paternais pela

descendência. Porém, desdenhando de tudo o que lhe fosse exterior, subestimou a fluidez
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espontânea dos sons do mundo e das coisas, que sempre anteciparam a sistematização dos

ritmos e inspiraram refinadas partituras.

Essencialmente ligado aos movimentos do coração (do qual, aliás, padece de uma

moléstia crônica), mestre Romão depende do frescor do sentimento como força motriz para a

eclosão de uma emoção a ser comemorada. Esta particularidade de sua personalidade talvez

sirva para justificar nosso estranhamento diante de suas sucessivas tentativas frustradas de

compor, ainda mais se levarmos em conta que, além de grande sabedor de música, mestre

Romão não parece exigir de sua obra nada além do usual: “Não exigia uma peça

profundamente original, mas, enfim alguma coisa, que não fosse de e se ligasse ao

pensamento começado.” (p. 44)

O pensamento começado, por tentar adaptar-se aos moldes da música da tradição

(trata-se aqui de um canto esponsalício, esboçado três dias após a realização de seu

casamento) não pode ser a matéria da música viva e sensível, visto que reprime a

espontaneidade do ato criador para ajustar-se aos padrões convencionais da “boa música”.

O furor da inspiração parece abandoná-lo logo nas primeiras notas, coincidindo

com o esfriamento da novidade do sentimento. Pensamento e sentimento, por não

conseguirem atuar simultâneos, estabelecem um duelo nunca concluído. Daí nasce um

sentimento de melancolia, de perda ou de luto no velho Romão, que não consegue ser

convertido em estímulo criativo.

Vê-se que a crença no mito da melancolia como inspiração, atribuída aos artistas,

não encontra nele razão de ser. Tudo leva a crer que, se pudesse compor, comporia algo em

que pudesse inscrever-se; algo emblemático de um espontâneo motivo interior, e,

preferencialmente, feliz: “Quando a mulher morreu, ele releu essas primeiras notas conjugais,

e ficou ainda mais triste, por não ter podido fixar no papel a sensação de felicidade extinta”.

(p. 42)
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O velho Romão é, assim, uma caixinha de música em potencial. Ousamos

presumir que, se alcançasse compor, tratar-se-ia de uma composição que, adiantando-se no

tempo, antecipasse a vigorosidade da polca ou o rodopiar festivo da valsa.

Sua vocação é a de executar composições sacras de autores consagrados da época,

o que ele faz com extrema habilidade, com uma satisfação intensa, mas efêmera, que surge e

desaparece com a duração da execução.

É mister lembrar, estabelecendo uma relação entre ficção e história, que à época

de mestre Romão, mesmo a espontaneidade religiosa já se submetia aos requisitos da estética

romântica, convertendo-se em atitude figurativa e, não raro, ostensória.

A religiosidade, como um tema sintomático da pendenga de dois séculos, era um

dos mais explorados pela nova estética, exigindo do artista um posicionamento, sem meios-

termos, entre a negação ou a crítica da fé e o fervor religioso:

Quem não conhecia mestre Romão, com o seu ar circunspecto, olhos no
chão, riso triste e passo demorado?  Tudo isso desaparecia à frente da
orquestra; então a vida derramava-se por todo o corpo e todos os gestos do
mestre; o olhar acendia-se, o riso iluminava-se: era outro. (p. 41)

À frente da orquestra mestre Romão parece incorporar outra personalidade,

regendo vigorosamente as missas cantadas como se fossem suas. Ali, realiza o seu “teatro”

musical, põe sua máscara, igualando-se aos grandes nomes na maestria. A obstinada

inclinação pela música compele-o ao arrebatamento. Como em acessos de possessão, a

música instala-se simplesmente. Por instantes, apodera-se dele a satisfação efêmera de usurpar

o lugar do criador. Porém, não se trata ainda da inspiração que traria à luz a obra reclamada

por Romão Pires. Nele, a autêntica inspiração musical parece intimamente vinculada aos

arroubos emocionais próprios das grandes ocasiões, a que sua aridez de velho já não se

permite.
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Se contrapusermos a constituição da subjetividade artística de mestre Romão à do

personagem Pestana, veremos que o primeiro se aproxima mais daquele tipo de subjetividade

aspirada por Machado de Assis para pôr termo no caos que se instituía na arte. O personagem

assinala, na ficção, a requerida procura do artista pelo timbre da originalidade de seu gênio,

embora lhe falte, lamentavelmente, a modesta disponibilidade para buscá-la também fora de

si.

Nesse ponto, Pestana peca por excesso. Sua auto-afirmação busca configurar-se a

partir do espelhamento em fatores da exterioridade. Tão somente por isso é que cultua, como

em um santuário, litografias de compositores clássicos, que funcionam como espelhos onde se

reflete a idealidade da glória. Nele prepondera a categoria bakhtiniana do outro-para-mim,

relacionada ao modo como percebemos o Outro, o que não a torna menos suscetível aos

lapsos de juízo de valor que as demais categorias. Pestana tem sua percepção afetada pela

superestima a um Outro ideal: “Já agora pedia uma entrada de graça, sempre que havia

alguma boa ópera ou concerto de artista; ia, metia-se a um canto, gozando aquela porção de

coisas que nunca lhe haviam de brotar do cérebro.” (p. 376)

A autonegação leva-o a tal ponto que, nos raros momentos em que pensa estar

conseguindo êxito na criação, surpreende-se reproduzindo simplesmente composições de

clássicos consagrados adormecidas em sua memória. Sua inclinação pela imitação faz com

que ele se distancie irreversivelmente do referencial da originalidade.

O fragmento que segue narra o momento em que Pestana descobre essa falta, que

ele considera imperdoável, em sua personalidade artística. A este episódio se segue o da

resolução desesperada do personagem de pôr fim à própria vida, lançando-se à estrada de

ferro, quando a advertência de um guarda faz com que ele recue e desista definitivamente da

idéia:
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Desde logo, para comemorar o consórcio, teve idéia de compor um noturno.
Chamar-lhe-ia Ave, Maria. A felicidade como que lhe trouxe um princípio
de inspiração; não querendo dizer nada à mulher, antes de pronto, trabalhava
às escondidas; coisa difícil porque Maria, que amava igualmente a arte,
vinha tocar com ele, ou ouvi-lo somente, horas e horas, na sala dos retratos.
Chegaram a fazer alguns concertos semanais, com três artistas, amigos do
Pestana. Um domingo, porém, não se pôde ter o marido, e chamou a mulher
para tocar um trecho do noturno; não lhe disse o que era nem de quem era.
De repente, parando, interrogou-a com os olhos.
— Acaba, disse Maria, não é Chopin?
Pestana empalideceu, fitou os olhos no ar, repetiu um ou dois trechos e
ergueu-se.
Maria assentou-se ao piano, e, depois de algum esforço de memória,
executou a peça de Chopin. A idéia, o motivo eram os mesmos; Pestana
achara-os em algum daqueles becos escuros da memória, velha cidade de
traições. (p. 373-374)

Uma observação feita por John Gledson reforça muito bem essa particularidade da

personalidade de Pestana. Segundo o crítico, o anseio de Pestana por compor um réquiem à

moda de Mozart, funda-se em padrões completamente inconsistentes de originalidade, já que

a peça, tendo ficado inacabada por ocasião da morte de seu autor, foi concluída por um de

seus discípulos. (1998, p. 50)

Independente do fato de que este pormenor tenha sido ou não intencional em

Machado de Assis, o lance genial no traçado da personalidade artística de Pestana é

justamente essa busca de se auto-afirmar a partir da imitação de uma imitação.

Machado alude, assim, aos problemas que envolvem o complexo processo da

formação da identidade, antes mesmo que a psicanálise o fizesse, a partir da publicação de A

Interpretação dos Sonhos de Sigmund Freud, em 1899.

Pestana retrata, na ficção, a domesticação da mentalidade artística nacional pelas

conveniências da “autocracia absoluta” européia, o que, segundo Machado, dificultava o

delineamento de uma fisionomia artística própria do Brasil. Talvez por isso Machado tenha

carregado nas tintas ao imprimir no personagem um certo aspecto caricato, como também o

fez com os extremos individualistas de mestre Romão.
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Machado parece apontar para a necessidade do estabelecimento de um equilíbrio

de tudo o que através dos personagens se revela intenso ou grotescamente caricatural. Em

cada um deles parecem soar duas vozes simultâneas, como na arte musical polifônica da fuga;

dois apelos simultâneos, que, por serem contraditórios, geram a dissonância, comprometendo

a manifestação harmoniosa da musicalidade na narrativa e estabelecendo um efeito sonoro

confuso e atordoante na constituição íntima dos personagens.

Romão e Pestana oscilam irresolutos entre os chamamentos do Eu e do Outro. O

descontentamento de si só experimenta breves momentos de moderação quando uma dessas

instâncias da personalidade sobrepuja a outra. Nessas ocasiões Pestana consegue tirar algum

prazer de ouvir suas polcas difundidas pelos “assobios e pela cantarola noturna”. O Outro

resigna-se ao Eu.

Nesses momentos mestre Romão encontra um paliativo para a sua apatia, ao

converter-se magicamente no Outro.

Mas a operação inversa também ocorre. A alternância do Eu e do Outro, em cada

um deles, segue executando um tema em duas vozes. Dessa forma, vemos emergir, nos

referidos contos, a idéia do “duplo”, vale dizer, do duplo ideal, que se revela como uma

versão aprimorada, formulada segundo pretensões de uma personalidade primeira.

Considerando-se que entre o Eu e o Outro, enquanto componentes da complexa

constituição psicológica de uma mesma personalidade, os contornos particularizantes nunca

são claramente definíveis, entenda-se, pois, o Eu como aquela personalidade habitual do(s)

personagem(s), mais objetivamente descrita e materialmente mais delineável por fornecer

traços de sua exterioridade.

Em ambos os protagonistas, o duplo se anuncia na forma de um embate interior

entre dois modelos. Em “Um homem célebre”, A emergência do Outro se revela ameaçadora,
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na forma de uma imagem ampliada em espelho, cujas proporções gigantescas simbolizam a

superioridade inatingível da qual o Eu precisa esquivar-se para não ser sobrepujado.

Assim é que Pestana, tendo admitido sua incapacidade de compor um clássico,

conforma-se ao talento de um Eu resignado e por algum tempo não recorre ao piano senão

para compor suas polcas:

Pestana compôs a primeira obra do contrato. Apesar do longo tempo de
silêncio, não perdera a originalidade nem a inspiração. Trazia a mesma nota
genial. As outras polcas vieram vindo, regularmente. Conservara os retratos
e os repertórios; mas fugia de gastar todas as noites ao piano, para não cair
em novas tentativas. (p. 376)

Em “um homem célebre”, como em “Cantiga de esponsais”, O Outro, como

construto do Eu dos protagonistas, ganha foro de antagonista, pois é revestido de tal

relevância que passa a ter um papel decisivo nos destinos da ação. E isso, de tal forma, que,

em “Um homem célebre”, todo o sentimento de impotência do Pestana compositor decorre da

superioridade imaginária que ele atribui a esse Outro idealizado:

Às vezes, como que ia surgir das profundezas do inconsciente uma aurora de
idéia: ele corria ao piano para aventá-la inteira, traduzi-la, em sons, mas era
em vão: a idéia esvaía-se. Outras vezes, sentado, ao piano, deixava os dedos
correrem, à ventura, a ver se as fantasias brotavam deles, como dos de
Mozart; mas nada, nada, a inspiração não vinha, a imaginação deixava-se
estar dormindo. (p. 370)

Em “Cantiga de esponsais”, o Outro se mantém na condição de antagonista, mas

perde os contornos vilanescos que apresenta em “Um homem célebre”. Digamos que, em

mestre Romão, o Outro detém a face positiva de sua personalidade. Sendo assim, sua

superioridade não é imaginária. Render-se ao Outro seria, para mestre Romão, a condição

necessária para a afloração da espontaneidade tolhida.

No velho mestre, o conflito entre o Eu e o Outro se manifesta na forma de um

embate interior entre duas forças equivalentes e que, por isso, se auto-anulam. Observe-se que

nem o Eu nem o Outro alcançam compor:
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Ah! se mestre Romão pudesse seria um grande compositor. Parece que há
duas sortes de vocação, as que têm língua e as que a não têm. As primeiras
realizam-se; as últimas representam uma luta constante e estéril entre o
impulso interior e a ausência de um modo de comunicação com os homens.
Romão era destas. (p. 40)

A estabilidade psicológica, que proporcionaria aos protagonistas o equilíbrio ideal

para criar, revela-se em assomos intermitentes. Vejamos em “Um homem célebre”:

Começou a obra; empregou tudo, arrojo, paciência, meditação, e até os
caprichos do acaso, como fizera outrora, imitando Mozart. Releu e estudou o
Réquiem deste autor. Passaram-se semanas e meses. A obra, célere a
princípio, afrouxou o andar. Pestana tinha altos e baixos. Ora achava-a
incompleta, não lhe sentia a alma sacra, nem idéia, nem inspiração, nem
método; ora elevava-se-lhe o coração e trabalhava com vigor. (p. 375)

A criação, submetida a ímpetos de inspiração eventuais e passageiros, está fadada

a eternos recomeços, o que a condena à inconclusão – um Tonel das Danaides, de que nos fala

a mitologia. Como na lenda, o trabalho carrega uma acepção punitiva. Todavia, semelhante ao

que ocorre com as mitológicas Danaides, o fim da tarefa, para Pestana, implicaria a ausência

de uma atividade que se tornara, por condicionamento, razão de viver.

Em “Cantiga de esponsais” a obra começada não exige reparos. Seu criador

intenta um remate que lhe faça jus à perfeição das primeiras notas: “O princípio do canto

rematava em um certo lá; este lá, que lhe caía bem no lugar, era a nota derradeiramente

escrita.” (p. 43)

Este lá, que Mestre Romão irá perseguir indefinidamente, revela-se esquivo à

dedicação e ao rigor do método que ele emprega em sua obra. Obra esta que, sendo também o

seu legado, investe-se de uma grandiosidade imaginária, da qual uma combinação

simplesmente harmoniosa das notas musicais parece não dar conta. Assim é que esse lá

também se recobre de uma potencialidade utópica, já que lhe é atribuída a capacidade superior

de irromper o inexprimível.
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Mestre Romão parece idear uma sonoridade intraduzível para pôr termo à sua

infecundidade de autor. Na passagem em que tenta concluir o esboço de seu canto

esponsalício, as notas se sucedem caoticamente. A dissonância é flagrante, pois o arranjo das

notas no papel sugere a descontinuidade do ritmo. A dispersão dos sons, representada pelo

pontilhado das reticências, dão à própria leitura um tom desentoado e maçante:

Sentou-se ao cravo; reproduziu as notas e chegou ao lá...
— Lá, lá, lá...
Nada, não passava a diante. E contudo, ele sabia música como gente.
Lá, dó... lá, mi... lá, si, dó, ré... ré... ré...

Porém, ao fim percebe que a tão pretendida obra, que ele imaginava existir

exclusivamente em seu íntimo, surge fora do seu domínio, no improviso de uma terceira voz

que inesperadamente se anuncia na narrativa. É sintomático o fato de que Mestre Romão

venha a morrer em seguida. A um só tempo, ele vê cair por terra a faculdade inédita que se

delegava e os louvores póstumos que ela lhe asseguraria.

Embora seja comum a ambos os protagonistas o desejo pelo laurel da posteridade,

este também se configura em cada um deles de forma particular. Pestana, ainda jovem, parece

querer experimentar, de imediato, não a fama, que já tem segura, mas o enlevo de ver-se

incluído no rol dos autores clássicos, já consagrados e cultuados por uma elite de gosto

refinado, embora cada vez mais reduzida. O desafio que toma para si reflete a busca de uma

exclusividade que a vocação da “música fácil”, como ele denomina, não é bastante para

oferecer.

Olhando pelo lado positivo, temos que, pelo menos, o nosso Pestana não vê a

música como mera fonte de benefício material, o que, em parte o reconcilia com a visão

crítica do Machado de Assis empírico. Todavia, mesmo afastado da turba de mercadores do

templo da arte, Pestana não realiza plenamente o plano teórico de Machado. Há nele, como

em mestre Romão, o abandono da espontaneidade artística (essencialmente pretendida pela
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crítica machadiana) para a deliberada adoção das concepções artísticas de outrem, prática a

que Machado atribuía a orfandade nacional no âmbito das artes.

Machado serve-se de sua escritura como instrumento para operar o desnudamento

da problemática situação do artista do seu século. Reivindicava, assim, abertamente, um

redimensionamento moral e intelectual da mentalidade artística e, a partir disso, uma

reeducação do público. Consciente das limitações dos textos escritos, que por exigirem o

cálculo da análise são suscetíveis à distorção da lógica, ele apontava para a eficácia que a

linguagem viva e palpável do teatro apresenta para a observação da “verdade nua e crua”.

Dessa forma, apelou para a fórmula de juntar ao texto propriedades da arte

dramática, viva, movente e imediata. Seus contos e romances configuram-se como uma

espécie de demonstração prática de suas concepções críticas, ao narrar, em decurso, as

implicações dessa subserviência do artista a padrões estrangeiros de comportamento, que

decorrem em uma prática artística inevitavelmente artificial.

 Machado conciliou, assim, em sua produção contística e romanesca, as

propriedades fundamentais do texto e do teatro como veículo para a emancipação de espírito

artístico: “De um lado a narração falada ou cifrada, de outro a narração estampada, a

sociedade reproduzida no espelho fotográfico da forma dramática.”

É o que, em linhas gerais, Machado inscreve de modo mais evidente no contexto

ficcional de contos como “Um homem célebre”, “Cantiga de esponsais” e “O machete”. Em

“Trio em lá menor”, “Terpsícore” e “Marcha fúnebre”, com proveito ainda da configuração

teatral, essas implicações do social sobre a disposição espiritual do indivíduo ampliam-se da

esfera do estritamente artístico e alcançam a dimensão do humano, do universal.

Podemos aqui apontar mais um traço de afinidade entre a escritura machadiana e o

espetáculo contemporâneo da performance art, no que concerne ao desvelamento de fatos

obscurecidos da realidade aparente. Ao espectador da performance é propositalmente
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mostrado o esquema técnico que visa a dar à cena a ilusão de realidade. Dessa forma, as

engrenagens mecânicas e os artifícios artísticos, que são convencionalmente ocultados do

público para não interromper a impressão de verossimilhança, são deliberadamente incluídos

como elementos cênicos e apresentam-se em ação, revelando lances do making of do processo

da representação.

A literatura machadiana semelha uma intrusão do público aos mecanismos de

bastidor. Também nela há esse convite ao leitor / espectador para que atue no processo de

desmascaramento dos esquemas ilusionistas da cena, que pactuam com o estabelecimento da

farsa.

É deste modo que a ficção machadiana vai absorvendo elementos do real, para

depois devolvê-los à posteridade de forma que, a cada busca, o leitor possa recuperar não

apenas os traços próprios de uma época, mas também do modo singular como o autor

imprime traços da História no universo ficcional.
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TERPSÍCORE
E A PERSPECTIVA DINÂMICA DO OLHAR MACHADIANO

Não se sabe a motivação particular que levou Machado de Assis a recorrer a um

mesmo título em duas de suas obras: “Terpsícore” – título do conto de 1886, que se repete

num fragmento de Esaú e Jacó, romance de 1904.

Machado teria, neste caso, valido-se de um procedimento literário que Michel

Butor, no texto Balzac e a Realidade da obra Repertório (1959, p. 87-101), aponta como

marcadamente balzaquiano, e a que ele denomina “princípio da volta”.

 Trata-se, em linhas gerais, de uma leitura da Comédia Humana de Balzac,

objetivando analisar qual a funcionalidade que teria, para a obra deste autor, a recorrência à

aparição repetida de certos personagens em romances diferentes.

Butor, que vê na prática de Balzac “a vantagem de provocar uma multiplicação e

uma exploração quase automáticas das estruturas romanescas”, nos informa sobre as

implicações do uso dessa técnica literária na configuração conjunta da obra balzaquiana e, por

extensão, da obra de todo autor que se proponha a usar da técnica como recurso:

(...) cada uma das obras particulares vai abrir-se para outras obras, as
personagens que vão aparecer em tal ou tal romance não ficarão nele
encerradas, elas remeterão a outros romances nos quais encontraremos a seu
respeito informações complementares. (op. cit. p. 91)

Vale ressaltar que Machado de Assis também fez uso dessa técnica literária

quando fez reaparecer no Memorial de Aires, de 1908, o personagem Aires de Esaú e Jacó.

Ou, ainda, quando resgata dez anos depois das Memórias Póstumas de Brás Cubas, o

personagem Quincas Borba para protagonizar o romance homônimo.

Na contemporaneidade, o semioticista Umberto Eco, em Seis passeios pelos

bosques da ficção (1994, p. 132), aborda as conseqüências que a técnica da aparição repetida
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de um personagem traz para o processo de recepção da obra. Com base na abordagem de Eco,

podemos concluir que as repetidas aparições de um tipo ficcional em narrativas diversas

acabam por torná-lo tão familiar que ele acaba como que materializado, chegando mesmo a

adquirir foro de cidadania no mundo real.

No caso particular de Terpsícore, trata-se de uma presença abstrata elevada à

categoria de existência pelo poder de atuação que exerce sobre os destinos da narrativa,

embora, tanto no conto como no romance, a presença da deusa mitológica se faça incidir na

matéria narrada através de seu atributo: a dança. Veremos que nem o conto nem o fragmento

de romance passam impunes à atuação dessa “presença ausente”.

No conto, a figura mítica de Terpsícore, como se recuperasse o acento místico de

suas origens mitológicas, parece interferir – como faziam os deuses da antiguidade pagã

acerca dos destinos dos homens – nas ações mais elementares do casal protagonista.

No romance, a exaltação à deusa dá-se através de asserções poéticas à dança.

Todavia, notemos que paralelo a esse discurso, de tom acentuadamente laudatório, coexiste o

comentário essencialmente crítico. O culto à arte da dança, tomado pelo narrador como

referencial de bom gosto e de autêntica espiritualidade, apresenta-se como contrapartida a

certas lacunas morais dos personagens.

Dessa forma, o culto à arte de Terpsícore, produto de uma devoção particular do

narrador, tem, na narrativa, o peso de um critério avaliativo da índole individual. Daí a nota

pouco benevolente da descrição de certos personagens, como, por exemplo, da mãe da

protagonista Flora, Dona Cláudia, em quem o narrador acusa, em tom de sutil reprimenda,

uma natural falta de sensibilidade artística para o espetáculo da dança.

Revertendo o discurso em favor de si mesmo, o narrador do romance acresce que,

mesmo passados os anos de mocidade, permanece adepto desta arte que ainda o acompanha

na forma de um “prazer dos olhos”. Bem ao seu modo, ele se exclui da superfluidade dos
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convivas dos bailes da Corte, os quais, a pretexto de prestigiar os “meneios de Terpsícore”,

freqüentavam essas ocasiões mais como um fato político.

Machado de Assis poderia, para uma economia do discurso, realçar, de modo

sucinto, a futilidade do caráter Dona Cláudia, que é, ao fim, em que se resume a nota irônica

do capítulo, mas o discurso se pretende um maior alcance.

 Não é infundado que o leitor pressinta ali o estereótipo de uma época, embora o

acento historiográfico seja relegado quando o autor, de repente, envereda pela poeticidade do

discurso, dando maiores relevos ao assunto, relativamente menos significativo, do baile

imperial.

Dessa forma, aquilo que poderia ser um apontamento ordinário é, às vezes,

entremeado de alusões poéticas, como na seguinte passagem, onde se assinala uma apologia à

dança:

Não é que ainda dançasse [Dona Cláudia], mas sabia-lhe bem ver dançar os
outros, e tinha agora a opinião de que a dança é um prazer dos olhos. Esta
opinião é um dos efeitos daquele mau costume de envelhecer.  Não pegues
tal costume, leitora.  Há outros, também ruins, nenhum pior, este é o
péssimo. Deixa lá dizerem filósofos que a velhice é um estado útil pela
experiência e outras vantagens.  Não envelheças, amiga minha, por mais que
os anjos te convidem a deixar a primavera; quanto muito, aceita o estio. O
estio é bom, cálido, as noites são breves, é certo, mas as madrugadas não
trazem neblina, e o céu aparece logo azul.  Assim dançarás sempre. (ASSIS,
1977, p. 69)

A recorrência à presença mítica funciona aqui como recurso artístico de

resistência aos perigos de uma prosa árida.

Em “Tepsícore”, o conto, o sentimento estético machadiano aparecia algo diverso

daquele expresso no romance de depois, onde a dança “é antes um prazer dos olhos que dos

pés”. No conto, dança surge afastada dos ambientes pouco oxigenados dos salões solenes. Sua

forte presença no enredo aparece na forma de uma imagem a que o narrador constantemente

recorre, tomando assim a proporção de um leitmotiv. Procedimento semelhante àquele mais
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tarde utilizado pelo narrador do romance Dom Casmurro, cuja ênfase dada aos olhos da

esposa Capitu sinaliza para a sua decisiva importância na configuração do enredo.

A indeterminação temporal do conto funciona como indicador de uma fissura do

tempo, que tanto pode remontar a manifestações da dança nos espaços de domínio público,

nos avanços da segunda metade do século XIX, como remeter às origens desta arte na Grécia,

devido à atmosfera mitológica que se estabelece a partir da evocação do título.

Na narrativa, Terpsícore, deusa da dança, afirma-se na forma abstrata de uma

“presença ausente”, como nas cerimônias rituais da Grécia, onde o executante da dança

incorporava a divindade ou a representava através da demonstração de algum de seus

atributos.

Em introdução ao referido conto machadiano o crítico Davi Arrigucci Jr. teria

alertado para a dimensão musical da narrativa:

(...) o desenvolvimento narrativo é administrado com economia, passos leves
e admirável precisão pelo narrador, funcionando como um espectador
neutro, para quem a arte de compor o conto se colocasse ela própria sob o
signo da dança. (apud ASSIS, 1996, p. 12).

Arrigucci Jr. reitera o clima musical da obra – que ele define, em posfácio, como

um “continho feito dessa poesia ligeira associada à musa da dança” – quando faz uso da

terminologia da música para designar manifestações dinâmicas de elementos da narrativa (são

nossos os grifos da citação): “Aqui o dinheiro continua presente em baixo contínuo ou em

surdina8, como convinha ao olhar sutil do escritor (...)” (op. cit. p. 15). Dessa forma,

elementos aparentemente acessórios vão revelando a sua relevância fundamental para os

destinos da história.

8 Em baixo contínuo e em surdina são termos musicais para designar partes instrumentais de uma
composição tocadas sem interrupção durante toda uma peça musical, servindo-lhes ininterruptamente
de “música de fundo”.
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Não fosse a escassez de trechos cantados pelos protagonistas, “Terpsícore”

poderia figurar como uma espécie de roteiro de um drama musical, embora o brilho

coreográfico, próprio deste gênero, se mantenha em toda a narrativa.

Todavia, os entremeios de algumas cenas, onde há sempre pretexto para a

evocação da dança, parecem sugerir a introdução, na narrativa, do divertissement 9, como em

um espetáculo teatral.

Há, entretanto, uma passagem na qual um improviso de canto e dança chega

mesmo a aproximar-se da idéia convencional de drama musical:

(...) estava pensando naquele corpo que Deus lhe deu a ela... Glória torcia-se
na cadeira, rindo, tinha muitas cócegas; ele tirou as mãos, e lembrou-lhe o
acaso que o levou uma noite a passar pela rua da Imperatriz, onde a viu
dançando, toda dengosa. E, falando, pegou dela pela cintura e começou a
dançar com ela, cantarolando uma polca; Glória, arrastada por ele, entrou
também a dançar a sério, na sala estreita, sem orquestra nem espectadores.
(p. 340)

O Casal, Porfírio e Glória, como nos dramas românticos, sofre com as

adversidades impostas pela vida. A esposa, resignada, parece conduzir a ação nas primeiras

cenas. Prestes a serem despejados da casa de aluguel, ela aposta nos desígnios do acaso para a

mudança da situação em que se encontram, acabando mesmo por conseguir moderar os

acessos de desespero do marido. De fato, coincidências bem providenciais vão interferir na

mudança do quadro, levando o enredo, às vezes, às raias da comédia, como se uma

intervenção mística de repente se pronunciasse quando todos os recursos terrenos parecem já

faltar ao casal.

A impulsividade, que marca o caráter de Porfírio, faz com que ele ouse gastar

parte do escasso salário na compra de um bilhete de loteria cuja combinação dos números dá-

lhe uma premonitória sensação de sucesso. Assim é que o personagem, tomado pela esperança
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comum a todo aquele que se arrisca em lance de sorte, vai soltando blefes de otimismo que,

ao fim, se revelam como presságios de um acontecimento que logo se configura: “De tarde,

perguntou rindo à mulher o que é que ela lhe daria se ele lhe trouxesse naquela semana um

vestido de seda.” (p. 339).

Ou, ainda, quando retruca a descrença da mulher na possibilidade de obter o

presente:

Sim, mas Deus às vezes também se lembra da gente; enfim, não podia dizer
mais nada. Ficasse ela certa de que tão depressa as coisas... Mas não; depois
falaria. Calava-se por superstição; não queria assustar a fortuna.” (p. 339-
340)

Porfírio é um tipo criado por Machado para pôr em xeque os princípios lógicos da

racionalidade que Glória parece encarnar. Há no personagem um risível e indelével princípio

de realeza, como um estigma pessoal tacitamente proposto pelo batismo, que é o que Davi

Arrigucci nos faz presumir quando associa ao nome do personagem “a púrpura real, a

riqueza” (apud ASSIS, 1996, p. 15), ou o que o narrador deixa claro quando acusa no

personagem “uma saudade de coisas que não conhece, de uma vida lustrosa e fácil, toda

alagada de gozos infinitos...” (p. 338)

Soma-se a isso a alusão mitológica do seu nome, que confere ascendência divina à

condição de mortal: Porfírio é também o nome de um dos gigantes mitológicos, filho de Géia

(a Terra) e do sangue de Urano (o céu), dois elementos primordiais.

Conta a mitologia que os gigantes, mortais muito difíceis de abater, só pereceriam

sob golpes simultâneos de um deus e um mortal. Tendo sido condenados a viver nas

profundezas da Terra, odiavam os deuses, com quem viviam em eterno conflito. Porfírio foi

morto por Zeus e Héracles, durante o combate com os olímpicos.

9 Do Francês: divertimento – pequeno bailado que faz parte de um espetáculo ou fragmento de um
bailado (ELLMERICH, 1998, p.171).
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O Porfírio machadiano seria assim um tipo em que se insinua uma versão

conciliatória entre deuses e mortais em um mesmo personagem.

No início da narrativa, que começa in media res, ainda o temos desanimado, face

aos problemas financeiros que se acumulam, sem cogitar da surpresa que o aguarda. O

modesto ofício de marceneiro não daria conta de um quadro de tão difícil reversão.

Entretanto, a partir daí, a narrativa, descontadas algumas passagens de reminiscências do

narrador, evolui rapidamente para o clássico “final feliz”. Um final, aliás, sem promessa de

um definitivo “e foram felizes para sempre”, mas o desfecho de uma situação, de um recorte

de vida, onde a dança representa a brevidade de um “hiato esplêndido na velha noite do

trabalho sem tréguas”.

A cena inicial, em que a esposa gentilmente persuade o marido a levantar-se para

mais um dia difícil, anuncia-se como que a metáfora de um convite a um bailado, à dança do

cotidiano, que, nas palavras de Arrigucci Jr., (op. cit. p. 13) manifesta-se sob “o embate

nuclear entre o desejo e a falta, que marcará com seu ritmo dúplice a vida do casal”:

Glória arredou de cima de si a colcha de retalhos, procurou com os pés as
chinelas, calçou-as, e levantou-se da cama; depois, vendo que o marido ali
ficava na mesma posição, com a cabeça entre os joelhos, chegou-se a ele,
puxou-o por um braço, dizendo-lhe carinhosamente que não se amofinasse,
que Deus arranjaria as coisas. (p. 335)

A narrativa, neste ponto, abre espaço para as reminiscências de Porfírio, saudoso

da ocasião em que conhecera a esposa. A dança, sempre presente na vida do casal, fora

pretexto suficiente para que se enamorasse dela logo no primeiro encontro:

Glória tinha as feições irregulares e comuns; mas o riso dava-lhe alguma
graça. Nem foi pela cara que ele se enamorou dela; foi pelo corpo, quando a
viu polcar, uma noite, na Rua da Imperatriz. Ia passando, e parou defronte da
janela aberta de uma casa onde se dançava. (p. 336)

A partir daí, Glória representará o fascínio que marca uma etapa de desmesuradas

investidas financeiras de Porfírio na arte da sedução. A paixão anuncia-se como embriaguez
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que suplanta os princípios da previdência. Daí que se presuma um certo aspecto perdulário do

personagem, o que nos possibilita associá-lo a pelo menos dois tipos de consumistas

descomedidos  criados por  Machado de Assis em contos anteriores: o Camilo Seabra de “A

parasita azul” (1873) e o Gonçalves de “Vinte anos!Vinte anos!” (1884).

A semelhança, no entanto, é tênue. Camilo e Gonçalves são abastados,

desnecessitados, por isso, de maiores cautelas com desperdícios financeiros. Ambos, afeitos

ao consumismo inconseqüente, são exemplares da classe aristocrática ascensa, cujo

aprimoramento pessoal exigia o deslocamento para o meio intelectual europeu, onde, longe da

supervisão dos pais, o dispêndio em aquisições fúteis era apenas um dos avatares do

deslumbre da liberdade provisória.

Porfírio, ao contrário, é operário, e só à custa de algum sacrifício financeiro

consegue a realização de pequenos caprichos ligados ao seu feitio festivo e dado à

ostensividade. Seu conceito para as grandes ocasiões é que “devem perdurar na memória de

todos, e servir de termo de comparação para as outras festas do bairro, ou de pessoas

conhecidas”. Dessa forma é que, apesar do débil salário, não se poupa medidas que, ao fim,

revelam-se extravagantes demais diante de suas posses:

Naturalmente, apagadas as velas e dormidos os olhos, a realidade empolgou
o pobre marceneiro, que a esquecera por algumas horas. A lua-de-mel foi
como a de um simples duque; todas se parecem, em substância; é a lei e o
prestígio do amor. A diferença é que Porfírio voltou logo para a tarefa de
todos os dias. Trabalhava sete e oito horas numa loja. As alegrias da primeira
fase trouxeram despesas excedentes, a casa era cara, a vida foi-se tornando
áspera, e as dívidas foram vindo, sorrateiras e miudinhas, agora dois mil-réis,
logo cinco, amanhã sete e nove. (p. 338)

Porfírio tem a particularidade de investir no sonho. Seu temperamento festivo

reduz-se a um dado básico, como qualquer função orgânica, fisiológica. Para ele, o dinheiro,

mesmo escasso, parece não ter razão de ser se posto a serviço apenas dos princípios

elementares da sobrevivência. Há um trecho do conto que ilustra esse traço particular do
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personagem. Trata-se da ocasião em que, tendo ele saldado as dívidas graças ao dinheiro

ganho na loteria, comunica à esposa o desejo de realizar um pagode, atitude à qual a mulher

se opõe, por pressentir nisso uma ameaça às reservas de dinheiro que lhes garantiriam

segurança financeira por algum tempo:

Glória opôs-se logo, instou, rogou, zangou-se; mas o marido tinha
argumentos para tudo. Contavam eles com esse dinheiro?  Não; podiam estar
como dantes, devendo os cabelos da cabeça, ao passo que assim ficava tudo
pago, e divertiam-se. Era até um modo de agradecer o beneficio a Nosso
Senhor. Que é que se levava da vida? Todos se divertiam; os mais reles
sujeitos achavam um dia de festa; eles é que haviam de gastar os anos como
se fossem escravos?  (p. 342)

Desde a realização do seu casamento esse traço de temperamento já se fazia

evidente. O ensejo despertou-lhe a febre da ostensividade e o levou à contração de uma dívida

que se revelaria impagável, não tivesse sido perdoada pelo credor no leito de morte:

Tratou das bodas. A futura sogra propôs-lhe que fossem a pé para a igreja,
que ficava perto; ele rejeitou a proposta com seriedade, mas em particular
com a noiva e os amigos riu da extravagância da velha: uma coisa que nunca
se viu, noivos, padrinhos, convidados, tudo a pé, à laia de procissão; era caso
de levar assobio. Glória explicou-lhe que a intenção da mãe era poupar
despesas. Que poupar despesas?  Mas se num dia grande como esse não se
gastava alguma coisa, quando é que se havia de gastar?  Nada; era moço, era
forte, trabalho não lhe metia medo. Contasse ela com um bonito coupé,
cavalos brancos, cocheiros de farda até abaixo e galão no chapéu. (p. 337)

A partir da aparição de Glória, Porfírio parece agir sob um arrebatamento que, ao

mesmo tempo em que desperta a face estróina de sua personalidade, também a justifica.

Glória surge como um avatar de ninfa, cuja proximidade, fascinante e perigosa, parece

arrastá-lo para a condição de um nymphóleptos, termo grego a que Roberto Calasso (2004, p.

28) recorre para designar o ser “capturado pelas ninfas”.

A esse olhar extático, Glória parece representar a beleza em estado bruto, onde o

espírito dionisíaco do personagem encontra campo fértil para o espetáculo do ornamento; a
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matéria-prima a partir da qual os acréscimos seu espírito ostensório pode afirmar-se com

“olhos de autor”:

E mirando a mulher, com olhos derretidos, despia-lhe o vestido de chita,
surrado e desbotado, e substituía-o por outro de seda azul, — havia de ser
azul, — com fofos ou rendas, mas coisa que mostrasse bem a beleza do
corpo da mulher... E esquecendo-se, em voz alta:
— Corpo como não há de haver muitos no mundo. (p. 340)

— Deixa disso, Porfírio. Que vestido, o quê? Pobre não tem luxo. Bota o
dinheiro na Caixa.
— O resto boto; mas o vestido há de vir. Não quero mulher esfarrapada.
Então, pobre não veste? Não digo lá comprar uma dúzia de vestidos, mas
um, que mal faz? Você pode ter necessidade de ir a alguma parte, assim mais
arranjadinha. E depois, você nunca teve um vestido feito por francesa. (p.
341-342)

Mais tarde perceberemos que os princípios previdentes da esposa serão demolidos

pelos argumentos do marido. E aqui encontramos nova possibilidade de aproximação com o

mito dionisíaco. Contam as narrativas mitológicas que Ariadne, tendo perdido a seu amado

Teseu, logo suplantou o luto diante da exuberância do assédio de Dionísio, que no ato da

conquista presenteou-a com um diadema de ouro. Também Porfírio recorrerá ao suborno

galanteador, diante do qual os princípios racionais da esposa vão sendo, se não suplantados,

mas relegados a segundo plano:

Glória ainda opôs resistência ao vestido; mas era mulher, cedeu ao adorno e
à moda. Só não consentiu em mandá-lo fazer. O preço do feitio e o resto do
dinheiro deviam ir para a Caixa Econômica. (p. 342)

Chegou o dia [do pagode]. Glória, iscada da febre do marido, vaidosa com o
vestido de seda, estava no mesmo grau de entusiasmo. Às vezes, pensava no
dinheiro, e recomendava ao marido que se contivesse, que salvasse alguma
coisa para pôr na Caixa; ele dizia que sim, mas contava mal, e o dinheiro ia
ardendo... (p. 343)

Como ocorria aos deuses pagãos, o amor em Porfírio traz, desde as primeiras

manifestações, uma certa conotação de carnalidade. No momento em que conhece Glória, ele

parece enxergá-la através de tomadas cinematográficas metonímicas do corpo em movimento,
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como se os olhos percorressem “em saltos” o corpo de Glória, relegando o todo às partes e

atentando para o acento sensual da cena. Da impressão momentânea desse olhar de superfície

nascerá o caso de amor do casal.

O olhar machadiano faz uso, na narrativa, de uma técnica, mais tarde explorada

pelo cinema, que é a incursão metonímica, a apresentação fragmentada do objeto em foco ou

o realce de partes dele:

Da rua, Porfírio cravou nela uns olhos de sátiro, acompanhou-a em seus
movimentos lépidos, graciosos, sensuais, mistura de cisne e de cabrita. Toda
a gente dava lugar, apertava-se nos cantos, no vão das janelas, para que ela
tivesse o espaço necessário à expansão das saias, ao tremor cadenciado dos
quadris, à troca rápida dos giros, para a direita e para a esquerda. (p. 336)

O potencial descritivo das palavras favorece a visualização da cena, como se, de

repente, ocorresse uma coincidência entre as perspectivas do olhar do leitor e o de Porfírio ou,

ainda, um afunilamento do ângulo de observação do leitor, que até então retinha a totalidade

da cena, para a relevância do detalhe.

A combinação de elementos dos códigos escrito e visual, ao mesmo tempo em que

acentua o apelo imagético da descrição, estabelece a metadiscursividade, apontando para a

possibilidade de um redimensionamento do processo da escritura.

A passagem do conto que contempla figuras mitológicas como o cisne e o sátiro

(este último com uma forte conotação sexual), sugere, pelo forte apelo visual das figuras, um

certo erotismo, na dança de Glória, ou no modo de apreciação de Porfírio, se considerarmos a

carga lúbrica que a época emprestava aos movimentos da polca. O próprio Machado de Assis

(apud ELLMERICH, p. 122) assim a descreve:

É simples, quatro compassos
E muito saracoteio.
Cinturas presas nos braços,
Gravatas cheirando a seio.
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Convém lembrar que na ficção machadiana também se alude à sensualidade

própria da polca, o que empresta a este gênero musical um aspecto até certo ponto

depreciativo: na narrativa de “Um homem célebre”, por exemplo, o personagem Pestana

atribui o caráter lúbrico dos movimentos da polca a uma exigência própria deste tipo de

composição (cf. ASSIS, 1998, p. 375).

Podemos presumir que disso decorra um quê de libertinagem que se insinua no

comportamento de Glória, que a retira do lugar-comum do estereótipo de uma época,

aproximando-a da dúplice natureza das ninfas mitológicas: “medium onde as divindades e os

aventureiros se encontram”, segundo Roberto Calasso (op. cit. p. 27-29), figura na qual, ainda

segundo o autor, consiste a própria matéria da literatura: “Toda vez que aparece a ninfa, vibra

aquela matéria divina que se plasma nas epifanias e se estabelece na mente, aquela pujança

que precede e sustenta a palavra”.

Não havendo, na narrativa, indicação explícita de tempo, a atmosfera do conto nos

remete aos tempos áureos da polca e de outros ritmos populares que tomavam as ruas do Rio

de Janeiro em fins do século XIX. Note-se que, a habilidade da dança, como um critério

valorativo da época, conciliava-se de tal forma a uma inclinação espiritual do protagonista

que a falta de domínio das técnicas desta arte chegava a representar, para ele, uma falha na

formação pessoal que tinha de ser sanada:

Antes, porém, de casar, logo depois de começar o namoro, Porfírio tratou de
preencher uma lacuna da sua educação; tirou dez mil-réis mensais à féria do
oficio, entrou para um curso de dança, onde aprendeu a valsa, a mazurca, a
polca e a quadrilha francesa. Dia sim, dia não, gastava ali duas horas por
noite, ao som de um oficlide e de uma flauta, em companhia de alguns
rapazes e de meia dúzia de costureiras magras e cansadas. Em pouco tempo
estava mestre. (p. 336-337)

       Veja-se que, a partir da citação, torna-se possível também a reconstituição de um

traço de época, quando a dança, como imperativo da moda, chegara às camadas sociais mais

pobres.
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Quando associamos, neste trabalho, o fazer machadiano à montagem de um

esquema operístico, consideramos o termo “ópera” na sua acepção etimológica, de opus, do

latim, cujo significado, “obra”, implica trabalho e elaboração. O drama do escritor diante da

página em branco consiste em transportar, para ela, a máxima fidelidade da cena que é

mentalmente concebida, pois é a perspectiva do seu olhar que o quadro estático da página irá

retribuir ao leitor.

Segundo o romancista francês Michel Butor, a estaticidade na descrição de uma

passagem, ou o movimento que ela possa evocar, dependem da intervenção de um olho

observador. Assim, se o olhar é imóvel e passivo, teremos passagens equivalentes a

fotografias; se em movimento e atividade, teremos filme ou pintura. (1959, p. 42-43)

 Podemos presumir que é este último modo de olhar que melhor se adapta àquele

adotado por Machado de Assis ao compor “Terpsícore”. Todavia, a escolha da dança, como

tema, concorre decisivamente para um reforço da dinamização da narrativa. Isso porque a

dança, que na escritura é ainda poesia muda, consiste, por uma natural relação de causa e

efeito com a música, na especialidade evocatória do som. Isso concorre para que, no processo

de visualização da cena, haja sempre – embora que às vezes de modo indeterminado - um

vislumbre de musicalidade.

Machado de Assis, entretanto, poupa ao leitor qualquer possível trabalho de

composição de ritmo, quando define, para as passagens com dança, uma polca como música

de fundo. Há, portanto, na narrativa, uma música diegética, de aparição intermitente,

incidental, que pontua os momentos de quebra da atmosfera dramática do enredo. Essas

passagens possuem a nítida força representativa da “fuga da precariedade da existência”, ou

ainda, de “um vôo a um outro mundo, a um outro nível de percepção onde se pode encontrar

forças capazes de modificar a realidade”, característica a partir da qual Calvino (op.cit. p.39)

justifica a necessidade do critério da “leveza” para a literatura.
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Por outro lado, é ainda Calvino que afirma a impossibilidade de se conhecer a

leveza sem que se conheça primeiro o peso das coisas. Há, na narrativa de “Terpsícore”,

momentos dramáticos, cujo peso é suplantado nesses momentos de fuga ao insustentável peso

de viver.

Dizia Nietzsche, na sexta parte de O Nascimento da Tragédia, que a separação

abismal entre o mundo da realidade cotidiana e o da realidade dionisíaca estabelece-se graças

ao elemento letárgico que se produz com o êxtase do estado dionisíaco e sua aniquilação dos

obstáculos da existência. A esse estado de letargia alternam-se os momentos de náusea,

provocados pelo retorno da realidade cotidiana à consciência.

Na narrativa machadiana, mesmo a linguagem escolhida para abordar esses dois

níveis de representação da realidade sofre alterações consideráveis. Segundo a presença ou

não das pontuações interjetivas, que dão a nota dramática de algumas cenas, as passagens vão

se revelando mais ou menos intensas, nunca em repouso. Daí que o silêncio não encontre

razão de ser na intercalação entre as passagens, onde uma é tanto mais leve quanto mais peso

tiver a outra, como se a linguagem imitasse a sucessão de altos e baixos que acompanham a

vida do casal.

Machado, que em 1872, definia, pela boca do personagem Luís Batista do

romance Ressurreição, a vida como “uma ópera bufa com intervalos de música séria”, dava-

nos agora o quadro reverso. Daí que a linguagem machadiana ganhe em intensidade quando

reserva, para os momentos de “música séria”, na narrativa de “Terpsícore”, sobressaltos

sonoros muito próximos dos acentos dramáticos na música: “(...) Diabo! tanta despesa! Conta

em toda a parte! é a venda! é a padaria! é o diabo que os carregue. Não posso mais. Gasto

todo o santo dia manejando a ferramenta, e o dinheiro nunca chega. Não posso, Glória, não

posso mais”. (p. 338)
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Esse procedimento literário, que nem sempre pode ser interpretado como

intencional no autor, está, por outro lado, diretamente vinculado, em maior ou menor grau, à

sua busca consciente pelo máximo poder de expressão da linguagem de que ele faz uso para a

representação de um quadro mental. Note-se, na passagem citada, como a progressão

descendente das palavras, ao fim da fala do personagem, dá a exata medida do seu desalento.

Em música, essas variações ajudam igualmente a transmitir mudanças de estado de espírito.

Na citação a seguir, transcrevemos, com grifo nosso, o trecho no qual o acento

dramático na linguagem revela-se na intromissão da voz em primeira pessoa em meio ao

discurso do narrador, denotando um aumento súbito da intensidade da fala como faria a

introdução de um sforzando na música para expressar a alteração de ânimo de um

personagem:

Comeu às pressas, e saiu, quase sem responder aos beijos da mulher. Vai
tonto, sem saber que faça; as idéias batem-lhe na cabeça à maneira de
pássaros espantados dentro de uma gaiola. Vida dos diabos! tudo caro!
tudo pela hora da morte!  E os ganhos eram sempre os mesmos. Não sabia
onde iria parar, se as coisas não tomassem outro pé; assim é que não podia
continuar. (p. 338)

Michel Butor dirá, sobre a introdução dos dados da música no romance (e, por

extensão, em toda produção em prosa), que se trata de um procedimento que, fundado na

empiria da realidade humana, tornar-se-ia método para a escritura nos grandes romancistas, os

quais, ainda segundo ele, põem-se como instrumento “por meio do qual o acesso das coisas à

palavra vai acontecer” (1959, p. 38-40):

(...) Se o romance quer dar uma representação mais ou menos completa da
realidade humana, dar-lhe sua própria imagem, e portanto agir sobre ela de
modo efetivo, é preciso que ele nos fale de um mundo onde não somente
pode produzir-se o advento da música, mas onde ele é inevitável, que ele nos
mostre como os momentos musicais de certas personagens: audição, estudo,
ou mesmo composição, ligam-se ao resto de sua existência, mesmo que elas
disso não se apercebam.
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Tal procedimento anuncia-se na escritura através de indicações de movimento que

passam a requerer do leitor uma espécie de generosa disponibilidade dos sentidos da audição

e da visão para a configuração de espaços dinâmicos na narrativa. A própria narrativa parece,

com o inesperado dos fatos, imitar a seqüência evolutiva de uma dança. Assim, o enredo parte

do repouso, metaforizado pela apatia inicial de Porfírio e Glória ante as dificuldades

financeiras, passando por alterações de ritmo e de movimento, muitas vezes súbitas, como no

lance decisivo do prêmio da loteria, para chegar à iminência do cansaço, na sonhada festa do

casal:

Dançaram muitas vezes, um com o outro, e a opinião geral é que ninguém os
desbancava; mas dividiam-se com os convidados, familiarmente. Deram três,
quatro, cinco horas. Às cinco havia um terço das pessoas, velha guarda
imperial, que o Porfírio comandava, multiplicando-se, gravata ao lado,
suando em bica, concertando aqui umas flores, arrebatando ali uma criança
que ficara a dormir a um canto e indo levá-la para a alcova, alastrada de
outras. E voltava logo batendo palmas, bradando que não esfriassem, que um
dia não eram dias, que havia tempo de dormir em casa. (p. 343)

Chegando à extenuação anunciada ao fim da narrativa: “Então o oficlide roncava

alguma coisa, enquanto as últimas velas expiravam dentro das mangas de vidro e nas

arandelas”. (p. 344)

Em “Terpsícore”, a introdução do elemento mítico numa situação cotidiana

reforça o status dramático, favorecendo o estímulo à fantasia. A presença aeriforme do mito

atua de forma sobrenatural, dominante, interferindo decisivamente nos rumos da história.

Em decorrência disso, estabelece-se uma natural interação entre microcosmo e

macrocosmo na narrativa, graças àquela mesma proximidade com o divino que Roberto

Calasso acusa nas Bucólicas de Virgílio. Segundo Calasso, na referida obra, a presença do

deus Júpiter se manifesta na forma de “uma profunda familiaridade”, que faz soar na poesia

virgiliana “quase certo descaso ao aludir ao divino. Que estava latente em todos os cantos,

pronto para expandir-se” (op. cit. p. 11-12).
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No conto, Terpsícore recupera esse poder de profusão do divino e essa

familiaridade que a torna uma presença quase corpórea. E isso, de tal forma, que a força de

sua presença parece reger o estado de alma do casal protagonista, o qual revela não apenas

uma marcada afinidade espiritual com a deusa, mas uma completa subordinação aos seus

caprichos.

 É dessa forma que, plagiando Virgílio em seu tributo a Júpiter, podemos acusar,

na narrativa machadiana, a ubiqüidade da presença mítica - Terpsicore omnia plena: “Tudo

cheio de Terpsícore”.
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MARCHA FÚNEBRE: A TRAGICOMÉDIA DO SILÊNCIO

O conto “Marcha Fúnebre” pode ser interpretado como uma tragédia moderna, no

que consiste de representação do conflito entre um personagem e a ação do destino como

instância maior. Machado de Assis parece buscar, como matéria para a construção do enredo,

a idéia fundamental vigente na tragédia, que é a da impotência – ou da nulidade – humana

diante de uma força suprema. O deputado Cordovil, protagonista do conto, será

inexoravelmente tragado por essa força, independente de seus defeitos e apesar de suas

virtudes?  Ou serão as nossas ações, ainda que recônditas e/ou inconscientes, que compõem

decisivamente a marcha fúnebre do nosso destino?10

Como herança da Idade Antiga, a tragédia moderna nem sempre nos poupa o

confronto com a face cruel do mundo, e prêmio ou punição podem ser igualmente aplicáveis

às ações involuntárias ou inconscientes de um personagem. Aí que possamos nos surpreender,

ao fim da narrativa de “Marcha fúnebre”, tomados daquele poder catártico, próprio do

espetáculo trágico, que Aristóteles definia como a expurgação de sentimentos do público

diante do desfecho de uma situação vivida pelo personagem. Tal desfecho, que incorre

invariavelmente, em prêmio ou em punição, na maioria das vezes independente do

merecimento do personagem pelas ações por ele praticadas – tal como ocorreu ao mito de

Édipo, em Rei Édipo, peça de teatro grega escrita por Sófocles, na qual o personagem central

sofre infindáveis agruras em conseqüência do amor incestuoso involuntariamente contraído

com a mãe Jocasta.

10 Estas eram questões que pareciam preocupar o próprio Machado de Assis. Em uma crônica de 6 de
setembro de 1896, intitulada “Nossa Organização da morte”, o autor retomaria o tema da morte de
modo muito semelhante a como aparece em “Marcha fúnebre”. Em linhas gerais, na referida crônica,
Machado aborda, em tom contestador, a morte de um amigo depois de uma cruel enfermidade. (Cf.
MONTELLO, 1997, p.149-151)
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“Marcha Fúnebre”, inevitavelmente, trará à tona a abordagem sofocliana que

suscita o questionamento sobre até que ponto as nossas ações resultam em fatalidade ou em

responsabilidade. Machado, entretanto, distancia-se da idealidade em que Sófocles buscava

fundar a moral do herói trágico. A tragédia machadiana não é mais um desígnio apenas dos

grandes homens, traço que a aproxima da tragédia criada por Eurípides, pelo veio psicológico

e mais próximo do humano.

Superando a primazia esotérica da tragédia antiga, o conto vai buscar na tragédia

medieval o traço da observância de preceitos da cristandade, precisamente aquele que nos

manda perdoar os nossos devedores, do qual Cordovil se mostra um sincero praticante,

embora a prevalência do humano não lhe poupe um certo descaimento de sua virtude

religiosa, como esclarece o narrador: “Cordovil, salvo em política, não gostava do mal alheio”

(p. 475). Com isso, entram em jogo as noções de culpa e do livre arbítrio, dividindo forças

com a peremptória predestinação. A questão passa a recair sobre se há possibilidade de que as

ações humanas venham a interferir como atenuante / agravante nessa relação entre homem e

divindade.

O enredo, narrado em flashback, resume-se à noite insone do protagonista.

Cordovil recebera, na ocasião, a notícia da morte de um inimigo pessoal. Em meio ao clima

festivo de uma noite excelente, o fato, se não lhe acresceu o prazer, também não provocou

nele maiores sinais de abatimento. Assim, ele recebe com relativa indiferença uma notícia em

que os seus amigos mais chegados imaginavam motivo de comemoração:

A morte vinha de meses, era daquelas que não acabam mais, e moem,
mordem, comem, trituram a pobre criatura humana. Cordovil sabia dos
padecimentos do adversário. Alguns amigos, para o consolar de antigas
injúrias, iam contar-lhe o que viam ou sabiam do enfermo, pregado a uma
cadeira de braços, vivendo as noites horrivelmente, sem que as auroras lhe
trouxessem esperanças, nem as tardes desenganos. Cordovil pagava-lhes
com alguma palavra de compaixão, que o alvissareiro anotava, e repetia, e
era mais sincera naquele que neste. Enfim acabara de padecer; daí o
desabafo. (p. 475)
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Cordovil parece, na verdade, pouco dado a assomos sentimentais, ou haverá nele

uma conveniente contenção das sensações legítimas. Nada parece haver que possamos afirmar

sobre a sua personalidade que não esbarre nas reservas impostas pelos remoques do narrador.

Também a capacidade de perdoar pode tanto representar uma virtude da personalidade como

ser fruto de sua inércia moral e da prática postiça dos mandamentos cristãos, como sugere o

narrador: “Que entrasse no perdão um tantinho de preguiça, é possível, sem aliás ser evidente.

Preguiça amamenta muita virtude. Sempre é alguma coisa minguar força à ação do mal”.

Essa indolência do caráter do personagem será diversas vezes enfatizada. Quanto

às afeições, tivera apenas uma, e pouco duradoura, acomodando-se depois a um estado

perpétuo de viuvez, sem aparente pesar do luto. O narrador machadiano utiliza-se de algumas

indicações textuais para pontuar essa apatia na configuração do caráter do protagonista do

conto:

(...) os seus quarenta anos não dançavam. Podia até dizer que ele só dançou
até aos vinte. (p. 477)

Não é que lhe faltassem noivas, - mormente depois de perder o avô, que lhe
deixou duas fazendas. Vendeu-as ambas e passou a viver consigo, fez duas
viagens à Europa, continuou a política e a sociedade.
Ultimamente parecia enojado de uma e de outra, mas não tendo em que
matar o tempo, não abriu mão delas. Chegou a ser ministro uma vez, creio
que da Marinha, não passou de sete meses. Nem a pasta lhe deu glória, nem
a demissão desgosto.
Não era ambicioso, e mais puxava para a quietação que para o movimento.
(p. 478)

Em cima, ao entrar no quarto, olhou para a cama; era a mesma dos sonos
quietos e demorados. (p. 479)

Essas indicações textuais, que funcionam como recursos expressivos do narrador

para imprimir uma certa languidez no desenhar das figuras, acabam por retratar a lentidão das

imagens, embora o modo de narrar, a meio-termo do riso e do comedimento, apresente o

descompasso entre o andamento e a sonorização das cenas.
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Machado de Assis fará uso da linguagem do silêncio para compor a ambientação

dramática da narrativa:

Cada pancada acorda na pedra um som, e a regularidade do gesto torna
aquele som tão pontual que parece a alma de um relógio. Vozes de conversa
ou de pregão, rodas de carro, passos de gente, uma janela batida pelo vento,
nada dessas coisas que ora ouço, animava então a rua e a noite de Cordovil.
Tudo era propício ao sono. (p. 481-482)

A voz do narrador, solertemente revestida da autoridade de quem respirou de

perto o protagonista, revelar-se-á como o comentário bisbilhoteiro dos bastidores, traduzindo

as cenas e reinterpretando passagens, acrescidas dos lances confidenciais que possivelmente

tenham escapado aos olhos da platéia.

O narrador distingue-se pois da platéia por não deter-se na superficialidade dos

gestos nem na facilidade interpretativa da mímica. Ele age sob a recusa de entregar-se ao

pacto da ilusão cômica, estabelecendo a interseção entre o ser que atua e o ser que representa,

promovendo uma confusão genial entre a arte e a vida.

Essa é certamente a estratégica metáfora de que Machado de Assis se vale para

demonstrar o lado baço da realidade aparentemente óbvia. O silêncio da narrativa reveste-se

de uma generosa permissividade, que favorece a sobreposição de novos sentidos à tessitura do

enredo.

Transportando para a prosa os níveis que Ezra Pound, em ABC da Literatura,

reserva para o poema – fanopéia, melopéia e logopéia 11 – podemos apontar, em “Marcha

fúnebre”, um arcabouço fanopaico, no sentido que Pound dá ao termo, isto é, como nível

11 Pound define fanopéia, melopéia e logopéia como três níveis de expressão que, na poesia, visam dar
à linguagem o máximo de significado, e aos quais cabe, respectivamente:

Projetar o objeto (fixo ou em movimento) na imaginação visual;

Produzir correlações emocionais por intermédio do som e do ritmo da fala;
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poético favorecedor da visualização das imagens propostas ou compostas pelas palavras. É a

habilidade na estruturação fanopaica da linguagem que nos faz depreender o silêncio

interventor das passagens, a morosidade do personagem, o fastio do enredo. Paradoxalmente,

a musicalidade da linguagem denuncia a carência de uma melopéia das imagens.

O silêncio, por não oferecer a pretensa certeza documental da palavra, abre-se

para a multiplicidade de sentidos, dispondo-se como risco da perversão do significado.

Machado de Assis toma-o então como álibi para o desmanche das nossas certezas. Mesmo o

aspecto documental da palavra é subvertido, quando tudo que é sobreposto ao silêncio não

aponta senão para a afirmação da incerteza.

Observe-se como em determinadas passagens do texto abole-se o traço

demarcatório entre as idiossincrasias do narrador e as do protagonista, insinuando-se

eventuais coincidências de pensamento entre ambos:

[Cordovil] Viera cedo do Cassino Fluminense, depois da retirada do
Imperador, e durante o baile não tivera o mínimo incômodo moral nem
físico. Ao contrário, a noite foi excelente; tão excelente que um inimigo seu,
que padecia do coração, faleceu antes das dez horas, e a notícia chegou ao
Cassino pouco depois das onze. (p. 475)

Segue-se a essa afirmação uma ressalva do narrador, que retifica a afirmação,

negando expressamente a satisfação do protagonista pela morte do inimigo – retificação esta,

tardia, porque nossas suspeitas de leitor já estão instaladas.

No andamento das cenas, há sempre quebras de sonoridade, em meio às quais o

silêncio instala-se, sempre de surdina e intermitentemente, denunciando em metáfora a natural

propensão melofóbica da narrativa, manifesta pelo corte brusco dos sons que se vão

Produzir ambos os efeitos estimulando as associações (intelectuais ou emocionais) que permaneceram
na consciência do receptor em relação às palavras ou grupos de palavras efetivamente empregados.
(op. cit., p. 63)
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anunciando no decorrer da história: uma polca, uma valsa de Strauss, um discurso, todos

ceifados pela morte súbita.

Naquela noite, depois do baile, durante a volta para casa, Cordovil se depara com

a morte de um desconhecido. Essa é a passagem que na narrativa marcará o início de uma

sucessão de imagens pontuadas pela interrupção trágica da sonoridade: um indivíduo

atravessa a rua, assobiando uma polca, e, de repente, cai fulminado.

A mediocridade que marca o caráter do protagonista faz com que ele mande

prosseguir o carro, desatencioso, mas não de todo indiferente, porque desta vez não se pode

furtar a um certo efeito moral provocado pelo incidente, que acaba por lhe acordar todas as

aptidões tanatofílicas. Algo naquele modo súbito de morrer o desperta para a própria

vulnerabilidade: “Se lhe tem acontecido no Cassino a morte do Aterrado?”. Ao tomar o caso

para si, no entanto, não o faz por altruísmo ou espírito solidário, ao contrário, acha naquela

morte repentina até motivo de reverência, por representar, para ele, um modo cômodo de

retirar-se da vida:

Antes de chegar à casa, Cordovil foi pensando na morte do desconhecido.
Em si mesma, era boa; comparada à do inimigo pessoal, excelente. Ia a
assobiar, cuidando sabe Deus em que delícia passada ou em que esperança
futura; revivia o que vivera, ou antevia o que podia viver, senão quando, a
morte pegou da delícia ou da esperança, e lá se foi o homem ao eterno
repouso. Morreu sem dor, ou, se alguma teve, foi acaso brevíssima, como
um relâmpago que deixa a escuridão mais escura. (p. 477)

A partir daí, a narrativa se abre às cogitações do personagem sobre a morte. Em si,

toda a cena seria profundamente silenciosa, não fosse a intromissão onisciente do narrador

que empresta voz aos pensamentos do protagonista.

A ausência de som na narrativa é intensamente acentuada pela interferência dessa

voz que se sobrepõe à cena. Há um clima noturno na narrativa que se ressalta quando o

narrador afirma que ali “tudo era propício ao sono”, referindo-se à total inexistência de sons

que serve de pano de fundo para a vigília do personagem. Cordovil vigia enquanto tudo
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dorme, e adormecerá tão logo o amanhecer venha trazer as primeiras manifestações de vida.

Todavia, a atmosfera noturna do conto, que lhe poderia assinalar um aspecto taciturno, é logo

dissipada pela voz que narra.

Teve então uma idéia, a de amanhecer morto. Esta hipótese, a melhor de
todas, porque o apanharia meio morto, trouxe consigo mil fantasias que lhe
arredarem o sono dos olhos. Em parte, era a repetição das outras, a
participação à Câmara, as palavras do presidente, comissão para o saimento,
e o resto.
Ouviu lástimas de amigos e de fâmulos, viu notícias impressas, todas
lisonjeiras ou justas. Chegou a desconfiar que era já sonho. Não era.
Chamou-se ao quarto, à cama, a si mesmo: estava acordado. (p. 480)

É nesse plano quase tátil das sensações que o personagem consegue simular a

circunstância ideal de sua morte, na qual se permite, inclusive, uma experimentação quase

material dos acontecimentos pós-morte.

Recluso no quarto, Cordovil entrega-se a um estado de semiconsciência que lhe

afeta a lucidez das impressões. Intermediário entre a realidade e o sonho, esse é o estágio

ideal em que se pode ensaiar a morte — Cordovil já o havia experimentado na forma de um

breve devaneio quando da saída do baile:

Então a morte, que ele imaginara pudesse ter sido no baile, antes de sair, ou
no dia seguinte em plena sessão da Câmara, apareceu ali mesmo no carro.
Supôs ele que, ao abrirem-lhe a portinhola, dessem com o seu cadáver. Sairia
assim de urna noite ruidosa para outra pacífica, sem conversas, nem danças,
nem encontros, sem espécie alguma de luta ou resistência. O estremeção que
teve fez-lhe ver que não era verdade. (p. 479)

Assim é que a recorrência constante ao tema da morte revela-se, na estrutura do

conto, como um recurso estilístico muito próximo daquilo que na música manifesta-se sob a

forma da apresentação do tema em variações.

A morte, exaustivamente referida na narrativa, é apresentada em todas as suas

possibilidades: morte brusca, indolor; morte trágica, à moda do parricídio, morte lenta e

penosa.
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Há também a referência à morte em metáfora, presente em atitudes simples do

protagonista, como o próprio ato de encerrar-se na solidão do quarto, o que, sob a ótica

psicanalítica, simboliza a voluntária morte do homem para o mundo exterior, como esclarece

Cleide Riva Campelo (1997, p. 52): “É como se morresse mesmo para o mundo, quando se

recolhe em aposentos escuros e guardados. É quando fica-se quase que desligado da realidade

consciente (...)”.

A realidade apresenta-se para ele como um estímulo ameaçador que o arrancaria

definitivamente do “limbo onírico”, experimentado na noite silente.

Ao traduzir os pensamentos do protagonista, a intromissão do narrador funciona

como um recurso para a inscrição do riso na narrativa. Essa voz que se sobrepõe à cena, pelo

caráter elucidativo que encerra, exerce função semelhante àquela preenchida pela legenda no

cinema mudo. A partir da superposição dessa voz, que através da nota predominantemente

irônica, introduz na narrativa o humor com efeito retardado, se estabelece o princípio da

irrisão no texto, e o aspecto pretensamente lúgubre da narrativa toma ares de historieta

cômica. Dessa forma, tragédia e comédia passam a compartilhar o mesmo cenário:

Cordovil deu consigo a rir ou a sorrir, alguma coisa que afastava o terror e
deixava a sensação da liberdade. Em verdade, antes a morte assim que após
longos dias ou longos meses e anos, como o adversário que perdera algumas
horas antes. Nem era morrer; era um gesto de chapéu, que se perdia no ar
com a própria mão e a alma que lhe dera movimento. Um cochilo e o sono
eterno. Achava- lhe um só defeito, – o aparato. (p. 478)

Toda manifestação de sonoridade vem da intromissão dessa voz extradiegética,

cujas investidas irônicas acabam por quebrar a seriedade do quadro, com a banalização do

tema da morte e a desestabilização da personalidade do protagonista. Isso porque, ao trazer à

tona o que pretensamente se passa no interior do personagem, essa voz faz emergir no

discurso dados psicológicos, que, muitas vezes, parecem mesmo escapar à consciência do
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personagem, podendo, por isso, apontar para afirmações inconsistentes, interpretações

duvidosas e conclusões imprecisas.

Em A Análise Literária, Massaud Moisés (p. 113-114) atribui a essa onisciência

do narrador a capacidade de denunciar a “falsidade íntima” de um personagem, muito embora,

em “Marcha fúnebre” ela apenas se insinue, através da aparição insidiosa da voz que narra. É

essa voz, que, ao recorrer a uma linguagem litótica, atenuada e ambígua, estabelece a

afirmação duvidosa, apelando para uma operação paradoxal com a linguagem, como se, em

um só lance, afirmasse desdizendo, ou, ainda, desdissesse afirmando.

Tendo remontado, anos depois, ao quadro em que se resume o enredo, o narrador

parece agora revelar-nos com clareza a dupla possibilidade do trágico e do cômico na

narrativa, como se estabelecesse duas versões para a mesma história.

Segundo Ricardo Piglia (1991, apud FLORES DA CUNHA, op. cit., p. 105)  a

duplicidade consiste numa característica inerente à estruturação do conto moderno, a partir de

Edgar Alan Poe. Patrícia Lessa Flores da Cunha, na mesma obra, corrobora a afirmação de

Piglia, e, para se referir ao modo de ser da contística machadiana, alia, a esse caráter essencial

da própria forma do conto, um traço pessoal do autor, fundado numa “particular maneira de

ver para expressar a matéria que lhe serve de inspiração, notadamente a que diz respeito aos

limites da paisagem humana”. Ainda segundo a autora:

O conto moderno clássico, de Poe a Quiroga, passando por Machado de
Assis, narra, em primeiro plano, a estória um e constrói em segredo a estória
dois. Ou seja, um relato visível esconde um relato secreto, narrado de modo
elíptico e fragmentário (realçando, de outra parte, a “visão impressionista”
atribuída ao escritor fluminense). A arte do contista consistiria, pois, em
saber cifrar a estória dois nos interstícios da estória um. O efeito de surpresa,
tão reivindicado por Poe na sua teorização do conto, produzir-se-ia quando o
final da estória secreta aparecesse à superfície – quando o relato secreto, de
que afinal todo conto é um relato, emerge e se revela como outra narrativa.
(ibid.)
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Na primeira das versões possíveis para “Marcha fúnebre”, a onisciência do

narrador apelaria para a delação tácita da falsidade íntima do protagonista. Enquanto tradutor

da cena silenciosa, o narrador parece sinalizar para o fato de que havia ali um princípio de riso

que não nos era dado a ver senão pela quebra do silêncio através da sobreposição elucidativa

da linguagem.

Há um conto machadiano, “Galeria póstuma”, publicado em 1906, no qual ocorre

algo similar. Ali, a informação superposta se incumbe do desmanche das aparências, na forma

de nota esclarecedora, como que tencionando suprir a lacuna de algo que não foi dito.

Enquanto linguagem, o silêncio aponta para uma insuficiência da expressividade, ou uma

imprecisão do sentido, ao fim, muito profícuas para a prosa machadiana, que delas faz uso

para imprimir a dimensão reticente de outros contos, dois quais - além de “Galeria póstuma”-

“Uns braços”, “Missa do Galo” e “Pílades e Orestes” são alguns exemplos.

Em “Galeria póstuma” a verdade sobre a personalidade hipócrita de Joaquim

Fidélis, o protagonista, surge após a sua morte, na forma de um diário descoberto pelo

sobrinho, onde havia o registro secreto da verdadeira impressão do morto sobre amigos aos

quais aparentemente devotava sincera amizade.

Em todas as narrativas citadas, cada uma de modo bem particular, o silêncio

parece representar uma lacuna para o entendimento, que à sobreposição da palavra cabe

retificar, estabelecendo uma segunda versão para os fatos. O silêncio aparece, pois, como

cúmplice de algum tipo de mascaramento.

Em “Marcha fúnebre”, no entanto, a farsa não é evidente. Isso porque, por um

engenho da fluência narrativa, ela se instaura, mas não se estabelece, isto é, o mascaramento

passa por um processo irresolúvel de retificação / ratificação.

A função do narrador evoca a presença tradicional do Coro na tragédia.

Particularmente no drama moderno, quando ficou reduzido a apenas um ator, o choral
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character, cuja participação regular no drama visava servir de filtro entre a ação dramática e

as emoções da audiência, mantendo-se na função original do Coro coletivo na tragédia grega.

O Coro, que era a parte cantada e/ou dialogada da representação teatral, tinha,

portanto, um papel didático, disciplinador, no que diz respeito à conservação dos valores de

ordem moral e social vigentes, devendo, por isso, manifestar-se de modo esclarecedor para

promover a reflexão da platéia e estabelecer o equilíbrio de suas emoções.

Na estruturação dramática de “Marcha fúnebre” o papel convencional do Coro é,

todavia, alterado. Há como que uma cena silenciosa e, entre ela e a platéia, uma voz que agora

interpela, desestabilizando a certeza.

Da tragédia, em suas origens, conservam-se, todavia, traços da função

convencional do Coro, como o de assegurar dinamicidade à ação dramática e o de deixar

vazar aspectos da visão particular do dramaturgo – o Machado de Assis da aclamada segunda

fase, na qual a lucidez crítica e o viés psicologizante do autor haviam encontrado acento

definitivo desde as Memórias póstumas, em 1881.

O narrador machadiano já não representava, como para a tragédia tradicional, o

espectador ideal ou o veiculador da opinião pública e da manutenção de valores firmados. Ele

ganhara status de comentador, que é um termo mais aberto aos lances de subjetividade,

mantendo em sua configuração o aspecto suspeitoso que encontrara o apogeu no romance

Dom Casmurro, instigando o arbítrio do leitor e removendo-o de seu lugar estático de mero

receptor, compelindo-o a atuar, como ocorre hoje ao espectador de teatro de performance.

Na segunda possibilidade de leitura para “Marcha fúnebre” o narrador terá nos

levado a pensar que não haveria ali, originalmente, o ruído do riso que ele lhe sobrepôs, e nos

põe perplexos. Teremos, então, uma versão trágica. A voz dissonante do narrador terá nos dito

que é sempre possível rir da face trágica do mundo.



109

Até que se dê o desfecho, porém, nenhuma dessas versões toma contorno

definitivo. Ambas coexistem no discurso na forma do tragicômico. O modo de narrar, ao qual,

pela seriedade do tema, melhor se adaptaria um tom solene, elegíaco, adquire, de repente, um

tom apologético – destituído, entretanto, da acepção de lástima ou de lutuoso – a Tânatos e

seus feitos: Cordovil passa a refletir sobre as diversas faces da morte, imaginando para si a

que melhor lhe conviesse – “sem ameaça, nem armas, nem sangue, uma simples queda e o

fim” (p. 478) – realçada sempre de um episódio pomposo, ante a surpresa de olhares ilustres,

ou do pesar dos amigos pela perda súbita.

Ao imaginar sua morte, e idealizá-la sempre como contrapartida à trágica morte

do inimigo, Cordovil parece encontrar um modo artificioso de liberação para o riso da

desforra, ao mesmo tempo em que tacitamente se insinua um princípio de egolatria em sua

personalidade:

Também pensou que podia ser na Câmara, no dia seguinte, ao começar o
debate do orçamento. Tinha a palavra; já andava cheio de algarismos e
citações. Não quis imaginar o caso, não valia a pena; mas o caso teimou e
apareceu de si mesmo. O salão da Câmara, em vez do do Cassino, sem
damas ou com poucas, nas tribunas. Vasto silêncio. Cordovil em pé
começaria o discurso, depois de circular os olhos pela casa, fitar o ministro e
fitar o presidente: "Releve-me a Câmara que lhe tome algum tempo, serei
breve, buscarei ser justo..." Aqui uma nuvem lhe taparia os olhos, a língua
pararia, o coração também, e ele cairia de golpe no chão. Câmara, galerias,
tribunas ficariam assombradas. Muitos deputados correriam a erguê-lo; um,
que era médico, verificaria a morte; não diria que fora de repente, como o do
sobradinho do Aterrado, mas por outro estilo mais técnico. Os trabalhos
seriam suspensos, depois de algumas palavras do presidente e escolha da
comissão que acompanharia o finado ao cemitério...(p. 478-479)

Mesmo os diálogos, poucos e curtos, não escapam a essa acidez da ironia, ao

chiste do humor negro, que, ao amenizar a sisudez da morte, insinuam o riso sardônico,

dissimulado pelo tom anedótico: “ — Eu, se tivesse um filho, quisera morrer às mãos dele. O

parricídio, estando fora do comum, faria a tragédia mais trágica”.(p. 476)

De qualquer forma, a existência desse riso, que beira o sádico, não se confirma

nem se desmente; ele existe como possibilidade no discurso, que opera, através de artifícios
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da linguagem, o simultâneo mascaramento / desmascaramento do personagem: “Naturalmente

concluis que ele ficou alegre com a morte do homem, espécie de vingança que os corações

adversos e fracos tomam em falta de outra. Digo-te que concluis mal; não foi alegria, foi

desabafo.” (p. 475)

Como se pode ver, o astuto narrador isenta-se ardilosamente da nota maledicente,

atribuindo-a ao julgamento precipitado do leitor, ao qual se dirige em tom sutil de repreensão.

Percebe-se que o narrador tenta burlar o falacioso do relato lançando desconfiança à

integridade do leitor.

Esse procedimento artificioso faz com que o quadro acusatório se reverta, pois

não encontra razão de ser senão na observação superficial e na conclusão apressada do leitor,

que é literalmente lançado no terreno da suspeição.

Em linhas gerais, é também esse o modo de proceder adotado pelo protagonista.

Observe-se que toda a pretensa superioridade do seu caráter só é afirmada a partir da

comparação com comportamentos e atitudes de outras pessoas, ou seja, ela se ergue sempre

em detrimento do caráter de outrem, como se pode apreender do seguinte fragmento:

Quando rezava, ao levantar da cama: "Padre Nosso, que estás no céu,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu; o pão nosso de cada dia nos dá hoje; perdoa as
nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores..." não imitava
um de seus amigos que rezava a mesma prece, sem todavia perdoar aos
devedores, como dizia de língua; esse chegava a cobrar além do que eles lhe
deviam, isto é, se ouvia maldizer de alguém, decorava tudo e mais alguma
coisa, e ia repeti-lo a outra parte. (p. 475-476)

Ressalte-se que, neste fragmento transcrito, o narrador parece trazer para o corpo

do texto algo que excede ao contexto, quando recita a oração quase na íntegra. Um

procedimento artístico que se aproxima da técnica usada naquilo a que mais tarde se chamaria

“poema-colagem”, no qual um elemento parece figurar deslocado do seu contexto habitual,

“perturbando” a formulação objetiva do pensamento.
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Machado de Assis certamente não faria uso fortuito de tal procedimento.

Pressente-se ali a imitação detalhista e burlesca de uma ação do personagem, reproduzida pelo

narrador de modo a sugerir uma prática mecânica.

O sentimento de consternação, sempre claramente expresso por Cordovil toda vez

em que há menção à morte do inimigo, também não escapa às asserções cômicas do narrador.

Veja-se na passagem em que a visita casual de um amigo revela-se como pretexto para

participar ao protagonista a morte do adversário. O visitante, não o tendo achado em casa, e

supondo-se portador de boas novas, deixa-lhe um bilhete em cujo conteúdo Cordovil percebe

uma cifrada satisfação, da qual se recusa a compartilhar, restituindo a cortesia do amigo com

um reproche de comoção:

O bilhete referia a morte do inimigo; era de um dos antigos que usavam
contar-lhe a marcha da moléstia. Quis ser o primeiro a anunciar o desenlace,
um alegrão, com um abraço apertado. Enfim, morrera o patife. Não disse a
coisa assim por esses termos claros, mas os que empregou vinham a dar
neles, acrescendo que não atribuiu esse único objeto à visita. (...) Cordovil
entendeu o significado, e ainda uma vez lhe doeu a agonia do outro. Fez um
gesto de melancolia e exclamou a meia voz:
— Coitado! Vivam as mortes súbitas!  (p. 480)

Essas optativas, proferidas sempre como uma contrapartida ao descaso alheio com

relação à morte do inimigo, aparecem apenas duas vezes nas breves reproduções dos diálogos

do protagonista, mas possuem um quê da frase feita, da fala de ocasião – o que não significa,

absolutamente, que não possuam a nota sincera do sentimento. Às vezes, tais frases parecem

possuir a inflexão que busca pôr fim ao comentário maldoso, como se o prolongamento do

assunto pudesse trazer à luz uma emoção recôndita, que precisa ou prefere ser evitada.

Todavia, a expressão ostensiva do pesar sugere o tom declamatório do argumento preparado,

assumindo, por isso, a recorrência de um estribilho.

Louvar as mortes súbitas pode representar, ainda uma vez, um modo paralelo de

enfatizar a morte lenta e penosa do inimigo. Daí que se anuncie um princípio de
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insensibilidade no personagem, insinuada talvez a partir da escolha do nome do personagem.

Note-se que, para a composição de “Cordovil”, Machado de Assis parece ter ido buscar no

latim a raiz etimológica de “coração” – cor, cordis – que, aglutinada ao adjetivo “vil”, passa a

sugerir uma personalidade mesquinha, abjeta, desprezível – uma variante mortal do Tânatos

mitológico, cuja impassibilidade consiste de um coração de ferro e entranhas de bronze.

Cordovil, que consegue cochilar molemente “apesar do mal calçado da rua”,

simplesmente perde o sono diante da quase euforia provocada pela idéia de uma morte

repentina. Talvez, no íntimo, delegue para si o merecimento a uma morte menos indigna do

que a do adversário.

Para o episódio idealizado de sua morte, há momentos em que a forma rápida e

indolor de se morrer parece contar menos que a perplexidade da platéia diante do imprevisto.

Talvez se trate aqui, na verdade, do esboço último de resistência de homem público ao

anonimato certo da morte, por isso Cordovil não dispensa, pelo menos para a ocasião do

desenlace, o aparato da consternação geral. Para isso, ele compõe, na imaginação, o episódio

de sua morte, garantindo, para a ocasião, o estabelecimento da comoção da platéia através da

interrupção do prazer público:

Mas se lhe tivesse sucedido morrer de repente no Cassino, ante uma valsa ou
quadrilha, entre duas portas? Podia ser muito bem. Cordovil compôs de
imaginação a cena, ele caído de bruços ou de costas, o prazer turbado, a
dança interrompida... (p. 472)

Cordovil recorre, assim, a uma estratégia de resistência ao peremptório

apagamento pela morte: a imposição do luto, ainda que momentâneo. Não podemos descartar

a possibilidade de que haja aí a consciência implícita do personagem/político quanto à sua

pouca representatividade. Uma vez mais, o personagem lança mão do artifício para impor a

notoriedade de sua presença em detrimento da alegria dos outros. A suspensão da festividade

alheia é, ainda que de relance, a pausa solene que, restabelecendo o silêncio, assegurar-lhe-ia
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um último instante de atenção e reconhecimento: “Essa morte no meio de um baile, defronte

do Imperador, ao som de Strauss, contada, pintada, enfeitada nas folhas públicas, essa morte

pareceria de encomenda. Paciência, uma vez que fosse repentina.” (p. 478)

Mesmo para os momentos de modéstia, em que se ensaia uma ressalva de seu

pendor ególatra, o personagem não abre mão de um “pouco de espanto” ou de “susto”,

experimentados sempre no calor da hora, para a ocasião de sua morte:

(...) daí podia ser que não; um pouco de espanto apenas, outro de susto, os
homens animando as damas, a orquestra continuando por instantes a
oposição do compasso e da confusão. Não faltariam braços que o levassem
para um gabinete, já morto, totalmente morto. (p. 478)

Chegado o final da narrativa, o delineamento, até então impreciso, entre tragédia e

comédia ganha contorno definitivo. O desfecho, por representar o ponto para onde converge o

encadeamento das ações, passa a exigir do leitor um posicionamento conclusivo, pois

representa o momento que comporta uma dimensão moral, promovendo o efeito de catarse.

Na concepção de Aristóteles, esse é o momento em que se dá o encontro decisivo

do homem com um dos extremos do seu destino: a felicidade ou a infelicidade. Nossa atitude

diante do seu trágico final definirá o grau de interferência da voz que narra sobre o nosso

entendimento. O desenlace soa-nos como recompensa ou desdita? O leitor de “Marcha

fúnebre” terá optado invariavelmente pela desforra ou pelo desdém.

Chegando ao episódio da morte do protagonista, a narrativa envereda pelo poético

de inspiração sádico-melancólica. A morte de Cordovil é descrita na forma da fatídica

metáfora do “vinho filtrado”:

Quando veio a falecer, muitos anos depois, pediu e teve a morte, não súbita,
mas vagarosa, a morte de um vinho filtrado, que sai impuro de uma garrafa
para entrar purificado em outra; a borra iria para o cemitério. Agora é que
lhe via a filosofia; em ambas as garrafas era sempre o vinho que ia ficando,
até passar inteiro e pingado para a segunda. Morte súbita não acabava de
entender o que era. (p. 482)
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Machado se vale, na linguagem, daquela exageração artística que ele enumera

como necessária ao teatro, onde, tal como na contística, “os caracteres precisam de relevo,

onde é mister concentrar em pequeno espaço todos os traços de uma individualidade, todos os

caracteres essenciais de uma época ou de um acontecimento”. (apud MONTELLO, p. 707)

A intensidade descritiva do sofrimento é tamanha que a morte torna-se o elemento

deflagrador da catarse. O leitor poderá, aqui, sentir-se diante de seu próprio destino, se

encontrou, em Cordovil, o homem real euripidiano (o homem como ele é). Ou, sentir-se

indiferente, se essa representação do humano lhe afeta a idealidade sofocliana do homem

como deveria ser.

De toda forma, para a inscrição dessas duas vertentes trágicas em sua escritura,

Machado conserva, da tragédia antiga, o princípio reflexivo da moral da história, cujo fim

consiste na instauração de princípios moralizantes e civilizadores na platéia.

Bem a propósito, convém lembrar que Machado atribuía ao teatro o mesmo papel

disciplinador que o Coro representava para o antigo teatro grego (apud MONTELLO, op.

cit.p. 651).

Entretanto, como já foi dito, o papel convencional do Coro em “Marcha fúnebre”

é subvertido – Machado é o coreuta que interpela, que perverte o silêncio, que contesta o

vaticínio divino, e que, como se repetisse o próprio discurso da tragédia grega, nos põe como

títeres do acaso: – “Não choreis pois, nem vos deis, por mais tempo, a lamentações! O que

sucedeu foi determinado de maneira irrevogável.”12

12 Esta é a frase que encerra a tragédia sofocliana Édipo em Colono. É proferida pelo Coro em
consolação às filhas de Édipo, Antígona e Ismena, por ocasião da morte do pai, arrebatado para a
morte por divindades misteriosas. (Cf. SÓFOCLES, 2005)
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C A P Í T U L O   V
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TRIO EM LÁ MENOR:

UMA (RE)LEITURA DA SONATA DO ABSOLUTO

Diz-nos tu como houveste as notas do teu canto?
Que alma de serafim volteia aos lábios teus?
Donde houveste o segredo e o poderoso encanto
Que abre a ouvidos mortais a harmonia dos céus?

(“As Brisas”- Machado de Assis)

Quantos ritmos podemos sobrepor aos indícios de musicalidade inscritos no corpo

do texto machadiano? Que inflexão de voz nos possibilitaria reproduzir o lá, lá, lá de

improviso no final da narrativa de “Cantiga de esponsais”?  Que solfejo de melodia melhor se

adaptaria ao réquiem sonhado pelo protagonista de “Um homem célebre”? Uma leitura que se

pretenda eficaz certamente não negligenciará esses apelos de um acréscimo de sonoplastia na

narrativa. Machado, ao criar as imagens, teria decerto composto de imaginação um ritmo ideal

para cada uma delas. Convém ao leitor intuir essas manifestações sonoras inscritas e contidas

na impressão da palavra.

“Trio em lá menor” é, entre os contos escolhidos para este trabalho, aquele de

maior apelo musical, pelo próprio esquema estrutural da narrativa. No título, uma clara

referência à música de câmara, gênero erudito muito freqüentado no romantismo, cujo modo

de execução encerra um aspecto recluso, por estar geralmente restrito a um pequeno grupo de

convivas, sendo igualmente executado por um pequeno número de pessoas e instrumentos.

Machado utilizou-se do referido gênero para compor a ambientação privada das

cenas, restritas a poucos personagens, sendo três fundamentais para a trama, como o título

alude.

Podemos pensar que o título aqui permite a “distinção prévia” ou “isolamento

prévio”, nos termos de Michel Butor, da natureza musical da narrativa. Butor define a
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distinção prévia como produto de certos indicadores textuais que servem de “moldura” a um

corpus, definindo os seus limites, “isolando-o do resto do mundo” (Cf. BUTOR, op. cit. p. 25-

26).

Segundo o autor, os traços desse isolamento prévio, seriam herança da prosódia

clássica, que transferira para a escritura certos procedimentos que da Idade Média até o século

XIX eram usados como sinalizadores de início e fim de um texto, geralmente uma música ou

uma poesia. Na música, os sinalizadores de início e fim davam-se através de um acorde de

alaúde ou de viola. “Pouco a pouco”, é ainda Butor que esclarece, “o instrumento entrou no

texto”.

No século XIX, esse isolamento prévio manifesta-se no texto a partir do que o

autor define como “encontros excepcionais de palavras”, que resultam em uma combinação

ou em uma justaposição de palavras que, estando fora do habitual, isolam o texto antes

mesmo que tenhamos visualizado a paisagem ou a imagem sugerida.

“Trio em lá menor” é um título que responde a esse modo particular, já bastante

metamorfoseado pela ação do tempo, de manifestação da prosódia clássica no texto moderno.

Ele se oferece como imagem poética que nos permite automaticamente associá-lo à temática

da música e isolá-lo, portanto dentro de uma classificação específica.

Entretanto, dadas as limitações próprias do texto escrito, onde a música só se

manifesta a partir de uma símile, é necessário que isolemos, dentro do próprio texto, os

momentos em que a prosódia moderna  recupera os “rasgos musicais do alaúde” da prosódia

clássica – são geralmente passagens nas quais a “arquitetura” verbal favorece um maior

estímulo sensorial de modo a nos pôr sob efeitos de música, provocando a apreensão dinâmica

das imagens.

Em “Trio em lá menor” há um forte apelo cênico na estrutura narrativa: a

apresentação e a recorrência ao tema principal do drama amoroso em partes cuidadosamente
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pontuadas por títulos que sugerem movimentos musicais específicos semelham a divisão dos

atos nos espetáculos teatrais. Juntam-se a isso a intermitência de partes faladas e trechos

musicados, que concorrem decisivamente para a conversão do conto machadiano em uma

símile de libreto de ópera ligeira ou opereta.

Machado de Assis teria aqui respondido, de modo mais flagrante, ao que Luiz

Piva (op. cit. p. 66) teria definido como patente atrativo das formas musicais, que teria levado

muitos autores a escrever sonatas ou sinfonias verbais.

Machado dá à introdução da história o título de Adagio cantabile, como se abrisse

uma opereta em um primeiro movimento de sonata. A narração absorve, por isso, um

andamento vagaroso, não convencional para a abertura de uma sonata13, tradicionalmente

iniciada por um movimento rápido, embora não necessariamente obrigatório. Machado

procede, assim, uma quebra com a estrutura clássica do gênero, promovendo o deslocamento

do segundo movimento para o primeiro.

Note-se que o efeito de retardamento se instala no início da narrativa a partir das

interpelações na fala do narrador que, ao mesmo tempo em que buscam induzir o julgamento

do leitor, promovem o adiamento da afirmação objetiva, através de investidas de caráter

apostrófico no discurso, fazendo com que alguns trechos percam em dinamicidade: “a verdade

pede que diga”, “Convenho que é abominável”, “mas não posso alterar a feição das coisas”.

Entretanto, a alteração do esquema habitual da sonata aponta para uma subversão

intencional dos esquemas clássicos que não significa necessariamente um posicionamento

confrontante de Machado em relação ao padrão tradicional do gênero.

Veja-se que a estrutura do conto é estrategicamente organizada de modo a não

abolir de todo os critérios musicais clássicos, embora se opere neles uma redisposição dos

seus elementos. Um procedimento artístico bastante atual, fundado no slogan de “transgredir
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sem divorciar-se”, que antecipa o ideal contemporâneo do artista de promover inovações em

sua produção sem afastar-se radicalmente dos protocolos da mainstream art.14

Podemos presumir que essa alteração da ordem dos elementos corresponde a uma

reformulação necessária para adaptar-se à forma mais usual da contística machadiana. A

abertura em andamento lento ajusta-se sobremaneira à estrutura predominante do conto

machadiano, no qual o adentramento do leitor no mundo ficcional proposto dá-se através de

preliminares nem sempre muito objetivas, às vezes evasivas, como pudemos ver em “Um

homem célebre”, por exemplo, com a introdução do intermezzo na parte inicial da narrativa.

Daí que a inversão dos movimentos ache a razão de ser.

A cena introdutória ocupar-se-á da descrição da protagonista Maria Regina, que,

fechada em seu quarto, revê de memória os acontecimentos da noite. Aqui a protagonista

reproduz em pensamento as circunstâncias da visita de dois pretendentes, Miranda e Maciel,

que lhe disputam a atenção sem que a moça se decida sobre qual dos dois é mais merecedor.

A moça é exímia pianista e demonstra uma certa especialidade na execução de

sonatas. Aqui já se percebe a conotação erudita de sua personalidade artística: a cena

romântica é recomposta sob os ecos imaginários de uma sonata que ela executara na ocasião,

a qual parece compor a música de fundo da primeira cena, como um prelúdio às cenas que se

sucederão.

A partir daí o leitor já terá notícias sobre o caráter inconstante da moça, que pensa

amorosamente em dois homens, pelos quais, por sua vez, é correspondida, segundo a nota

repreensiva na fala do narrador. No entorno da fala do narrador também já ficam delineados

os traços diferenciadores dos dois pretendentes – extremos opostos, como iremos ver – assim

13 Segundo Luiz Piva (op.cit. p.67), A maioria das sonatas consta de 3 ou 4 tempos ou movimentos.
Nas de quatro movimentos, estes são geralmente: vivo inicial, lento, minueto ou Scherzo, e vivo final.

14 Valemo-nos aqui dos termos do pintor Felipe Ehrenberg no capítulo Artistas, Intermediários e
Público: Inovar ou Democratizar? (CANCLINI, 2006, p. 99-157) que trata de procedimentos
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como da avó da protagonista, adepta confessa de músicas ao gosto popular, que ela define

como “claras” em relação à prática musical da neta:

A verdade pede que diga que esta moça pensava amorosamente em dois
homens ao mesmo tempo, um de vinte e sete anos, Maciel – outro de
cinqüenta, Miranda. Convenho que é abominável, mas não posso alterar a
feição das coisas, não posso negar que se os dois homens estão namorados
dela, ela não o está menos de ambos. (p. 317)

A visita dos dois homens (que a namoravam de pouco) durou cerca de uma
hora. Maria Regina conversou alegremente com eles, e tocou ao piano uma
peça clássica, uma sonata, que fez a avó cochilar um pouco. No fim
discutiram música. Miranda disse coisas pertinentes acerca da música
moderna e antiga; a avó tinha a religião de Bellini e da Norma, e falou das
toadas do seu tempo, agradáveis, saudosas e principalmente claras. A neta ia
com as opiniões do Miranda; Maciel concordou polidamente com todos. (p.
317-318)

A história de Maria Regina se passa nesse contexto adverso que uma leitura mais

atenta consegue extrair apesar do caráter tendencioso do discurso. Percebe-se, por trás das

palavras, uma profunda solidão da protagonista, obscurecida pelo tom depreciativo do

narrador, que pode interferir na primeira impressão do leitor.

Essa solidão parece consistir em uma natural inadaptação da protagonista a certas

situações de vida. Observe-se que, além da solidão intelectual subentendida na

incompatibilidade musical entre ela e avó, e do difícil posicionamento emocional entre dois

pretendentes de características físicas e espirituais completamente contrárias, há ainda uma

latente reprovação do seu comportamento pelas amigas de colégio, que sugere uma certa

esquivança à sua companhia:

Uma esquisita, em suma; ou, para falar como as suas amigas de colégio, uma
desmiolada. Ninguém lhe nega coração excelente e claro espírito; mas a
imaginação é que é o mal, uma imaginação adusta e cobiçosa, insaciável
principalmente, avessa à realidade, sobrepondo às coisas da vida outras de si
mesma; daí curiosidades irremediáveis. (p. 317)

artísticos da literatura e das artes plásticas da América Latina no processo de comunicação massiva da
atualidade.



121

Maria Regina quase repete o impasse sentimental de “O machete”, se contado do

ponto de vista de Carlotinha. Veja-se que as atitudes de ambas as personagens são apreciadas

segundo um ponto de vista superficial, através do qual os processos que desencadeiam as suas

ações passam omissos ou alterados. Dessa forma, já pudemos ver em “Trio em lá menor”,

antecipado em mais de vinte anos, os ensaios do narrador inquisidor que iria ganhar contornos

absolutos no romance machadiano Dom Casmurro.

Voltando à cena inicial de Maria Regina, vemos que se desenvolve ao som da

reprodução mental da sonata por ela executada quando em companhia da avó e dos dois

pretendentes. Na ocasião, a moça encontrara em Miranda, na forma de uma opinião comum e

favorável sobre a música antiga, a aprovação de sua prática musical.

Podemos presumir que, pelo menos naquela noite, a protagonista tende a elegê-lo

objeto de sua predileção. Isso parece ocorrer senão porque, tendo discordado da opinião

depreciativa da avó sobre os clássicos, Miranda impôs o parecer resoluto que faltara a Maciel.

Este último, na ânsia de não desagradar a nenhum dos presentes, concorda polidamente com

todos, ficando obscurecido na conversação. Em conseqüência, a impressão de Regina com

relação a Miranda tende a um aprofundamento expresso pela admiração às suas palavras,

enquanto a apreciação da figura de Maciel fica restrita à observação superficial, através da

menção da moça aos “belos olhos” do rapaz.

Recolhida ao quarto, a protagonista parece materializar ambas as figuras, ainda

sob o fundo musical da sonata, que o narrador reproduz na forma de um impreciso “lá, lá, lá”.

Aqui Machado recorre à escrita das notas musicais como indicação dinâmica, um

procedimento que funciona como estímulo à sensação auditiva do leitor, levando-o quase que

automaticamente a “musicar” determinados trechos das cenas, quando imprime ali seu ritmo

particular, que pode se revelar diverso para cada leitor.
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A literatura, no que concerne à produção escrita, tem, no entanto, certas

artimanhas artísticas para a configuração da musicalidade no corpo estático do texto. Assim

sendo, a literatura pode manipular ritmos e movimentos musicais a partir do “clima”

emocional da narrativa. Isso significa dizer que, nessas indicações dinâmicas, que funcionam

como notações musicais em um texto, por mais que os ritmos e modulações de voz possam se

manifestar variados devido à impressão particular de cada leitor, ainda assim tenderão a

corresponder a um andamento comum, vigoroso ou lento, indicado pelo “clima narrativo”.

Em outros termos, diríamos que, no texto, a sensação de musicalidade decorre da atmosfera

sentimental proposta pela narrativa, enquanto que, na execução musical, é a música que

deflagra a atmosfera sentimental.

Entretanto, não se confunda clima narrativo com fluência narrativa, embora,

ocorra de às vezes ambos se decorrerem mutuamente. Em “Trio em lá menor”, a fluência

narrativa da parte inicial do conto, sendo predominantemente vagarosa e pausada pelos

entrecortes do narrador, parece não corresponder ao solfejar alegre da sonata que se

(re)produz no espírito de Maria Regina, e que, fechando a parte introdutória do conto,

prenuncia o allegro que se segue.

Allegro ma non troppo: alegre, mas não muito. É este o andamento que Machado

de Assis escolhe como indicador da fluência narrativa do segundo ato. Aqui se sucedem

momentos mais dinâmicos, quando os personagens são inicialmente apresentados em

atividade extra cotidianas, fora do cenário privado habitual.

Maria Regina e a avó estão no Engenho Velho, de volta de um passeio à Tijuca.

Sequer desconfiam que ali próximo está Maciel, até que “a técnica do destino”, como define o

narrador, conspira em favor do encontro. A carruagem em que se encontram derruba um

menino que atravessa displicente a rua e, antes que os cavalos possam feri-lo, alguém se

arrisca e os detém. O narrador nos atenta para o caráter providencial do incidente: “Quem
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conhece a técnica do destino adivinha logo que a pessoa que salvou o pequeno foi um dos

dois homens da outra noite; foi o Maciel”. (p. 318)

Já aí se apresenta o aspecto ligeiro do allegro pela rápida sucessão dos fatos. O

narrador parece se valer de uma estratégia inversa àquela adotada na abertura da história,

como se agora promovesse uma aceleração dos acontecimentos para a sua confluência em um

ponto decisivo a que se deseja chegar sem muitos rodeios. O leitor já pode pressentir que o

ato heróico do jovem pretendente pode comprometer as impressões positivas da moça a

respeito de Miranda:

Maria Regina não via nada, via-o a ele, via-lhe principalmente a ação que
acabava de praticar, e que lhe punha uma auréola. Compreendeu que a
natureza generosa saltara por cima dos hábitos pausados e elegantes do
moço, para arrancar à morte uma criança que ele nem conhecia. Falaram do
assunto até a porta da casa delas (...) (p. 319)

Observemos que, dessa forma, renova-se no leitor a impressão da instabilidade

emocional de Maria Regina, como se a narrativa operasse um retorno sobre si mesma,

recaindo na ênfase a uma característica marcante da protagonista. Dessa forma, o traço

peculiar à moça vai ganhando relevo, manifestando-se como o leitmotiv.

Na literatura, como na música, lembra-nos Luiz Piva, a condição de leitmotiv

pode ser alcançada por “uma frase melódica, fragmento, ou mesmo um desenho rítmico ou

dinâmico, que, por ser constantemente repetido e variado através da obra, ou parte dela,

desempenha determinada função no plano da composição” (1990, p. 47).

A literatura absorve, desse modo, uma característica que, ainda segundo Piva (op.

cit. p. 61), obedece a uma das normas da música ocidental, a saber, a da “unidade na

variedade”, quando apresenta no transcurso da obra o esquema circular da retomada de

elementos narrativos já aludidos.

A economia estrutural da contística pode, todavia, dar dimensões maiores a certos

traços do(s) personagem(s). Por uma característica natural do conto, os elementos narrativos
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devem ser organizados, distribuídos e implicados dentro de um pequeno número de páginas, o

que faz com que os traços diferenciadores de cada um deles sejam mais objetivamente

registrados, e, conseqüentemente, mais prontamente observáveis. Assim sendo, certas

características de um personagem, em um romance, podem se apresentar marcantes, sem nem

sempre alcançar o relevo que, no conto, pode parecer enfático, obscurecendo outros aspectos

às vezes igualmente relevantes para uma apreensão efetiva de sua natureza ficcional íntima.

Assim é que, em “Trio em lá menor”, o universo juvenil da protagonista é

negligenciado. Não há referências temporais objetivas sobre Maria Regina, diferente do que

ocorre com Miranda e Maciel. Todavia, considerando-se que o contexto a apresenta em

“idade casadoira”, pode-se inferir que a moça não terá ultrapassado a faixa dos vinte anos. A

volubilidade do caráter da protagonista ganha uma intensidade crescente, em detrimento da

alusão a outros comportamentos igualmente pertinentes a um universo juvenil obscurecido.

O rigor do olhar patriarcal do narrador não se abre à possibilidade de que, em uma

situação conflituosa de escolha, ocorre às vezes de as alternativas apresentadas não

corresponderem a requisitos pessoais de seleção, e age como se a obrigatória opção por uma

delas representasse a solução ideal do impasse.

À noite, depois do incidente do Engenho Velho, os personagens  estão de volta ao

cenário privado da casa da protagonista. A moça aguarda ansiosa a visita de Maciel, que, pelo

gesto heróico da última manhã, passara a ocupar o primeiro lugar nos pensamentos da jovem.

A dinamicidade das cenas é mantida pela introdução dos diálogos reproduzidos

em sua maioria pelo narrador em discurso indireto. Os poucos diálogos em discurso direto só

são usados para referir a breve troca de palavras entre Maria Regina e Maciel, quando da

chegada do rapaz.

Ocorre que a avó, tão impressionada quanto a neta com a bravura do rapaz,

literalmente rouba a cena e passa a monopolizar as atenções de Maciel, dirigindo-lhe
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incansáveis elogios. Maria Regina, relegada a princípio, retoma o foco da cena, contrapondo

ao palavreado da avó um expressivo silêncio, durante o qual acontece uma troca de olhares,

de tal modo contemplativa entre os dois apaixonados, que faz com que a voz da avó pareça

soar, por instantes, paralela e inaudível:

Maciel ouvia sorrindo. Tinha passado o ímpeto generoso, começava a
receber os dividendos do sacrifício. O maior deles era a admiração de Maria
Regina, tão ingênua e tamanha, que esquecia a avó e a sala. Maciel sentara-
se ao lado da velha. Maria Regina defronte de ambos. Enquanto a avó,
restabelecida do susto, contava as comoções que padecera, a princípio sem
saber de nada, depois imaginando que a criança teria morrido, os dois
olhavam um para o outro, discretamente, e afinal esquecidamente. Maria
Regina perguntava a si mesma onde acharia melhor noivo. (p. 319-320)

Machado de Assis recorre aqui à exploração do potencial significativo do silêncio,

como se a palavra incorresse em prejuízo da cena. Em proveito da economia textual, poupam-

se os diálogos sem o comprometimento da expressividade da cena. Este silêncio, que a tudo

submete, faz com que os componentes cênicos se tornem momentaneamente acessórios,

redirecionando o foco de atenção para o ponto de interesse da trama. Dissipado esse silêncio,

o foco da trama amorosa se dispersa. Quando os acontecimentos pareciam confluir para o

desfecho feliz do conflito interior vivenciado pela jovem, opera-se uma brusca interrupção:

Maciel, tendo sido requisitado pela avó para que lhe narre “notícias de sociedade”, esquece-se

inteiramente da presença de Maria Regina.

O universo de solidão da protagonista, até então obscurecido, torna-se agora mais

visível, não apenas pelo descaso da avó e de Maciel à sua presença, mas pelo isolamento

espiritual a que ela voluntariamente se entrega em recusa ao assunto tratado, como se criasse

um mundo paralelo à cena. Esse artificioso expediente da jovem, que semelha a introdução de

uma ária nos espetáculos operísticos, faz surgir, dentro da opereta machadiana, uma cena

dentro de outra – de que irá se ocupar o Allegro appassionato que se sucede a este segundo

ato.
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Os diálogos entre a avó e Maciel se resumem a comentários frívolos sobre pessoas

do círculo de amizade comum a ambos. O aspecto enfadonho da conversa é solertemente

ressaltado pelo exaustivo detalhamento de assuntos irrelevantes, ligados pela tônica da

bisbilhotice mordaz. Na reprodução desses diálogos, aparentemente dispensáveis e excessivos

para a trama, subsiste uma estratégia narrativa: através da explanação do conteúdo da

conversa fica claro o distanciamento moral que se estabelece entre Maria Regina e Maciel, ou,

ainda, entre a jovem e avó, o que sugere a inadequação da protagonista ante o restrito círculo

de suas relações. Além disso, revelam uma face da personalidade do rapaz que a aborrece e

enfada.

Se transpuséssemos a cena para a linguagem da música, uma cantilena, pela nota

persistente e enfadonha, daria a exata sensação auditiva que a conversa provocava na moça.

Note-se, no fragmento a seguir, que à frivolidade do temperamento de Maciel junta-se ainda o

afrancesamento ostensório que lhe pontua grotescamente o discurso:

Conhecia os nomes das fazendas e todas as cores modernas. Citou as
principais toilettes do dia. A primeira foi a de Mme. Pena Maia, baiana
distinta, très pschutt. A segunda foi a de Mlle. Pedrosa, filha de um
desembargador de São Paulo, adorable. E apontou mais três, comparou
depois as cinco, deduziu e concluiu. Às vezes esquecia-se e falava francês;
pode mesmo ser que não fosse esquecimento, mas propósito; conhecia bem a
língua, exprimia-se com facilidade e formulara um dia este axioma
etnológico – que há parisienses em toda a parte. De caminho, explicou um
problema de voltarete. (p. 321)

O Allegro appassionato prossegue com Maria Regina executando, à parte, a sua

ária da alucinação, buscando em vão contrapor àquela visão nova do amado a imagem do

herói recente:

Maria Regina ia descambando da admiração no fastio; agarrava-se aqui e ali,
contemplava a figura moça do Maciel, recordava a bela ação daquele dia,
mas ia sempre escorregando; o fastio não tardava a absorvê-la. Não havia
remédio. Então recorreu a um singular expediente. Tratou de combinar os
dois homens, o presente com o ausente, olhando para um, e escutando o
outro de memória; recurso violento e doloroso, mas tão eficaz, que ela pôde
contemplar por algum tempo uma criatura perfeita e única. (p. 321-322)
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Como se pode presumir, nem em Maciel nem em Miranda parece consistir a

substância apropriada para a concretização dos anseios afetivos da protagonista. Dessa forma,

o recurso à combinação das qualidades de um e de outro parece promover um fenômeno bem

mais complexo do que a mera unificação dos dois pretendentes em um: a criação de uma

terceira figura que, malgrado a existência na instância do imaginário, atua in absentia.

Podemos presumir a alusão a um novo trio na narrativa.

Maria Regina lançará mão ainda uma vez do recurso da evocação a essa aparição

sobrenatural, desta vez em presença de Miranda, que, com sua chegada, apressa a despedida

do rival. Maciel sai literalmente de cena, pois o concorrente lhe supre inteiramente a ausência

para Maria Regina.

Miranda é a presença que, por assim dizer, faz irromper música na narrativa.

Neste traço de sua personalidade parece consistir, ao mesmo tempo, um atrativo para Maria

Regina e um agravante para a antipatia que inspira na avó da moça. Sua visita faz com que a

avó “preveja uma sonata” e “aparelhe a alma para alguns cochilos”.

Miranda tem na música a autêntica vocação, interrompida pela obediência ao pai,

que lhe impôs seguir carreira no Direito. Perdida a vocação, permaneceu o gosto, que

encontra perfeita consonância na habilidade musical de Maria Regina. Assim é que, por

instância dele, a moça executará a sonata que anuncia o fim deste ato.

Mas já à execução da sonata, toda a boa impressão sobre Miranda se dispersa. Ao

aproximar-se do piano para ouvi-la, a luz da vela parece desnudar-lhe a fisionomia, como se

lhe trouxesse à superfície os traços obscuros de sua alma. Aí é que a figura de Maciel retorna

à lembrança da moça, contrapondo-se, com a sua feição “meiga e boa”, àquela expressão de

“pedra e fel”.

A música parece agora servir de fundo ao embate interior que Maria Regina

experimenta sempre que a realidade adversa lhe impõe socorrer-se do ser ficcional por ela
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idealizado. Entretanto, a moça parece não atentar para o fato de que, do cotejo entre os dois

pretendentes parece resultar sempre uma figura insuficiente.

O narrador machadiano recorre ao estabelecimento de uma analogia entre o ser

idealizado pela protagonista e uma figura mitológica15 para acentuar a natureza espectral

daquele que, sendo um produto da imaginação, só pode existir no mundo dos sentidos:

E a moça recorreu ao mesmo expediente. Completou um pelo outro;
escutava a este com o pensamento naquele; e a música ia ajudando a ficção,
indecisa a princípio, mas logo viva e acabada. Assim Titânia, ouvindo
namorada a cantiga do tecelão, admirava-lhe as belas formas, sem advertir
que a cabeça era de burro. (p. 323)

A referência de Machado à mitologia, em particular à mitologia shakespeariana,

não é gratuita. Além de reforçar o parentesco dramático entre as narrativas de “Trio em lá

menor” e Sonho de Uma Noite de Verão, ela concorre para tornar claro o peso ilusionista que

o olhar romantizado de Maria Regina apresenta na trama amorosa.

O narrador machadiano já nos teria alertado para esse olhar afetado de emoções

quando insinua o realce do imaginário que a moça empresta a certas características de

Miranda:

Miranda sorriu de um modo sardônico. O riso acentuou-lhe a dureza da
fisionomia. Egoísta e mau, este Miranda primava por um lado único:
espiritualmente, era completo. Maria Regina achava nele o tradutor
maravilhoso e fiel de uma porção de idéias que lutavam dentro dela,
vagamente, sem forma ou expressão. Era engenhoso e fino e até profundo,
tudo sem pedantice, e sem meter-se por matos cerrados, antes quase sempre
na planície das conversações ordinárias; tão certo é que as coisas valem
pelas idéias que nos sugerem. (p. 322)

A trama amorosa de “Trio em lá menor” tem um correspondente similar na

dramaturgia machadiana. No conto ainda se respira a conturbada atmosfera sob a qual se

15 Trata-se aqui de uma menção à obra Sonho de Uma Noite de Verão, de William Shakespeare, na
qual Titânia, a rainha das fadas, estando sob o efeito de uma poção mágica, enamora-se de Bottom, um
tecelão, desconsiderando inteiramente na figura amado o traço ridicularizante de possuir a cabeça de
asno.
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desenvolve o drama de Desencantos¸ peça teatral escrita por Machado de Assis em 1861.

Salvo uma diferença fundamental entre as protagonistas do conto e da peça, ambas as

histórias apresentam circunstâncias muito semelhantes, fundadas nas dissensões de um trio

amoroso. A Maria Regina, no entanto, falta o espírito prático de Clara, protagonista da peça,

que, dividida entre Pedro Alves e Luís Melo, opta pelo primeiro por um critério infundado de

afinidade espiritual.

Mais tarde, em 1904, Machado nos daria um avatar de Maria Regina também em

Flora, protagonista de Esaú e Jacó. Ambas as personagens se acham envolvidas em igual

conflito amoroso: divididas entre dois homens que aspiram igualmente ao seu amor, embora

possuam personalidades diferentes, assim como diferentes modos de expressar os

sentimentos.

Ressalte-se que se repete também em Flora o gosto musical, refinado e clássico,

manifesto pela habilidade com o piano, instrumento no qual se executam as performances

solistas das personagens, figurando como indicadores de uma solidão íntima que as

acompanha.

Maria Regina, sempre irresoluta, acaba incumbindo o acaso da decisão do seu

destino. Entre o Allegro appassionato e o Menuetto final, há uma cesura narrativa que nos faz

saber que neste espaço indeterminado de tempo sucedem-se ainda muitos encontros do trio,

sem que, no entanto, aconteça nenhuma alteração no conflito nuclear da narrativa. O espaço

em branco da página, que separa o terceiro e o quarto movimentos, aparece, portanto, como

que povoado de sons.

Percebe-se que a narrativa, enquanto contínuo orgânico, não é interrompida. Essa

estratégia machadiana permite-nos recuperar as informações e acontecimentos subentendidos

na divisão entre as duas partes finais do texto sem que tenhamos que nos submeter a uma
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seqüência maçante de fatos repetitivos. Tal procedimento é uma dos traços diferenciadores

entre a escritura e a música.

Se na escrita a repetição de fatos apresenta-se logo exaustiva e desinteressante, na

música o retorno circular a um tema é perfeitamente compreensível e até necessário, se

considerarmos que é justamente pela repetição de um trecho que uma música se torna para

nós familiar e acentua seu traço de distinção dentro de um vasto universo de composições.

Melhor explicando, a música, quando se propõe a descrever fatos repetidos, tem

que usar da repetição, coisa que a escrita deve evitar, pois possui meios para isso. Em

especial, a contística, por um natural princípio de economia do discurso.

Dessa forma, o narrador dá-nos, a partir de uma retrospectiva dos fatos, uma idéia

geral do enredo, que nos possibilita, a partir da leitura isolada do menuetto, a formulação de

uma apreensão mais ou menos lógica da totalidade dos acontecimentos:

Maciel e Miranda desconfiavam um do outro, detestavam-se a mais e mais, e
padeciam muito, Miranda principalmente, que era paixão da última hora.
Afinal acabaram aborrecendo a moça. Esta viu-os ir pouco a pouco. A
esperança ainda os fez relapsos, mas tudo morre, até a esperança, e eles
saíram para nunca mais. As noites foram passando, passando... Maria Regina
compreendeu que estava acabado. (p. 324)

Na execução musical, isso se dá através da reaparição do tema principal no

decorrer de um movimento, muito semelhante à função enfática de um refrão. Muitas vezes, o

tema vem acompanhado de variações de velocidade ou intensidade para dar a idéia das

diversas situações em que um personagem aparece no desenvolvimento da história

representada.

Em “Trio em lá menor”, esse procedimento que favorece uma reconstituição do

enredo a partir de um fragmento isolado, é possível graças à estruturação arquitetônica do

menuetto machadiano, que imita uma das formas musicais adotadas do classicismo pelos

românticos, cuja exploração do tema obedece ao esquema exposição / desenvolvimento /
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reexposição. Trata-se da forma-sonata16, que muito contribuiu para o surgimento da música,

cujas composições eram inspiradas em obras literárias.

Dessa forma, ainda que não tivéssemos lido as três primeiras partes do conto,

ainda assim, seria para nós perfeitamente possível inferir, a partir desse fragmento do texto, a

existência de um trio amoroso, o surgimento de um terceiro pretendente imaginário, e,

finalmente, do impasse que se estabelece na situação amorosa a partir da aparição dessa figura

imaginária.

Na música, normalmente esse processo de apresentação do tema ocorre no

primeiro movimento da execução de uma sonata. Todavia, como vimos percebendo, Machado

desconsiderou a ordem tradicional dos movimentos e transferiu os procedimentos da forma-

sonata para o menuetto, no qual uma breve retrospectiva dos fatos nos põe a par dos

acontecimentos e informações subentendidos no intervalo em branco que precede a parte final

do conto:

Dez, vinte, trinta dias passaram depois daquela noite, e ainda mais vinte, e
depois mais trinta. Não há cronologia certa; melhor é ficar no vago. A
situação era a mesma. Era a mesma insuficiência individual dos dois
homens, e o mesmo complemento ideal por parte dela; daí um terceiro
homem, que ela não conhecia. (p. 323-324)

Como se pode ver, o menuetto machadiano se abre com uma seqüência

enumerativa dos dias, que indica uma abreviação do enredo através de uma aceleração

temporal vertiginosa, o que impele a leitura a uma maior velocidade, como faria um

accelerando se a passagem fosse traduzida em música. Em seguida, a linguagem absorve um

ritmo moderado, próprio do menuetto, que permanecerá até o fim da narrativa.

16 Na definição de Bruno Kiefer em Elementos da Linguagem Musical (1973, p. 63): Seu nome deriva
do fato de ela ter-se tornado típica do primeiro movimento – allegro – das sonatas. Encontra-se nos
allegros iniciais das sinfonias, dos concertos, dos quartetos, dos trios, etc. A primeira parte de tais
allegros – a exposição – é a apresentação do temas: do primeiro e do segundo. Na segunda parte – o
desenvolvimento – o compositor elabora o material temático na base de uma livre escolha de
elementos da primeira parte. A terceira – reexposição – repete a primeira.
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Percebe-se aqui novamente a recorrência machadiana ao procedimento da

inversão dos movimentos convencionais da sonata, forma na qual o menuetto aparece

normalmente como o terceiro de uma seqüência de quatro.

Machado de Assis parece querer encerrar sua opereta com um movimento

dançante, que muito convenientemente se presta para a figurativização da inquietude

espiritual da protagonista. O espaço da cena se abre à mise-en-scène do “eu” feminino, em

uma espécie de monólogo em discurso indireto livre.

Pode-se pressentir na passagem um forte apelo cênico, onde Maria Regina, em

quem se adivinha um certo ar de pouco caso, parece mover-se ao som mentalizado de um

canto juvenil e displicente, enquanto finalmente se dá conta de que os dois pretendentes se

foram definitivamente.

Note-se que o narrador alude sorrateiramente ao realce das emoções da moça

sobre a percepção da paisagem: “A noite em que se persuadiu bem disto foi uma das mais

belas daquele ano, clara, fresca, luminosa.” (p. 324). A ressalva que se segue ao comentário

do narrador é a de que nessa noite luminosa não havia lua, como se essa luminosidade

emanasse do olhar afetado pelo estado de alma da moça. Mas, Maria Regina não lamenta

ausências, nem dos homens, nem da lua. Seu olhar é suficiente para suprir as lacunas do

espetáculo, onde a moça reina absoluta. Entretanto, insinua-se aí, com as sutilezas próprias do

narrador machadiano, o ego feminino ressentido em sua vaidade. Este sentimento denuncia-se

a partir do comentário do narrador quando, tendo esclarecido que Maria Regina não gostava

da lua, insinua o despeito recôndito da moça no motivo do desagrado: “não se sabe bem por

que, – ou porque brilha de empréstimo, ou porque toda a gente a admira, e pode ser que por

ambas as razões.” (p. 324)

Todavia, ainda nos é possível pressentir nesta voz que narra aquela

impossibilidade do estabelecimento de uma opinião conclusiva sobre as razões dos afetos ou
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dos desafetos da protagonista, que está sempre em confronto com duas ou mais alternativas de

escolha. Disso decorre que nos sejam dadas ao pensamento certas facilidades de apreensão de

sua imagem de modo igualmente oscilante, sempre inquieta, como em passos regulares de um

bailado – Algo semelhante à força imagética que Arrigucci Jr. denuncia em “Terpsícore”

quando, em prólogo ao conto machadiano, afirma, referindo-se à protagonista Glória, que ela

“ao mover-se, tudo move” (apud ASSIS, 1996, p. 11).

Maria Regina revela-se como produto de uma fórmula machadiana paradoxal,

pois o único traço fixo de sua personalidade consiste justamente em não  mostrar nunca  a

fixidez de um posicionamento diante das situações da vida. Mais a diante, no conto, esse traço

da moça configurar-se-á como uma sina, da qual ela não poderá fugir. Nada há nessa sina,

entretanto, que soe condenação para a moça. Ao contrário, Maria Regina encontra nessa

habilidade natural da duplicação dos fatos e das coisas uma possibilidade de ampliação de

uma realidade que se lhe revela insuficiente.

Desta forma é que a protagonista chega ao fim da narrativa sem pôr termo a um

conflito que é, ao fim, fundado em traços indeléveis de sua pessoalidade:

Tinha lido de manhã, em uma notícia de jornal, que há estrelas duplas, que
nos parecem um só astro. Em vez de ir dormir, encostou-se à janela do
quarto, olhando para o céu, a ver se descobria alguma delas; baldado esforço.
Não a descobrindo no céu, procurou-a em si mesma, fechou os olhos para
imaginar o fenômeno; astronomia fácil e barata, mas não sem risco. O pior
que ela tem é pôr os astros ao alcance da mão; por modo que, se a pessoa
abre os olhos e eles continuam a fulgurar lá em cima, grande é o desconsolo
e certa a blasfêmia. Foi o que sucedeu aqui. Maria Regina viu dentro de si a
estrela dupla e única. Separadas, valiam bastante; juntas, davam um astro
esplêndido. E ela queria o astro esplêndido. Era uma das suas esquisitices.
(p. 324)

Assim é que Machado de Assis dá prosseguimento a sua opereta, com Maria

Regina executando novamente uma ária da alucinação. Agora, com sintomas do agravamento

do pendor pela duplicação das coisas, que se manifesta sob o fenômeno da “reprodução

externa dos dois astros que ela vira em si mesma e que tinham ficado impressos na retina”,
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como esclarece o narrador, para depois acrescentar, como reforço do potencial imaginativo da

moça: “A retina desta moça fazia refletir cá fora todas as suas imaginações” (p. 324-325)

Dessa maneira é que Maria Regina não consegue livrar-se da ilusão de ver,

incrustadas na parede, duas opalas, a princípio confundidas com dois olhos de gato, e que são,

na verdade, a metáfora imagética de sua interioridade. E aqui percebemos, na narrativa

machadiana, a recorrência ao tema do duplo, que se manifesta na forma do desdobramento

não apenas da realidade, mas do próprio ser da protagonista, quando dorme e sonha:

Sonhou que morria, que a alma dela, levada aos ares, voava na direção de uma
bela estrela dupla. O astro desdobrou-se, e ela voou para uma das duas
porções; não achou ali a sensação primitiva e despenhou-se para outra; igual
resultado, igual regresso, e ei-la a andar de uma para outra das duas estrelas
separadas. (p. 325)

O sonho prossegue, com o surgimento de uma voz que soa como uma condenação

que a moça de início parece não compreender: “ — É a tua pena, alma curiosa de perfeição; a

tua pena é oscilar por toda a eternidade entre dois astros incompletos, ao som desta velha

sonata do absoluto: lá, lá, lá...” (p. 325)

Neste momento, em que a narrativa chega ao seu final, podemos pressentir

novamente a proximidade do conto machadiano com um procedimento muito comum nas

apresentações com música: a cadenza17. Esta é a parte que normalmente assinala o fim

próximo de uma peça musical, sem possuir ainda o tom decisivo de uma conclusão. Note-se

que a ausência do ponto final na narrativa é sintomática dessa nota reticente. Em outros

termos, poderíamos dizer que há um final, mas não há uma resolução.

17 Cadenza é uma passagem virtuosística, frequentemente baseada em temas expressos anteriormente
na obra, na qual o solista tem oportunidade de mostrar sua técnica. A cadenza, que inicialmente era
executada de improviso e sempre no final de um movimento em um concerto, terminava com um
trinado, indicando a reentrada para a orquestra. (Cf. http://pt.wikipedia.org/wiki/Cadenza)
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Assim, a voz que surge a Maria Regina em sonho, vinda do abismo a entoar a

“velha sonata do absoluto”, é ainda a sua voz, como se a protagonista realizasse, na instância

do desejo, a performance de um virtuose.

Podemos suspeitar que a sonata do absoluto traga ainda aquele tom de pouco caso

da música mental que parecia impeli-la a mover-se, na ocasião em que  a moça se deu conta

da perda definitiva dos dois pretendentes.

Nada parece haver no vaticínio onírico que amedronte ou surpreenda Maria

Regina. Ao contrário, sob a metamorfose do duplo, a moça parece se delegar o direito ou o

poder de traçar a sua própria sorte, e, assim, repetir no céu, o destino que teve na Terra.
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O MACHETE: DE RABECA A VIOLONCELO,

UM DUELO DE VIRTUOSI NO CONTO MACHADIANO

Tomei nas mãos a cítara saudosa
E soltei entre lágrimas um canto.
A terra brava recebeu meu pranto
E o Eco repetiu-me a voz chorosa.

(“Versos a Corina”- Machado de Assis)

No capítulo anterior, dizíamos, sobre o conto “Trio em lá menor”, que era ele,

entre os contos selecionados para este trabalho, o de maior apelo à musicalidade pelos

indicadores textuais claramente associados ao âmbito da música. O mesmo poderíamos

afirmar, agora na esfera dos personagens, de Inácio Ramos, o protagonista de “O machete”.

O esquema machadiano para a figuração do referido personagem não considerou

menos o acento musical em sua constituição. Assim sendo, traçar a linha evolutiva da

trajetória de vida Inácio Ramos seria impossível sem a correlação com a música.

Ainda menino – aos dez anos – recebeu do pai noções elementares sobre música e

gramática, e, desta última, que já lhe fora transmitida de modo precário, reteve apenas o

necessário para a leitura da história da música e dos grandes mestres.

O pai, cujas únicas virtudes musicais estavam na voz de tenor e no talento da

execução de músicas sacras, foi logo superado pelo filho discípulo. No momento em que o

temos um exímio violoncelista, já o pai havia falecido. Inácio estendia também a teatros e

salões a arte que no pai restringiu-se a apresentações na imperial capela.
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A habilidade com o clássico violoncelo não representava em Inácio o que se pode

chamar de vocação natural. Até por volta dos quinze anos era a rabeca18 o instrumento que

melhor se conciliava às suas sensações juvenis. Todavia, a natural identificação entre ele e o

instrumento não significava necessariamente uma afinidade tranqüila. Inácio cultivou a rabeca

sob a tácita intenção de substituí-la tão logo encontrasse melhor instrumento – o violoncelo,

como já adiantamos:

A rabeca, que ele ainda amava como o primeiro veículo de seus sentimentos
de artista, não lhe inspirava mais o entusiasmo antigo. Passara a ser um
simples meio de vida; não a tocava com a alma, mas com as mãos; não era a
sua arte, mas o seu ofício. (p. 242)

É importante observar que a própria forma narrativa não pode fugir às implicações

dessa mudança radical do gosto musical do protagonista, que decorre em uma significativa

alteração do clima emocional no enredo.

O parágrafo inicial do conto, nos qual Inácio é ainda o rabequista dos primeiros

tempos, é o das emoções juvenis, da opção musical fundada em uma naturalidade quase

instintiva, dos primeiros aprendizados, do empenho juvenil no domínio da arte escolhida e da

premiação pelo esforço. Tudo isso narrado a um só fôlego, na forma de um acúmulo de

informações em um pequeno espaço de texto, como que transpondo para a escrita um timbre

veloz e festivo de rabeca.

Em seguida, quando se dá o primado do violoncelo, a narrativa absorve a forma

da “poesia austera e pura”, e “a feição melancólica e severa” que são a razão da identificação

18 [ou rebeca]: Instrumento medieval de cordas e arco, não trasteado, aparentado ao violino, que se
desenvolveu no século XIII a partir do rebab (ou rabab) norte-africano, do século XI, de braço curto e
duas cordas.  A rebeca propriamente dita tinha usualmente três ou quatro cordas, o corpo em forma de
pêra, e era feita em vários tamanhos: soprano, tenor e baixo foram os mais comuns.  Foi usada por
trovadores para acompanhar o canto e a dança, acabando por ser substituída pelo violino, de que é uma
precursora. (Cf. HORTA, 1985, p. 312)
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entre Inácio e o novo instrumento. É o tempo dos serões reclusos, da orfandade, do vazio da

saudade e da solidão que o inspira a compor uma elegia à mãe falecida.

Machado intercala esses dois momentos da narrativa com um parágrafo

excessivamente curto: “Inácio nascera para o violoncelo” (p. 241). Não sendo este um

procedimento muito comum em sua escritura, sempre pontuada por frases curtas e longas que

se intercalam para formar parágrafos geralmente extensos, parece acenar para uma atitude

intencionalmente demarcatória no exercício da escrita.

Note-se o tom terminante da afirmação, que rompe com tudo que a antecede,

apontando, por conseqüência, para um redimensionamento das atitudes até então próprias do

protagonista.

Esse procedimento remete ao que nas execuções musicais denomina-se coda. Na

estruturação textual de “O machete”, Machado recorrerá a ele outras vezes. A coda é o

momento da música no qual se pressente que os sons confluem para um silêncio, seja ele

definitivo ou não, sinalizando para o término de uma peça musical ou para o começo de um

novo movimento. O potencial evocativo da coda no referido trecho do conto machadiano

reside neste segundo efeito, como se cessasse o som da rabeca para a entrada definitiva do

violoncelo.

Sendo “O machete” um conto da primeira fase machadiana, podemos apontar nele

elementos germinativos de produções posteriores, ditas mais maduras, do Machado de Assis

pós 1881.

Para não sair dos limites do corpus escolhido para este nosso estudo, diríamos

que, como se realizasse uma operação inversa à cronologia, “o machete” traz uma síntese de

aspectos presentes em alguns dos demais contos que nos propusemos analisar.

No âmbito da música, ali já se anuncia, por exemplo, o dilema existencial de

mestre Romão e Pestana, respectivos protagonistas de “Cantiga de esponsais” e “Um homem



140

célebre”, que tentam conformar seus naturais talentos musicais aos moldes da arte européia,

na qual parecem enxergar toda a idealidade artística.

De “Trio em lá menor”, “O machete” antecipa não apenas a nítida evocação

cênico-musical, mas a substância instigante da trama, através da recorrência ao enfoque de um

triângulo amoroso.

Em Porfírio, protagonista de “Terpsícore”, Inácio teria o parceiro ideal para as

empresas ousadas de realização dos desejos, apesar do parco rendimento financeiro, comum a

ambos. Assim é que Inácio, sem hesitar, gasta as economias de longo tempo na aquisição do

instrumento musical dos seus sonhos, e as horas de descanso em aulas de violoncelo.

Saindo da circunscrição do corpus / objeto, podemos antever em “O machete”, um

quê de anteparo machadiano ao gosto musical popular, que ressurge mais aclaradamente em

“Cantiga Velha”, como que a insinuar a relativização da idéia de superioridade ligada aos

padrões musicais estrangeiros. Vale ressaltar: não apenas clássicos, mas aqueles que, mesmo

muito freqüentados pelas camadas populares, impunham-se pelo modismo, graças à adesão

indiscriminada do público, fundada na convicção dessa superioridade pretensa.

Em “Cantiga Velha”, os personagens buscam nos cancioneiros populares o

antídoto para o assomo febril da polca e do jogo do voltarete, dois produtos da aculturação no

Brasil, que, tendo ganhado a aprovação de todas as camadas sociais do Rio de Janeiro, são

definidos pelo narrador como “organismos vivos que devoram a alma.”

Em “O machete”, também as origens do talento musical de Inácio Ramos

mostram-se ligadas de modo espontâneo ao modelo popular, apesar do pendor erudito de seu

pai e mestre.

A posterior adesão aos clássicos pelo personagem dá-se num clima de

deslumbramento provinciano ante uma apresentação de um artista germânico, que arrebata o

público carioca com suas habilidades de violoncelista. Inácio encontra, na ocasião, a projeção
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da imagem do artista que ele quer realizar: “Seu entusiasmo foi imenso; não somente a alma

do artista comunicava com a sua como lhe dera a chave do segredo que ele procurara”.

(p.241)

Vê-se que Inácio traz em si o gérmen da superestima pelo modelo clássico, que se

repetirá em Romão Pires de “Cantiga de esponsais” e, em maior proporção, em Pestana de

“Um homem célebre”. Entretanto, há nele uma particularidade que o torna um exemplar

distinto na galeria dos personagens músicos machadianos: Inácio parece desconsiderar

inteiramente a aclamação pública. Apesar de seu temperamento excentricamente recluso,

muito próximo da introspecção de mestre Romão, Inácio parece manter com a aprovação da

platéia uma relação meramente utilitária, como uma implicação natural do ofício que lhe

garante o necessário para viver. Desta forma, o sentimento que reserva para a antiga rabeca dá

a metáfora exata da importância do público para o artista:

A rabeca, que ele ainda amava como o primeiro veículo de seus sentimentos
de artista, não lhe inspirava mais o entusiasmo antigo. Passara a ser um
simples meio de vida; não a tocava com a alma, mas com as mãos; não era a
sua arte, mas o seu ofício. O violoncelo sim; para esse guardava Inácio as
melhores das suas aspirações íntimas, os sentimentos mais puros, a
imaginação, o fervor, o entusiasmo. Tocava a rabeca para os outros, o
violoncelo para si, quando muito para sua velha mãe. (p. 242)

Arte e ofício, cultivados como coisas essencialmente distintas, representam,

portanto, a instância dúplice de sua personalidade artística. E novamente aqui vemos emergir

a presença do duplo na narrativa machadiana. Não um duplo ilusório, mas uma personalidade

intencionalmente bipartida e cautelosamente demarcada em suas particularidades. Sem que

essa coexistência represente para ele, contrário ao que ocorreria com Romão e Pestana, um

conflito interior, mas uma convivência harmônica de diferenças sem incompatibilidade, duas

forças potencialmente iguais manifestas sob o controle da consciência.

A arte para Inácio Ramos, pelo menos aquela que ele considera como tal, ele a

cultiva para si, no resguardo do lar. Entretanto, podemos suspeitar que essa atitude do
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violoncelista seja ainda um esboço do isolamento intelectual mais tarde ressurgente, de modo

igualmente recôndito, na protagonista de “Trio em lá menor”.

Talvez a reclusão do violoncelo deva-se ao fato de não achar na multidão a

mesma correspondência do afeto que encontra em Inácio. É de se pensar. Assim sendo, sua

casa se torna o refúgio ideal onde o personagem pode dar vazão ao exercício de uma arte não

reconhecida ou mal compreendida.

A mãe de Inácio Ramos, que representa todo o público para quem ele dá mostras

da arte do seu coração, parece incorporar a antítese do grande público, pelo traço particular de

possuir uma “alma [que] parecia superior à condição em que nascera, tão elevada tinha a

concepção do belo”. Assim, é em companhia da mãe que Inácio parece extravasar o lado

marginal do seu talento:

Moravam ambos em lugar afastado, em um dos recantos da cidade, alheios à
sociedade que os cercava e que os não entendia. Nas horas de lazer, tratava
Inácio do querido instrumento e fazia vibrar todas as cordas do coração,
derramando as suas harmonias interiores, e fazendo chorar a boa velha de
melancolia e gosto, que ambos estes sentimentos lhe inspirava a música do
filho. Os serões caseiros quando Inácio não tinha de cumprir nenhuma
obrigação fora de casa, eram assim passados; sós os dois, com o instrumento
e o céu de permeio. (p. 242)

A cena descrita deixa-nos a impressão de que no convívio entre mãe e filho a

música chega muitas vezes a ocupar o espaço da comunicação verbal. Aqui já temos o

protagonista em seu traço fundamental e predominante, que é o de tentar fazer-se comunicar

através da música. Inácio parece atribuir ao instrumento a capacidade de suprir essa lacuna de

sua personalidade, que é a reserva na exteriorização verbal dos sentimentos, característica do

personagem que, veremos, só tenderá a agravar-se.

Dessa forma, o duplo (ou o Outro), enquanto desdobramento imaginário do ser, e

com aquela obcecação que beira o patológico, Inácio encontrará no violoncelo.
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Assim, ainda durante a lua-de-mel, Inácio tenta novamente fazer-se falar pelo

violoncelo. Tendo a esposa lhe pedido música, ele encontra, na ocasião, oportunidade para

estrear a composição da elegia fúnebre em homenagem à mãe:

O artista travou do instrumento, empunhou o arco e as cordas gemeram ao
impulso da mão inspirada. Não via a mulher, nem o lugar, nem o
instrumento sequer: via a imagem da mãe e embebia-se todo em um mundo
de harmonias celestiais. A execução durou vinte minutos. Quando a última
nota expirou nas cordas do violoncelo, o braço do artista tombou, não de
fadiga, mas porque todo o corpo cedia ao abalo moral que a recordação e a
obra lhe produziam. (p. 243)

Acreditando ser a música suficiente para expressar a sua profunda comoção

interior, Inácio decepciona-se com a atitude de Carlotinha, que, ao fim da execução, o aplaude

com um entusiasmo que lhe chega a causar indignação – ou despeito de artista, como coloca o

narrador.

Fato é que o casamento transcorre sem que Carlotinha se adeqüe nunca às

pretensões sentimentais com que o marido espera que ela corresponda ao tom severo e

melancólico do violoncelo.

Na verdade, além de acentuar uma incipiência musical da esposa muito jovem, a

pouca afinidade da moça com o violoncelo fundava-se em uma incompatibilidade radical de

naturezas, não apenas entre ela e o instrumento, mas entre ela e o marido, se considerarmos

que o violoncelo era a expressão irretocável da personalidade de Inácio Ramos. Nada, porém,

que a complacência fundamentada no amor não pudesse contornar. Entretanto, tão forçosa

fora a aceitação para ela deste gosto particular do marido, que o narrador a define como

“primeiro milagre do amor”.

Carlotinha, apesar da pouca idade – “dezessete anos, parecendo dezenove” –

soube adaptar-se bem às exigências naturais do casamento:
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Carlotinha não experimentava decerto as sensações que o violoncelo
produzia no marido, e estava longe daquela paixão silenciosa e profunda que
vinculava Inácio Ramos ao instrumento; mas acostumara-se a ouvi-lo,
apreciava-o, e chegara a entendê-lo alguma vez. (p. 245)

A esposa, que era agora toda a platéia do violoncelista, não conseguira, como a

mãe de Inácio Ramos, superar as limitações da modesta condição em que nascera, e convivia

benevolente com o estranhamento que a erudição do marido representava para a sua

simplicidade de gosto. Ou, melhor dizendo, não seria a erudição em si que a incomodava, mas

o pendor do marido pelo estilo exclusivamente austero, que não casava bem com as

propensões naturais de seu espírito. Carlotinha conservava intimamente o traço mundano de

sua personalidade, naturalmente afeita ao espírito popular, dada a “festas e passatempos”.

Para Inácio é que esse lado vivaz da esposa não exigia grandes sacrifícios de

aceitação. Ao contrário, representava para ele o complemento de vitalidade que lhe faltava.

Assim é que os episódicos incidentes, como o anteriormente narrado, eram logo contornados

pelos atributos naturais de Carlotinha.

Contudo, não foi a vivacidade natural da moça que levou Inácio a apaixonar-se

por ela. O temperamento, diverso em ambos, só encontrou um momento de ajuste na ocasião

do luto da moça pela perda do pai. E o casamento deu-se assim com a cômoda e unânime

aprovação de todos, sem maiores peripécias romanescas, como um tácito acordo de

conveniência: “Inácio, conhecera-a ainda em vida do pai, quando ela ia com este visitar sua

velha mãe; mas só a amou deveras, depois que ela ficou órfã e quando a alma lhe pediu um

afeto para suprir o que a morte lhe levara” (p. 244)

Percebe-se que Carlotinha é chamada à cena machadiana como um personagem

que entra como reposição do desfalque de outro. É, desta forma, uma entrada pouco ruidosa,

cuja importância, aparentemente relativa, dispensa a ocasião de música.
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Tal como ocorre a Maria Regina na narrativa de “Trio em lá menor”, Carlotinha

tem seu universo particular obscurecido, negligenciado, e assim, meio de esguelha, vai

crescendo em seu papel, até que nos surpreende já de todo emancipada.

Tal a força de sua aparição que mesmo a linguagem, quando se ocupa de

descrevê-la, parece ganhar em intensidade, tornando-se mais ágil. Isto pode ser percebido no

trecho em que o recurso à gradação, como figura de estilo, apresenta-se sob a forma de um

acúmulo de características da personagem, enumeradas em um curto espaço de texto, em uma

sucessão de pausas breves, denotando, por isso, uma maior velocidade à leitura:

Era uma mocinha de dezessete anos, parecendo dezenove, mais baixa que
alta, rosto amorenado, olhos negros e travessos. Aqueles olhos, expressão
fiel da alma de Carlota, contrastavam com o olhar brando e velado do
marido. Os movimentos da moça eram vivos e rápidos, a voz argentina, a
palavra fácil e correntia, toda ela uma índole, mundana e jovial. (p. 244)

Convém lembrar que, da cena melancólica da elegia para a seguinte, na qual

emerge a presença de Carlotinha, opera-se novamente uma alteração de intensidade,

coincidentemente demarcada por outro parágrafo curto: “Inácio apertou-a ao coração”. (p.

244) Conseqüentemente, não apenas a fluência narrativa é alterada, tornando-se mais

corrente, como o próprio clima narrativo, que se alivia da obsessão monotemática do

violoncelo.

A partir daí a narrativa passa por um processo de aceleração temporal cujo fim

prático para o enredo parece ser o de operar-se um salto até o anúncio da chegada do primeiro

filho do casal. Assim, são resgatadas, de passagem, as circunstâncias do casamento que

passam omissas nas cenas iniciais do conto, quando, em um breve intervalo entre dois

parágrafos, Inácio surge, de súbito, casado já de oito dias, em companhia de Carlotinha, que

ingressara anônima no enredo, sem qualquer menção prévia à sua existência.

Também aí Carlotinha sai de sua condição aparentemente incidental para afirmar-

se como elemento fundamental do enredo, pois a sua presença, pela função decisiva que passa
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a ocupar no enredo, revela-se como um segundo tema, ou subtema. Ou ainda, se

considerarmos a força de contraste que a sua aparição encerra ante o tema até então

predominante do enredo, chega a tomar as proporções de um contratema.

A segunda composição do violoncelista será dedicada à esposa: um canto, feito

quase de improviso. Inácio, diferente de Romão e Pestana, dois exemplares musicais que o

sucedem no mundo ficcional machadiano, não parece encontrar dificuldade em compor ao

gosto clássico. Também não parece haver nele aquela pretensão de uma obra como perfeição

de arte, bastando-lhe que seja perfeita como inspiração pessoal.

Romão e Pestana herdarão, talvez, dele, aquele pendor de pontuar com música as

grandes ocasiões. Estranhamente, porém, Inácio não compusera nada por ocasião do

casamento. Daí a cobrança de Carlotinha, que consegue do marido o canto de retratação:

Inácio Ramos compreendeu a censura da mulher; recolheu-se durante
algumas horas, e trouxe uma composição nova, a segunda que lhe saía da
alma, dedicada à esposa. A música entusiasmou Carlotinha, antes por
vaidade satisfeita do que porque verdadeiramente a penetrasse. Carlotinha
abraçou o marido com todas as forças de que podia dispor, e um beijo foi o
prêmio da inspiração. (p. 245-246)

O violoncelo volta à cena por ocasião do nascimento do filho de Inácio Ramos:

uma composição exclusiva do pai artista para a comemoração da chegada da criança. Por

insistência da esposa a execução musical deve se dar com maior público, para comunicar ao

mundo exterior o talento oculto do marido.

Inácio cede, não sem relutâncias e reservas que escondem, na verdade, a

subestima ao musical da sociedade, a qual, segundo seus argumentos, poderia não

corresponder ao reconhecimento almejado para o seu talento.

Contudo, durante a execução musical todos os receios de Inácio de não ter o seu

desempenho clássico reconhecido desaparecem, porque a platéia para ele parece desvanecer

sob a reclusão íntima em que o artista se encerra: “Se acertara aos seus receios não o soube
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ele, porque dessa vez, como das outras, não viu ninguém; viu-se e ouviu-se a si próprio, sendo

cada nota um eco das harmonias santas e elevadas que a paternidade acordara nele.” (p. 246)

De fato, os aplausos não surgem do público ali presente, mas de dois

desconhecidos que inesperadamente se anunciam na cena. Um deles, arrebatado pelo som do

violoncelo, aplaude euforicamente. Inácio encontrará naquela figura um cúmplice do fervor

aos clássicos. O outro rapaz, que aplaude menos entusiasticamente, é um exemplar daquela

platéia que representa para Inácio toda a mediocridade de gosto musical:

Eram ambos estudantes de direito, em férias; o entusiasta, todo arte e
literatura, tinha a alma cheia de música alemã e poesia romântica, e era nada
menos que um exemplar daquela falange acadêmica fervorosa e moça
animada de todas as paixões, sonhos, delírios e efusões da geração moderna;
o companheiro era apenas um espírito medíocre, avesso a todas essas coisas,
não menos que ao direito que aliás forcejava por meter na cabeça. (p. 247)

Machado de Assis recorre outra vez ao parágrafo curto para introduzi-los na

narrativa, como que chamando à cena dois novos personagens: “Aquele chamava-se Amaral,

este Barbosa.” (p. 247)

A partir daí, dá-se a aparição de “outro gênero” na atmosfera musical do conto.

“Outro gênero” é o atributo em tom meio redutor que Amaral aplica à prática musical de

Barbosa, o tocador de machete.

O narrador, entretanto, incorrerá sorrateiramente em defesa da arte popular de

Barbosa, acentuando-lhe a perícia com o instrumento, parecendo atribuir o parecer

depreciativo de Amaral à tendência exclusivista do culto aos clássicos, que rejeita, como ele

parece sugerir, tudo que não seja Weber ou Mozart.

O machete, entretanto, encontra aprovação geral, inclusive de Inácio Ramos, que

só o interrompe por intervenção de Amaral, que pede a entrada do violoncelo.

Carlotinha é que parece mais verdadeiramente impressionada com a arte de

Barbosa, onde ela encontra mais apropriada musicalidade para o espírito. Assim, quando o
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machete torna-se conhecido de todo o bairro, o narrador esclarece: “Carlotinha foi a

denunciadora; ela achara infinita graça e vida naquela outra música, e não cessava de o

elogiar em toda a parte.” (p. 249)

Os únicos propositalmente alheios ao sucesso do machete são Inácio e Amaral:

“Riam-se os dois, e mais do que eles se ria Barbosa, riso de triunfo e satisfação porque o

sucesso não podia ser mais completo”(p. 249). O bairro encontra no instrumento um fiel

correspondente de saudosas recordações de um tempo em que por ali andava um outro

tocador de machete, um subdelegado, que abandonara a arte querida do povo por não

corresponder à elevada condição de novas funções que fora chamado a ocupar. Porém, não

tardou para que o talento de Barbosa dispensasse quaisquer referências para se afirmar em

definitivo.

Já por esse tempo, a afeição de Carlotinha pelo timbre animado do machete parece

confundir-se com a própria figura do executante do instrumento. É possível que o leitor nem

Inácio desconfiem ainda do fato, que não está claramente expresso, mas solertemente

insinuado em atitudes de Barbosa e Carlotinha que se vão revelando inusitadas.

Ocorre que, novamente por insistência de Amaral, Inácio concorda em dar no

teatro um concerto solo para violoncelo – uma concessão que não teria talvez ocorrido sem o

reforço da insistência de Barbosa, que assim como Carlotinha, começa a ostentar um interesse

novo pela arte de Inácio Ramos:

Barbosa não foi dos menos entusiastas da idéia do concerto. Ele parecia
tomar agora mais interesse nos sucessos do artista, ouvia com prazer, ao
menos aparente, os serões de violoncelo, que eram duas vezes por semana.
Carlotinha propôs que os serões fossem três; mas Inácio nada concedeu além
dos dois. Aquelas noites eram passadas somente em família; e o machete
acabava muita vez o que o violoncelo começava. Era uma condescendência
para com a dona da casa e o artista! – o artista do machete. (p. 250)

Percebe-se que o tema do triângulo amoroso vai sendo introduzido pelo narrador

com um certo recato. Para isso, o machete e o violoncelo são usados como recursos
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simbólicos onde se projetam as ações dos personagens. Desta forma, estabelece-se um

ludíbrio do raciocínio lógico, a partir da introdução, na narrativa, de elementos fabulares, que

promovem a multiplicidade de impressão. A personificação dos personagens pelos

instrumentos funciona como uma estratégia que acaba por reduzir tudo a fenômenos de

música.

Assim, dizer que os sons do violoncelo vão se tornando intermitentes, é ainda um

modo atenuado de, pela dispersão da objetividade, apontar para a melancolia crescente do

protagonista.

Fato é que, para Inácio, o clima mais favorável ao machete não passa

despercebido, embora a relativa escassez dos encontros e a gradativa diminuição das ocasiões

de serão, não representem necessariamente uma atitude de marido desconfiado. Pode ser que

se trate, na verdade, daquele “despeito de artista” de que já nos falara o narrador.

Por fim, o esperado concerto solo não se realiza. Inácio Ramos sugere que em seu

lugar ocorra um concerto para machete e violoncelo. Na verdade, a metáfora de um duelo, no

qual o violoncelista tacitamente espera afirmar, para os outros e para si mesmo, os seus mal

compreendidos dotes de virtuose. Duelo este que é interpretado e aceito por Barbosa como

uma agradável parceria musical – um dueto, termo musical mais conciliador.

Talvez a pronta aceitação de Barbosa tenha surtido no violoncelista a impressão

da garantia de uma vitória antecipada do machete. Fato é que o dueto (ou o duelo) da mesma

forma que o concerto solo, não sai dos limites de um blefe. Entretanto, o clima de rivalidade

está definitivamente estabelecido entre o violoncelo e o machete, ou entre “a arte” e “o

passatempo”, que, para Amaral, são os termos respectivamente diferenciadores entre os dois

instrumentos.

Desta forma, transcorrem-se ainda alguns encontros entre os quatro até que Inácio,

não podendo vencer Barbosa com sua arte, decide aliar-se a ele: Inácio cogita aprender
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machete. Pode-se suspeitar que se trate de uma estratégia do protagonista para tentar vencer o

rival artista usando de suas mesmas armas. Ou pode ser que o fim verdadeiro fosse, com os

segredos da arte nova, inspirar na esposa o mesmo entusiasmo demonstrado por ela quando

em presença do machete.

Quando, enfim, vai comunicar a Carlotinha  a  sua resolução, a reação da esposa

não seria talvez a por ele esperada: “Carlotinha sorriu, mas de um sorriso acanhado, que o

marido viu e guardou consigo.” (p. 252)

É sintomático que, na noite daquele mesmo dia, Inácio faça troar nos serões o

violoncelo pela última vez. O machete, na ocasião, é relegado por Amaral, sob gritos de “Não

profanemos a arte!”, interjetiva que tenta afirmar a superioridade dos clássicos, impondo

silêncio ao machete.

Todavia, intimamente resignado à sua derrota, Inácio parece executar no

instrumento um hino de apoteose à entrada triunfal do machete, porque a partir de então, é do

machete que se ocuparão, ainda por longo tempo, os serões onde Inácio Ramos figurará como

espectador:

Que tempo duraram aqueles serões de machete? Não chegou tal notícia ao
conhecimento do escritor destas linhas. O que ele sabe apenas é que o
machete deve ser instrumento triste, porque a melancolia de Inácio tornou-se
cada vez mais profunda. Seus companheiros nunca o tinham visto
imensamente alegre; contudo a diferença entre o que tinha sido e era agora
entrava pelos olhos dentro. A mudança manifestava-se até no trajar, que era
desleixado, ao contrário do que sempre fora antes. Inácio tinha grandes
silêncios, durante os quais era inútil falar-lhe, porque ele a nada respondia,
ou respondia sem compreender. (p. 252)

Todavia, Inácio, que aprendera a ver no violoncelo a arte doméstica de traduzir

seus sucessos íntimos, recorrerá ainda uma vez ao instrumento. Desta vez, ironicamente, em

sua melhor performance. É o momento em que se dá a metáfora da desforra do estilo popular

sobre o clássico, quando Carlotinha abandona Inácio para seguir com o artista do machete.
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Amaral, estando ali de visita, encontra o amigo desolado. Na imagem de Inácio

Ramos, a unificação do homem em ruínas e do artista em apoteose:

Amaral parou sem compreender nada. Inácio não o viu entrar; empunhara o
arco e tocou, – tocou como nunca, – uma elegia plangente, que o estudante
ouviu com lágrimas nos olhos. A criança, dominada ao que parece pela
música, olhava quieta para o instrumento. Durou a cena cerca de vinte
minutos. (p. 253)

O apelo imagético da cena faz-nos vislumbrar o artista em uma passagem

virtuosística que antecede um ato final da loucura. É a primeira vez em que Inácio consegue

se fazer falar de maneira inequívoca pelo violoncelo. Assim é que Amaral, desconhecendo

ainda o motivo da desolação do amigo, pressente naquele canto algo que lhe antecipa as

lágrimas.

É principalmente o momento em que, na narrativa, a música investe-se de seu

atributo de absoluta, 19 bastando-se a si mesma como veículo da emoção que a deflagra.

19 Música absoluta é aquela que, contrário ao que ocorre com a Música programática, recusa-se uma
associação do seu conteúdo com temas extra-musicais; é a música pela música. Para o
aprofundamento das especificidades entre essas duas vertentes ver o capítulo “Os Romantismos: O
Romantismo na Música”, em O Livro de Ouro da História da Música: Da Idade Média ao Século XX
(2005), de Otto Maria Carpeaux.
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C O N C L U S Ã O

COMO MÚSICA AOS NOSSOS OUVIDOS

A presença da musicalidade na escrita não é fenômeno novo. Pode-se dizer que a

música, enquanto linguagem, manifesta-se, desde os tempos mais remotos, e de diferentes

formas, em todas as esferas de expressão humana.
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No âmbito das relações entre a música e a palavra, o que surgiu, de modo

relativamente retardado, foi a preocupação em demonstrar a estreita relação entre ambas. Na

literatura, foi a poesia que acenou primeiro para essa irmanação entre som e palavra.

 Essa interpenetração natural entre a música e a palavra é o que justifica o fato de

não haver uma fórmula específica para a inscrição musical em um texto tampouco uma

fórmula ou um método específico para a análise do nível de musicalidade nele presente. Os

recursos são inumeráveis e estão disponíveis para serem explorados segundo um maior ou

menor grau de sensibilidade do autor.

O século XIX, com a música de programa, sistematizou em partituras a

interrelação entre produções escritas e musicais. Todavia, até aí, “música” ainda é um termo

indissociavelmente relacionado à utilização de instrumentos musicais para a concretização

harmoniosa dos fenômenos sonoros.

A música, na atualidade, principalmente com o advento da música concreta, tem

passado por redimensionamento de seu conceito, apontando para procedimentos inovadores

em sua constituição que alteram o sentido tradicional do termo “música”, fundado na idéia

dos instrumentos musicais como exclusiva fonte sonora.

Este redimensionamento do conceito busca um retorno ao sentido original da

música, considerando as manifestações sonoras ainda em estado bruto, ou seja, antes de sua

sistematização, ou da organização racional dos sons em esquemas formais que se adaptem ao

que se convencionou chamar de música, cuja definição, para os padrões tradicionais, implica

necessariamente uma combinação dos sons de modo a agradar os ouvidos.

Assim sendo, é natural que essa recente contestação do conceito encontre

consideráveis dificuldades em se estabelecer como princípio lógico.

Entretanto, esse novo modelo de observação dos fenômenos musicais, tem

apontado para uma primazia da técnica da produção musical, que destrona os instrumentos



154

musicais tradicionais de sua condição de única, legítima e incontestável fonte de

musicalidade.

Em decorrência, o próprio termo “musicalidade” vem passando por uma

reformulação conceitual, que o dissocia da noção habitual de música. Dentro desta nova

concepção, pode existir música nas ações humanas as mais triviais, ou ainda nas

manifestações dos fenômenos da natureza.

É por essas vias que a musicalidade se faz proceder também de outros campos da

atividade artística, inclusive da produção literária em prosa. Na literatura, onde a musicalidade

restringiu-se por muito tempo à ritmicidade harmoniosa dos versos na poesia, a música faz-se

inscrever a partir certos arranjos lingüísticos e, depois, também imagéticos, que funcionassem

como mecanismos evocadores da impressão de uma potencial movência inscrita de modo

latente na palavra.

Na escritura machadiana, particularmente nos contos que nos propusemos

analisar, a inscrição da musicalidade não se restringe à exploração do aspecto lúdico que a

música pode emprestar ao texto, ou, melhor explicando, a musicalidade ultrapassa a adaptação

da linguagem a critérios de ritmo e metro, embora não os desconsidere - Nega-lhe apenas a

primazia, para responder àquela melodia intuitiva, nem sempre cativa ao rigor da forma, que

nos faz apreender as palavras como música aos nossos ouvidos.

A musicalidade machadiana resulta de um saber inventivo que toma a

interpenetração natural das artes em proveito de uma literatura o mais próxima possível da

dinâmica da vida.

Na atualidade, a constituição do fenômeno musical considera, como critério

válido e indispensável “a anexação ao domínio da música de todos os sons audíveis”, como

esclarece Luiz Piva em Literatura e Música (1990, p. 60).
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Desta forma, as fontes que originam os sons, porque muitas e variadas, não podem

mais ser reconhecidas ou recuperadas no momento da audição. O que conta é o efeito de

música obtido pela técnica, a música como produto, o fim em detrimento dos meios.

Na literatura, a utilização dos fenômenos sonoros “selvagens”, ainda nos termos

de Piva, é um procedimento artístico relativamente usual, estando presente, de modo

claramente expresso, por exemplo, no poema “Ode Triunfal”, do português Fernando Pessoa,

onde a linguagem faz uso da onomatopéia para operar a símile da sonoridade ensurdecedora

da maquinaria moderna. Pela grande extensão do poema, transcreveremos um pequeno trecho

onde isto se manifesta:

Eia! eia-hô! eia! 
Eia! sou o calor mecânico e a electricidade!
Eia! e os rails e as casas de máquinas e a Europa! 
Eia e hurrah por mim-tudo e tudo, máquinas a trabalhar, eia!
Galgar com tudo por cima de tudo! Hup-lá!
Hup-lá, hup-lá, hup-lá-hô, hup-lá! 
Hé-la! He-hô! H-o-o-o-o! 
Z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z!

Ah não ser eu toda a gente e toda a parte!

              Todavia, a referência à música nem sempre surge de modo evidente na

escritura. Também nem sempre decorre de um procedimento intencional do escritor, embora,

na maioria das vezes, apresente-se como decorrente de uma necessidade de maior

expressividade geralmente tolhida pelo caráter essencialmente estático da escrita. Isto, por si

só, já aponta para uma busca de inserção de dinamicidade no agenciamento da linguagem.

Este trabalho buscou apontar, na produção machadiana de temática musical, as

manifestações deste procedimento, que parece decorrer de uma necessidade de revitalização

da escritura enquanto veículo de um pensamento fundamentalmente híbrido.

Esperamos, com este estudo, ter contribuído para uma releitura dos contos aqui

selecionados, cujo material de análise, pelo longo alcance que apresenta, imprime em nossa
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pesquisa um aspecto reticente, que esperamos ser entendido como sintomático da necessidade

de servir ao empreendimento de novas leituras.

Consideramos como “musicalidade” todo estímulo sensorial que existe em

potencial na configuração da estrutura de um texto, não apenas aquele presente na superfície

da forma. Buscamos, assim, os efeitos dinâmicos que emergem do potencial significativo das

palavras, das imagens e as implicações de sua introdução no corpo estático da escrita.

Entendemos que a musicalidade, se abordada nos termos desta nossa pesquisa,

não se restringe apenas aos textos onde a evocação à música aparece de maneira evidente. Ela

pode residir de modo latente, inclusive em textos onde a manifestação de musicalidade pareça

das mais improváveis, como as crônicas e os textos críticos.

Todavia, para fins delimitativos, selecionamos contos nos quais a referência à

música é mais prontamente detectável. O critério não foi, portanto, o de agrupar textos onde a

referência à música estivesse aclaradamente manifesta – a partir da intitulação, por exemplo.

Se este fosse o critério, não se justificaria, por exemplo, a escolha de “Um

Homem Célebre” para figurar no nosso corpus/objeto, considerando-se que não há nada na

intitulação que remeta prontamente à evocação da música. E se assim fosse, “A pianista”,

conto machadiano de forte referência ao universo musical no título, deveria obrigatoriamente

figurar na seleção deste corpus.

Proceder com critérios tão simplificadores de análise seria forçar o

estabelecimento da relação entre texto e musicalidade, porque, como dissemos no decorrer

deste trabalho, o referido conto não corresponde à mesma espontaneidade com que a

musicalidade ocorre no recorte textual que apresentamos.

Dizia Luiz Piva, com a sua autoridade de estudioso da música e da literatura, em

Literatura e Música (1990, p. 66):
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Muitos poemas mostram palavras como allegro, adágio, vivace, crescendo,
para diferentes movimentos, indicações dinâmicas. É preciso, contudo,
distinguir o simples uso de tais vocábulos da genuína influência pela música
sobre a literatura. (...) o emprego de termos da música não tem, muitas vezes,
qualquer relação com a estrutura musical, tendo muitos escritores dado a
seus trabalhos o título de sonata, sinfonia, prelúdio, simplesmente porque
tais vocábulos tinham para eles uma vaga sugestão ou algo agradável de ser
ouvido.

Assim sendo, este nosso estudo buscou observar a musicalidade para além das

indicações que apontassem para uma relação ostensiva e aparente  com o universo da música,

embora tenhamos partido do corpus machadiano que a crítica reúne sob a categoria da

temática musical.

Acrescemos, aos contos selecionados pela crítica, a nossa análise de “Terpsícore”

e “Marcha fúnebre”, como modesta contribuição para a ampliação do corpus musical

machadiano, e procuramos abordar os demais contos em uma perspectiva fundamentada nas

concepções contemporâneas sobre música e literatura.

              Da literatura absoluta, a contística machadiana traria aquele retorno redentor

aos deuses mitológicos, “arcanos esquecidos”, segundo Manuel da Costa Pinto, em posfácio à

obra A Literatura e os Deuses, de Roberto Calasso que, ainda segundo o autor:

(...) Renasceram no momento em que escritores e filósofos passaram a
proclamar o caráter fáustico da palavra poética, pondo em xeque tanto ídolos
ocidentais como Razão e Progresso quanto a entidade platônica que está no
coração do monoteísmo judaico-cristão.

Machado de Assis, em crônica do jornal A Semana, datada de 11 de março de

1894, já apontava para a atualidade da figura mitológica, acenando para a inevitabilidade de

sua manifestação em todas as instâncias da existência: “Vivam as musas! Essas belas moças

antigas não envelhecem nem desfeiam. Afinal é o que há de mais firme debaixo do sol”.

Machado assim expressa a sua recusa ao banimento que a racionalidade iluminista

buscara impor, no campo das artes, aos deuses e mitos gregos, tratando com extrema
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familiaridade esses seres aos quais a pretensa sobriedade das Luzes nascentes dirigira o mais

extremado repúdio.

A proximidade da literatura machadiana com a Performance Art funda-se na

proposta de revitalização da arte, embora por meios distintos, pois que se trata de duas

vertentes de arte muito particulares.

 Na arte de performance, essencialmente cênica, a tentativa de revitalização da

arte dá-se de forma radical, sob a forma da uma ruptura com a idéia convencional de teatro, e

um redimensionamento dos conceitos estratificados de platéia, espaço cênico e representação,

buscando uma ampliação das fronteiras da investigação e da experimentação artísticas.

A literatura machadiana também apresenta sinais de recusa à estratificação da

prática literária, embora nem sempre claramente expressos, ou expressos na forma de um

saber praticado de forma clandestina, termo buscado em Roberto Calasso.

Esta recusa se vai revelando a partir da presença de traços até então pouco

convencionais para a literatura, como a inscrição híbrida de elementos absorvidos de outras

artes, como o teatro e a música, o que dificultou a catalogação categórica de sua produção

literária no Realismo da época.

Dessa forma, também os espaços da investigação e da experimentação artísticas

na  literatura machadiana, e pela literatura machadiana, vão sendo ampliados. Isto justifica o

fato de que ela ainda represente para a contemporaneidade campo fértil de interesse e análise.

As implicações dessa inscrição híbrida nas obras de Machado de Assis podem ser

apontadas como intencionais na medida em que não encontram, no fazer literário machadiano,

nenhuma resistência à sua afloração. Em outros termos, os traços híbridos de sua escritura, se

nem sempre são intencionais, são sempre naturais, haja vista serem produto de inscrição quase

pulsional do repertório íntimo do autor, cuja concepção de arte se encontra expressamente
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manifesta antes mesmo da eclosão do Machado de Assis de segunda fase, na crônica “Ao

acaso”, de 19 de setembro de 1864:

Uma arte consumada dá-lhe os meios de tudo criar e colorir tudo. Ou
exprima um sentimento, ou acentue uma palavra, ou faça um gesto, vê-se
que ela sabe realizar a difícil e rara aliança da arte e da natureza.” (apud
LOPES, 2001  p. 44)

No caso da inscrição da musicalidade em sua escritura, emerge como produto

espontâneo da experiência de uma etapa de século marcada por grandes transformações

musicais no Rio de Janeiro, para onde confluíam ritmos marcadamente populares, que

passavam a conviver com o modelo predominantemente clássico, e não raro a ele se

aglutinavam, criando uma atmosfera sacro-profana instigantemente artística.

Entretanto, nessa mistura de ritmos e gostos que pela força do contraste se pode

chamar antitética, Machado de Assis vislumbrou uma musicalidade profunda, para muitos

inaudível: a musicalidade do humano, na figura em relevo do artista.

A concepção literária machadiana quanto à tentativa de aproximar a arte e a vida,

funda-se não apenas na recusa, mas na própria consciência da impossibilidade de uma

representação do real.  Neste aspecto, sua concepção de arte aproxima-se das concepções

performáticas contemporâneas que colocam como função da arte operar uma reelaboração do

real.

Na passagem para o universo ficcional machadiano, os elementos da realidade

imediata ganham o acréscimo do fantasioso, que lhes altera o modelo natural segundo o

acento caricatural de certos aspectos. Assim sendo, a restituição desses elementos à realidade

já não corresponde à autenticidade natural do modelo.

Desta maneira, sua literatura foi se alimentando dessas contribuições do real para

compor a ficção próxima da vida.
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