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Objetos de cultura

Passei

dois dias em Oxford e voltei retem-
perado. Não, não nesse sentido. O tempo
estava péssimo. Chuva e frio. De modo

que tudo se passou dentro de portas, sem
sequer poder ir lá fora fumar o meu cigar-
rinho clandestino. Saúde a contragosto.
A ocasião foi um encontro (conferência,
simpósio, chamem- lhe o que der mais jei-
to) sobre o que (também imprecisamente)

se pode designar como o Renascimento em Portugal, ou seja,
esse fértil período fundador da modernidade europeia que vai
mais ou menos de Fernão Lopes a António Vieira .

Oxford tem atualmente o único departamento autónomo
de estudos lusófonos no Reino Unido. Esse dúbio privilégio
coube durante quase um século
ao King's College de Londres,
onde iniciei e terminei a minha
carreira universitária antes de

(na minha totalmente imo-
desta opinião) subsequentes
disparates terem levado ao
seu desmembramento, com
pedaços parcialmente integra-
dos noutros departamentos.
Mas isso são águas passadas
de um mau tempo diferente do

que estava em Oxford. Onde o

propósito foi para assinalar a
recente nomeação de um jovem
professor que vai dar continu-
idade aos estudos renascentis-
tas portugueses que, até à sua

jubilação, tinham sido geridos
por Thomas Earle, o primeiro
titular da Cátedra D. João 11.

O atual catedrático, Phillip
Rothwell, trabalha sobre-
tudo nas áreas de estudos

contemporâneos portugue-
ses e africanos. Mas, tendo
plena consciência de que não
há contemporaneidade sem
tradição - ou que não há futuro
sem passado - não descansou
até conseguir esta nomeação,

que na prevalecente situação
financeira das universidades
inglesas, mesmo em Oxford,
teria parecido impossível.
Concurso público, júri interna-
cional, a escolha recaiu sobre
Simon Park, de cuja notável
tese de doutoramento sobre

Diogo Bernardes eu tinha sido

Em Oxford, que tem o único
departamento autónomo de estudos
lusófonos no Reino Unido, um
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um dos examinadores. E foi ele que agora, cerca de um ano
após a sua nomeação, organizou esta conferência sobre o que
designou como "objetos de cultura".

A conferência foi particularmente estimulante por ter
consistido de breves comunicações seguidas de amplo
tempo de discussão, em vez da sonolenta tortura habitual de

longas prosas enfiadas umas nas outras sem possível diges-
tão intervalar. Conhecem o género: "Vou ler um capítulo do

meu próximo livro saltando alguns parágrafos". Resultado,
nem lido aos saltinhos o hipotético capítulo cabe no tempo
recomendado, o que é lido deixa de fazer qualquer senti-
do, e depois por legítima defesa nem sequer apetece ir ler o

malfadado livro. Não há saúde. Mas desta vez, dada a concisão
exigida (e o recomendável gosto anglo-saxónico pelo con-
creto), as comunicações incidiram, por exemplo, numa breve
referencia a um mandil da China num verso do Cancioneiro
Geral de Garcia de Resende; na gaiola onde o primeiro pigmeu
trazido de África foi exibido na Europa; ou na metamorfose do
camoniano "Velho do Restelo" num poema de Gongora. Todas
essas e outras incidências específicas em "objetos de cultura"
permitindo depois amplas e esclarecedoras correlações temá-
ticas ou conceptuais.

Foi o que aconteceu com o tal mandil da China, apre-
sentado por Ana Maria Sánchez Tarrío (uma jovem inves-
tigadora galega atualmente na Universidade de Lisboa)
que, pela amostra, está a encontrar intrigantes novidades
no Cancioneiro Geral. Um mandil, como se percebeu pela
fotografia, é uma espécie de colete justo para uso feminino
debaixo da roupa. Este numa brilhante seda vermelha com

laivos amarelos. Parece que, além
de acentuar a cintura, também
servia para levantar os seios.
Era portanto uma peça de roupa
interior com conotações eróticas,
que no breve poema onde é men-
cionado parecem estar também
associadas a uma corrupta tran-
sação financeira.

Na subsequente discussão,
depois de várias sugestões mais ou
menos prováveis sobre referências
implícitas a práticas e costumes

do tempo, o mandil chinês talvez
também tenha permitido enten-
der melhor duas passagens em
cartas de Camões, escritas cerca
de 30 anos depois da publicação
do Cancioneiro Geral. Numa delas
descreve umas damas ostensiva-
mente modestas e respeitáveis -
"contas na mão e o eu ladrão" - em
quem debaixo das sóbrias roupas
de sarja se acharão "mantéus
debruados, gravins lavrados,
jubões de Holanda, alvos e justos".
E noutra menciona um homem
notoriamente corrupto que subor-
na o Tesouro com "soldos" ilícitos
eroticamente incentivados "com
uns debruns da vista da Senhora
sua irmã". E Camões faz depois o

seguinte comentário: "Que, ainda
que esta mercadoria seja defesa

pelo senhor da fortaleza, nestas

viagens da China mais se ganha
no furtado que no ordenado".
Hum... viagens da China na Lisboa
quinhentista.

Em suma, esta conferência saiu
dos moldes habituais. E julgo que isso ficou sobretudo a de-
ver-se à predominância de participantes mais jovens. Não só

entre o público que manteve a sala quase cheia durante todo
o tempo e que ativamente interveio nos debates. Uma boa
metade dos 16 "comunicantes" oficiais não teria mais do que
30 anos. Funcionando em paridade com outros já com vasta
obra feita e de reconhecido mérito académico como, além do
prof . Thomas Earle da Universidade de Oxford, os profs, José

Augusto Cardoso Bernardes, da Universidade de Coimbra, e

Isabel Almeida, da Universidade de Lisboa.
O que me permite concluir esta prosa numa nota positiva.

A atual situação das universidades é sem dúvida péssima. Mas
talvez não seja má.
Helder Macedo


