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“O humor não é um estado de espírito, mas uma
visão de mundo”.
Wittgenstein
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RESUMO
Uma das mais importantes formas de representação e manifestação cultural
desenvolvida pelos imigrantes italianos, inseridos no contexto do movimento imigratório na
cidade de São Paulo, foi a produção jornalística em sua língua de origem.
A pesquisa desenvolvida para a elaboração da presente tese partiu da análise do
semanário Il Moscone, dirigido especificamente à colônia italiana de São Paulo, com o
propósito de verificar de que forma ele contribuiu para reforçar a intensa busca de afirmação
da identidade italiana por parte desse grupo social, sobretudo durante o período que
correspondeu à sua fundação, entre 1925 e 1929.
Nesse período de grande atividade jornalística italiana na capital paulista, a rede de
propaganda e de controle fascista veio reforçar ainda mais a reconstrução de uma identidade
italiana entre os imigrantes no país de adoção. Contou, para essa finalidade, com o apoio de
personalidades influentes da colônia, que ajudavam a subsidiar alguns desses jornais, como o
conde Francesco Matarazzo, o comendador Giuseppe Martinelli e o coronel Geremia
Lunardelli.
Durante a fase inicial de circulação destacada, o hebdomadário Il Moscone, assim
como outras folhas da imprensa italiana de São Paulo, foi um verdadeiro porta-voz dos
ideários fascistas, procurando resgatar entre seus leitores o orgulho da origem italiana por
meio, sobretudo, da perpetuação desses mitos sociais que tinham fortes ligações com o
fascismo e com o próprio Mussolini.
A criação de uma imprensa em língua italiana marcou de maneira indelével a presença
da coletividade italiana na cidade de São Paulo e o semanário Il Moscone contribuiu não só
para registrar tal fato, como para intensificar a italianidade dessa comunidade inserida na
metrópole paulista, especialmente no final da década de vinte.
O periódico crítico, humorístico e ilustrado, Il Moscone, é uma fonte de pesquisa
praticamente inédita que retrata eventos de relevância histórica e de memória social, ligados
não só à comunidade italiana e às suas instituições representativas, como à própria história de
São Paulo, durante um período significativo do desenvolvimento da cidade, assinalado por
uma grande efervescência cultural e política no Brasil e no mundo.
O trabalho visa ainda contribuir para ilustrar a participação do irreverente diretorfundador do Il Moscone, o ítalo-paulista Vicente Ragognetti, no campo literário e jornalístico
brasileiro, trazendo dados de sua biografia, suas amizades com intelectuais ligados a essas
áreas e personagens de relevo das sociedades brasileira e italiana da época, assim como sua
participação na fundação do clube Palestra Italia, hoje conhecido como Palmeiras.
Embora pouco conhecido do público brasileiro, ele foi uma figura de grande destaque
na vida cultural paulista, em especial, junto à colônia italiana e prestou, sem dúvida,
contribuição importante para o desenvolvimento da imprensa e literatura em língua italiana
em São Paulo, principalmente por meio do seu trabalho jornalístico que resultou na criação do
semanário Il Moscone, que esteve em circulação por mais de trinta e seis anos no espaço
urbano da metrópole paulistana.
Palavras-chave: Imprensa língua italiana; Identidade; Fascismo São Paulo
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RIASSUNTO
Una delle più importanti forme di rappresentazione e manifestazione culturale svolta
dagli immigranti italiani, inseriti nel contesto del movimento immigratorio nella città di San
Paolo, è stata la produzione giornalistica nella loro lingua di origine.
La ricerca effettuata per l’elaborazione della presente tesi parte dall’analisi del
settimanale Il Moscone, diretto specialmente alla colonia italiana di San Paolo, allo scopo di
verificare in che modo esso ha contribuito a intensificare l’impegno per l’affermazione
dell’identità italiana da parte di questo gruppo sociale, soprattutto durante il periodo
corrispondente alla sua fondazione, fra il 1925 e il 1929.
In questi anni di intensa attività giornalistica italiana nella capitale paulista, la rete
della propaganda e del controllo fascista ha rafforzato ancora di più la ricostruzione di un'
identità italiana fra gli immigranti nel paese di adozione. A questo scopo, si è valsa
dell’appoggio di influenti personalità della colonia, che sovvenzionavano alcuni di questi
giornali, come il conte Francesco Matarazzo, il commendatore Giuseppe Martinelli e il
colonnello Geremia Lunardelli.
Durante la fase iniziale di circolazione presa in esame, il settimanale Il Moscone, come
gli altri organi della stampa italiana di San Paolo, è stato portavoce degli ideali fascisti, allo
scopo di risvegliare fra i suoi lettori l’orgoglio della loro origine italiana, per mezzo,
specialmente, della perpetuazione dei miti sociali che avevano un forte legame con il fascismo
e con Mussolini.
La creazione di una stampa in lingua italiana ha lasciato un marchio indelebile nella
presenza della collettività italiana nella città di San Paolo e il settimanale Il Moscone ha
contribuito non solo a registrare questo fatto, come pure a intensificare l’italianità di questa
comunità inserita nella metropoli paulista, per quanto riguarda specialmente la fine degli anni
venti.
Il periodico critico, umoristico e illustrato, Il Moscone, è una fonte di ricerche
praticamente inedita che rappresenta fatti storicamente importanti, legati non solo alla
comunità italiana e alle sue istituzioni rappresentative, como pure alla storia di San Paolo,
durante un periodo significativo dello sviluppo della città, caratterizzato da una grande
vivacità culturale e politica nel Brasile e nel mondo.
Questo lavoro spera di contribuire a mostrare la partecipazione dell’irriverente
direttore-fondatore de Il Moscone, l’italo-paulista Vicente Ragognetti, nel campo letterario e
giornalistico brasiliano, con la presentazione di dati della sua biografia, della sua amicizia con
intellettuali legati a questi settori e con personaggi di rilievo della società brasiliana e italiana
dell’epoca, e anche della sua partecipazione alla fondazione del club Palestra Itália, oggi
Palmeiras.
Sebbene sia poco conosciuto dal pubblico brasiliano, Vicente Ragognetti è stato una
figura di grande rilievo nella vita culturale della colonia italiana e ha dato, senza dubbio, un
importante contributo allo sviluppo della stampa e della letteratura in lingua italiana a San
Paolo, soprattuto mediante il suo lavoro come giornalista, creatore del settimanale Il Moscone,
che è stato in circolazione per più di 36 anni nella metropoli paulistana.
Parole chiave: Stampa in lingua italiana; Identità; Fascismo a San Paolo
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INTRODUÇÃO

Na pesquisa realizada durante o mestrado (RORATO, 1997) procurou-se recuperar
uma das tantas formas de expressão artística desenvolvidas pelos imigrantes italianos e seus
descendentes radicados em São Paulo, entre 1896 e 1929, a literatura.
No conjunto da produção literária e jornalística em língua italiana criada por esses
intelectuais italianos, encontravam-se as variadas publicações1 do autor ítalo-brasileiro
Vicente Ragognetti, divididas entre obras de gêneros lírico e narrativo, escritas em línguas
italiana e portuguesa, que foram publicadas entre 1920 e 1967.
Os livros de poesias Notturno di un poeta vagabondo (RAGOGNETTI, 1920) e A
ronda do cisne (RAGOGNETTI, 1967) assinalaram o início e o fim da carreira do escritor.
Em versos publicou também as poesias Cercare il proprio domínio e La danza delle giornate
grigie cariocas no Mensário de Arte Moderna Klaxon (RAGOGNETTI, 1922), que ao lado do
seu primeiro livro, Notturno di un poeta vagabondo, registraram sua presença no meio
literário da época modernista.
Os contos foram reunidos na coletânea Maschi e femmine al nudo (RAGOGNETTI,
1925) e os romances intitulam-se Esta é boa mas aquella é melhor (RAGOGNETTI, 1928), A
Multidão e os outros (RAGOGNETTI, 1952) e A provinciana (RAGOGNETTI, 1962).
Embora não fosse imigrante italiano, como os outros escritores, Ragognetti
vivenciou a experiência de emigrar dirigindo-se à Itália para estudar e trabalhar pouco antes
da Primeira Guerra Mundial. E, a partir de então, passou a escrever em língua italiana e a
dedicar-se às questões que envolviam os imigrantes pertencentes à colônia italiana de São
Paulo, sobretudo por meio da sua atividade jornalística.
Suas crônicas foram publicadas em vários jornais e revistas nacionais e até italianos,
nos quais colaborou desde a adolescência. Enquanto estudante do colégio Mackenzie, por
exemplo, participou da edição de um jornalzinho de literatura chamado Rosa do Amor.
Durante o período que viveu na Itália, colaborou para os jornais napolitanos Don
Marzio e Il Mattino e, ao voltar para o Brasil, trabalhou para os jornais dirigidos à colônia
italiana, Fanfulla e Il Piccolo, e para a imprensa nacional em O Combate, A Gazeta Esportiva
e o Diário Popular.
1

É possível encontrar algumas das suas obras nos acervos do Círcolo Italiano e do Centro Cultural Vergueiro e
na Biblioteca Municipal “Mário de Andrade”. Um exemplar de A ronda do Cisne encontra-se na Biblioteca
do Congresso em Washington nos Estados Unidos, cadastrado sob o número 67097857.

Entretanto, a maior parte da sua produção jornalística foi destinada ao semanário Il
Moscone, que ele mesmo fundou em 1925 e conseguiu manter em circulação por mais de
trinta anos, quase ininterruptamente, até 1961.
É a esse periódico crítico, humorístico e ilustrado que dedicamos essa tese, pois a
maior parte das obras de Ragognetti assinala a presença italiana na capital paulista com ironia,
vivacidade e movimento, mas o seu semanário, em particular, apresenta uma verdadeira
galeria de personagens, instituições e acontecimentos que marcaram a inserção dessa
comunidade no contexto social-urbano da metrópole paulistana, a partir da década de vinte até
meados do século passado.
O semanário era dirigido especificamente à comunidade italiana de São Paulo e
circulou durante um período significativo do desenvolvimento da cidade, apresentando um
retrato do espaço não apenas físico, mas social, ao qual os imigrantes italianos tentavam
integrar-se.
O propósito da tese é verificar de que forma o semanário Il Moscone contribuiu para
registrar a presença italiana na cidade de São Paulo e reforçar a intensa busca de afirmação da
identidade desse grupo social, especialmente, durante o período que correspondeu à fundação
do jornal, entre 1925 e 1929, quando a forma impressa ainda era o meio mais popular de
veicular-se ideologias e havia uma intensa atividade jornalística italiana na capital paulista.
A identidade, afirma Nuncia Santoro Constantino (2002, p. 1), é uma construção
cultural que se desenvolve em um determinado período histórico como resultado do diálogo
com a cultura predominante. É como uma reação ao contato com a outra cultura e uma
rejeição aos seus costumes, e depende, segundo Burke, sobretudo de “esteriótipos do self e
também de estereótipos dos outros, [...], exagerando qualquer aspecto que faz uma
comunidade ser diferente da outra” (BURKE, 1995, p. 91).
Ainda de acordo com Burke, é comum que cada grupo acredite que sua maneira de
viver seja a única para todos os seres humanos, que a definição da identidade cultural dos
grupos se desenvolva somente ao estabelecer-se alguma ligação com outros grupos “e, acima
de tudo, quando um grupo tenta forçar o outro a se ajustar a seu modelo.” (BURKE, 1995,
p. 105)
Nesse sentido, a rede de propaganda e de controle fascista veio reforçar ainda mais a
reconstrução de uma identidade italiana entre os imigrantes no país de adoção, utilizando a
operante imprensa italiana de São Paulo para esse fim.
O semanário Il Moscone não foi exceção; ao contrário, nesse período ele funcionou
como um verdadeiro porta-voz da ideologia fascista, procurando resgatar entre seus leitores o

orgulho da origem italiana, “Siete italiani? Diffondere il ‘Moscone’ è fare propaganda
dell’italianità”2 e, ao mesmo tempo, reforçar a perpetuação de estereótipos ligados ao modo
de ser dos italianos.
A recepção ao fascismo no seio da colônia italiana ocorreu de formas diferentes e
afetou as variadas classes sociais pertencentes a ela (BERTONHA, 1999, p. 56). Mas o
periódico enfatiza, em particular, o grupo composto pela elite da colônia italiana de São
Paulo, a poderosa burguesia industrial italiana, representada pelos seus grandes mitos sociais,
que tinham fortes ligações com o fascismo e com o próprio Mussolini.
Por isso, desde o início, e para ressaltar sua característica humorística, foram
publicados em suas capas portraits-charges desses ‘figurões’, que possivelmente subsidiavam
o semanário, para também atrair a atenção da coletividade italiana e assegurar o poder e o
prestígio social dos retratados.
Sob a ótica da ironia, da sátira e da denúncia, Il Moscone trazia notas, piadas, frases
irônicas e jocosas, envolvendo não somente essas personalidades da colônia, como também
membros da imprensa adversária. Tratava de temas políticos, econômicos e sociais, assim
como assuntos corriqueiros e diversos do dia-a-dia da colônia italiana, de modo humorístico,
lançando mão, inclusive, de um grande número de desenhos, vinhetas, caricaturas, charges e
anedotas.
O próprio título do periódico remetia ao seu caráter crítico-humorístico,
representado por uma mosca que sobrevoava e, ao mesmo tempo, importunava a colônia
italiana de São Paulo, com sua sátira mordaz. Havia, ainda, um lema, uma expressão italiana
de tom provocativo, que deixava claro a proposta humorística do jornal: “Ronzando e
scherzando che male ti fó”3.
Além da questão do humor tão relevante em toda a composição do semanário, outro
aspecto importante a ressaltar é que ele mantinha um trabalho iconográfico aprimorado,
realizado por artistas de renome na área da caricatura brasileira, como Figueroa, Belmonte,
Umberto della Latta, Mick Carnicelli, Renato Cataldi, entre outros.
Na época, o trabalho gráfico desenvolvido pelos caricaturistas que colaboravam para
o Moscone chegou a ser reconhecido até mesmo no exterior. Revistas argentinas e francesas
publicaram algumas caricaturas feitas por Belmonte e Cataldi para o Moscone (I
SUCCESSI..., 1926a) e caricaturistas argentinos publicaram seus trabalhos no semanário (IL
2
3

Vocês são italianos? Difundir o “Moscone” é fazer propaganda da italianidade. (Tradução Letizia Zini
Antunes)
Zumbindo, zombando que mal te posso fazer? (Tradução Letizia Zini Antunes)

“MOSCONE”..., 1927a). Eventualmente, o semanário contava também com a colaboração de
nomes consagrados do jornalismo e da literatura brasileira daquele período, como Menotti del
Picchia.
Embora fosse um periódico voltado à colônia italiana de São Paulo, teve uma ampla
difusão. Conforme anunciado em suas páginas, dispunha de correspondentes em agências e
sucursais espalhadas em diversos pontos do Brasil e até mesmo no exterior.
A escolha do semanário Il Moscone justifica-se por ser um corpus relevante, mas
citado por poucos pesquisadores, além de seu estudo estar estritamente inserido na área de
pesquisa desenvolvida pela nossa orientadora, Silvia Maria Azevedo.
Trata-se de uma fonte de pesquisa praticamente inédita, sobre a qual foram
realizados apenas alguns estudos até o momento, embora o conteúdo de seus textos retrate
eventos de relevância histórica e de memória social, ligados não só à comunidade italiana e às
suas instituições representativas, como à própria história da cidade de São Paulo e do país que
as abrigou.
Il Moscone foi um dos jornais da imprensa da colônia italiana que teve um dos mais
longos períodos de circulação, conseguindo sobreviver até mesmo após a expansão dos meios
de comunicação visuais e sonoros ocorrida, principalmente, após a Segunda Guerra Mundial.
Depois desse período, a publicação do semanário foi mantida graças a inovações
implantadas pelo seu diretor, que passou, desde então, a reclamar pela manutenção da
italianidade do seu fiel público de leitores, que praticamente já estavam assimilados à cultura
do país que os acolheu.
Por isso, outro motivo levado em consideração na escolha do semanário foi o seu
longo tempo de duração, mesmo diante de todas as adversidades por que passou, somadas ao
declínio do interesse do público leitor, cada vez menos preocupado em manter sua
italianidade (BERTONHA, 2001, p. 110). Conseqüentemente, um fato que pode ter
colaborado para a permanência do periódico em circulação, por tanto tempo, foi a adequação
às mudanças com relação a língua impostas pelo governo brasileiro.
Mesmo assim, é preciso considerar que a tenacidade e obstinação de Ragognetti
contribuiu de maneira incisiva para a manutenção da publicação, malgrado os
“empastelamentos”, a perseguição e prisão a que foi submetido. Sem esquecer,
evidentemente, de mencionar os subsídios recebidos das personalidades imigrantes de
destaque para que seus interesses continuassem a ser defendidos e seu prestígio mantido

diante da comunidade italiana de São Paulo, como, o próprio conde Matarazzo que,
provavelmente, foi um dos seus mais fiéis mantenedores (BERTONHA, 1999, p. 63).
Pelos motivos elencados acima e pela forte repressão sofrida durante a Ditadura
Vargas, Ragognetti foi obrigado a realizar importantes alterações no seu jornal e passou a
denominar de forma irônica cada uma das novas fases.
A primeira delas, entre os anos 1925 e 1929, chamou de Fundação, período ao qual
o semanário foi destinado, particularmente, à divulgação do fascismo entre os imigrantes e
descendentes italianos no Brasil, até interromper suas publicações em 1930, devido às
constantes ameaças e aos empastelamentos por que passou por ordem dos antifascistas e dos
próprios fascistas que o submetiam aos seus desmandos.
Durante essa etapa, Ragognetti e os diretores de outros jornais italianos que
defendiam o fascismo em São Paulo, como Angelo Poci, do Il Piccolo, e Arturo Trippa,
fundador do famoso Pasquino Coloniale, travavam constantes batalhas em defesa dos ideários
fascistas, disputando não só o público leitor, como franquias telegráficas e subsídios cedidos
não apenas pelo governo italiano, mas, principalmente, pelos “graúdos” da colônia envolvidos
com o fascio local.
A segunda fase foi denominada Ressurreição, correspondendo ao período de 1933 a
1938, quando finalmente o semanário pode voltar a circular após as represálias que havia
sofrido, graças à ajuda de amigos influentes e poderosos que queriam ver seus interesses
novamente defendidos pelo seu periódico.
Essa etapa, assim como a terceira chamada de “Moscone” a “Moscardo”, que
correspondia ao período de 1938 a 1941, foi marcada pela transição do idioma italiano ao
português, imposta pelo governo Vargas. E a quarta época, intitulada Renovação, ocorreu a
partir do número 649, de junho de 1941, quando passou a ser impresso somente em língua
portuguesa até seus últimos números, no ano de 1961.
A fim de reconhecer o contexto social-urbano paulista que ambientou a criação do
hebdomadário, assim como a redação das suas colunas destacadas para análise, procurou-se
investigar, no primeiro capítulo da tese, os fatos que distinguiram a participação do imigrante
italiano na história da cidade de São Paulo nas mais diversas áreas, sobretudo nas letras.
O capítulo foi dividido em duas partes, sendo que, inicialmente, foi apresentada uma
síntese dos dados históricos relacionados a imigração italiana na cidade de São Paulo, entre
1870 e 1930.

A segunda parte desse capítulo foi dedicada às iniciativas jornalísticas desenvolvidas
em italiano por jornalistas provindos da península itálica, que encontraram um vasto campo
de atuação na cidade de São Paulo italianizada da época.
Entre os vários periódicos criados nesse período, mas especificamente, na década de
vinte, encontra-se o semanário Il Moscone, cujo conteúdo foi explorado no segundo capítulo.
Trata-se de uma descrição detalhada de suas especificações técnicas e editoriais: temática,
principais seções, redatores e colaboradores, linha editorial, com ênfase nas ilustrações e no
perfil dos principais caricaturistas.
A coleção do semanário encontra-se, atualmente, na Biblioteca Municipal "Mário de
Andrade" e na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Mas, por meio do Centro de
Documentação e Apoio à Pesquisa (CEDAP), sediado na Faculdade de Ciências e Letras de
Assis da Universidade Estadual Paulista, foi possível conseguir o empréstimo dos microfilmes
pertencentes à Biblioteca Municipal "Mário de Andrade" para digitalização. Desse modo,
pudemos realizar uma pesquisa mais minuciosa e organizar uma apresentação panorâmica da
sua trajetória desde a fundação até o encerramento das publicações.
A pesquisa tem ainda o objetivo de contribuir para ilustrar a participação de
Ragognetti no campo literário e jornalístico, pois ele foi uma figura de grande destaque na
vida cultural paulista, em especial, junto à colônia italiana. Embora pouco conhecido do
público brasileiro, ele prestou, sem dúvida, contribuição importante para o desenvolvimento
da imprensa e literatura em língua italiana em São Paulo.
O terceiro capítulo da tese, portanto, é dedicado ao escritor, trazendo dados de sua
biografia, suas amizades com personagens da literatura brasileira e italiana de relevo da
época, assim como sua participação na fundação do clube Palestra Itália, hoje conhecido
como Palmeiras.
Com base na trajetória de vida de Ragognetti, que se tornou conhecido do público a
partir da década de vinte, sobretudo após sua colaboração na revista modernista Klaxon, foi
possível delinear seu percurso profissional ligado ao jornalismo e à literatura, assim como
reconhecer seu envolvimento com personalidades de destaque no meio cultural, social e
jornalístico, de maneira a favorecer a interpretação das situações históricas e sociológicas que
integram o quadro político-cultural que se desenvolveu naquele período em nosso país e, mais
especificamente, na cidade de São Paulo.
Para confirmar e coletar dados a fim de complementar sua biografia, foram
realizadas pesquisas em bibliotecas e arquivos de São Paulo, entrevistas a parentes e visitas às

instituições com as quais Ragognetti manteve relações de trabalho e estudo, como o Colégio
Mackenzie e o Circolo Italiano.
Nas entrevistas com sua última companheira e seu filho, foi possível apurar mais
detalhes sobre a vida e as obras do escritor, além de receber em empréstimo livros,
fotografias, parte de suas correspondências com personalidades ilustres da época, recortes de
jornal com opinião da crítica sobre seus livros e artigos jornalísticos.
A Associação Atlética Palmeiras disponibilizou alguns exemplares de publicações
comemorativas, nos quais consta o histórico da sua participação na criação do clube.
No Arquivo do Estado de São Paulo descobriu-se que ele e sua companheira, assim
como tantos outros escritores e jornalistas, haviam sido fichados pela Delegacia de Ordem
Política e Social – DEOPS, durante o período ditatorial. Ele foi fichado devido à censura a um
artigo publicado em seu semanário e ela, por distribuir o jornal e ser filiada ao grupo dos
integralistas.
Após a atualização do levantamento biobibliográfico sobre Ragognetti, passou-se,
no quarto e último capítulo da tese, a realização de um estudo preliminar, das crônicas escritas
por Ragognetti que vinham publicadas, geralmente, no espaço do editorial ou nas colunas da
segunda página do hebdomanário. Algumas vezes ele as assinava com seu próprio nome,
outras, usava o título do semanário, Moscardo, ou ainda um pseudônimo.
Ragognetti usava um monóculo e tal particularidade, provavelmente, tenha servido
de inspiração para a criação do seu pseudônimo, Monocle. Embora para despistar, ele o
apresentou por meio de uma caricatura, com o nome de Roberto de Salvis, no semanário
número 62, de 10 de julho de 1926. É seu amigo escritor, Afonso Schmidt, quem revela, com
ironia, seu pseudônimo, ao relembrar a brilhante atuação de Ragonetti na imprensa da época.
Naquele tempo, amigo Ragognetti, você brilhava na imprensa diária com o
pseudônimo de Monocle e usava, entalado no ôlho direito, um bocado de
vidro sem grau, para bulir com os nervos dos troglotistas.
Uma vez perguntei a você por que motivo se dava ao luxo de usar monóculo.
E você, com cinismo revoltante: - “Por economia”... Claro. Sofro de uma
vista só. Para ser agradável ao público, deverei usar lentes nas duas vistas?4

As colunas de Ragognetti foram selecionadas levando-se em conta vários motivos,
entre os quais a regularidade das suas publicações, pois ocorreram praticamente durante todo
o período de existência do semanário. No entanto, a ênfase maior foi dada ao período
4

Panfleto de propaganda do seu livro A multidão e os outros, encontrado entre seus pertences.

correspondente a fundação do jornal, de 1925 até 1929, momento de maior inquietação por
parte da colônia em relação à afirmação de uma identidade italiana no meio paulistano, devido
a intensificação da propaganda fascista.
Outro motivo que justifica a escolha foi o fato de terem sido escritas pelo próprio
Ragognetti, sendo possível, assim, reconhecer seu olhar sobre a colônia e também sobre a
cidade na qual estava inserida. Foi, porém, o conteúdo abordado que demonstrou sua maior
relevância para essa análise.
Nas entrelinhas das seções destacadas foi possível recuperar imagens e fatos que
marcaram a presença da colônia italiana no contexto urbano da cidade de São Paulo, durante
um período de grandes transformações, assinalado por uma grande efervescência cultural e
política no Brasil e no mundo. O conteúdo desse grupo de textos revela, ainda, a verdadeira
luta que Ragognetti travava, por meio de seu semanário, para fortalecer, ou mesmo para
conferir, uma identidade expressiva à colônia italiana inserida na metrópole paulista durante
esse período, a princípio, segundo suas crenças na ideologia fascista.
As crônicas foram escritas numa linguagem coloquial e tratam, com ironia mordaz,
temas políticos e sociais que envolviam a colônia italiana de São Paulo. A colônia ganhou
visibilidade, representação graças aos textos de Ragognetti, construídos em forma de
editoriais, entrevistas, diálogos, comentários e relatos de viagens.
Mas, para atingir seu objetivo, Ragognetti destaca com maior evidência a trajetória
de vida de algumas das personalidades de maior relevo dentro da comunidade italiana, os
‘figurões’ que conseguiram realizar o sonho da maioria dos imigrantes de fare l’America,
como por exemplo, o conde Francesco Matarazzo, o comendador Giuseppe Martinelli e o
coronel Geremia Lunardelli.
Com relação a Matarazzo, foram analisados o editorial “Buon viaggio, signor
5

conte!” (BUON..., 1927), a entrevista “Il conte Francesco Matarazzo parla anche al
Moscone”6 (MONOCLE, 1926a) e a crônica “Um Chefe que tomba: Conde Francesco
Matarazzo” (RAGOGNETTI, 1937).
Sobre Martinelli foram exploradas as entrevistas “Piccola conversazione con un
grande ufficiale Martinelli”7 (MONOCLE, 1926b), “Chiacchere in aria col grande uff.

5

Boa viagem, senhor conde! (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima)
. O conde Francesco Matarazzo fala também ao Moscone. (Tradução Maria Sicilia Damiano)
7
Pequena conversação com um grande oficial. (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima)
6

Giuseppe Martinelli”8 (MONOCLE, 1927a), “Maccheroni al sugo nel grattacieli
Martinelli”9 (RAGOGNETTI, 1928a), “Martinelli intervistato per forza”10 (UNO DI NOI,
1928), “Martinelli parla da sè”11 (RAGOGNETTI, 1929a) e a crônica “Martinelli”
(MONOCLE, 1934a).
Sobre Lunardelli, destacaram-se os relatos de viagens “Col rè del caffé attraverso i
suoi domini – Parte 1, 2 e 3”12 (RAGOGNETTI, 1928b,c,d), a entrevista “Amaro senza seltz
su la partenza del compadre Lunardelli”13 (MONOCLE, 1927b) e as crônicas “In casa
Lunardelli”14 (RAGOGNETTI, 1928e) e “O último pioneiro: Geremia Lunardelli” (O
ÚLTIMO, 1959).
O conjunto de textos, digitalizados conforme os originais, foi reunido em uma
coletânea anexa à tese, na qual constam também as correspondentes transcrições e traduções,
constituindo, assim, um segundo volume. Dessa forma, ficam disponíveis para pesquisas
futuras que poderão ser desenvolvidas por pesquisadores de diferentes áreas.

8

Conversas nas alturas com o grande oficial Giuseppe Martinelli. (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane
Gualter de Lima)
Macarrão ao molho no edifício Martinelli. (Tradução Maria Sicilia Damiano)
10
Martinelli entrevistado à força. (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima)
11
Martinelli fala por si. (Tradução Maria Sicilia Damiano)
12
Com o rei do café através dos seus domínios. (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima)
13
Aperitivo sem seltz na partida do compadre Lunardelli. (Tradução Maria Sicilia Damiano)
14
Na casa dos Lunardelli. (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima)
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CAPÍTULO 1 - A PRESENÇA ITALIANA NA CIDADE DE SÃO PAULO

1.1 A Inserção do Imigrante Italiano no Espaço Urbano da Metrópole
Paulistana

Na cidade de São Paulo, a primeira grande leva de imigrantes italianos foi recebida
por volta de 1877. Eram provenientes da província de Treviso e foram instalados no sítio
Tijucuçu, propriedade que o governo imperial adquiriu dos padres beneditinos (CENNI, 1975,
p. 204).
Dois anos mais tarde, foi criado o núcleo São Bernardo nas terras da Fazenda São
Caetano, para onde foi encaminhada a segunda leva de imigrantes italianos (CENNI, 1975, p.
204). E assim foram sendo criados sucessivos núcleos também no interior do Estado de São
Paulo.
A implantação das colônias em São Paulo sofreu, ao longo do tempo, uma divisão
econômica e social do espaço, correspondente a diferentes etapas de integração social e de
ascensão econômica. Os italianos que prosperaram na agricultura, no comércio ou na
indústria, como o conde Francesco Matarazzo, instalaram-se nas áreas arborizadas, elevadas e
arejadas dos bairros residenciais ricos, Higienópolis, Campos Elíseos e na Avenida Paulista e
adjacências, onde foram construídos seus imponentes palacetes (CARELLI, 1985, p. 37-38).

Fonte: www.terranobre.com.br/turismo virtual/view.asp?id=65

Figura 1 - Palácio Campos Elíseos

Já os italianos que não atingiram o mesmo sucesso no campo econômico se
instalaram, sobretudo, nas vilas operárias como Brás, Bexiga, Bom Retiro; nas várzeas
alagadiças e insalubres dos rios Tietê e Tamanduateí: Barra Funda e Belenzinho; e ao longo
dos trilhos da estrada de ferro Santos - Jundiaí e Sorocabana: Moóca e Santana (CARELLI,
1985, p. 34). Essa nova realidade social foi retratada na prosa modernista do escritor Antonio
de Alcântara Machado, sobretudo em seu livro Brás, Bexiga e Barra Funda, no qual destaca
“o que há de pitoresco e anedótico no ‘documento’ do cotidiano dos bairros operários de São
Paulo [...]” (MAURO, 1994, p. 58).
Ruas inteiras eram povoadas por italianos e algumas delas receberam nomes em
homenagens a eles, como as ruas Lombardi, dos Italianos, dos Alpes e a dos Imigrantes.
Habitavam pensões, cortiços e até quartos alugados, mas a casa representava para os italianos
uma forma de enraizamento na terra estrangeira e assim muitos deles se apressavam em ter
logo sua própria residência, o que levou o número de construções a duplicar entre 1919 e
1930 (CARELLI, 1985, p. 35; 37).
A presença do imigrante italiano contribuiu, portanto, para a extensão e
diversificação da arquitetura urbana. Os traços arquitetônicos assinalam a presença dos
italianos e sua influência espalha-se tanto na construção de residências particulares como de
edifícios públicos que assumiam, na maioria das vezes, um caráter monumental (DIEGUES
JUNIOR, 1964, p. 175). Arquitetos e capomastri (mestres-de-obras) italianos foram
responsáveis, inicialmente, por obras em estilo renascentista, como o Museu Paulista15.

Fonte: www.simpase.com.br/.../cidade/cidade.htm

Figura 2 - Museu do Ipiranga
15

Conhecido como Museu do Ipiranga, foi construído, entre 1885 e 1890, para comemorar a libertação do
Brasil de Portugal. Os responsáveis pela obra foram os italianos Tommaso Galdenzio Bezzi, engenheiro, e
Luigi Pucci, mestre de obras.

De grandes proporções e em estilo renascentista, construíram ainda o Teatro
Municipal de São Paulo, na verdade, uma reprodução do Ópera de Paris, cujo projeto foi do
arquiteto piemontês Claudio Rossi e do genovês, Domiziano Rossi junto a Ramos de Azevedo
(SEVCENKO, 1992, p. 232).

Fonte: www.geocities.com/Vienna/9177/teatro.htm

Figura 3 - Teatro Municipal

Eles introduziram também certos estilos mais modernos, seguindo a evolução
européia e foram os primeiros a fazer arranha-céus na metrópole, como o Edifício Martinelli.

Fonte: Reali, 2004, p. 60

Figura 4 - Edifício Martinelli

Fonte: Reali, 2004, p. 61

Figura 5 - Edifício Martinelli

Não apenas espacialmente, mas também social e economicamente, a presença
italiana se fez sentir de maneira incisiva na metrópole paulistana. Os italianos representavam
uma grande força de trabalho, estando presentes em vários setores de atividades. Ao
aumentarem o mercado de trabalho e de consumo e ao investirem suas economias no
comércio e na indústria, eles desempenhavam um papel importante na industrialização de São
Paulo.
A intensidade do trabalho, a organização familiar de produção e os hábitos de
economia permitiram que os italianos entrassem em competição com os paulistas e até
atingissem posições sociais dominantes.
Os imigrantes italianos constituíam uma mão-de-obra diferenciada, pois vinham para
São Paulo imbuídos da idéia de que o trabalho seria o meio de fazer fortuna e de subir na
escala social, deixando para trás a situação de miséria em que se encontravam na península
italiana.
Uma pequena quantidade deles, no entanto, já chegou aqui com recursos para
começar seus negócios como, por exemplo, os grandes industriais Francesco Matarazzo,
Rodolfo Crespi e Egideo Pinotti Gamba, que criaram fábricas que se tornaram complexos
industriais e melhoraram sensivelmente o nível da produção paulista em vários setores
(BERTONHA, 2000, p. 19).

Fonte: Homem, 1982

Figura 6 - Fábrica de tecidos Gamba

Já uma quantidade significativa de italianos constituiu “a base de uma nova classe, a
dos proletários urbanos, que em São Paulo formavam-se, no Bom Retiro, na Água Branca, na
Lapa, em São Caetano e no Ipiranga” (CENNI, 1975, p. 359), onde viviam em condições
precárias.
Os italianos foram os pioneiros na organização sindical e nas lutas pelas
reivindicações sociais no Brasil. No âmago desse novo proletariado brasileiro, havia operários
que já tinham tomado parte, em sua pátria, nas lutas do Partido Socialista Italiano, misturados
com anarquistas ou com corporativistas. Buscando formar uma organização, uniram-se, aos
poucos, a operários brasileiros e espanhóis, e constituíram o primeiro núcleo de proletários
(CENNI, 1975, p. 360).
O movimento operário começou a tomar corpo após a fundação da Liga
Democrática Italiana, em 1900, reunindo anarquistas, socialistas e republicanos “numa ação
destinada a enfrentar as outras associações italianas, de caráter patriótico e monarquista”
(CENNI, 1975, p. 360).
Daquela Liga surgiu a organização operária, para dar vida a uma sociedade anônima
que editaria no mesmo ano, o periódico Avanti, entregue à direção de Alceste de Ambris.
Depois de quatorze meses, esse semanário transformou-se em um diário, enquanto se
caracterizavam as primeiras ligas trabalhistas de têxteis, chapeleiros, alfaiates, sapateiros, e o
movimento aumentava, estendendo-se a algumas cidades do interior, alimentado pelo
entusiasmo dos propagandistas e pela melhor orientação dos organizadores.
A difusão da ação operária levou a Liga Democrática a transformar-se em um
Círculo Socialista, cujas agitações culminaram nas greves de 1900 a 1903.
A inserção do imigrante italiano na vida política ficou mais bem definida a partir de
1902, quando a grande maioria das entidades presentes a um congresso realizado em São
Paulo, durante o qual fundou-se o Partido Socialista Brasileiro, era de origem italiana.
Houve ainda uma grande quantidade de operários e artesãos italianos que não só
forneceram a mão-de-obra, mas também criaram pequenos negócios, pois, ao emigrar,
encontraram possibilidades para desenvolver suas atividades em setores já conhecidos,
transformando, num período de tempo mais ou menos curto, pequenas oficinas em
verdadeiras fábricas. Passaram a ser fabricantes de graxa, de óleo, de tintas de escrever, de
calçados, de roupas e chapéus, assim como de bebidas e de massas.
Envolvidos em diferentes setores de atividades e espalhados em vários pontos da
cidade, eles provocaram um movimento de mutação da fisionomia urbana, causando não

somente modificações em relação à paisagem local, mas integrando-se às transformações
sociais, culturais, políticas e econômicas da cidade.
Por várias décadas, os paulistas presenciaram o nascimento de uma verdadeira
‘cidade italiana’ em sua metrópole (CARELLI, 1985, p. 29). Os imigrantes criaram um
típico ambiente italiano no espaço urbano da cidade de São Paulo, com a língua, os
costumes, as tradições e as festas populares. Fundaram escolas e sociedades de música e
pintura, divulgaram a cultura italiana por meio de livros, revistas e jornais, além de novos
produtos, principalmente no setor da indústria de alimentos e vestuários.
Mas a efervescência causada pela imigração inquietou os paulistas por diversos
motivos. No início do século, com a chegada das primeiras grandes levas, havia, nos
paulistas, o medo de serem invadidos e, no pós-guerra, tinham consciência de que a
implantação dos imigrantes italianos corresponderia a mudanças radicais na cidade e nas
estruturas econômicas e sociais (CARELLI, 1985, p. 29).
A dimensão da presença italiana em São Paulo era significativa e provocou reações
entre os autênticos representantes de velhas e ricas famílias quatrocentonas, que opuseram as
primeiras resistências a tamanha ‘invasão’ estrangeira, sendo seguidos pelas outras camadas
da sociedade. O clima chegou a favorecer atos violentos como, por exemplo, aqueles
ocorridos durante as greves de 1919 contra os operários italianos envolvidos com doutrinas
anarquistas.
Tais reações nacionalistas, ligadas a interesses de classe, constituíam indícios de
mutação na receptividade da oligarquia cafeeira paulista, que não controlava mais o processo
histórico de que ela foi o principal instrumento, já que “a prática do estímulo à imigração
maciça era um mecanismo de estabilização das tensões e achatamento dos salários, dominada
desde muito cedo pelos dirigentes e cafeicultores paulistas.” (SEVCENKO, 1992, p. 109).
Assim, a apreensão e a insegurança tomaram conta do imigrante, pois estava em um
local novo, com uma cultura diversa, que o considerava invasor. A tensão que se verificou
com relação à sua integração na sociedade paulista foi provocada de certa forma pela intensa
busca de uma afirmação nacionalista brasileira, que se instaurou, sobretudo, a partir dos anos
30 com o regime populista de Vargas.
Com um sentido de auto-proteção, os italianos procuraram conservar seus usos e
costumes em São Paulo e rapidamente organizaram atividades diversas que vinham reforçar
sua união e identidade perante a sociedade paulista.

Uma dessas reações de proteção e de afirmação da própria identidade definia-se por
uma tendência em criar instituições representativas para resistir à assimilação à cultura local e
preservar viva a italianidade, embora não conseguissem mantê-las em funcionamento por
muito tempo, com raras exceções. Pois, como argumenta Michael Hall, “numa fase inicial,
que correspondia em geral à primeira geração dos imigrantes, as instituições da comunidade
étnica serviam para muitas necessidades e forneciam espaços para sua expressão coletiva”
(HALL, 2004, p. 126).
Foram criadas, por exemplo, associações de diferentes tipos: culturais, assistenciais,
beneficientes, como a Società Italiana di Beneficenza Vittorio Emanuelle II, surgida em 1878,
e o Circolo Italiano de São Paulo16, que conseguiu manter suas atividades até os dias de hoje.

Fonte: http://www.sampaonline.com.br/postais/circoloitaliano2003terracoitalia.htm

Figura 7 - Circolo Italiano - Edifício Itália

16

O Circolo Italiano foi criado em 1911, devido à necessidade de um ambiente adequado e elegante para a
realização das conferências, reuniões e festas da colônia italiana que acabavam sendo organizadas em sedes
improvisadas das associações existentes na capital. Trocou várias vezes de endereço, de 1911 a 1925, sua sede
era no Palácio da Previdência, de 1925 a 1965, transferiu-se para um Palácio na Avenida Higienópolis, que foi
Sede do Consulado Geral da Itália, e de 1961 até os dias atuais encontra-se no Edifício Itália, em frente à Praça
da República. O espaço é dividido entre salas de jogos de azar (cartas, tômbola-bingo, bilhar, etc.), salão de
bailes, biblioteca, sala de leitura, etc.
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Fonte: Il Moscone

Figura 8 - Cav. Raffaele Perrone; Figura 9 - Marchese Barbaro di San Giorgio; Figura 10 - Cav.
Ufficiale. Pier Luigi Caldirola; Figura 11 - Prof. Michelangelo Stromillo

Além de servir como mecanismo de defesa e manutenção da identidade italiana no
seio da sociedade paulista, muitas das associações italianas de São Paulo foram usadas,
sobretudo no final da década de 1920, para propagar a ideologia fascista entre os imigrantes.
Nesse período, o regime fascista não só passou a controlar a maior parte dessas
associações, como a receber forte apoio de quase toda a burguesia italiana da cidade, afirma
Hall (HALL, 2004, p. 131).
O Conde Crespi17, por exemplo, passou a manter um excelente relacionamento com
o fascismo desde 1924, quando recebeu uma condecoração e teve uma audiência com
Mussolini. Ele não só fez vultosas doações para o governo fascista italiano, como colaborou
para a realização das atividades fascistas em diferentes associações italianas de São Paulo. Ele
fez questão de “ser enterrado com a camisa negra fascista, quando morreu em 1930 e deixou
uma soma considerável a Mussolini no seu testamento” (HALL, 2004, p. 131).

17

A figura do lombardo Rodolfo Crespi, paralelamente à de Francesco Matarazzo, destacou-se desde o
início do surto industrial, mas no setor têxtil. Nascido em 1873 e emigrado para o Brasil em 1892, fundou com
o sogro, o florentino Pietro Regoli, uma tecelagem de algodão na Mooca, após cinco anos apenas de sua
chegada, quando tinha 23 anos. Alguns anos mais tarde, fundou, em Vila Prudente, uma fábrica de chapéus,
enquanto sua atividade se estendia também aos setores agrícola, imobiliário e financeiro. Devido à sua riqueza,
exercia grande influência dentro da coletividade italiana.

Fonte: Il Moscone

Figura 12 - Rodolfo Crespi

Figura 13 - Rodolfo Crespi

Os italianos que aqui se enraizavam sentiam a necessidade de fortalecer sua própria
identidade cultural, de aprender a ser e a se ver como italianos, pois, como afirmava Massimo
d'Azeglio, “L'Italia era fatta, ma bisognava fare gli italiani"18. Embora na Itália, em 1861,
tivesse nascido o Reino da Itália, para os imigrantes vênetos, calabreses, napolitanos e de
outras regiões que viviam fora da terra natal, era preciso ainda ser construída uma identidade
nacional.
Por essa necessidade de afirmação étnica entre os imigrantes italianos fixados no
Brasil, as supostas realizações do governo fascista – ordem, prosperidade, poderio militar, um
novo Império – entusiasmavam muito a coletividade, que, orgulhosa de suas origens,
admirava Mussolini, por acreditar que ele havia tornado a Itália um país respeitado (HALL,
2004, p. 132).
Em decorrência desses motivos, Michael Hall constata que “o apoio que os
imigrantes e seus descendentes em São Paulo prestaram ao fascismo misturou-se a tal ponto
com sentimentos patrióticos italianos e com afirmações étnicas que seria difícil destrinchar os
vários elementos envolvidos” (HALL, 2004, p. 132).
Além do grande número de associações e outros tipos de instituições, foram
fundadas escolas, subvencionadas pelo governo italiano, que enviava, inclusive, professores
da Itália. Como as associações, também as escolas serviram para promover a manutenção da
italianidade, assim como, durante certo período, para propagar a ideologia fascista entre os
imigrantes fixados em São Paulo.
18

A Itália estava feita, mas precisava fazer os italianos. (Tradução nossa)

A primeira escola italiana em São Paulo foi criada em 1887 pelo professor
Francesco Pedatella. Ele fundou, ainda, outros quatorze estabelecimentos, tornando-se uma
das pessoas mais respeitadas e benquistas da coletividade italiana. Essas escolas atingiram seu
maior desenvolvimento no Estado de São Paulo, no período que vai de 1895 a 1919, quando
somente a cidade de São Paulo contava com mais de nove mil alunos (CENNI, 1975, p. 325).
Assim como as associações, as escolas também não conseguiam manter-se em
funcionamento por longo tempo. Uma exceção bem sucedida entre elas e que, inclusive,
continua em funcionamento até os dias de hoje é o Colégio Dante Alighieri, um dos mais
tradicionais de São Paulo, contando atualmente com mais de cinco mil alunos (DELLA
MANNA, 2007).
O Colégio foi fundado sob a denominação “Istituto Medio Italo Brasiliano Dante
Alighieri”, em 9 de junho de 1911, graças ao entusiasmo do Conde Rodolfo Crespi, que se
prontificou a angariar recursos junto ao governo italiano e aos empresários italianos da capital
paulista, após tentativas fracassadas de algumas entidades culturais italianas.
A escola mudou três vezes de endereço, do primeiro prédio, que ficava na Travessa
da Sé, n.º 11, passou, em abril de 1912, para a rua Carlos Gomes n.º 50, na Liberdade e, a
partir de fevereiro de 1913, para o Edifício Leonardo da Vinci da Alameda Jaú, construído
pelo florentino Conde Giulio Micheli.

Fonte: www.lopes.com.br/lopesin/jardins/pg/historia.htm

Figura 14 - Colégio Dante Alighieri - Edifício Leonardo da Vinci

No auge dessa torrente de cultura dos imigrantes, durante certo tempo, o ensino da
língua italiana foi considerado obrigatório também nos ginásios do Estado de São Paulo,
devido não só ao grande número de italianos que viviam no Estado, como também pelas

relações diplomáticas e comerciais que o Brasil mantinha com a Itália. Até 1940, os
imigrantes italianos foram o maior grupo estrangeiro radicado na cidade de São Paulo
(HALL, 2004, p. 124).
Houve, assim, o ingresso de alguns professores italianos nas escolas secundárias do
Estado de São Paulo, entre os quais Antonio Piccarolo19, jornalista e economista que, em
1915, fundou com Amadeu Amaral o Curso de Preparatórios para a faculdade, que se
denominou José Bonifácio e, em 1931, com Ricardo Severo e outros, organizou e foi o
primeiro secretário da Faculdade Livre de Letras e Filosofia até a criação da oficial (CENNI,
1975, p. 385).
Havia uma grande heterogeneidade entre os imigrantes italianos, porque eles tinham
usos e costumes diferentes e falavam dialetos próprios da região italiana de proveniência. Por
isso a língua italiana foi usada com insistência como força unificadora e acabou
transformando-se numa expressão utilizada amplamente, até mesmo entre os paulistas. Pois,
como afirma Burke, “uma das manifestações mais importantes de identidade coletiva é a
língua” (BURKE, 1995, p. 94).
A prática da língua falada pelos italianos impregnou a linguagem do conjunto da
comunidade paulista. A língua italiana era falada em São Paulo e todos a compreendiam,
sendo que “os visitantes não cansavam de registrar a sensação de estar numa cidade italiana”
(HALL, 2004, p. 124). Ouvia-se falar o italiano mais em São Paulo do que nas próprias
cidades da península itálica, devido à grande diversidade de dialetos.
No entanto, a língua italiana não era usada somente no discurso oral, mas também
era empregada intensamente na escrita. Conscientes da importância da palavra escrita, os
italianos inseridos no contexto do movimento imigratório dedicaram especial atenção à
criação jornalística e literária, criaram uma quantidade enorme de jornais e revistas em língua
italiana e publicaram obras literárias e ensaísticas em vários gêneros.
Eles puderam exercitar suas habilidades intelectuais como se estivessem em sua
própria terra, escrevendo seus textos em língua italiana, preservando, assim, sua identidade e,
ao mesmo tempo, contribuindo para a difusão e manutenção da cultura italiana, sobretudo, por
meio da variada gama de jornais que fundaram, como será possível verificar no item a seguir.
Antes, porém é importante observar que, desde as primeiras iniciativas jornalísticas
e literárias realizadas pelos imigrantes italianos, seus próprios autores preocuparam-se em
19

De 1920 a 1934 lecionou latim nas Escolas Normal do Brás e da Praça da República, no Ginásio do
Estado e também no Instituto Dante Alighieri. Foi um dos professores da Escola Livre de Sociologia e
Política, onde encerrou sua carreira no magistério, em 1946, tendo sido sucessivamente professor de latim,
literatura clássica, história, economia e política.

fundar editoras e livrarias para cuidar da publicação e difusão das suas produções. Por
conseguinte, “a partir do início dos anos 20, a indústria editorial paulista assistiu a um boom
inesperado, não só livros, mas também revistas e folhetos de todo tipo, casas editorias e
livrarias” (SEVCENKO, 1992, p. 95 e 381).
Interessado em assegurar a estabilidade do seu jornal, Il Messaggero, Domenico
Rangoni fundou, em 1881, a Società Editrice Italo-Paulista, com o objetivo de não somente
imprimi-lo e difundi-lo, mas também de criar um centro difusor da cultura italiana e de
intercâmbio cultural com o Brasil, publicando nos dois idiomas livros de textos para as
escolas, manuais para imigrantes, opúsculos e qualquer outra produção literária capaz de dar
incremento ao intercâmbio cultural italo-brasiliano (SEVCENKO, 1992, p. 95 e 381).
O diretor do jornal italiano Fanfulla, Vitaliano Rotellini, foi o criador da primeira
livraria italiana de São Paulo, chamada Libreria Italiana del Fanfulla, estabelecida à Rua Boa
Vista, nº 36. A livraria foi fundada antes mesmo da organização, em 1887, da Hospedaria dos
Imigrantes, local criado para receber os imigrantes até serem encaminhados para as fazendas
de café. Eles aportavam em Santos e se dirigiam a São Paulo pela estrada de ferro São Paulo
Railway que dava acesso direto às suas dependências e lá podiam permanecer por oito dias.
Os jornalistas Arturo Trippa e Bertolotti fundaram, em São Paulo, as editoras mais
conhecidas da época, a Trippa & Cia e a Antonio Tisi, e o também jornalista Ernesto Masucci
dirigiu a famosa Bottega di Cultura e uma filial da editora Vallardi.
Estes editores forneciam uma literatura italiana especializada para os estudantes da
Faculdade de Direito e de outras instituições paulistas, além de difundir a literatura de ficção
produzida na Itália, por meio de traduções feita por italianos radicados no Brasil ou mesmo
por brasileiros.
O interesse por essas obras aumentou ainda mais após a disciplina Literatura
Italiana ser considerada obrigatória pela Faculdade de Letras da USP (SEVCENKO, 1992, p.
381). Intensificaram-se ainda as visitas de literatos italianos ao Brasil, mas o único que deixou
certa influência foi Filippo Tommaso Marinetti, o criador do futurismo.

1.2 Folhas Italianas na Cidade de São Paulo

Como foi visto anteriormente, os grupos de imigrantes italianos que se radicaram na
cidade de São Paulo, ao entrar em contato com a nova realidade, fundaram diferentes tipos de

instituições e atividades, que os ajudaram a enfrentar as adversidades do novo meio,
reforçando sua união e identidade. Entretanto, a criação de uma imprensa em sua própria
língua foi, sem dúvida, uma das mais importantes manifestações culturais desenvolvidas por
eles (BERTONHA, 2001, p. 105).
Ao traçar um panorama sobre a imprensa italiana em São Paulo, após a chegada das
grandes levas de imigrantes até o final da segunda guerra mundial, o professor João Fábio
Bertonha verificou que, além de ser instrumento de propaganda política, a imprensa foi
realmente significativa na difusão da cultura italiana e na sua manutenção no Estado de São
Paulo, sobretudo entre 1880-1920 (BERTONHA, 2001, p. 107).
Constatou, ainda, que, como as associações e as escolas, também os jornais serviram
para difundir, entre a coletividade italiana de São Paulo, a ideologia fascista, identificada com
a italianidade, pois “esses órgãos foram caindo um após o outro sob o controle do fascismo,
que os transformava em novos instrumentos para a difusão dos valores do regime”
(BERTONHA, 1998, p. 2).
As produções jornalísticas italianas acompanharam os imigrantes durante décadas
em São Paulo e marcaram a história da própria cidade. Os primeiros jornais italianos
impressos, que surgiram na capital paulista, foram O Garibaldi, em 1870, e o Observador
Constitucional, fundado pelo médico italiano João Batista Líbero Badaró (BERTONHA,
2001, p. 105).
A partir dessas iniciativas, publicou-se um número cada vez maior de jornais dos
mais diferentes gêneros e linhas políticas, para atender a variada gama de interesses do vasto
público leitor da época. Dedicavam-se a assuntos diversos e não permaneciam circunscritos
entre a comunidade italiana, influenciando a vida e a cultura do paulistano.
Havia, entre eles, jornais dirigidos ao entretenimento (humorísticos, satíricos,
religiosos, folhetinescos, etc.), assim como periódicos voltados a temas de ordem política e
social

(anarquistas,

socialistas,

sindicalistas,

operários,

revolucionários,

fascistas,

antifascistas, etc.), criados por influência dos movimentos e dos partidos operantes naquele
período, tanto na Itália como no Brasil.
Com a fundação das primeiras associações políticas, surgiram periódicos ligados a
esses movimentos que, como lembra Bertonha, “marcaram a luta operária e de esquerda
brasileiras” (BERTONHA, 2001, p. 106), como os socialistas Avanti! e Il Secolo e o
anarquista La Battaglia.
Surgiram também numerosos semanários e periódicos, prevalentemente de caráter
patriótico e princípios monárquicos liberais: Il movimento, um semanário fundado em 1885

pelo genovês Dr. Giacomo Uberti; o cotidiano Il pensiero italiano, de Giuseppe Zampolli; La
lega italiana, de Alessandro Turchi; Il progresso italo-brasiliano, de Francesco Umbeto
Falcinelli e Il cittadino Italiano, de Natale Belli (BRIANI, 1977, p. 95).
Domenico Rangoni também fundou, em 1891, um novo quotidiano de princípios
liberais, Il messaggero, e, após sua extinção, fundou Il lavoro, entre 1893-1894. Junto com Il
lavoro, surgiram dois jornais trissemanais: Le forche caudine, de Enrico Somigli e o Fanfulla,
de Vitaliano Rotellini. Le forche caudine teve seu título alterado duas vezes; uma vez para La
patria Italiana e, após ter suspendido suas publicações durante um certo período, para La
tribuna italiana.
O Fanfulla, fundado por Rotellini em 17 de junho de 1893, contou com a
colaboração inicial do ex-diretor do jornal La Strada de Milão, Mario Cattaruzza, como
redator político; do poeta romântico, autor de Sogni e risvegli e Le tropicali, Alessandro
Sfrappini, responsável pela crônica de arte e literatura; de Torquato Sacchi, advogado e crítico
teatral; de Porto Alegre, caricaturista florentino; de Natale Belli, humorista; de Carlo
Quartieroni e Luigi Schironi, tipógrafos e de Mario Enrico Bordoni, administrador de
expedição.

Fonte: Arquivo da autora

Figura 15 - Primeira sede do Fanfulla

Quando Rotellini permanecia longos períodos na Itália, assumia a direção do jornal,
como redator-chefe, Luigi Vicenzo Giovanetti (autor do romance Chi vince?), vindo do jornal
Patria degli italiani, de Buenos Aires. Rotellini era muito prestigiado pelas principais
personalidades da colônia que, inclusive, apoiaram sua candidatura à presidência do Estado de
São Paulo, mas ele acabou perdendo as eleições.
Rotellini tornou-se sócio de Angelo Poci no jornal La tribuna Italiana e, mais tarde,
juntos compraram Il secolo, do professor Antonio Piccarolo. O comendador Angelo Poci,
conhecido fascista italiano, foi também diretor do Fanfulla e, posteriormente, do cotidiano Il
Piccolo, fundado em 1915 por Paolo Mazzoldi, um profundo conhecedor de literatura,
republicano democrata que, além de fundar Il Piccolo, criou também os jornais La vita, e Il
giornale degli italiani, em sociedade com Arturo Trippa20, ironista mordaz que lançou o
famoso Pasquino Coloniale.

Fonte: Il Moscone

Figura 16 - Il comm. Angelo Poci ed il suo giornale

Inicialmente o Fanfulla era trissemanal, transformando-se mais tarde em bissemanal,
semanal e finalmente em diário. De periódico satírico-humorístico passou a ser a publicação
mais importante da colônia italiana de São Paulo, um verdadeiro porta-voz dos seus leitores,
20

Trippa nasceu em Bolonha, foi escritor e jornalista, tendo trabalhado no Corriere d’Italia de Buenos
Aires, antes de se transferir para São Paulo a convite do Fanfulla. Além de ter sido diretor de Il Pasquino
Coloniale foi colaborador de vários outros jornais.

que os auxiliava na adaptação ao novo modo de vida. Contudo, para evitar a assimilação pura
e simples da colônia italiana pela comunidade paulista, procurava estimular os italianos a
participarem da política local, mesmo que para isso precisassem naturalizar-se brasileiros.
Demonstrava apoio aos trabalhadores italianos e engajamento contra as leis de expulsão dos
estrangeiros e ainda divulgava as manifestações culturais italianas.
O Fanfulla também foi alvo da ofensiva fascista sobre os jornais italianos da colônia
paulista. No início, hesitou em aderir ao regime, mas, “em 1934, a conquista fascista se
completou quando o regime conseguiu, através de vários artifícios, assumir o controle direto
do Fanfulla, o qual se converteu, então, em fiel agente de Roma até a intervenção do governo
brasileiro em 1942” (BERTONHA, 2001, p. 110).
Mudou temporariamente seu título para Gazzetta del popolo e, em 1963, foi
comprado pelo casal Alessandro e Marianita Dellarole Del Moro, que mantiveram sua
publicação até os dias de hoje. Até 1965 foi diário e, a partir de novembro de 1966, quando
recebeu o aditivo 'La Settimana del' como prefixo do nome Fanfulla, passou a ser editado
semanalmente. Em 2001, o título do “maior e mais popular diário italiano do Brasil”
(BERTONHA, 2001, p. 106) voltou a ser Fanfulla.
Alessandro Del Moro, italiano de Trieste, faleceu em dezembro de 1981; desde
então a viúva Marianita acompanha pessoalmente a edição de todas as semanas.
O semanário é composto por oito páginas, compreendendo economia, política,
esportes, turismo, gastronomia, crônicas e acontecimentos sociais da comunidade italiana,
além de comunicados e convites. Desde 1981, Luciano Dellarole assumiu a área comercial,
criando edições especiais comemorativas das datas da Independência do Brasil e do
aniversário da data de fundação do jornal. Já havia as edições de Páscoa, República Italiana,
Natal e Ano Novo, unificadas a partir de 1985, com o mesmo sucesso das novas edições
especiais.
Em 1998, Luciano Dellarole geriu a mudança no sistema de impressão, que
finalmente passou do tipográfico para o off set, permitindo realizar algumas edições a cores,
além da sensível melhora na qualidade de reprodução das imagens fotográficas.
Manter uma publicação diária ou periódica naqueles tempos constituía uma tarefa
das mais difíceis do ponto de vista técnico, pois não havia máquinas impressoras, a
composição era feita à mão com caracteres móveis e a publicidade era quase inexistente. Na
passagem do estágio artesanal para a grande imprensa industrial, o Fanfulla foi o primeiro
jornal de São Paulo a adquirir linotipos, importados da América do Norte, em 1904. Em 1910

teve uma tiragem de 15.000 exemplares, ocupando o segundo lugar, logo depois de O Estado
de S. Paulo, com 20.000 (CARELLI, 1985, p. 106).
Entre os jornais italianos de princípios liberais criados em São Paulo, destacam-se
L’Emigrante, que passou a ser denominado Gli italiani in Brasile, de Alessandro Maglia;
L’eco d’Italia, Il Roma, de Frascà e Volpari; Il giorno de Antonio Pisani; La verità, de Andrea
Guglielmini; La patria degli italiani, de Attilio Turchi; Il bollettino della Camara di
Commercio Italiano, de Umberto Serpieri; La sentinella; La lotta; Nuova Roma; Gli italiani
in San Paolo, de Alessandro Maglia.
São Paulo havia-se, assim, transformado, em um dos centros de maior difusão do
jornalismo italiano no Brasil, como é possível constatar pelas inúmeras tiragens surgidas entre
a chegada das primeiras grandes levas de imigrantes e o início da primeira guerra mundial,
quando houve uma significativa queda no ciclo imigratório italiano no Brasil (BRIANI, 1977,
p. 94) e, por conseqüência, do público leitor.
A imigração possui seus ritmos próprios; assim, após o fim da primeira guerra, a
imigração recomeça, mas em menor escala, quando os italianos da primeira grande leva já
haviam conquistado seu próprio espaço, estando integrados à sociedade paulista.
A imprensa em língua italiana, então, se refaz consideravelmente, embora uma parte
significativa dela, pertencente aos grupos operários anarquistas, socialistas ou mesmo
comunistas, adotasse progressivamente o português para associar imigrados de outras
nacionalidades e os brasileiros à propagação de seus ideais e interesses comuns.
Nesse período, passaram a circular também em São Paulo variados tipos de revistas,
como a revista mensal literária e artística, La pentola, fundada em 1924, pelo humorista
Natale Belli, e a Revista mensal italo-brasileira de cultura, literatura, mundanidades e artes,
fundada e dirigida pela jornalista Lina Terzi21, em 1928.
No final da década de 1920, o governo fascista italiano esforçou-se para conquistar
os imigrantes e seus descendentes que se haviam fixado em São Paulo e conseguiu bons
resultados, considerando o apoio que teve por parte, acima de tudo, dos ‘figurões’ influentes
da colônia, como Matarazzo e Crespi (HALL, 2004, p. 131) e o domínio que a imprensa
fascista acabou tendo sobre a imprensa antifascista.

21

Lina Terzi escrevia para revistas femininas e jornais nacionais e italianos, como o Fanfulla e também
foi autora de obras de cunho literário.

Fonte: Il Moscone

Figura 17 - Italiani! Boicottate la “Di-fessa”! (Italianos! Boicotem a “De-tola”!)

Durante essa fase as muitas folhas da imprensa italiana de São Paulo serviram como
instrumento para a divulgação dos ideários fascitas entre os integrantes da colônia italiana
(BERTONHA, 2001, p. 108). Os antigos jornais e aqueles novos, fundados ou não
espontaneamente, passavam a receber subsídios e franquias telegráficas do consulado, caso
aceitassem subordinar-se ao regime. Foi o caso dos jornais Il Piccolo, Giovinezza, Roma na
Era Fascista, La Patria Fascista, entre tantos outros (BERTONHA, 2001, p. 108).
O semanário Il Moscone também foi um dos jornais da imprensa italiana de São
Paulo que não só recebeu franquias telegráficas do consulado, como foi provavelmente
criado, em 1925, para servir o regime fascista italiano, embora, ao mesmo tempo, mostrasse
uma certa independência, enfrentando as autoridades italianas que tentavam submetê-lo aos
seus comandos.
Foi um dos mais polêmicos entre os jornais que defendiam o fascismo, causando
muitas rixas não somente com os jornais antifascistas, como com os próprios jornais fascistas
pelas disputas do público leitor e pelo apoio financeiro recebido por parte dos ‘figurões’ da
colônia.
Foi um daqueles jornais que impunham resistência a submeter-se ao controle
absoluto desejado pelo consulado e, então, disputavam internamente o apoio dos poderosos
italianos da colônia, essencialmente, de Matarazzo e Crespi. Segundo Bertonha, as intrigas
incidiam principalmente entre “Il Moscone contra Il Piccolo, de Il Pasquino Coloniale contra
Il Piccolo e o Fanfulla, de Il Corriere degli Italiani contra Il Piccolo, de Il Moscone contra

L’Arrotino e outros” (BERTONHA, 2001, p. 109). Tais embates diminuíram graças ao
aumento do controle fascista na coletividade italiana, a partir de 1930.

Fonte: Il Moscone

Figura 18 - La nostra Bastiglia (A nossa
Bastilha)

Figura 19 - Intriga entre Angelo Poci e
Ragognetti

Fonte: Il Moscone

Figura 20 - Imbarazzo (Indecisão)

Figura 21 - I giornali coloniali – Come si
vendono (Os jornais da colônia italiana –
Como são vendidos)

O primeiro jornal antifascista de São Paulo foi La difesa, criado em 1923 pelo
professor Antonio Piccarolo22 com o apoio da maçonaria, sociedade da qual foi membro
desde os tempos da Itália.
A fundação desse periódico foi a primeira manifestação sistemática das várias
correntes antifascistas, como a republicana, a socialista e a antifascista, ligadas à Lega
Italiana dei Diritti dell'Uomo – LIDU, contra o fascismo italiano em São Paulo. Unido em
torno do jornal, esse grupo de antifascistas criou a seção paulista representante dessa
instituição antifascista italiana: a Unione Democrática.
Por motivos pessoais, nesse mesmo período, Piccarolo resolveu transferir a direção
do jornal ao antifascista italiano Francesco Frola, recém-chegado da Europa. Mas Frola, ao
abrir o jornal para a entrada de outros antifascistas italianos ligados ao movimento anarquista
e ao comunismo, entrou em discórdia com Piccarolo (BERTONHA, 1998, p. 2 ). Assim, em
1928, Piccarolo resolveu criar um outro órgão de propaganda antifascista, Il Risorgimento.

Fonte: Il Moscone

Figura 22 - Le disavventure del conte Pasta Frolla (As desventuras do conde Massa Podre)
22

Piccarolo nasceu em 1º de março de 1863, na província de Alessandria, Piemonte, e faleceu em 9 de
outubro de 1947, em São Paulo. Era formado em Direito pela Faculdade de Letras e Filosofia da Universidade
de Turim. Sua luta pela imigração, sua moderação e cultura o levaram a um bom entrosamento com a elite
paulista, principalmente com a colônia italiana. Assim, em 1908, ao mesmo tempo em que fundava o Centro
Socialista Paulistano, Piccarolo gozava da amizade do magnata Freitas Valle, freqüentando assiduamente o
salão literário e artístico da Vila Kyrial, a Sociedade de Cultura Artística de São Paulo, onde proferiu diversas
conferências. Junto com Jorge Americano, Francisco Matarazzo Sobrinho, Sérgio Milliet e outros, fundou
também a Sociedade de Cultura Brasil-Itália. Participava também da Sociedade Amigos da América, entidade
de apoio aos aliados.

Piccarolo era um socialista moderado, que se transferira para o Brasil em 1904 para
dirigir o Avanti! paulista23. Em 1906, fundou em São Paulo o seu próprio jornal, Il Secolo. Na
Itália, fazia parte de associações políticas e era integrante do Partito dei Lavorati Italiani. Teve
sob a sua direção na Itália e no Brasil, em diferentes épocas, alguns outros periódicos e
revistas socialistas e sindicais, como: Il Grido del Popolo e L’Edilizia (Turim), Piacenza
Nuova (Piacenza, 1902), La Battaglia (Carrara) e Revista Cultura (São Paulo, 1934). De 1910
a 1924, publicou mensalmente La Rivista Coloniale, que exercia grande influência na colônia
italiana.
No período entre as duas guerras mundiais, houve uma queda considerável do
número de imigrantes italianos e do interesse pela língua italiana por parte dos seus filhos
(BERTONHA, 2001, p. 107). Conseqüentemente, a imprensa italiana foi perdendo a
influência e, mesmo não deixando ainda de ser fator de identidade da colônia, quase
desapareceu, pois “frente a um público que não tinha grandes interesses ou possibilidades
para manter sua italianidade, os jornais italianos viviam em penúria constante, dependendo
dos favores dos ‘graúdos’ e das verbas disponibilizadas pelo governo de Roma”
(BERTONHA, 2001, p. 110).
Nos anos 40, com as imposições da Ditadura Vargas, o jornalismo italiano no Brasil
praticamente foi extinto (BERTONHA, 2001, p. 109). Algumas publicações como Il Fanfulla
reapareceram após a Segunda Guerra Mundial e outras, como La voce d’Italia, foram criadas.
Il Moscone foi um dos jornais italianos que sobreviveu às várias fases de
dificuldades pelas quais passou a imprensa em língua italiana de São Paulo ao longo desse
período, devido a questões políticas que envolveram tanto a Itália como o Brasil. No próximo
capítulo será apresentada uma análise mais detalhada do seu conteúdo e das suas
especificações técnicas.

23

Pois na Itália existia um jornal com o mesmo título.

CAPÍTULO 2 - O SEMANÁRIO ÍTALO-PAULISTA IL MOSCONE
“UMORISTICO, CRITICO E ILLUSTRATO”

2.1 Perfil Editorial

Il Moscone era um semanário ilustrado e humorístico que retratava os
acontecimentos referentes, sobretudo, à comunidade italiana, inserida no contexto urbano da
cidade de São Paulo.
Ragognetti deixa claro, desde o texto de apresentação do semanário aos leitores, Il
primo ronzio (O primeiro zumbido), publicado na página de abertura do primeiro número, que
se trata de um semanário humorístico dirigido especificamente à colônia italiana de São
Paulo. O texto inicia-se da seguinte forma:
“MOSCONE” appare convinto di colmare una lacuna (non la classica!) in
seno alla stampa coloniale di San Paulo, questa città ricca di ogni bene e di
ogni libertà (fa anche rima [...]). Ronza, ronza ed un giornale che sia
puramente umoristico la colonia non lo ha. Quindi “MOSCONE” colma la
lacuna (Bene! Bravo! Benissimo! Vivaaa!) [...]24. (IL PRIMO..., 1925).

É possível perceber também o caráter humorístico do hebdomadário pelo próprio
título, Il Moscone, assim como pelo slogan escrito logo abaixo numa mistura de italiano e
dialeto napolitano, Ronzando, scherzando che male ti fó?25, seguido do subtítulo que expressa
seu conteúdo: umoristico, critico, illustrato26.
As colunas e seções eram redigidas no mesmo tom de humor, em uma linguagem
com duplo sentido, por vezes apresentando fofocas, comentários e, até mesmo, ataques diretos
envolvendo principalmente os membros da colônia italiana de São Paulo.

24

“MOSCONE” parece convicto de preencher uma lacuna (não a clássica!) no seio da imprensa colonial
de São Paulo, esta cidade rica de todo bem e de toda liberdade (faz até rima [...]). Zune zune mas um jornal que
seja puramente humorístico a colônia não tem. Sendo assim, “MOSCONE” preenche a lacuna (Muito bom!
Bravo! Muito bem! Vivaaa!). (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima)
25
Zumbindo, zombando que mal há? (Tradução Letizia Zini Antunes)
26
Humorístico, crítico, ilustrado. (Tradução Letizia Zini Antunes)

Fonte: Il Moscone

Figura 23 - Colônia perante Il Moscone (Tribunale Supremo)

Há, por exemplo, editoriais dirigidos a autoridades consulares que se encontravam
recentemente no Brasil, nos quais os cônsules são convidados a conhecer a “verdadeira”
colônia italiana de São Paulo. Ela, na verdade, se encontra nas cidades e fazendas do interior,
"che sorgono per opera e virtù del lavoro degli italiani”27 (COME, 1928) e não na capital,
onde encontram-se somente os “pezzi grossi, cittadini, dei discorsi e dei banchetti...”28
(DOV’ERA, 1928).
A sátira, o riso e a charge eram usados, na maioria das vezes, para ridicularizar
personalidades ilustres pertencentes à colônia italiana ou mesmo à sociedade paulista da
época, assim como membros ligados à imprensa italiana de São Paulo, ou ainda, políticos
brasileiros e de outros países. A charge abaixo, por exemplo, satiriza os “graúdos” que
subsidiavam jornais brasileiros para expressar suas convicções políticas.

27
28

que surgem pela obra e virtude do trabalho dos italianos.
graúdos, cidadãos dos dircursos e dos banquetes.

Fonte: Il Moscone

O filósofo – E as calças?
A colônia – Deixaram nas redações dos jornais brasileiros

Figura 24 - Il filosofo e la colonia, por Mick Carnicelli (KIM)

Mas, às vezes, esses mesmos recursos também eram utilizados para exaltar pessoas e
fatos relacionados a tais grupos. A partir do segundo número, por exemplo, o semanário passa
a exibir abaixo do título, na sua primeira página, caricaturas que retratam pessoas de destaque,
como os grandes industriais Francesco Matarazzo e Rodolfo Crespi. Embaixo da imagem, no
lado direito, constam ainda alguns versos que descrevem de maneira irônica o homenageado.

Fonte: Il Moscone

Figura 25 - Conte Francesco Matarazzo

Figura 26 - Grande Uff. Rodolfo Crespi

O editorial encontra-se somente na terceira ou quarta páginas, após a capa e as
páginas dedicadas à publicidade. Além do texto, são fornecidas várias informações, como
título, slogan, periodicidade, data, preço, endereço da redação e local de impressão.
Os textos publicados são de diversos tipos, como opinativos (artigos de fundo,
críticas, crônicas, comentários, etc.), informativos (notícias, notas, entrevistas, etc.) e de
entretenimento (poemas, cartas, fofocas, etc). Os episódios relatados são de caráter local,
nacional e internacional, com destaque para assuntos ligados à política e à sociedade.
Os assuntos abordados com maior freqüência são referentes à comunidade italiana
de São Paulo, como a imigração, o fascismo, a imprensa colonial, o futebol. Destacam-se,
ainda, as instituições italianas em São Paulo de maior relevância na época, como o Circolo
Italiano, o Consulado Italiano e o clube de futebol Palestra Italia.

_ O que são aquelas chaminés que soltam fumaça? _ Os Matarazzo.
_ E aquela grande mancha negra? _ O Consulado.
_ E aquela mineira? _ O Patronato.
_ E aquele bando de papagaios? _ A sucursal da Banca Ítalo-Belga.
_ E aquela escuderia? _ Os Crespi.
_ E aquela selva selvagem e áspera e forte? _ A “Dante”.
_ E aquele ninho de águias? _ A Câmara de Comércio.
_ E aquela bela “roulette” _ O Circulo Italiano.
_ E aquele grupo de asnos? _ Os professores do Instituto Médio.
_ E aquele ... de corvos? _ O “Piccolo”.
_ E aquela bandeira branca? _ “Il Moscone”.
_ E aquele mau cheiro indefinível? _Serpieri.

Fonte: Il Moscone

Figura 27 - Instituições italianas de São Paulo

A trajetória do hebdomadário foi marcada por diversos problemas, sobretudo, de
ordem política, que forçaram seu diretor a realizar modificações substanciais em suas páginas.
Foram ameaças, processos, empastelamentos e até prisão de Ragognetti, causados por intrigas

Formatado: Fonte: 8 pt

com diretores de outros jornais italianos, instituições e membros antifascistas da colônia, que
se sentiam afrontados pelos seus constantes ataques em defesa dos ideários fascistas.
Conheci o xilindró. Devo essa grande sensação ao meu illustre amigo Conde
Rodolpho Crespi, que tem a sorte – elle tem todas as sortes! – de ser o sogro
do distinto comm. dr. Fábio Prado, futuro prefeito da cidade.
[...] Briguei diversas vezes. Dei muita bordoada e recebi muitas garrafadas
na cabeça.
Fui processado sempre por causa deste maldito vicio que eu tenho de contar
as verdades e dizer os cornos na cara da gente.
O meu jornal já foi empastellado, por razões políticas e por razões
particulares. (RAGOGNETTI, 1934).

Os motivos apontados, somados as represálias sofridas durante a ditadura de Vargas,
obrigaram Ragognetti a fazer modificações substanciais nas páginas do Moscone. Nos
editorias das suas últimas décadas de circulação, ao invés de constar o ano ao qual cada novo
número do semanário correspondia, passaram a ser discriminadas, de maneira irônica, as fases
correspondentes as mudanças às quais foi forçado a se submeter e o lema “Sai quando pode (e
se o deixam sair) aos sábados”.
A primeira época foi denominada Fundação é delimitada entre os anos 1925 e 1929,
durante os quais o semanário foi dedicado, especialmente, à divulgação do fascismo entre os
imigrantes e descendentes italianos no Brasil. Exibia textos e imagens referentes ao
movimento, sobretudo através do editorial, mas também nas páginas internas que ficavam
recheadas de charges e caricaturas do Duce, como esta abaixo feita por Renato Cataldi, assim
como de intelectuais italianos envolvidos com o regime, como o escritor Gabrielle
D’Annunzio29 e Filippo Tommaso Marinetti30, considerado “o pai do Futurismo”.

29

Gabrielle D’Annunzio (1863-1938), poeta, dramaturgo, romancista, contista e líder militar italiano.
Teve uma vida muito ativa, que incluiu a participação em atos heróicos durante a Primeira Guerra Mundial.
Sua produção é vasta, porém irregular, os temas pagãos lembram geralmente o super-herói vislumbrado por
Nietzsche, adequado ao regime fascista de Mussolini. Entre as suas melhores obras, estão o romance
autobiográfico O Prazer (1898) e a coletânea de poesias Laudi (1903-1912) (NOVA, 1996, p. 252).
30
Filippo Tommaso Marinetti - Expoente do primeiro plano da vanguarda artística européia, foi o
fundador do futurismo. Aderiu ao fascismo e foi nomeado “O Acadêmico da Itália”, uma espécie de
beatificação cultural do regime. Em “Poema africano” (1937) exaltou o imperialismo italiano na África
(VAVAGNARO, 1994).

Fonte: Il Moscone

Figura 28 - Il Duce

Fonte: Il Moscone

Figura 29 - Il poeta Gabriele D’Annunzio

Figura 30 - F. T. Marinetti (moto, rumore,
giramento di pale) – (movimento, barulho,
giro de pás)

No entanto, no editorial do Moscone de 29 de maio de 1926, “Non facciamo
scherzi!”

31

(NON..., 1926), Ragognetti critica a polêmica que foi levantada na época a

respeito da relação entre o movimento futurista criado por Marinetti e o fascismo.
Ele nega tal vínculo e nesse mesmo número, sob o pseudônimo Monocle, transcreve
uma entrevista que realizou com o próprio Marinetti, que, na ocasião, se encontrava em São
Paulo a passeio. Durante a entrevista intitulada, “Quattro parole in libertà col duce del

31

Nada de brincadeiras! (Tradução Maria Sicilia Damiano).

futurismo”32 (MONOCLE, 1926e), Marinetti fala de suas impressões sobre São Paulo,
considerando-a uma cidade futurista, sobretudo, graças à relação que mantinha com a Itália e
a força de trabalho dos imigrantes italianos.
_ Città futurista. Futurista nel progresso, nelle industrie, nel lavoro. Futurista
soprattutto perchè fu plasmata da italiani. Il dito d’Italia sorge dapertutto.
Visione di un dito grande come la provvidenza di Dio che attraversa ed
abbraccia l’oceano dall’Italia al Brasile33.

No entanto, segundo Ragognetti, Marinetti se lamenta que em São Paulo não
existam futuristas como no Rio de Janeiro, porque “[...] il vero futurista ha il coraggio delle
proprie opinioni e non ha paura di affrontare una tempesta di carote ed uova marcie...”34,
referindo-se, ironicamente, a reação do público paulista durante a conferência que proferiu
para a Semana de Arte Moderna.
Abaixo do título e subtítulo da entrevista, encontram-se alguns versos compostos no
estilo futurista por Marinetti a respeito do semanário Il Moscone, com sua respectiva
assinatura. Considerava o humor e a verdade expressa pelo semanário sinônimos de pura
italianidade, um azucrinante jornal da colônia italiana.

Moscone + humorismo sadio
+ verdade + italianidade
puríssima = cacete colonial!

Fonte: Il Moscone

Figura 31 - Versos futuristas de Marinetti sobre Il Moscone

O apoio do hebdomadário ao movimento fascista chegou a tal ponto que, no Natal
de 1927, ao anunciar aos assinantes que iria presenteá-los com um romance inédito do escritor
32

Algumas palavras em liberdade com o duce do fascismo. (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter
de Lima).

33

Cidade futurista. Futurista no progresso, nas indústrias, no trabalho. Futurista sobretudo porque foi plasmada
pelos italianos. O dedo da Itália aparece em todo lugar. Visão de um dedo grande como a providência divina
que atravessa e abraça o oceano desde a Itália até o Brasil. (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter
de Lima).

34

O verdadeiro futurista tem a coragem de expressar suas opiniões e não tem medo de enfrentar uma
tempestade de cenouras e ovos podres... (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).

Formatado: Fonte: 8 pt, Não
Itálico

italiano Pitigrilli, Ragognetti advertiu: “Niente ritrato del Duce! Noi, il duce, ai nostri lettori
glielo diamo tutte le settimane: glielo abbiamo dato in diversi colori e molte volte...”35

Fonte: Il Moscone

Figura 32 - Come S. Ex. Mussolini Figura 33 - Il Duce – Benito Figura 34 - Mussolini e i
costuma accendere il sigaro (Como Mussolini
suoi denigratori (Mussolini e
S. Ex. Mussolini costuma acender o
os seus difamadores)
cigarro)

Fonte: Il Moscone

Figura 35 - Sulla strada maestra
(Na estrada principal)

35

Figura 36 - Un pó per uno... (Um pouco para
cada um...)

Nada de retratos do Duce! Nós, o duce, aos nossos leitores o damos todas as semanas: em diversas cores e
muitas vezes... (Tradução nossa).

Fonte: Il Moscone

Figura 37 - La ricompensa al merito
(A recompensa ao mérito)

Figura 38 - Dopo l’attentato
(Depois do atentado)

Durante o ano de 1929 houve uma intensificação da propaganda fascista no
semanário; Ragognetti dedicou-se, inclusive, a realizar uma campanha, publicando uma série
de artigos sob o título “Perchè il fascismo è mal visto in Brasile”. Os artigos começaram a
circular a partir do número 214, em 17 de agosto de 1929, e continuaram até o número 232, de
25 de janeiro de 1930.
No primeiro deles, Ragognetti revela que quando decidiu fundar o Moscone, em
abril de 1925, uma das primeiras providências tomadas foi procurar o fascismo local:
“Quando nell’aprile dell’anno 1925 io ebbi idea di fondarlo, mi recai al Fascio locale [...] Mi
accolsero, allora, il prof. Michelangelo Stromillo, allora presidente ed il cap. Giovanni
Ronchi”36 (RAGOGNETTI, 1929a).
E, ao explicar aos leitores os motivos que o induziram a realizar tal campanha, deixa
ainda mais clara a sua vinculação ao fascismo desde o momento da fundação:
[...] il “Moscone”, che è l’unico giornale italiano del Brasile che è nato
fascista e fascista rimane ancora apre le sue colonne per una campagna, che,
secondo alcuni canoni dell’evangelo fascista, può apparire antifascista, ma
secondo gli ultimi precetti del Duce é puramente e santamente fascista37.

Afirma, ainda, que não existiam no Brasil outros jornais que fossem sinceramente
fascistas como o Moscone: “Inutile ripetere che l’unico giornale italiano del Brasile che tutto
36
37

Quando em abril de 1925 eu tive a idéia de fundá-lo, me dirigi ao Circulo Fascista local [...] Me acolheram,
então, o prof. Michelangelo Stromillo, então presidente e o Cap. Giovanni Ronchi. (Tradução nossa)
[...] o “Moscone”, que é o único jornal italiano do Brasil que nasceu fascista e ainda continua fascista abre
as suas colunas para uma campanha, que, segundo alguns cânones do evangelho fascista, pode parecer
antifascista, mas segundo os últimos preceitos do Duce é puramente e santamente fascista.” (Tradução
nossa).

diede al Fascismo e nulla chiese e nulla ebbe dal Fascismo, è precisamente il “Moscone”, [...]
non esiste in Brasile un giornale che sia sinceramente fascista”38.

Fonte: Il Moscone

Figura 39 - Il Moscone: ronzando, scherzando che male ti fo’?, por Gobbi

Dizia que o Fanfulla fingia ser fascista porque seu diretor, Vitaliano Rotellini, não
queria deixar de receber gratuitamente os serviços telegráficos de Roma. Il Piccolo era
forçadamente fascista porque o diretor, o milionário Angelo Poci, queria receber o título de
oficial como Giuseppe Martinelli. E o Pasquino era “o órgão cômico do consulado”, por ter
acusado Mussolini da morte de Matteoti39.
Tais comentários revelam não só a estreita vinculação do semanário ao fascismo,
como as verdadeiras batalhas travadas entre Ragognetti e os diretores dos referidos jornais,
não apenas pela defesa dos ideários fascistas, como pelos subsídios e franquias telegráficas
cedidos pelo governo italiano, assim como pelo prestígio junto ao público leitor.

38

39

Inútil repetir que o único jornal italiano do Brasil que tudo deu ao Fascismo e nada pediu e nada teve do
Fascismo, é precisamente o “Moscone” [...] não existe no Brasil um jornal que seja sinceramente fascista.
(Tradução nossa).
O deputado socialista Giacomo Matteoti denunciou as violências dos fascistas. Devido a sua firme oposição
foi assassinado em maio de 1924. A sua morte provocou indignação popular e forte reação da imprensa
política oposicionista. Mussolini assumiu a responsabilidade histórica pelo homicídio do líder socialista,
decretando uma série de leis que fortalecia o governo (FASCISMO, 2007).

Quando Il Moscone recebeu o comunicado que iria passar a contar com os serviços
telegráficos de Roma, Ragognetti fez questão de publicar o artigo de página inteira, “La
clamorosa vittoria del Moscone - Il servizio telegrafico di Stato”, publicado no número 55, de
22 de maio de 1926.
Mas o que acirrava ainda mais a discórdia entre eles era a disputa pelo apoio político
e financeiro oferecido pelos poderosos da colônia, porque, segundo Bertonha, essas “[...] lutas
não tinham, porém, grandes questões ideológicas, pois o que estava realmente em jogo eram
as disputas dos ‘graúdos’ (os ricos da colônia) – e, especialmente, de Matarazzo e Crespi [...].
(BERTONHA, 2001, p. 109)

Fonte: Il Moscone

Figura 40 - Articolo di fondo di Busecca, por
Cataldi (Artigo de fundo de
Busecca)

Figura 41 - Concorrência desleal

Nas páginas do próprio Il Moscone encontram-se várias referências que indicam
quais desses “graúdos” envolvidos com o fascio local, provavelmente, subsidiavam o
hebdomadário. No número 146 de 1928, foi publicado um artigo intitulado “È venuto il
brutto”, no qual Ragognetti revela que conseguiu a indicação do Moscone ao Duce por meio
do Dr. Pasquale Manere, que assumiu o lugar do cavalheiro oficial Emidio Rocchetti e, como
é possível perceber pelas linhas transcritas abaixo, com o apoio de Lunardelli:
[...] Due mesi or sono, a mo’ di avvertimento, e tanto per far capire al
pubblico che anche noi a Roma siamo “trumphos” - non é vero, compadre

Lunardelli? [...] Non ci resta che ringraziare il Duce che ha atteso la nostra
indicazione [...]40 (RAGOGNETTI, 1928f)

Nas notas “Regali al ‘Moscone’” (Presentes ao Moscone) (REGALI..., 1927) e “Le
buone feste al ‘Moscone’” (Boas festas ao Moscone) (LE BUONE, 1929), escritas de forma
irônica em agradecimento pelos presentes recebidos por ocasião do Natal, foram elencados
vários outros nomes de prováveis mantenedores do periódico, como os condes Francesco
Matarazzo, Egídio Pinotti Gamba, o comendador Giovanni Ugliengo, além do coronel
Geremia Lunardelli citado anteriormente.

Fonte: Il Moscone

Figura 42 - Gamba e Matarazzo

Em uma nota intitulada “Occorre il bisturi” (É necessário o bisturi) (UN GRUPPO..., 1927)
foi publicada uma carta escrita por um grupo de fascistas, na qual criticavam a expulsão de
alguns de seus companheiros, antigos membros fundadores do fascio (círculo fascista) local,
por motivos que consideravam fúteis e injustos, pois acreditavam que “[...] chi per morosità,
chi per indisciplina, chi magari per aver tirato le orecchie ad un esploratore massone che
scriveva sul muro: VV Pasta Frolla!”41 teriam agido somente por excesso de fé no fascismo.
Ragognetti justifica a sua publicação, pois acreditava que, se em algum caso a indulgência
devesse existir, não poderia ser aplicada a esses referidos membros da organização.

40

41

Dois meses já se passaram, a título de advertência, e tanto para fazer com que o público entenda que nós
também em Roma somos “trumphos” – não é verdade compadre Lunardelli? [...] Resta-nos apenas
agradecer ao Duce que acolheu a nossa indicação [...] (Tradução nossa).
[...] quem por morosidade, quem por indisciplina, quem talvez tenha puxado as orelhas de um explorador
maçom que escrevia no muro: Viva Viva Pasta Frolla! (Tradução nossa).

Fonte: Il Moscone

Figura 43 - Per che cosa si tradisce la patria (Pelo que se trai a pátria)

Os remetentes que assinaram como “Un Gruppo di Fascisti”42, aclamaram ainda no
final: “Il fascismo ai fascisti e sopratutto ai facisti della prima ora. Fidarsi dei nuovi é bene,
ma non fidarsi é meglio. Che ne dice, caro ‘Moscone’? Alalá!”43.
A segunda fase, chamada Ressurreição, compreendeu o período de 1933 a 1938,
quando conseguiu voltar em circulação após as represálias que havia sofrido por parte dos
antifascistas e dos próprios fascistas que o submetiam aos seus desmandos. Sobre esse
período Ragognetti publica um artigo intitulado “Atitudes” (RAGOGNETTI, 1934b), no qual
relata os fatos ocorridos com detalhes.
Quando venceu a revolução de 1930, outubro, eu suspendi as publicações do
meu jornal, a pedido. [...] Eu tinha ligação occulta com alguns proceres da
revolução, quando eles se achavam no exilio, e quando elles triumpharam,
aportando no nosso Estado, pediram-me para que eu suspendesse a
publicação do meu jornal, pois que, juntos com elles, deveria iniciar a
publicação de um grande diario e organisar um grande partido politico
nacional.
[...] O meu acto era também um acto de prudencia. Eu tinha sido o jornalista
mais violento e mais implacavel contra os politicos anti-fascistas do Partido
Democratico. Subindo no nosso Estado os homens deste Partido poderiam,
com o poder na mão, tirar contra mim, numa desforra. E eu nunca fui nem
42
43

Um grupo de fascistas. (Tradução nossa).
O fascismo aos fascistas e sobretudo aos fascistas de primeira hora. Confiar nos novos é bom, mas não
confiar é melhor. O que diz, querido ‘Moscone’? Alalá! (Tradução nossa).

sou trouxa. [...] Contando porém só commigo, com as minhas forças, com as
minhas amizades, com o meu prestigio, com o pavor que eu inspiro em quem
tem culpas no cartorio, com a minha tenacidade consegui arranjar um meio
para publicar folgadamente um diario, [...] Durante o tempo em que vigorou
a censura em São Paulo eu fui o jornalista mais combatido. E não por razões
de politica... imaginem se fosse. O meu semanario foi sequestrado. Eu estive
preso. Fui perseguido, sempre. E nada puderam fazer contra mim, porque
nada encontraram contra mim.
Assim a licção abriu-me os olhos. Não embarco em canoas furadas, mesmo
porque eu gosto de viajar nas classes de luxo dos “Saturnias”...
Portanto, por agora, eu continuo a rir com o meu “MOSCONE”.
Indiscutivelmente o meu jornal tornou-se a coqueluche da colonia italiana e
do set brasileiro.

Sofreu fortes pressões, a tal ponto que no número 174, de 1928, o semanário não
publicou nenhum artigo. Mas, mesmo assim, Ragognetti o fez circular, apresentando na capa,
abaixo do cabeçalho, a seguinte explicação provocativa: “ci hanno pregato di fare un
Moscone innocuo e candido. I signori sono serviti”.44

Fonte: Il Moscone

Figura 44 - Editorial n. 174

No número seguinte, de 20 de outubro de 1928, continuou a desafiar, apresentando a
oração católica do “Pai Nosso”.
44

Pediram-nos para fazer um Moscone inócuo e cândido: os senhores estão servidos. (Tradução nossa).

Fonte: Il Moscone

Figura 45 - Editorial n. 175 – Orazione Domenicale (Oração Domenical)

No artigo “Riflesso della nostra campagna contra il Circolo Italiano” (Reflexo da
nossa campanha contra o Circolo Italiano), Ragognetti refere-se a uma nova represália que
sofreu por parte de um dos ‘graúdos’ da colônia. Para liquidar as dívidas com o ex-sócio
Riccardo Crespi, Ragognetti havia feito um empréstimo do amigo Gino Serricchio, irmão do
então presidente do Circolo Italiano. Mas, como o Moscone estava fazendo uma campanha
contra a diretoria da referida entidade, Gino colocou a promissória assinada por ele em
protesto.
Foram movidos também outros três processos contra Il Moscone: o primeiro por
Luigi Melai, presidente da Câmara de Comércio Italiana, o segundo pelo Circolo Italiano e o
terceiro pelo Sport Club Corinthians Paulista. A todos Ragognetti respondeu novamente com
o mesmo tom irônico e provocativo e acabou saindo ileso, respondendo que “[...] Mancava
solamente il tribunale per consacrare la popolarità ed il prestigio del nostro giornale. Andremo
al tribunale come al ballo cantando si va...”45

45

[...] Faltava somente o tribunal para consagrar a popularidade e o prestígio do nosso jornal. Iremos ao
tribunal como ao baile cantando se vai... (Tradução nossa).

Fonte: Il Moscone

Figura 46 - Infortunii sul
lavoro, por
Nigro (Infortúnios no trabalho)

Figura 47 - Ragognetti in tribunale (Ragognetti no
tribunal)

A revista Mundo Italiano publicou o artigo “Vicente Ragognetti – poeta, romancista,
jornalista”, no qual traça o perfil literário de Ragognetti e faz comentários sobre esse período.
[...] o “Moscone”, semanário humorístico que tinha provocado um barulho
do inferno, em São Paulo, com suas sátiras mordazes, e dois
empastelamentos, pois a exaltação da figura de Mussolini nas colunas do seu
jornal lhe tinha dado a antipatia dos anti-fascistas locais, poucos,
numericamente, mas muito barulhentos. (VICENTE, 1941a)

Essa etapa, assim como a terceira que correspondia ao período de 1938 a 1941,
foram marcadas pela transição do idioma italiano ao português. O semanário passou a ser
escrito em ambas as línguas para se adequar às leis implantadas pelo Regime Ditatorial que
obrigavam os jornais impressos em língua estrangeira a serem publicados em vernáculo.
No editorial de 8 de abril de 1933, intitulado “Precisamos abrir a cara da cidade num
largo riso”, Ragognetti, com a irreverência característica, anuncia a nova fase e declara que a
partir daquele número, o jornal passaria a ser escrito em uma língua híbrida, numa mistura
entre o italiano, o português, o carcamo, o brasileiro e o paulistano. O artigo aparece sob a
forma de uma entrevista de Ragognetti concedida à Folha da Noite e reproduzida, alguns dias
depois, no semanário que teve o artigo definido italiano “Il” suprimido do seu nome,
transformando-se somente em Moscone (AST, 1933).

_ Pois é! Vamos voltar para a luta! _ solfejou o Vicente, o Ragognetti,
jornalista “jazz Band”, literato “cocktail”, brasileiro que fala e escreve
impatrioticamente bem varios idiomas, aquelle homenzinho que “inventou”
o “Moscone”, o semanário mais barulhento, mais atrevido, mais
encrenqueiro, mais alegre que nasceu, viveu e morreu no seio, muito amplo e
muito camarada da colonia italiana.
_ Alguns meus amigos que possuem a suprema felicidade, nesses tempos
bicudos, de conservar os bolsos vasios e os cofres cheios. Disseram-me: “O
mundo está perdido. O Brasil está a beira do abysmo desde que foi
descoberto. São Paulo anda com uma formidável dor de cotovellos. A
colonia italiana está vendo phantasmas vermelhos em toda a parte. Morre-se
de tédio...” O tédio é o mais sublime dos sentimentos”.
...Mas como eu ia dizendo, alguns amigos supplicaram-me: “Morre-se de
tédio, Ragognetti! Por que você não edita novamente o “Moscone”!
Oswaldo, nos “Espectros” de Ibsen, queria o sol. Nós queremos rir! O
reverendo Lourenço Sterne apregoava: “qu’un homme sourit et plus encore
lorsqu’il rit, ajoute quelque chose a ce fragment d’existence”. Cocei a
cabeça. Puz em ordem os quatro cabellos que ainda teimam em ficar sobre o
departamento do meu cerebro. “Não se póde! A policia não deixa...”
“Deixa, sim!” “Não deixa!” “Deixa!” O “deixa” e o “não deixa” ficaram
regulando muito tempo. Eu era pelo “não”. Os meus amigos eram pelo
“sim”. E entre o “não” e o “sim” eu ficava na corda bamba. Tinha receio.
Compreende: eu ando “destreinado...” Os tempos são outros.
_ Ora! Lembre-se do que disse o mesmo reverendo Sterne no seu “A
sentimental Journey”: um homem que ri nunca será perigoso!
_ Perfeitamente! Isto em 1759, no tempo dos duques de Choeseul, dos Pitt,
dos lord Bathust... Agora com os homens que nos querem impingir as
theorias mais absurdas misturadas nos molhos mais esquisitos, mais exoticos
dos “ismos” de todos os tamanhos, o sujeito que quer, em boa fé, brincar
com o lápis e a penna num pedaço de papel é preso, é processado por
injurias que teve intenção de esconder nas gargalhadas. Há muita gente que
anda com vontade de bancar o Mussolini entre nós!
_ Os meus amigos, porém, venceram. Isto é, venceu o dinheiro dos meus
amigos. Diante do dinheiro ninguém resiste. Nem o Washington. Nem São
Paulo, que é um santo. Nem eu. Resolvi então reiniciar a leviana e maluca
existência do “Moscone”! No fim de contas Danton (não o Coelho, o exchefe de polícia, mas outro, o advogado de 1792) proclamou que na vida
para vencer é preciso “de l’audace, encore de l’audace, toujours de
l’audace”! O “Moscone” então vae voar, bello e formoso, todinho limpinho,
bonitinho, woronoffizado, disposto a tudo; até a morrer pela segunda vez!
_ O mesmo programma?
_ Sim. Mas com mustarda e caviar da época. Època da “liberté, liberté,
chérie” como a definiram Scribe e Delavigne em 1830, quando nem eu nem
você sabiamos onde estavamos e o Padre Eterno ainda não cogitava em
soltar pelo mundo afóra as nossas preciosas e uteis existências. Será um
“Moscone” um pouco italiano, um pouco brasileiro e muito paulista. Porque
é bom que se saiba, eu sou paulista, bom paulista, que nasceu na rua de
Santa Ephigenia, paulista que espera morrer lá pelo anno 2033 – em São
Paulo.
Convidei o Cataldi, o Balloni, o Belmonte para illustrar o “Moscone”.
_ Vou tratar de tudo: de politica (se o general Waldomiro deixar), de
sociedade, de encrencas, de barulhos, de mexericos, de theatros, de cinemas,
de dancings, de esportes, de revolução (se o tenente Stoll deixar), de feijoada
à italiana, de macarrão à brasileira...

[...] Será um “Moscone” um pouco italiano, um pouco brasileiro e muito
paulista. [...] O jornal será escripto em italiano, em portuguez, em carcamo,
em brasileiro, em paulistano, enfim, vae ser uma língua de gente que a gente
ouve e usa nas ruas entre brasileiros, paulistas, italianos e palestrinos. [...]
uma língua para todos os... paladares.
Enfim o “Moscone” vae ser um angu-”pasticcio” italo brasileiro que nem eu
vou ser capaz de compreender...
[...] Agora o momento é de tempestades: Chove todos os dias... Vamos
esperar alguns dias. Eu penso que antes do fim do mez o “Moscone” vae
voar. Vae ver que “voação”!

Il Colono – Io adoro il “feijão e arroz”...
Il Caipira – E ieu por um prato de tagliarini con a pommarola in
coppa daria até meu sitio...

Fonte: Il Moscone

Figura 48 - Integrazione italo-brasiliana (Integração ítalo-brasileira)

Ragognetti cria ainda para essa nova fase, usando de mordaz ironia, um dicionário
fictício para auxiliar os novos leitores de língua portuguesa, com vozes correspondentes às
letras “a”, “b” e “c”, traduzidas do italiano para o português. A primeira página intitulava-se
“Novissimo diccionario italiano-portuguez do ‘Moscone’” e trazia uma apresentação, escrita
de maneira totalmente irreverente.
Visto e considerado que o nosso jornal pegou e muito na colonia paulista do
Estado de São Paulo, resolvemos, para facilitar a sua leitura aos novos
adeptos, inserir, em folhetim, o novissimo diccionario italo-paulista, escripto
e composto expressamente por nós e para nós.
Os leitores italo-paulistas que comprehendam os nossos sacrificios e morram
na assignatura. (N.D.R., 1933).

Formatado: Fonte: 8 pt

Fonte: Il Moscone

Figura 49 - Novissimo diccionario italiano-portuguez do ‘Moscone’

O título da segunda página que dava continuidade à “tarefa de transformar os
italianos em paulistas e os paulistas em italianos, [...]”, referente à letra ‘b’, sofreu alteração,
passando para “Vocabulário ítalo-paulistano” (VOCABULÁRIO..., 1933), assim como o
título da terceira e última página, que passou para “Vocabolario italo-paulista”
(VOCABOLARIO..., 1933).

Fonte: Il Moscone

Figura 50 - Vocabulário ítalo-paulistano

Figura 51 - Vocabolario italo-paulista

Embora o “Moscone”, que inaugurou a fase bilingüe a partir de 1933, tenha recebido
a denominação Semanário Ítalo-Paulista, dirigindo-se a esse novo público, o lema em italiano
“Ronzando, scherzando che male ti fó?”, que compunha a publicação em língua italiana, foi
mantido.

Fonte: Il Moscone

Figura 52 - Editorial n. 345

Figura 53 - Cabeçalho Moscone

A quarta época ocorreu a partir do número 649, de junho de 1941, quando passou
definitivamente a ser impresso somente em língua portuguesa até seus últimos números no
ano de 1961. Nesse período em que, segundo Ragognetti, o semanário passou “do idioma
confuso à ortografia indígena”, houve uma nova alteração do título, passando de “Moscone” a
“Moscardo”, além de algumas modificações nos slogans para “Nada é sagrado para as moscas
e jornalistas” e “Semanário forte de críticas levianas”.

Fonte: Il Moscone

Figura 54 - Editorial n. 649

Figura 55 - Cabeçalhos Moscardo

No número 648, último número de maio de 1941, Ragognetti, com ironia, explica
aos seus leitores os motivos da mudança do título, após ter conseguido aprovação do
Conselho Nacional de Imprensa:
[...] Todos os jornaes que são estampados em línguas estrangeiras tiveram o
prazo, até 31 de junho do corrente ano, de transformarem os seus órgãos de
publicação nacional.
“Moscone”, que foi sempre um jornal brasileiro, que se ocupou sempre de
cousas da colônia italiana, foi um dos primeiros a acatar as novas leis. E fez
o seu pedido regular à DIP, no Rio de Janeiro, para ser registrado o título
brasileiro de “MOSCARDO”.
[...] Morre o “Moscone”, com este número, o último de maio, mês das
flores... Mas, em seu lugar, surgirá, com o junho, com o primeiro sábado de
junho, o “MOSCARDO”, com o mesmo programa, com a mesma
independência, com a mesma vida, com o mesmo ideal!”

Em 1942, ainda durante o período ditatorial, no qual a imprensa era submetida à
fiscalização e à censura imposta pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, Ragognetti foi
chamado pela Delegacia de Fiscalização de Estrangeiros (repartição da Delegacia de Ordem
Política e Social – DEOPS) para explicar o conteúdo de um de seus artigos publicado na
seção denominada “Imprópria para menores”.
No artigo, Ragognetti, num gesto pilhérico, denominou o seu amigo Aníbal de
Andrade “dono da Prefeitura” de São Paulo por se tratar de um dos seus mais antigos
funcionários, sem, contudo, querer desprestigiar o prefeito.
Houve, ainda, mais duas represálias por parte do DEOPS, durante os meses de
agosto e outubro de 1944, desta vez por ser considerado fascista. Três anos mais tarde
também sua companheira Olinda foi fichada, acusada de ter-se filiado à AIB “Ação
Integralista Brasileira”.
Mesmo diante de tantas adversidades, Ragognetti costumava festejar cada vitória
conquistada pelo semanário. Logo nos primeiros anos, alegrou-se com o reconhecimento por
parte do Correio da grande tiragem do periódico, segundo ele jamais atingida por outros
semanários italianos no exterior, ao abrir-lhe uma conta corrente para as despesas com selos,
procedimento comum aos jornais de grande tiragem.
Ammetendo il Moscone nei suoi conti correnti la Posta riconosce la nostra
formidabile tiratura, mai raggiunta da nessun settimanale italiano all’estero
nè qui nè na “casa do diabo”46. (C.C.P., 1928.)

No número 153 de fevereiro de 1928, convidou os escritores e os caricaturistas de
espírito a colaborarem com a edição de um número exclusivamente humorístico em
comemoração ao terceiro ano de aniversário do semanário, que seria publicado no mês
seguinte.
Declarou, ainda, que o Moscone estava entre os melhores jornais italianos de maior
circulação no exterior e que “in tutta l’America del Sud non teme nè competitori né confronti
essendo il primo tra i primi...”47
Publica artigos como: “I sucessi finanziari del Moscone” (Os sucessos financeiros
do Moscone) e “Il Moscone a Santos” (O Moscone em Santos), para demonstrar ao público a
grande circulação do semanário.
46
47

Admitindo o Moscone nas suas contas correntes o Correio reconhece a nossa formidável tiragem, jamais
atingida por nenhum semanário italiano no exterior nem aqui, nem na “casa do diabo”. (Tradução nossa).
[...] em toda a América do Sul não teme nem competidores, nem confrontos sendo o primeiro entre os
primeiros [...] (Tradução nossa).

Quando o semanário comemorou vinte anos de circulação, com exceção dos três
anos em que não foi publicado (1930-1933), Ragognetti fez uma retrospectiva dos
acontecimentos que mais marcaram a sua existência e publicou-a no editorial do número
1002, de 1948.
[...] jornal sem pretensões e sem capitais, [...] mais ou menos sério e mais ou
menos correto com os seus leitores, com os seus assinantes e com os seus
anunciantes.
São mais de 20 anos que o “Moscardo” voa sobre São Paulo e sobre os
paulistas, com a sua costumeira serenidade e com a sua rígida pontualidade.
Durante 20 anos “Moscardo” enfrentou tudo e o inferno também: a
incompreensão dos coloniais, arrogância dos fascistas alienígenas que
queriam comprá-lo ou sufocá-lo com um gesto terrível de violência, os
fanáticos de 32, os mansos getulistas das DIEP estado-novistas, os doidos de
todas as guerras e finalmente as eleições. Fugir das eleições, não se vender
para um partido [...]

Após tantos anos de circulação, percebeu que o periódico precisava mudar,
comunicou, então, aos leitores no artigo “Renovar ou Morrer”, escrito na seção “Cartas
Expressas” (RAGOGNETTI, 1948a), essa necessidade. Era preciso renová-lo para
acompanhar os novos ritmos e permanecer vivo, já que “ninguém morre de boa vontade neste
mundo, “Moscardo” quer continuar a viver e, então, entrosa-se com a vida [...]”.
Convocou novos redatores, os rapazes mais alegres da redondeza e os melhores
desenhistas da cidade, que com pouco de talento e com muito de alegria e mocidade
promoveriam as inovações necessárias e deixariam o Moscardo renovado, belo e formoso,
jovem e brilhante, com asas novas e, sobretudo, com ferrões novos e afiados.
Semanas depois, na mesma seção “Cartas Expressas”, Ragognetti agradeceu ao seu
público, redatores e colegas da imprensa pelo sucesso que o semanário estava fazendo na
nova fase. O periódico havia sido bem aceito também no interior, tinha feito ótimas vendas e
batido recordes de procura pelos últimos números publicados.
Tranqüilo com as bem-sucedidas mudanças implantadas no semanário, Ragognetti
resolveu passar a responsabilidade pela redação aos novos contratados. Em 23 de outubro de
1948, despediu-se do público no artigo “Velho Moscardo, Adeus!...” (VELHO..., 1948),
publicado ainda na mesma seção “Cartas Expressas”.
Ao despedir-se, Ragognetti aproveitou para fazer uma retrospectiva dos vários anos
de circulação do periódico. Lembrou-se das dificuldades que o semanário enfrentou ao longo
do tempo para sobreviver diante das pessoas que exerciam um certo poder na comunidade

italiana, sem esquecer do momento no qual houve a obrigatoriedade da mudança da língua por
parte do governo de Getúlio.
Desde o dia 18 de abril de 1925 voamos sobre os paulistas de 400 anos e os
de 50 anos, com displicência e serenidade. [...] a tormenta tomou conta do
globo, e “Moscone obrigado pelo Getúlio e a sua turma, trocou de música, e
tornou-se Moscardo. O “Moscardo”, nasceu “Moscone” em época difícil,
quando tudo era difícil, difícil em beliscar o próximo, difícil em dizer as
verdades nas bochechas dos graúdos e dos poderosos, difícil ganhar
honestamente a vida atribulada do jornalista eternamente caluniado [...]

Ressaltou ainda que foi o povo que o colocou nos eixos, pois ele ia contra a maioria
e mesmo depois dos empastelamentos, conseguiu manter o periódico em circulação, e, assim,
o “Moscone continuou a voar com o seu arzinho de boêmio impenitente”.

2.2 Iconografia e Caricaturistas

Il Moscone ostentava um projeto gráfico requintado, com ilustrações de diversos
tipos: desenhos, portraits-charges, quadrinhos, caricaturas e charges, que acompanhavam
pequenas anedotas e serviam não somente como recurso técnico para amenizar o texto, mas
para reforçar o humor mordaz da publicação e expressar de forma mais direta e clara opiniões
críticas sobre assuntos do momento.
O semanário faz uso de iconografia em quase todas as suas páginas e, desde os
primeiros números, para atrair a atenção da coletividade italiana, foram publicados em suas
páginas de abertura portraits-charges dos graúdos que possivelmente subsidiavam o
semanário, como o conde Matarazzo. Naquele período, a ilustração compunha o formato
editorial de jornais e revistas, aqueles de maior expressão costumavam reservar generosos
espaços de primeira página para o traço do humor ou documental de ilustradores famosos.
Quanto maior o espaço, maior notoriedade e popularidade o jornal poderia atingir.
Os anúncios publicitários também eram ilustrados com requinte e sofisticação.
Havia propagandas dos mais variados tipos de produtos, anunciavam-se gêneros alimentícios,
como as massas, biscoitos e bolachas Aos Três Abruzzos, o chocolate de luxo Falchi, o
guaraná Spumante, o café Paraventi, a água mineral Juventude, o aperitivo Campari, o licor
Fernet Branca; artigos do vestuário, como os calçados e artigos masculinos da Casa Rossi e

do Serafino Chiodi e os chapéus femininos com modelos de Paris da Casa d’Arance, além de
artigos em geral da Casa Gagliano.

Fonte: Il Moscone

Figura 56 - Fernet Branca

Figura 57 - Casa Gagliano Figura 58 - Aos Três Abruzzos

Fonte: Il Moscone

Figura 59 - Guaraná Espumante

Figura 60 - Vermouth Cinzano

Figura 61 - Café Paraventi

Há também anúncios dos cigarros Sudan, dos primeiros modelos de carros da Fiat e
dos pneus Balão Dunlop e ainda de profissionais liberais, laboratórios farmacêuticos, casas
lotéricas e instituições financeiras, como a Banca Popolare Italiana.

Fonte: Il Moscone

Figura 62 - Cigarros Sudan

Figura 63 - Fiat

Figura 64 - Balão Dunlop

Durante um curto período, a publicidade passou a ser feita por uma agência, a
Albertini & Balloni (de propriedade dos caricaturistas, Albertini e Balloni, que colaboravam
com seus trabalhos artísticos para o semanário e, no caso de Albertini, também na sua
administração), localizada no 2º andar da Rua Álvares Penteado, 39, conforme consta no
número 70 do semanário, publicado em 4 de setembro de 1926.
As várias ilustrações presentes no semanário foram assinadas por reconhecidos
artistas, alguns deles, inclusive, faziam parte da primeira geração de caricaturistas brasileiros,
inovadores não só no conteúdo, pela qualidade de criação, mas igualmente em atividades
editoriais, como Figueroa, Belmonte, Umberto della Latta, Mick Carnicelli e Renato Cataldi,
além de outros pouco conhecidos, mas também talentosos como Gilbert Wrardol, Schipani,
Balloni, Gobbi, Valverde e Paulo Ribeiro.

Fonte: Il Moscone

Figuras 65, 66 e 67 - La Cioccolata Falchi, por Umberto della Latta

Fonte: Il Moscone

Figura 68 - Autocaricatura de Ferruccio Gobbi

Na edição especial que festejou o primeiro ano de existência do semanário, no
número 61, de 03 de julho de 1926, haviam sido publicadas esplêndidas ilustrações como as
apresentadas abaixo de Cataldi e Gilbert Wrardol.

Fonte: Il Moscone

Figura 69 - Il Duce, por Cataldi

Fonte: Il Moscone

Figura 70 - Ilustrações do poema L’esaltazione del “Cabaret” de Roberto de Salvis, por Gilbert Wrardol

Belmonte48 passa a fazer parte do quadro de caricaturistas do Moscone em maio
de 1926. No número 56, o consagrado artista é apresentado ao público leitor como o
“caricaturista-príncipe” dos brasileiros.
[...] Entra a far parte del quadro dei nostri caricaturisti anche BELMONTE,
il caricaturista-principe dei brasiliani, il geniale creatore della macchietta,
ormai divenuta popolare quanto il nostro Brodo - JUCA PATO.

48

Benedito Bastos Barreto nasceu em São Paulo, a 15 de maio de 1897, era filho de João Caneros de Bastos
Barreto e Rita do Espírito Santo Barreto. Ingressou na Faculdade de Medicina, mas abandonou o curso logo
no primeiro ano para dedicar-se à vida literária e artística. Em 1912, aos quinze anos de idade, estreou na
revista Rio Branco e publicou trabalhos em revistas estudantis fundadas por ele e seus amigos, como A
Alvorada, de Álvaro Cintra. Mais tarde, passou a colaborar com o D. Quixote, do jornalista Bastos Tigre,
tratando de assuntos paulistas. Em 1921, com a fundação da Folha da Noite, foi convidado para integrar o
grupo de redatores e caricaturistas. Escreveu artigos de fundo, crônicas humorísticas dedicadas a fatos
ligeiros do dia-a-dia e tópicos, ilustrando-os com seus desenhos. Publicou também charges diárias na Folha
da Manha. Em 1922, recebeu o convite do jornalista Jorge Schmidt para substituir, na revista Careta, J.
Carlos, sua fonte de inspiração e “pai” de todos os caricaturistas da época, segundo o próprio Belmonte.
Mas, devido ao seu grande apego à cidade natal, não conseguiu transferir-se para o Rio e acabou prestando
sua colaboração não só para a Careta, mas para várias publicações cariocas, vivendo em São Paulo. Ele
ainda dirigia a parte artística do Fon Fon e contribuía com charges, desenhos e ilustrações para as revistas
Cruzeiro, Verde e Amarelo e Revista da Semana. Em 1925, criou o personagem Juca Pato para a Folha da
Noite, que fez muito sucesso tornando-se uma figura popular em São Paulo. A figura de Juca Pato, como
suas caricaturas e charges em geral, eram feitas com muito rigor; o acabamento dos desenhos era muito
elaborado, havia muita preocupação com os detalhes e refinamento da elaboração gráfica. Também suas
legendas, devido à sua larga cultura, eram demasiadamente elaboradas, recorrendo com freqüência à temas
eruditos e fontes históricas, bíblicas e literárias. Embora esses elementos pudessem vir a perturbar a clareza
e a apreensão imediata das suas charges, elas eram muito apreciadas pelo povo porque refletiam as suas
aspirações, o seu julgamento dos fatos. Seus comentários políticos ficavam na receptividade pública,
traduziam os anseios do paulistano. Além de ter sido autor de tantas charges, muitas vezes de alto sentido
político e social, Belmonte também publicava crônicas diárias para a Folha da Noite, que chegavam a ser
transcritas em outros jornais nacionais e também traduzidas para o inglês, o italiano e o alemão e
reproduzidas pelos maiores órgãos da imprensa mundial. Posteriormente, foram também publicadas em
livros ilustrados, compondo os volumes Assim falou Juca Pato, editado pela Companhia Editora Nacional, e
Idéias de João Ninguém, edição da Livraria e Editora José Olimpio. Belmonte foi autor ainda de famosas
sátiras contra o fascismo e o nazismo, chegando até mesmo a fazer uma campanha contra o nazismo, feitos
que lhe renderam várias ameaças dos seus adeptos no Brasil. Belmonte era, acima de tudo, um intelectual,
dotado de uma profunda sensibilidade literária e versatilidade artística; desenvolveu uma multiplicidade de
atividades intelectuais e estéticas, foi caricaturista, desenhista, pintor, escritor, jornalista e historiador.
Publicou a obra Tempo dos Bandeirantes, fruto de pesquisa e levantamento de dados históricos, na qual
apresentou um retrato do bandeirante desbravador dos sertões brasileiros. O livro, que em pouco mais de
dois anos teve três edições, duas delas do Departamento de Cultura e uma da Melhoramentos, era composto
por desenhos que podiam talvez revelar sua verdadeira vocação artística: a reconstituição documentária. De
caráter histórico, ele publicou ainda Povos e trajes da América Latina, um álbum de desenhos em cores,
com texto de Egon Schaden e Gioconda Mussolini e introdução de sua autoria. Foi ilustrador dos livros
História do Brasil para crianças, A bandeira das esmeraldas, de Viriato Correia e das últimas edições dos
livros infantis de Monteiro Lobato. Escreveu também um livro infantil, A cidade do ouro. Foi autor de
vários álbuns de caricaturas como Angústias de Juca Pato (1926), O amor através dos séculos (1928 edição de luxo), No reino da confusão (1939), Música maestro!, A guerra do Juca, e, postumamente,
Caricatura dos Tempos (1948). Em 19 de abril de 1947, com cinqüenta anos de idade e ainda em plena
atividade, veio a falecer, provavelmente devido à vida boêmia e desregrada que levava. Em seu funeral
estiveram presentes figuras de relevo na sociedade: artistas, literatos, membros da imprensa e autoridades
políticas; além, é claro, dos inúmeros amigos. (LIMA, 1985; LIMA, 1963, v. 4).

Belmonte, che è ormai um nome consacrato nelle belle arti brasiliane
conosciutissimo ed apprezzatissimo come artista di valore indiscutibile e di
arguzia inesauribile collaborerá tutte le settimane sul nostro giornale coi suoi
pupazzetti indovinatissimi49. (BELMONTE, 1926).

Fonte: Il Moscone

Figura 71 - Autocaricatura de Belmonte

Figura 72 - Charge de Belmonte

Em 1925, Belmonte havia criado para a Folha da Noite o famoso Juca Pato, que se
tornou uma das figuras mais populares de São Paulo. Era calvo e usava óculos, trajava fraque
e uma gravatinha “borboleta”, berrava e protestava contra a má administração pública e as
injustiças cometidas pelos governos.

Fonte: Il Moscone

Figura 73 - Juca Pato
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[...] Também entra para fazer parte do quadro dos nossos caricaturistas BELMONTE, o caricaturistapríncipe dos brasileiros, o genial criador da personagem engraçada, já tão popular quanto o nosso Brodo –
JUCA PATO. Belmonte, que já é um nome consagrado nas belas artes brasileiras, conhecidíssimo e
apreciadíssimo como artista de valor indiscutível e de perspicácia inesgotável e infinita, colaborará todas as
semanas com o nosso jornal, com seus reconhecidíssimos bonequinhos. (Tradução nossa).

Seu personagem fez tanto sucesso que seu nome transformou-se em marca de vários
tipos de produtos, como pó de café, aperitivo, cigarro, graxa de sapateiro, sabonete de hotel.
Foi também nome de bar, o Bar e Café Juca Pato, de cavalo de corridas, além de músicas, um
maxixe – Coitado do Juca Pato – e um tango argentino (LIMA, 1963, p. 1362).
Até mesmo Il Moscone utilizava-se da popularidade desse seu pupazzo em charges,
quadrinhos e caricaturas, assim como do seu estilo característico de “macchietta”
(personagem engraçada), encontrado em uma seção intitulada “Macchiette Esperiote”
(Caricaturas Divertidas), como a do exemplo abaixo, no qual o personagem ganhou a
denominação de Giuseppe Gozo “Juca Pato”. Referia-se ao presidente do Palestra Italia da
época, Giuseppe Perrone, “una delle piú spiccate e simpatiche figure della nosta colonia”50,
que havia feito a sociedade prosperar como nunca durante a sua presidência, sobretudo, com a
vitória contra o Club Atletico Paulistano durante um campeonato (MACCHIETTE ..., 1927).

Fonte: Il Moscone

Figura 74 - Beppino Pato
(Juca Pato italiano)

Figura 75 - La morale
d’una campagna (A moral
de uma campanha)

Figura 76 - Giuseppe Gozo
“Juca Pato”

Fez parte também do grupo de caricaturistas Nigro, considerado um discípulo devoto
e apaixonado de Voltolino, do qual herdou a capacidade de improvisação e também a rapidez
no traço.
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uma das figuras mais relevantes e simpáticas da nossa colônia. (Tradução nossa).

Fonte: Il Moscone

Figura 77 - Gulliver e i
Lilipuziani (Gulliver e os
Anões), por Nigro

Figura 78 - Autocaricatura
de Nigro

Figura 79 - Non piú raffreddori!
(Resfriados nunca mais!), por Nigro

Fonte: Il Moscone

Figuras 80, 81 e 82 - Charges de Nigro

Dois outros habilidosos artistas do traço que trabalharam para o Moscone foram
Riccardo Crespi e Armando Genovesi. Riccardo costumava assinar os trabalhos com as
iniciais do seu nome “R. Crespi” e Armando abreviava seu nome “Arman” ou usava o
sobrenome “Genovesi”. Ambos haviam sido responsáveis também pela administração do
semanário, pois naquela época era comum que profissionais da ilustração desempenhassem
outras funções de relevo nos jornais.

Fonte: Il Moscone

Figuras 83 e 84 - Carta do presidente do Estado de São Paulo Dr. Carlos de Campos
e sua caricatura, por Riccardo Crespi

Fonte: Il Moscone

Figuras 85, 86, 87, 88, 89 e 90 - Caricaturas de Arman

Em 1926, o trabalho dos caricaturistas do Moscone foi reconhecido até mesmo fora
do Brasil. Algumas caricaturas feitas por Belmonte e Cataldi para o Moscone chegaram a ser
transcritas para algumas revistas argentinas e para a seção “Le Rire a Strangers” da revista
francesa Le Rire. Outras revistas argentinas, como Caras y caretas, Caricatura Universal e
Atlântida, de Buenos Aires, e Los Principios, de Córdoba, solicitaram permuta da publicação
(I SUCCESSI..., 1926a).
Caricaturistas argentinos como De La Peña, J. Dias e Alberto O. Monticelli, que
colaborou com o número especial em comemoração ao segundo aniversário do Moscone,
publicaram seus trabalhos no semanário (IL “MOSCONE”..., 1927a), pois, naquele período,
houve uma crescente valorização gráfica das edições nacionais que atraia, sobretudo, para o Rio e
São Paulo caricaturistas e ilustradores estrangeiros, que intercambiavam experiências com os
brasileiros.

Fonte: Il Moscone

Figura. 91 - Autocaricatura de De La Peña

As capas abaixo, por exemplo, foram feitas por De La Peña, no decorrer do segundo
ano do periódico.

Fonte: Il Moscone

Figuras 92, 93, 94 e 95 - Caricaturas de De La Peña

J. Dias fez a caricatura do marquês Francesco de Pinedo, aviador italiano, publicada
na capa do número 98, de 19 de março de 1927.

Fonte: Il Moscone

Figura 96 - De Piñedo, por J. Dias

Também o mexicano Figueroa51 (LIMA, 1963, p. 1490) publicou um dos seus
trabalhos no Il Moscone - a capa do número 140, na qual retrata o conde Francesco
Matarazzo.

Fonte: Il Moscone

Figura 97 - Matarazzo, por Figueroa
51

Enrique Figueroa nasceu em Guadalajara, província de Julisco, a 15 de julho de 1900. Era farmacêutico em
sua cidade natal. Veio para o Brasil em 1922, permanecendo aqui até sua precoce morte em 14 de outubro
de 1930. Morreu paupérrimo porque seu trabalho não foi devidamente remunerado. Teve uma vida
desregrada ao extremo, vivia tentando vencer as terríveis crises de dipsomania e alcoolatria mórbida que o
aniquilavam, mas “era, no íntimo, profundamente afetivo, duma índole recoditamente suave, de que dão
testemunho seus amigos [...]”. (LIMA, 1963, p. 1493).

Enrique Figueroa era originalíssimo na estilização da face humana e especializado
no desenho a aguada. Ele tinha:
[...] uma terrível argúcia em fixar os tiques fisionômicos mais grotescos da
pessoa, a tendência a estilizar até o fantasmagórico a face humana [...]
Servindo-se do lápis como um dissecador de minúcias anatômicas, num
processo de análise e desagregação de planos que tem muito da técnica dos
cubistas, [...] verdadeiro trabalho de decomposição geométrica da
fisionomia, muito ao contrário da síntese geralmente empregada pelos
nossos caricaturistas. (LIMA, 1963, p. 1491).

Figueroa trabalhou para jornais cariocas, como O Malho e A Manhã. Suas
admiráveis aguadas o colocaram ao lado dos que melhor cultivaram o gênero no Brasil e
tornou-se inconfundível no setor do portrait-charge (LIMA, 1963, p. 1496).

2.2.1 Mick Carnicelli, “o artista das cores”
Outro nome que veio a enriquecer o grupo de caricaturistas do semanário foi o
talentoso amigo de Ragognetti, Mick Carnicelli ou Kim, apelido com o qual costumava
assinar seus trabalhos.

Fonte: Il Moscone

Figura 98 - Autocaricatura
de Mick Carnicelli

Figura 99 - Lina Terzi, por
Mick Carnicelli

Figura 100 - Autocaricatura
de Mick Carnicelli

Foi ele também quem ilustrou magnificamente o primeiro livro de Ragognetti,
Notturno di un poeta vagabondo, que fez muito sucesso na época devido a exuberância e
originalidade gráfica das suas ilustrações52.

Fonte: Acervo da família do autor

Figura 101 - Capa de Notturno di un poeta vagabondo, por Mick Carnicelli

52

Pintor, desenhista, ilustrador. Um homem humilde, quieto, de grande talento, assim o definiu Paulo Duarte.
Um talento que extravasou pelas páginas de Notturno di um poeta vagabondo e de A angústia de D. João,
publicações lançadas pela Casa Mayença, respectivamente em 1920 e 1922. A revista Papel e Tinta (1920)
em seu exemplar nº 5, apresentava Mick Carnicelli como seu novo diretor artístico – “um grande desenhista
paulistano”, que viria dar maior prestígio à já consagrada revista. Sobre suas ilustrações em Notturno, a
revista dedicou-lhe uma página, onde transcreve as palavras que Menotti Del Picchia (através de seu
pseudônimo Hélios) lhe dirigira em sua coluna no Correio Paulistano: “... um dos únicos grandes
ilustradores com que possa contar hodiernamente o patrimônio da arte nacional [...] nada de arabescos, de
riscos decorativos; tudo ali é sóbrio, discreto, humano; o efeito vem da simplicidade e a graça surge sem
artifício, da certeza magistral dos traços e da audácia das sombras”. De fato este aspecto plástico
caracterizava suas ilustrações, através de grandes massas negras, em contraste com o desenho linear.
Concorreram para maior efeito gráfico nas páginas de Nottturno e de D. João, as áreas em cores apasteladas,
sobre as quais foram impressas as figuras, méritos que, na época, o articulista creditou à Casa Mayença e ao
“sr. Paternostro” – um de seus diretores e especialista no assunto. Mick Carnicelli que geralmente se
assinava com um estilizado “kcim”, tinha seu nome grafado ora “Mick”, ora “Mik” Carnicelli. Criou várias
paginações para Papel e Tinta com sugestivas molduras e vinhetas compondo, em geral, com fotografias ou
textos, atividade gráfico-decorativa que dividiu com Renato Cataldi, outro ilustrador que fez parte do corpo
de colaboradores da revista. É curioso registrar, ao lado de sua atuação artística, o trabalho que produzia em
matéria para a “Academia de Corte ‘Carnicelli’ de Irmãos Carnicelli”, especialistas em roupas esportivas ou
para esportistas. Estes anúncios comerciais saíram publicados nas páginas de Papel e Tinta e de A Cigarra.
A respeito nos informou Paulo Duarte que, na época, Carnicelli “fazia desenhos que decoravam as vitrines
da alfaiataria de seu pai”, à Rua Direita (nº 1, sobrado) conforme constava nos anúncios. “Certa ocasião”,
relembra Dr. Paulo, “um cidadão viu-os e ofereceu-lhe vinte mil réis, vendendo-os mais tarde por
quinhentos mil réis” (LIMA, 1985, p. 191).

Seu verdadeiro nome era Michele Carnicelli, italiano nascido em Agrópoli, na
província de Salerno, região de Nápoles, em 10 de outubro de 1893. Veio para o Brasil com a
família quando tinha apenas seis anos de idade e fez o curso comercial no Colégio Mackenzie,
em São Paulo.
Retornou à Itália para freqüentar a Academia de Belas Artes de Veneza, onde foi
aluno de Ettore Tito (1859-1941). Permaneceu cerca de 10 anos na Europa e, ao retornar ao
Brasil, na década de 20, naturalizou-se brasileiro e passou a chamar-se Miguel Carnicelli
Sobrinho e a residir em São Paulo até sua morte em 1967. Instalou o seu atelier em Tucuruvi,
onde se fixou definitivamente e exerceu intensa atividade como pintor retratista, ilustrador e
artista copista.
Era um pintor de paisagem urbana, naturezas-mortas, auto-retratos, temas que o
identificam com toda uma geração de artistas ativos em São Paulo na década de 1940,
integrantes do Grupo de Artistas Operários, como Volpi, Pennachi, Bonadei, além de
Graciano Rebolo e outros.
Suas pinturas, de particular qualidade, foram expostas pela primeira vez, em 1945,
na Galeria Prestes Maia em São Paulo e, em 1951, integraram a I Bienal de São Paulo,
organizada pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo - MAM. Já em 1956, suas obras
fizeram parte da Exposição 50 Anos de Paisagem Brasileira. O crítico Quirino da Silva, entre
outros, escreveu sobre sua obra e suas pinturas passaram a integrar os acervos de vários
museus nas décadas seguintes. Após sua morte, sua obra é vista em exposições na Pinacoteca
e no Museu de Arte Moderna de São Paulo53 (MUSEUS..., 1982).

Fonte: http://sp450anos.terra.com.br

Figura 102 - Avenida Paulista, de Mick Carnicelli
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A maior parte de suas pinturas circulava, entretanto, mais entre colegas e amigos, por um desses fenômenos
que, freqüentemente, privam o autor do reconhecimento em vida. Em conseqüência, privam também o
público da fruição da obra de um verdadeiro artista (MUSEUS, 1982).

Ainda recentemente, em 2004, como forma de homenagear os 450 anos da fundação
da cidade de São Paulo, foi organizada a primeira mostra de caráter antológico dedicada às
obras de Carnicelli, “Mick Carnicelli: São Paulo, paisagem da alma”, na Grande Sala do
Museu de Arte Moderna, sob curadoria de Tadeu Chiarelli54.
Segundo o curador, essa foi a mais importante exposição póstuma realizada em
torno da obra de Mick Carnicelli, cujo lançamento contou, inclusive, com as presenças do
sobrinho do artista, Augustus Vicente Carnicelli e do colecionador Orandi Momesso.

Fonte: Museu de Arte Moderna de São Paulo

Figura 103 - Catálogo da exposição “Mick Carnicelli – São Paulo paisagem da alma”
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Realizada entre janeiro e março de 2004, a exposição reuniu cerca de 80 obras sobre tela, aquarelas, um
guache e um nanquim sobre papel produzidos entre os anos 40 e 50 do artista que teve forte ligação com a
paisagem urbana paulistana. A exposição contou com obras que retratam a transformação urbana de São
Paulo, trabalhos de cenas intimistas, como o interior do ateliê do artista, naturezas-mortas, retratos e autoretratos. As paisagens urbanas de Mick Carnicelli se destacam na antologia. Elas estão divididas em três
núcleos: as paisagens com volumes sólidos, pinturas onde o céu não aparece e a cidade se assemelha a um
cenário. As obras “O bonde”, de 1942, e “A casa amarela”, de 1944, são representativas desse grupo. No
segundo núcleo, as paisagens advêm da imaginação do artista, sem comprometimento com o registro
realista. As pinturas “O desafio” e “Avenida Paulista, rua de São Paulo”, de 1946, exemplificam esse viés na
obra de Mick Carnicelli. O terceiro grupo, segundo Tadeu Chiarelli, equilibra a captação expressiva dos
fenômenos atmosféricos da cena e valoriza os aspectos puramente plásticos das pinturas. A obra que retrata
a torre do Liceu Sagrado Coração de Jesus pode servir de modelo para esse grupo. As pinturas de interiores,
que demonstram a admiração de Mick Carnicelli por Van Gogh, e os auto-retratos fecham o sentido
antológico da exposição. “A grosso modo poderia ser dito que o artista tem duas fases. A primeira, da
década de 40, na qual ele, sempre com grande talento, oscila por algumas correntes artísticas modernas. Na
segunda fase, dos anos 50, ele é um pintor pleno e que estilisticamente estaria ligado a uma pintura voltada
para a tradição figurativa pós-impressionista”, observa o curador. MICK Carnicelli: São Paulo, Paisagem da
Alma (MICK, 2006).

Fonte: Livreto da Programação do Museu de Arte Moderna de São Paulo

Figura 104 - Capa Modernomam: Avenida Paulista (1955), de Mick Carnicelli

Na mostra foram expostas telas produzidas entre as décadas de 1940 e 1950, que
retratavam imagens da metrópole paulista55, como a imagem abaixo, uma das pinturas mais
representativas do artista, intitulada Via Apa, de 1944 (óleo sobre tela - 44 x 55,3 cm), que
pertence ao acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Fonte: Acervo da Pinacoteca de São Paulo

Figura 105 - Via Apa (1944), de Mick Carnicelli
Ela nos dá uma visão de uma esquina de casario antigo das primeiras décadas do século e caracteriza, com
sobriedade, em breves pinceladas retas e cores terrosas, a paisagem urbana de São Paulo (MUSEUS..., 1982)
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O trabalho do artista, segundo o curador, “interpreta São Paulo como o território da solidão e da
incomunicabilidade, transformando a cidade num espaço de estranhamento e ameaça”. A cidade pintada por
Mick Carnicelli, avalia Tadeu Chiarelli, é “um poético testemunho da inadequação” (MICK, 2006).

Publicou-se no número 828 do Moscardo, de 27 de julho de 1945, um artigo de duas
páginas sobre uma das exposições do “exquisito e misantropo pintor de Tucuruvi”, realizada
na Galeria Itapetininga.
O artigo, intitulado “Mick Carnicelli, pintor dos pósteros”, apresenta cópias de
algumas telas, como A mulher que joga cartas, além de Torres e céu e Casas e arranha-céus,
que revelam imagens da cidade de São Paulo transformando-se pouco a pouco em uma
metrópole moderna.

Fonte: Il Moscone

Figura 106 - Torres e céu, de Mick Carnicelli

Figura 107 - Casas e arranha-céus,
de Mick Carnicelli

Fonte: Il Moscone

Figura 108 - Mulher que joga cartas, de Mick Carnicelli

No artigo são transcritos também comentários dos colegas caricaturistas do Moscone
a respeito das suas obras. Renato Cataldi, por exemplo, considerava sua obra “honesta e
sincera de uma alma em perene ressaca!”. Já Gobbi, diante de suas obras, afirmava com
convicção “não existe, no Brasil, alma mais elevada em audácias pitóricas. Mick é um grande
e inimitável artista das cores”.
O artigo é assinado pelo pseudônimo Mig, que descreve Mick como “um displicente
para com todos os cânones sociais... um irriquieto e um agitado, impulsivo e exuberante, com
psique recondita e com temperamento de peleador inconstante e tumultuoso”.

Fonte: Livreto da Programação do Museu de Arte Moderna de São Paulo

Figura 109 - Mick Carnicelli

2.2.2 Renato Cataldi, “o artista do lápis”
Mas o caricaturista que acompanhou o Moscone e seu fundador ao longo dos anos
foi o brilhante artista do lápis Renato Cataldi56 (1909-1981). A partir de maio de 1926, Cataldi
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Caricaturista e pintor, realizou trabalhos gráficos como cabeções e cercaduras para as montagens
fotográficas e paginações em Papel e Tinta (maio/1920-fev/1921). Ao lado de Mick Carnicelli, foi o autor
das caricaturas para a “Galeria de Os Santos da Casa” que a revista manteve por algum tempo. Muito
embora se assinasse com a inicial de seu pré-nome, Renato, era, contudo, citado e mais conhecido como
“Cataldi”. Posteriormente este artista dedicou-se às atividades plásticas no Rio de Janeiro participando de
Salões Oficiais como pintor (LIMA, 1985b, p. 191).

passou a fazer parte do grupo de caricaturistas de Il Moscone, sendo apresentado ao público
por meio de um pequeno artigo e uma caricatura (CATALDI, 1926).

Fonte: Il Moscone

Figura 110 - Caricatura de Renato Cataldi, por De La Peña

Na data de seu casamento, foi publicado um novo artigo sobre ele ao lado de uma
espirituosa charge, La caricatura sul caricaturista, feita pelo seu colega argentino De la Peña
em sua homenagem.

Fonte: Il Moscone

Figura 111 - La caricatura sul caricaturista, por De La Peña (A caricatura sobre o caricaturista)

Foi publicado o artigo I successi del nostro Cataldi (I SUCCESSI..., 1926a) em
homenagem ao sucesso que estava obtendo pela publicação, nos principais jornais cariocas,
de vários retratos das mais importantes personalidades italianas ligadas à política e ao
comércio do Rio de Janeiro.

Estas são algumas das suas caricaturas de personalidades italianas de São Paulo que
foram publicadas nas capas de Il Moscone.

Fonte: Il Moscone

Figuras 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 120 - Caricaturas de Cataldi

O portrait charge retratando o escritor Menotti del Picchia que Cataldi fez para uma
das capas do Il Moscone recebeu elogios do jornal “Correio Paulistano”, órgão do governo do

Estado de São Paulo no qual Menotti trabalhava, que publicou uma nota enaltecendo o
trabalho e o artista.
Mais um esplêndido número do Il Moscone a victoriosa revista humorística
do nosso brilhante collega Vicente Ragognetti.
Essa saltitante e endiabrada publicação, dedicada à colônia italiana local, dia
a dia se apresenta mais bem illustrada e mais interessante. A acquisição do
caricaturista Cataldi assegurou-lhe um êxito ainda maior, porquanto se trata
de um artista notável. Além do lápis de Cataldi outros tornam ricas de
“verve” as caricaturas do Il Moscone.
Na sua presa ágil, cáustica, o espírito de Vicente Ragognetti, que é também
um novellista consagrado, adeja, levando o riso a toda a parte, cheio de fino
humorismo e às vezes de sinuosa ironia.
O presente número traz na capa um portrait charge magistral, de R. Cataldi,
representando nosso companheiro de trabalho e escriptor Menotti del
Picchia. Um número esplêndido o último do “Il Moscone”.

Fonte: Il Moscone

Figura 121 - Menotti del Picchia, por Cataldi

A capa do número 777, de 31 de maio de 1944, foi dedicada a Cataldi, com sua
fotografia em meio às telas que pintou. Foi intitulada Renato Cataldi - O mágico ilustrador
dos pássaros do Brasil, devido ao sucesso que seus quadros que retratavam pássaros
brasileiros estavam fazendo nas exposições de que participava no Rio de Janeiro. Ragognetti,

sob o pseudônimo Monocle, escreveu ainda para esse número o artigo intitulado, O grande
voo de Renato Cataldi, exaltando suas qualidades artísticas.

Fonte: Il Moscone

Figura 122 - Renato Cataldi – O mágico ilustrador dos pássaros do Brasil

Era conhecido por retratar em suas telas vários tipos de pássaros brasileiros como
araras, tucanos, anus, pombas, periquitos, entre outros. Em maio de 1946 foi organizada uma
exposição das suas produções sob o título Aves do Brasil, no Salão Nobre do Museu Nacional
do Rio de Janeiro.
Em menos de uma semana de exposição, todos os quadros, setenta e cinco no total,
foram vendidos e o reconhecido caricaturista argentino Suarez y Ortega de Mendonza,
entusiasmado com seus trabalhos magistrais, dedicou-lhe uma caricatura, em que o denomina São
Francisco das cores, publicada no editorial, que recebeu o título Renato Cataldi e a Argentina.

Fonte: Il Moscone

Figura 123 - Renato Cataldi e a Argentina

2.3 Especificações Técnicas

Após ter adquirido experiência ao trabalhar para jornais italianos e nacionais,
Ragognetti resolveu fundar seu próprio jornal, intitulado Il Moscone. Provavelmente o nome
tenha sido copiado de uma das seções do jornal Il Mattino, para o qual ele colaborou durante
o período em que morou em Nápoles. A seção era chamada somente de “Mosconi” e era
escrita pela mulher de Scarfoglio, Matilde, com muito sucesso.
Da oltre un secolo il quotidiano Il Mattino è tutte le mattine nelle case dei
napoletani e rappresenta la memoria storica della cronaca partenopea. Nel
1892, con l’esosa liquidazione di 100.000 lire presa dal Corriere di Napoli,
lo scrittore e giornalista Edoardo Scarfoglio (1860-1917) fonda assieme alla
moglie Matilde Serao (1856-1927) Il Mattino. Il 16 marzo 1892 esce il
primo numero al costo di cinque centesimi. La rubrica dei “Mosconi”, curata
dalla Serao, e le grandi firme (Carducci, D’Annunzio, Bracco) chiamate a
scrivere, consentono al giornale di prendere il volo trovando consensi presso
la borghesia napoletana57. (IL MATTINO, 2006).

Fonte: Il Moscone

Figura 124 - Cabeçalho do primeiro número do Il Moscone

O primeiro número saiu no dia 18 de abril de 1925 e, a partir dele, o semanário
conseguiu manter-se em circulação por aproximadamente trinta e seis anos, até ser fechado
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Há mais de um século que o quotidiano Mattino entra todas as manhãs nas casas dos napolitanos e representa
a memória histórica da crônica partenopea. Em 1892, com a exorbitante liquidação de 100.000 liras recebida
do Corriere di Napoli, o escritor e jornalista Eduardo Scarfoglio (1860-1917) funda junto à mulher Matilde
Serao (1856-1927) o Mattino. Em 16 de março de 1892 sai o primeiro número ao custo de cinco centésimos.
A rubrica dos “Mosconi“, mantida pela Serao, e as grandes firmas (Carducci, D’Annunzio, Bracco) chamadas
a escrever, permitem ao jornal alçar vôo encontrando consenso junto à burguesia napolitana. (Tradução
nossa).

em 196158. Foi um dos jornais da imprensa da colônia italiana que teve um dos mais longos
períodos de circulação, atingindo o número de 1.357 publicações. O total de edições anuais
era, em média, 48 números. A tiragem declarada nas edições chegou a 12.000 exemplares,
ficando em segundo lugar depois do jornal de maior circulação entre os integrantes da colônia
italiana de São Paulo, o Fanfulla (IL MOSCONE..., 1928a).
O hebdomadário saía aos sábados, como informa, abaixo do título do semanário, a
frase em tom de humor: Ronza ogni sabato (Zumbe todo sábado). Durante o primeiro e
segundo anos, os exemplares do periódico de número seis ao quarenta e seis circularam às
quintas-feiras.
Na maioria de suas publicações, o periódico apresenta número de páginas que pode
variar entre 16 e 30, aproximadamente. As páginas vieram a ser numeradas regularmente nos
últimos anos de circulação do semanário.
Em razão dos empastelamentos e das dificuldades financeiras pelas quais,
provavelmente, o semanário passou, houve, ao longo da sua existência, várias alterações de
endereço. Contudo, em um determinado período, chegou a possuir sede própria, com redação,
administração e tipografia no mesmo local.
Nos primeiros números consta apenas o endereço da redação, Rua do Seminário, 14A, 1º andar. A partir do número 22, de 17 de setembro de 1925, passa a constar também o
endereço da “Typographia Paulista“ de José Napoli & Cia, na Rua Assembléia, número 5658. Em 19 de novembro daquele ano, a redação e a administração mudaram-se para Av. São
João, 96, 1º andar.
A seguir, sucederam-se novas alterações de endereços até chegar ao número 46, de
11 de março de 1926, quando houve a compra do estabelecimento próprio, situado à Rua da
Conceição, 51, no qual funcionavam tanto a redação como a administração e a tipografia.
Mas no mesmo ano, em 27 de novembro, houve uma nova mudança da redação para
a Rua Libero Badaró, 66, 1º andar, e dos serviços tipográficos para a Rua Ribeiro de Lima,
22, na Luz e, assim, sucessivamente. Até que, em dezembro de 1949, transformou-se em
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A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e a Biblioteca Mário de Andrade de São Paulo possuem os
exemplares originais do semanário desde o primeiro número. Para melhor preservação, ambas fizeram a
microfilmagem da coleção. A coleção da Biblioteca Mário de Andrade apresenta páginas manchadas e/ou
mutiladas, geralmente com as primeiras e últimas folhas soltas. Estão faltando as últimas folhas dos números
17 (13 de agosto), 19 (27 de agosto) e 22 (17 de setembro). O número 25 foi impresso na página interna do
número 26 (15 de outubro). Há falta de exemplares correspondentes aos anos 1930, 1931, 1932 (nºs 232 a
301), 1955, 1956 e 1957 (nºs 1314 a 1321). Os microfilmes consultados pertencem a Mario de Andrade e
encontram-se atualmente no Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa da Universidade Estadual de São
Paulo, campus de Assis, porque estão sendo digitalizados.

sociedade anônima e adquiriu as oficinas da Gráfica Santo Antônio, transferindo-se para a
Rua Santo Antônio, 249.
Em suas páginas foi declarado que o semanário teve correspondentes em agências e
sucursais espalhadas por várias cidades do Brasil e até mesmo no exterior.
No interior do Estado de São Paulo existiram sucursais nas cidades de Santos,
localizada na rua General Câmara, 7, mantida pelo agente Saverio Salerno, Campinas, na rua
General Ozório, 156, administrada por Domenico Paolino, e São Carlos, inaugurada em
novembro de 1927 (IN GIRO...,1927).
As agências localizavam-se nas cidades de Tatuí, situada na praça General
Fernando Prates, 31, sob os cuidados de Andréa Mitjans; São José do Rio Preto, na rua Dr.
Bernardo Campos, 40, cujo correspondente chamava-se Carmine Laurito; Ribeirão Preto,
na rua Amador Bueno, 41-43, sob administração de Umberto Salomone; São Bernardo, na
rua Marechal Deodoro, mantida por Vincenzo Bacchiante; Matão, através do
correspondente Vittorio Malzone; São Roque, mantida por Giuseppe Bonini, e Araraquara,
sob administração de Giuseppe C. Perugia (LE AGENZIE..., 1927; IL MOSCONE...,
1927b).
Havia ainda correspondentes no Rio de Janeiro, onde foram inauguradas duas
sucursais, a primeira em julho de 1927 (L’INAUGURAZIONE...,1927), na Rua do Lavradio,
185, que, em dezembro do mesmo ano, mudou para a Rua General Câmara, 357, sob os
cuidados do correspondente Renato Cataldi, e a segunda, em 1944, na Rua São José, 84, sob
responsabilidade do correspondente H. Stone (NOVA...,1944).
As agências do exterior localizavam-se na Itália, nas cidades de Roma, rua delle 4
Fontane, 113, e Firenze, rua Arnolfi, 46; na Argentina, em Buenos Aires, rua Calle Cramer,
2532, e Córdoba, rua San Jerônimo Esquina Ituzaingo, cujo correspondente chamava-se
Alceo Brunazzi, e na Bolívia, na cidade de Cochabamba, mantida pelo correspondente Luis
Salvador David.
As formas de subsistência do semanário provinham, provavelmente, da publicidade,
de matérias pagas, de auxílios financeiros por parte dos “graúdos“, além da renda obtida com
as vendas dos exemplares, que custavam, nos primeiros anos, entre $200 e $400 reis o
exemplar avulso, com as assinaturas que custavam 8$000 reis por semestre e 15$000 reis por
ano.

2.4 Principais Seções, Redatores e Colaboradores

As principais seções que compunham o periódico durante o período em que foi
escrito em italiano foram “Il Pelo Nell’uovo“ (Pêlo em Ovo), “Pettegolezze Mondane“
(Fofocas Mundanas), “Ba Ta Clan Coloniale“ (Ba Ta Clan Colonial), “Pro-Cesso“ (ProLatrina), “Mosconcini Teatrali“ (Moscardinhos Teatrais), “Freddure di Favelli“ (Piadas de
Favelli), “Vespaio Teatrale“ (Vespeiro Teatral), “Francobollo o Senza Francobollo“ (Com
Selo ou Sem Selo), “Pugni e Calci“ (Socos e Pontapés), etc.
Na seção “Il Pelo nell’Uovo“ são apresentados comentários sobre notícias de outros
jornais em língua italiana em São Paulo, como o Fanfulla, o Pasquino Coloniale e Il Piccolo.
A coluna “Ba Ta Clan Coloniale“ é composta por anedotas sobre membros ilustres
da colônia italiana de São Paulo.

Fonte: Il Moscone

Figura. 125 - Cabeçalho da seção “Ba Ta Clan Coloniale”

“Mosconcini Teatrali” é composta por versos, pequenos poemas criados para
comentar eventos sociais e zombar das pessoas que faziam parte do círculo social da colônia
italiana de São Paulo.

Fonte: Il Moscone

Figura 126 - Cabeçalho da seção “Mosconcini Teatrali”

Na seção “Le Freddure di Favelli” eram apresentadas piadas espirituosas escritas
pelo artista cômico Carlo Favelli, que havia conquistado a simpatia do público paulistano ao
se apresentar no Teatro São Paulo.

Fonte: Il Moscone

Figura 127 - Cabeçalho da seção “Le Freddure di Favelli”

Segundo consta, “Pro-Cesso“ era composta por tiradas de humor e frases extraídas
das paredes de banheiros de bares paulistanos freqüentados pelos jornalistas da época,
dirigidas, sobretudo, a diretores de jornais concorrentes, como Arturo Trippa e Ermano Borla
do Piccolo e Pasquino.

Fonte: Il Moscone

Figura 128 - Cabeçalho da seção “Pro-Cesso”

“Francobollo o senza Francobollo” eram diálogos e comentários sobre as
publicações dos jornais concorrentes: falências, escândalos, etc.

Fonte: Il Moscone

Figura 129 - Cabeçalho da seção “Francobollo o senza Francobollo”

Havia ainda uma seção dedicada aos esportes, “Pugni e Calci”, que comentava não
só a atuação das equipes de remo e futebol, como também as disputas e discussões entre
jogadores e membros da diretoria dos clubes, sobretudo, do Palestra Italia.

Fonte: Il Moscone

Figura 130 - Cabeçalho da seção “Pugni e Calci”

Entre as seções especialmente dedicadas à vida social da colônia italiana em
São Paulo, destacava-se “Pettegolezze Mondane“, que comentava os acontecimentos da
semana nos pontos elegantes da cidade, onde seus membros costumavam se reunir, como o
Trianon Masp e o Circolo Italiano no Edifício Itália.

Fonte: Il Moscone

Figura 131 - Cabeçalho da seção “Pettegolezze Mondane”

A publicação possui também a seção “Vespaio Teatrale“, dedicada ao teatro, à
música e ao cinema; nela são comentados os filmes e as atividades artísticas em cartaz, com
ênfase para a movimentação social provocada por tais eventos.
Existem ainda as seções de cartas “Lettere a Zenaide“ (Cartas a Zenaide), “Le lettere
di Giggi“ (As cartas de Giggi) e “Le Lettere di Pasta Frolla al Moscone“ (As Cartas de Pasta
Frolla ao Moscone).
As cartas da seção “Lettere a Zenaide“ foram escritas sob o pseudônimo Nobile
Massimino, representando um jornalista italiano que veio para São Paulo à procura de
trabalho nas redações dos jornais voltados à colônia italiana da capital. Ele relata para a
mulher, Zenaide, que permaneceu na Itália, as impressões que teve do Brasil desde sua
chegada, reafirmando estereótipos e imagens fantasiosas criadas pelos imigrantes italianos
tanto em relação ao Brasil, quanto aos próprios oriundos radicados no país.

Fonte: Il Moscone

Figura 132 - Ilustrações da seção “Lettere a Zenaide”

Foram publicadas quatorze cartas no total, a primeira delas, Impressioni coloniali59
(MASSIMINO...,1925a) foi publicada logo no segundo número do semanário, seguida pelas
demais ao longo do primeiro ano de sua fundação. A maioria delas recebeu título e subtítulo:
Le bombe di Campinas60 (MASSIMINO..., 1925b) Dove si parla di “bichos“, “bicheiros“ e
di giornali coloniali61 (MASSIMINO..., 1925c), Dove si discorre di palle, di feste e simili
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Impressões coloniais.
As bombas de Campinas.
61
Onde se fala de “bichos“, “bicheiros“ e de jornais da colônia.
60

cose allegre62 ( MASSIMINO..., 1925d), Le feste coloniale per Giubileo del re – orazioni,
perorazioni e pacificazioni63 (MASSIMINO.., 1925e); Abbiamo fatto i soldi; adesso facciamo
gl’italiani – Isidori e Bernardi – giaculatoria inutile – l’ordine esquestre dei “Limoni
Spremuti”64 (MASSIMINO..., 1925f), Ancora e sempre la vittoria palestrina – povera lingua!
– sport e guerra allo sport65 (MASSIMINO..., 1925g); S. Francesco D’Assisi e le stimmate
d’un impiegato del Moscone – la fiume di San Paolo – politica mondiale nella nostra
colonia66 (MASSIMINO..., 1925h); Le malinconie... stomacali del Nob. Massimino e le teste
del “Moscone”67 (MASSIMINO..., 1925i); Me ne vado! – mancie e “graudos” sottoscrizioni ed ostentazioni68 (MASSIMINO..., 1925j) e Congedo – la professione di
creditore – galop finale69 (MASSIMINO..., 1925k).
Duas cartas, porém, não foram intituladas: a primeira trata de “giuocatori di ‘fotebolle’, ‘curandeiros’, ‘feiticeiros’ e bananas70 (MASSIMINO..., 1925l), a segunda refere-se
ao momento em que Massimino encontrou finalmente trabalho em um dos jornais dirigido à
colônia italiana de São Paulo (MASSIMINO..., 1925m), o próprio Il Moscone.
No final do segundo ano de circulação do periódico, houve uma tentativa de retomar
as publicações das cartas à Zenaide, com a missiva Ritorno... - “Magna” e Pasta Frolla –
Cip, cip..71 (MASSIMINO..., 1926), mas, por motivos desconhecidos, não foi bem sucedida,
sendo interrompida novamente.
A seção “Le Lettere di Giggi”, em circulação durante o segundo ano do periódico,
durou menos tempo ainda. Foram publicadas somente quatro cartas, a primeira delas intitulase L’arrivo a Santose72 (TALACHI..., 1926a) e as demais (TALACHI..., 1926b, 1926c,
1926d) não foram intituladas, mas todas, assim como as “Lettere a Zenaide”, tratam de
política e reafirmam estereótipos referentes ao Brasil e aos italianos que vieram ‘fare
l’America’.

62

Onde se discute futebol, festas e outras coisas alegres.
As festas coloniais para o jubileu do rei – orações, discursos e pacificações.
64
Fizemos dinheiro, agora façamos os italianos – Isidori e Bernardi – oração inútil – a ordem eqüestre dos
“Limões espremidos”.
65
De novo e sempre a vitória palestrina – pobre língua – esporte e guerra ao esporte.
66
São Francisco de Assis e os estigmas de um empregado do Moscone – O rio de São Paulo – política mundial
na nossa colônia.
67
As melancolias... estomacais do Nob. Massimino e os cabeças do “Moscone”.
68
Vou-me embora! – gorjetas e “graúdos” – abaixo-assinados e ostentações.
69
Despedida – a profissão de credor – cartada final.
70
Jogadores de ‘fote-bolle’...
71
Retorno... – “Magna” e Pasta Frolla – Cip, cip...
72
A chegada a Santos.
63

As cartas, escritas em ‘macarrônico’, eram dirigidas a “Pietro, usciere alla Camara
dei Deputati de Roma a Montecitorio”73. Seu autor usou o pseudônimo ‘Giggi Talachi’, talvez
parodiando o nome do pintor Gigi Damiani, que foi um incansável anarquista italiano, diretor
do jornal libertário La Battaglia, expulso do Brasil em 1919.
Já a seção “Le Lettere di Pasta Frolla al Moscone”, dedicada a discussões sobre o
fascismo e o anti-fascismo de São Paulo, foi a que mais tempo ficou em circulação, sendo
publicada entre o segundo, terceiro e quarto ano do semanário.
As cartas eram assinadas com o longo pseudônimo “tuo, conte, dot., Prof. Avv.
Onor. Ven, 33, Fifa Frolla”74 e recebiam as respostas de Italo Italiani, provável colaborador da
cidade do interior do Estado de São Paulo, Rio Claro, sob o título “Lettere a Pasta Frolla”75 ou
“Consigli a Pasta Frolla”76, referindo-se ao anti-fascista italiano, Francesco Frolla, diretor do
La Difesa.

Fonte: IL Moscone

Figura 133 - Gli attentati di Pasta Frolla (Os atentados de Pasta Frolla)

Quando o periódico passou a ser escrito em português, algumas seções tiveram
apenas seus títulos traduzidos, como “Vespeiro Teatral”, mas também outras seções foram
criadas, como “Crônica do Sábado”, “Partidos e Quebrados”, “Jactopinião” (escrita por
Ragognetti), “Cartas Extra–Viadas”, “Crônica dos Crônicos”, “Cavalos e Cavalettes”, “Retas
e Torcidas”, “Mostre a Veia”, “Drama da Vida”, “Cortando a Onda”, “Radioscopia”,
“Estrelas e Vagalumes”, “Cartas Expressas”, etc.
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Pietro, porteiro da Câmara dos Deputados de Roma, no Montecitorio.
teu, conde, dr., prof., advogado, ilmo, 33, Fifa Frolla.
75
Cartas a Pasta Frolla.
76
Conselhos a Pasta Frolla.
74

Nas páginas dos números consultados não há referência ao corpo editorial e não
constam colaboradores. Na primeira página do semanário são nomeados apenas o diretor e o
gerente.
Além de assumir a direção do semanário, o próprio Ragognetti era também seu
redator principal e editor responsável. Segundo informações que obtivemos junto à sua
família, ele mesmo é quem redigia, na maioria das vezes, as matérias sob vários pseudônimos,
ou mesmo sem assinatura.
A maioria dos colaboradores também escrevia usando pseudônimos, como era
comum na época. Portanto não há como identificá-los, mesmo que no exemplar número 62,
de 10 de julho de 1926, tenham sido apresentados ironicamente aos leitores por meio de
simpáticas, mas falsas caricaturas.
O responsável pela seção “Pettegolezze Mondane”, que usava o pseudônimo
Bergerac, foi apresentado como Giovanni Belsito.

Fonte: Il Moscone

Figura 134 - Giovanni Belsito

A Condessa Ottone di Villa Franca e Jardim Acclimazione, que participava
com composições líricas, foi apresentada como Ofélia Montecatini di Valfredo.

Fonte: Il Moscone

Figura 135 - Ofélia Montecatini di Valfredo (Condessa Ottone)

E Monocle, que assinava as colunas de entrevistas com membros ilustres da
comunidade italiana, foi apresentado como sendo Roberto de Salvis, mas, na verdade, era o
próprio Ragognetti.

Fonte: Il Moscone

Figura 136 - Roberto de Salvis

Entre os colaboradores fixos podemos destacar ainda Lu e Gienne, da seção
“Cariocherie”, Il Forbicione e Il Rosicatore, da seção “Moscontino Teatrale”, Ape e Zanzare,
da seção “Pugni e Calci”, e Ítalo Italiani, da seção “Lettere a Pasta Frolla”.
Existiam também vários colaboradores eventuais, que utilizavam os seguintes
pseudônimos: Tempoperso, Assiduo, Notatutto, Un Abbonato, Mosconione, Arzicoccolo, Il
fesso Menesini, Vincent Frontini, Antonio A. Matti, Davide Giolitti, Piracicabana, Coruja,
Bagre, Fly, Tom Mix, Little Boy, Lord 200$, Ramphis, Brummel, Sinovoge, Madame Angot, etc.

Na edição especial número 156, em comemoração ao aniversário de três anos, o
semanário contou com a colaboração de escritores brasileiros reconhecidos, como Luigi della
Guardia, Raul de Polillo e Menotti del Picchia.
Mas, segundo Ragognetti, quem prestava maior colaboração para o Moscone era o
público leitor que escrevia para a redação do semanário para fazer reclamações, elogios e
também para dar informações sobre os últimos fatos ocorridos.
É possível verificar essa afirmação no artigo La collaborazione del pubblico,
publicado no número 131, de 19 de novembro de 1927.
[...] il migliore collaboratore del Moscone è il pubblico. Il pubblico ci scrive
sempre lagnandosi, protestando, dicendoci belle parole o le più grandi
insolenze, esaltandoci o mettendoci o pau – e sopratutto – ciò che più ci
interessa – informandoci di questo e di quello, di questa e di quella [...]77

Havia realmente uma boa comunicação entre o semanário e seu público, que era
informado sobre todas as novidades, desde mudanças de endereço, preço, título, vendas de
assinaturas, aumento na tiragem; até a entrada ou saída de algum membro da redação ou
administração e, inclusive, comentários sobre a vida privada deles, acompanhados de suas
caricaturas.
No número 56, de 29 de maio de 1926, foi comunicada, por exemplo, a entrada na
administração de Alberto Albertini, (NELLA..., 1926a) em substituição a Riccardo Crespi,
sócio de Ragognetti que cuidava da administração do semanário desde sua fundação.

Fonte: Il Moscone

Figura 137 - Alberto Albertini
77

O melhor colaborador do Moscone é o público. O público nos escreve sempre reclamando, protestado,
dizendo-nos belas palavras, ou as maiores insolências, exaltando-nos ou metendo-nos o pau – e sobretudo,
aquilo que mais nos interessa – informando-nos sobre isto ou aquilo, esta ou aquela... (Tradução nossa).

Em agosto do mesmo ano, foi comunicado o desligamento definitivo de Riccardo
Crespi (NELLA..., 1926b). Ragognetti agradeceu a colaboração prestada e deixou claro ao
público que, a partir daquele momento, o Moscone passaria a ser de propriedade exclusiva
dele e “iria manter sua absoluta independência e continuar a fazer sátira e crítica aos homens
da nossa colônia”.
Publicou, ainda, uma declaração que comprovava a quitação de todos os seus
direitos, oriundos tanto da sua colaboração como gerente, como da sua contribuição artística
ao periódico.
O administrador substituto de Albertini foi Armando Genovesi, que impressionou ao
fazer uma viagem para a Argentina, onde fundou duas surcursais, uma em Buenos Aires, na
Calle Cramer, 2.552, que ficou aos cuidados de Leone Dupim, e outra em Córdoba, na Calle
Ayacucho, 739, sob administração de Alceo Brunazzi.

Fonte: Il Moscone

Figura 138 - Armando Genovesi,

Figura 139 - Autocaricatura de

por De La Peña

Armando Genovesi

O diretor também era sempre lembrado pelos redatores, quando tinha alguma
ausência prolongada por motivo de saúde ou de viagens. Viajava muito pelo país ou até
mesmo para o exterior acompanhando o Palestra Italia em campeonatos nacionais e
internacionais, como adido e redator das crônicas esportivas.
Volta e meia, aparecia uma caricatura sua, feita por um dos artistas que colaboravam
no semanário, como estas abaixo feitas por Mick, Arman e Cataldi:

Fonte: Il Moscone

Figura 140 -

Figura 141

Figura 142 -

Caricatura de Ragognetti,

- Caricatura de Ragognetti,

Caricatura de Ragognetti, por

por Mick

por Cataldi

Arman

Dado que o diretor de Il Moscone ainda é pouco conhecido do público atual, será
delineado, no capítulo seguinte, o perfil de Vicente Ragognetti, que, embora pertencesse à
primeira geração de ítalo-paulistas, publicou obras literárias e fundou esse semanário
humorístico e ilustrado em língua italiana, defendendo sempre a manutenção da italianidade
entre os membros da colônia italiana paulista.

CAPÍTULO 3 - A

TRAJETÓRIA

RUMOROSA

DO

PUBLICISTA

ÍTALO-PAULISTA VICENTE RAGOGNETTI
Vicente Ragognetti pertencia à primeira geração dos filhos de italianos nascidos na
capital paulista. Seu pai, Antonio Ragognetti, era um imigrante de origem siciliana, e sua mãe,
Carmela Cisprino, provinha da região de Nápoles. Seus avós paternos eram Vincenzo
Ragognetti e Rosa Cadaro e os avós maternos Michele Cisprino e Vicenta Fiorillo.

Fonte: Arquivo da família

Figura 143 - Antonio e Carmela C. Ragognetti (pais de Ragognetti)

Ragognetti viveu em São Paulo desde o seu nascimento, em 4 de abril de 189678, até
sua morte em 1977, aos 81 anos. Seu verdadeiro nome era Vincenzo, mas resolveu
aportuguesá-lo para Vicente, quando passou a ser obrigado a utilizar a língua portuguesa em
seu semanário por exigência do governo Vargas, após a década de 1930. Teve ainda vários
apelidos: Moscardeiro, Mor, Rago e Comendador.
Foi casado com Theodora Anciladei Rodrigues e com ela adotou os filhos Marvio
Vicente Rodrigues Ragognetti e Tartinia Anciladei Rodrigues Ragognetti, que lhe deram os
netos, Mariana e Fábio.
O casamento durou pouco tempo e, após a separação, viveu sozinho durante muito
tempo. A esse período, Ragognetti refere-se com ironia em uma crônica publicada em seu
semanário, Il Moscone, número 159, de 1928, na qual descreve um jantar entre algumas das
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Seu nascimento foi registrado em cartório em 26 de março de 1898.

maiores personalidades da colônia italiana de São Paulo, no rico palacete do grande
cafeicultor Geremia Lunardelli.
Era la tavola dei principi: Martinelli, principe dei costruttori; Lunardelli,
principe degli agricoltori; il dott. Godoy Moreira, principe della scienza ed
io, principe – modestia parte e poi, la modestia é una signora che io non
conosco [...] – dei giornalisti umoristici...
L’unico che non aveva, a suo lato la sua principessa, ero io.
Il fatto fu notato. Disse Lunardelli:
_ E lei, quando si deciderà a scegliersi una principessa?
_ Io sono un principe azzurro che nessuna donna ha il coraggio di mettersi a
lato. Sono nato solo ed ho paura di morire solo.
Esiste il principe consorte; io sono, in questo fatto, un principe senza... sorte
[...].79

Fonte: Arquivo da família

Figura 144 - Ragognetti

Com o passar dos anos, a sorte bateu a sua porta e acabou encontrando aquela que
seria sua principessa e que o acompanharia até a morte, Olinda Antônio80. Moravam em um
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Era a mesa dos príncipes: Martinelli, príncipe dos construtores; Lunardelli, príncipe dos agricultores; o
Dr. Godoy Moreira, príncipe das ciências e eu, príncipe – modéstia à parte e, depois, a modéstia é uma senhora
que eu não conheço... – dos jornalistas humoristas... O único que não tinha, ao seu lado a sua princesa, era eu.
O fato foi notado. Disse Lunardelli: _ E o senhor, quando se decidirá a escolher uma princesa? _ Eu sou um
príncipe azul que nenhuma mulher tem a coragem de pôr ao seu lado. Nasci sozinho e tenho medo de morrer
sozinho. _ Existe o príncipe consorte; eu sou, neste caso, um príncipe sem... sorte... (Tradução Letizia Zini
Antunes e Lidiane Gualter de Lima)

apartamento no Largo do Arouche, onde nasceu e cresceu o único filho que tiveram, Carlos
Roberto Franco Ragognetti.81

Fonte: Arquivo da família

Figura 145 - Ragognetti com o filho Carlos

Vicente, também filho único do casal Ragognetti, nasceu em um cortiço da rua Santa
Efigênia, onde foi criado com poucos recursos. Mas, com muito sacrifício, seus pais
conseguiram que ele estudasse em uma das escolas paulistanas mais renomadas da época, a
“Escola Americana82, oficina espiritual de onde saíram homens da lei, homens da diplomacia,
homens da política, homens do magistério, homens da indústria” (VICENTE..., 1941b).
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Nasceu em Atibaia no dia 18 de agosto de 1918, filha de Joaquim Antonio e mãe desconhecida. Com
apenas 17 anos, Olinda deixou sua cidade natal e sua numerosa família composta por doze pessoas e veio para
São Paulo à procura de trabalho.
81
Nasceu em São Paulo no ano de 1955, onde vive até hoje e trabalha com distribuição de livros. Seus
padrinhos foram Jaci e Franz Laurentiis, ilustrador do último livro que Ragognetti publicou, A ronda do
cisne. São Paulo: Delarolle, 1967.
82
Fundada em 1870, pelos missionários presbiterianos, a pedagoga Mary Chamberlain e seu marido o
teólogo George Whitehill Chamberlain (1839-1902), localizava-se em sua própria residência, na rua
Congonhas do Campo. A proposta do casal Chamberlain era implantar o Sistema Americano de Ensino,
inovador perante o sistema predominante de ensino no Brasil. Tal método, além de introduzir as classes
mistas, não diferenciava raça, cor e idade, abolia o castigo físico e privilegiava o ensino intuitivo. A escola, no
ano seguinte da sua fundação, se transformou em Colégio Protestante e foi transferida para a Rua São José
(atual Libero Badaró). Em 1878 passou a denominar-se Escola Americana e mudou-se para a Rua São João,
esquina com as Rua Maria Antônia no bairro Higienópolis, onde se encontra ainda hoje, porém com a entrada
principal voltada para a antiga saída pela Rua Itambé. A Escola Americana passou a chamar-se Mackenzie
College, a partir de 1922, em homenagem ao advogado John Theron Mackenzie (Phelps/NY, 1818 -1892), que
fez uma vultuosa doação para a construção do edifício onde foi criada a faculdade de engenharia. Em 1940 foi

Fonte: Colégio..., 2007

Figura 146 - Colégio Mackenzie

Na antiga Escola Americana, situada à Rua São João, esquina com a Rua Itambé,
pôde descobrir logo cedo suas habilidades literárias e jornalísticas ao dirigir, com apenas onze
anos de idade, um jornalzinho de literatura chamado Rosa do Amor, editado pela empresa
jornalística Lilla, com sede na rua Santa Efigênia.
Há referências a esse episódio de sua vida em um artigo de Mário Nisticó, publicado
pela sua revista L’Italia in marcia (A Itália em marcha), que retratava as atividades da colônia
italiana em São Paulo. O referido artigo intitulado “Vicente Ragognetti: uma forte
personalidade do nosso jornalismo” foi mais tarde transcrito pelo próprio Moscardo.
Aos onze anos, quando ainda frequentava a “Escola Americana” [...] tornouse, sob o impulso de sua incontida paixão de jornalista, diretor de um
jornalsinho de literatura para moços e moças, e que se intitulava,
provincianescamente, “Rosa de Amor”, [...].
Foi o seu batismo jornalístico e literário. De rebelde temperamento, desde os
primeiros momentos da sua carreira, mesmo aos onze anos, e na Revista
“Rosa de Amor”, conseguiu chamar a atenção dos leitores, admirados de ver
tanta vivacidade num pimpolho que abria os olhos para a vida, e que
preparava os músculos para a luta. (VICENTE..., 1941b).

Essa sua paixão pelo jornalismo impregnava sua vida em situações diversas, como é
possível notar na fotografia abaixo com os filodramáticos I Capricciosi. Enquanto a maioria
dos atores posava com seus cigarros em mãos, Ragognetti exibia o jornal do grupo.

renomeado como Instituto Mackenzie e, em 1997 até os dias de hoje, como Instituto Presbiteriano Mackenzie.
(GARCEZ, 1970)

Fonte: Arquivo da família

Figura 147 - Gruppo Filodrammatico I Capricciosi

Formou-se guarda-livros no Mackenzie, mas nunca exerceu a profissão. O jovem
Ragognetti, destemido e aventureiro, foi por conta própria para a Itália estudar o que
realmente gostava, literatura. Viajou escondido no porão de um navio, mas ao ser descoberto
tratou de fazer rapidamente amizade com o comandante, que simpatizou com ele e deixou que
viajasse em uma cabine. Ao chegar à “gloriosa terra de seus pais, teve dois anos de estudos
fortíssimos e fortíssima miséria” (VICENTE..., 1941b).

Fonte: Arquivo da família

Figura 148 - Ragognetti jovem

Foi para Nápoles, onde não somente estudou, mas trabalhou para os jornais Don
Marzio e Il Mattino, cotidiano que ainda está em circulação e que há mais de um século
representa a memória histórica da crônica napolitana. Chamava-se Corriere di Napoli antes de
ser comprado por Edoardo Scarfoglio83 e sua mulher Matilde Serao84 em 1892. Entre os
colaboradores, encontravam-se os célebres escritores Carducci e D'Annunzio, que
contribuíram para que o jornal fosse considerado, no passado, o jornal mais amado dos
napolitanos e o mais vendido do sul da Itália (BERTOLLINI, 2006).
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Edoardo Scarfoglio (Paganica, 1860 – Nápoles, 1917) foi um dos maiores cronistas italianos, diretor e
fundador de jornais. Com o pseudônimo “Papavero” colaborava no jornal romano Capitan Fracassa. Casou-se
com Matilde Serao, que já era uma jornalista reconhecida. Com ela fundou em 1885, o Corriere di Roma, mas
depois de enfrentar problemas financeiros e da morte do editor resolveu fechá-lo. Transferiu-se a Napole, onde
dirigiu com sucesso Il Corriere di Napoli, do qual mais tarde tornou-se proprietário com a mulher Matilde, e
passaram a chamá-lo de Il Mattino. (ENCICLOPEDIA..., 1927, p. 844).
84
Matilde Serao (Patrasso/Grécia, 1856 - Nápoles, 1927) iniciou muito cedo a carreira de jornalista,
começou como redatora do Corriere del mattino de Nápoles e, a seguir, do Capitan Fracassa em Roma, onde
também foi colaboradora de outros notáveis periódicos, como a Nuova Antologia, o Fanfulla della Domenica,
a Domenica letteraria. Em 1885 casou-se com Eduardo Scarfoglio e, retornando a Nápoles, durante anos
ocupou-se de uma rubrica mundana do Il Mattino fundado por ela e o marido. Separando-se de Scarfoglio em
1904, ela fundou, no mesmo ano, o Giorno di Napoli, que dirigiu até a morte. Devotada ao jornalismo, foi uma
amorosa intérprete dos sofrimentos e das esperanças do povo napolitano. Da Nápoles pululante de subproletariado e pequenos burgueses do final de ‘800, Serao ofereceu um panorama genial e detalhado nas
produções do decênio 1880-1890. Um dos melhores exemplos é o conto Terno secco. A reportagem Il ventre
di Napoli, de 1884, também destaca a atenção de Serao pela gente pobre e resignada dos bairros ruinosos e
fervilhantes da cidade. Deste conto Serao extraiu um dos seus mais cérebres romances, intitulado Il paese di
cuccagna, de 1891. Escreveu ainda as novelas Scuola serale femminile e Telegrafi dello stato, extraídas do Il
romanzo della fanciulla (1886) e os romances Fantasia (1883), La conquista di Roma (1885), Vita e avventure
di Riccardo Soanna (1887) e Suor Giovanna della Croce (1901). A sua verdadeira obra-prima foi o conto Le
virtù di Checchina (1884). Em 1977 foi publicado um romance inédito e incompleto, L’ebbrezza, il servaggio.
Escritores de renome escreveram sobre ela e suas obras, como Benedetto Croce, Pancrazi, Momigliano,
Carducci. D'Annunzio, por exemplo, lhe dedicou um romance, enquanto Paul Bourget escreveu o prefácio em
francês de Il paese di cuccagna. Em La revue blanche a sua assinatura se encontra entre a dos colaboradores
Proust e Apollinaire. O tradutor francês de Serao era Georges Herelle, o mesmo que traduziu D'Annunzio. Foi
candidata ao Prêmio Nobel que foi consignado a Grazia Deledda. (GRANDE..., s/d, p. 396a).

Fonte: Il Mattino, 2006

Figura 149 - Il Mattino - Napoli

Ragognetti pôde, assim, conviver com reconhecidos nomes do jornalismo e da
literatura italiana, como o próprio diretor do Mattino, Edoardo Scarfoglio, Salvatore di
Giacomo85, Ferdinando Russo86 e Roberto Bracco87, que o consideravam um estudante de
fibra e futuro promissor no meio jornalístico.
85
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Salvatore di Giacomo (1860-1934) é considerado “o poeta napolitano” por amar infinitamente sua cidade e
sobre ela compor fascinantes poesias, que foram musicadas, além de novelas e crônicas publicadas no jornal
Il Mattino. (ENCICLOPÉDIA..., 1967, p. 673a).
Ferdinando Russo (1866 – 1927) abandonou os estudos para seguir a paixão jornalística trabalhando também
para Il Mattino. Assim como Di Giacomo, inspirou-se na realidade das ruas, porém Russo não transfigura o
elemento popular, mas o utiliza como chave real, para evocar a profunda alma sonora, os sentimentos e as
vivências sociais e políticas do seu povo. Suas composições líricas também foram transformadas em canções
napolitanas, mas foi reconhecido, sobretudo, pela invenção do gênero da ''macchietta'', breve composição
feita para ser interpretada por um ator e por um cantor reunidos em uma única pessoa, que devia ser boa para
cantar e também para representar com comicidade, por meio de palavras, mímicas e fantasias, um caráter ou
uma mania. (ENCICLOPÉDIA..., 1958, p. 975).
Roberto Bracco (1861-1943) começou muito jovem sua carreira jornalística, escrevendo pequenas peças
cômicas, novelas, artigos, crônicas e poesias em dialeto napolitano. Foi crítico teatral e musical no Corriere
di Napoli e colaborador no Il Mattino, Capitan Fracassa, Napoli e no Piccolo. Escreveu libretos musicais e
de óperas teatrais. Bracco era um dos mais apreciados comediógrafos italianos, tanto na Itália como no
exterior, as suas obras foram representadas por Eleonora Duse e pela irmã Gramatica, mas quando foi eleito
deputado da oposição seus trabalhos foram tirados de cartaz. Da vasta e bela produção vale a pena recordarse das poesias reunidas em Vecchi versetti, Uocchie cunzacrate e Nuttat''e neve, escritas em dialeto
napolitano e depois os trabalhos teatrais como: Non fare a altri..., Le disilluse, La fine dell'amore, Fiori
d'arancio, Maternità e Il Piccolo santo, até hoje representados na Itália e no exterior. Assinou ainda as
canções: Nun t''o ffa fa, 'O scrivano, Canzone all'antica e L'ammore 'e napule. (VERBO..., [s.d.], p. 1736).

[...] freqüentava os ambientes literários de Nápoles encantada, onde
pontificavam os Eduardo Scarfoglio, os Salvatore di Giacomo, os
Ferdinando Russo, os Roberto Bracco, que viam em Ragognetti, adolescente
e estudante, um futuro publicista de energia incalculável, pronto a terçar a
sua pena em combates espirituais, a completo benefício da coletividade
sofredora. (VICENTE..., 1941b).

Fonte: Edoardo..., 2007

Fonte: Agostinelli, 2007

Figura 150 - Edoardo Scarfoglio

Figura 151 - Matilde Serao

Fonte: Ievolino, Giulio, 2006

Figura 152 - Salvatore di Giacomo

Fonte: Ferdinando..., 2006

Figura 153 - Ferdinando Russo

Fonte: I Poeti.., 2006

Figura 154 - Roberto Bracco

Ao voltar para São Paulo, entre 1913 e 1914 aproximadamente, continuou a
desempenhar suas atividades jornalísticas “camminando al fianco di gente come Menotti Del
Picchia e Guilherme de Almeida88“(ADDIO..., 1977). Começou como redator de jornais
italianos, como o Fanfulla, no qual teve uma passagem de sucesso, e Il Piccolo, que ajudou,
inclusive, a dirigir. Mas, após a morte do diretor Paolo Mazzoldi, resolveu entrar para a
imprensa nacional, escrevendo para vários jornais e revistas, como O Combate, A Gazeta
Esportiva e o Diário Popular.
Voltou para São Paulo, sua terra amada e seu berço encantado. Entrou para a
redação do Fanfulla, onde a sua passagem foi assinalada pelos grandes
sucessos jornalísticos que proporcionou ao então órgão do comendador
Angelo Poci, que era e continua a ser um dos seus maiores admiradores.
Passou, depois, a dirigir juntamente com o saudoso Paulo Mazzoldi – a pena
mais límpida e mais fúlgida que nos deu até hoje a colonia italiana – o jornal
da tarde “Il Piccolo”. Com a morte de Mazzoldi, deixou o seu jornal e
meteu-se na imprensa do país, trabalhando no “O Combate” e colaborando
em quase todos os diários da cidade, em todas as suas revistas literárias e
políticas. (VICENTE..., 1941b).

O jornalista Bruno Puleri, diretor da revista Mundo Italiano, publicou um artigo no
qual traçou o perfil jornalístico de Vicente Ragognetti pós sua experiência na Itália, que foi
transcrito mais tarde em seu periódico Moscardo.
Já a febre de notoriedade tinha se apoderado do seu espírito: sonhava com as
glorias de Scarfoglio, de Rastignac, de Ugo Oiti, de Gandolim.
E entrou no jornalismo do país, como redator do “Combate”, colaborando,
em seguida, em outros jornais e revistas, ombro a ombro com os escritores
da nova geração, entre os quais Guilherme de Almeida, Menotti del Picchia
e outros. (VICENTE..., 1941a).

Em uma entrevista concedida ao jornal Correio Paulistano, o amigo jornalista
Feitosa Martins resume o início da trajetória de Ragognetti como estudante e profissional. A
entrevista intitulada “O último boêmio” (O ÚLTIMO..., 1945) foi publicada no Moscardo
número 808, e parte dela foi transcrita também na contracapa do livro de Ragognetti, A
multidão e os outros (RAGOGNETTI, 1952).
Ragognetti foi um dos meninos mais terríveis do “Mackenzie College”.
Antes da guerra de 1914, a sede de correr mundo empolgou seu ânimo
volúvel de latino e o lançou por diversos países da Europa. Retornando a São
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[...] caminhando ao lado de gente como Menotti Del Picchia e Guilherme de Almeida. (Tradução nossa).

Paulo dedicou-se à vida semi-boêmia de jornalista e escritor, entremeada por
espaços em que parecia o mais perfeito business-man.

Quando Ragognetti faleceu, um amigo publicou um artigo no jornal La Settimana,
no qual relata essas passagens da sua vida e destaca sua importância na história da colônia
italiana de São Paulo.
[...] fu giornalista che dapprima “curiosò” tra i corridoi de “Il Mattino” di
Napoli per poi, al ritorno a San Paolo, essere redattore del “Fanfulla” del
“Combate” e di altri giornali o riviste, [...]
Ragognetti, spirito boemio, irriverente, col suo irrequieto girovagare nel
mondo delle lettere, “sem tirar o vidro do olho (il monocolo)”, come era
solito dire Monteiro Lobato, col suo “Moscone” prima e “Moscardo” poi,
pubblicazioni delle quali aveva fatto un’arma, spesso anche pungente, per
poter sopravvivere, ha segnato un’epoca anche nella storia della comunità
italo-brasiliana89. (ADDIO..., 1977).

O artigo “Vicente Ragognetti: uma forte personalidade do nosso jornalismo”, que
havia sido publicado na revista L’Italia in marcia e transcrito no semanário de Ragognetti,
traz algumas informações sobre sua formação e atuação como jornalista.
A vida jornalista de Vicente Ragognetti, entre as moças de nossa terra, é
hirta de episódios significativos, que denunciam a sua forte personalidade.
Ragognetti não foi ajudado por ninguém. Fez-se sosinho. (VICENTE...,
1941b).

A nota “Ragognetti: um jornalista de raça”, publicada na revista A ilustração e
transcrita no Moscardo número 693, de 1941, comenta ainda suas habilidades jornalísticas e
sua popularidade entre as diferentes classes da sociedade.
Jornalista de todas as lides e de todas as lutas. Vicente Ragognetti, o tréfego
e irriquieto diretor da revista “Moscardo”, o semanário crítico e humorístico
que continua as tradições do jornalismo hebdomadário, à guisa de “Candide”
e de “Figaro”, indiscutivelmente, é um grande nome no cenário brasileiro
das nossas grandes figuras.
Homem de imprensa na maior significação do vocábulo, Ragognetti é
popularíssimo em todas as camadas sociais, pois aborda, com a maior
facilidade e com a maior desenvoltura, todos os motivos que formam a
“casinha” de um jornal, desde o mais sizudo artigo de fundo, com os
prognósticos e comentários sobre a política internacional, até à crônica fácil
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[...] foi jornalista que no início “xeretou” entre os corredores do “Il Mattino” de Nápoles para depois, ao
retornar a São Paulo, ser redator do “Fanfulla”, do “Combate” e de outros jornais e revistas. Ragognetti,
espírito boêmio, irreverente, com sua movimentação frenética no mundo das letras, [...] como costumava
dizer Monteiro Lobato, com seu “Moscone” antes e “Moscardo” depois, publicações que usou como uma
arma, muitas vezes pungente, para poder sobreviver, marcou época também na história da comunidade ítalobrasileira, [...] (Tradução nossa).

e ligeira que Ragognetti, na organização de um jornal, constitui o homem
dos sete instrumentos.

A nota comenta também o convite que Ragognetti parece ter recebido do amigo
Menotti Del Picchia para participar da edição paulista do jornal carioca A Noite, que estava
para ser lançada.
Como se sabe, “A Noite”, do Rio de Janeiro, lançará, brevemente, com os
elementos de sucesso incontrastável que a tornaram a principal empresa
jornalística do nosso país, uma edição paulista, para cuja direção foi
convidado o nosso ilustre colega e grande escritor dr. Menotti del Picchia.
Amigo velho de Ragognetti parece que o dr. Menotti convidou-o para fazer
parte da empresa da edição paulista “A Noite”. Gesto fidalgo de um antigo
companheiro de lutas, com gesto também de quem sabe conhecer os
verdadeiros valores do jornalismo atual, dr. Menotti, escolhendo o
Ragognetti para seu colaborador na nova fáina em que se empenha, gaba um
elemento de êxito certo para a nova futurosa empresa, que se inicía sob a sua
competente direção.
Vivo temperamento de jornalista de raça, Ragognetti é, assim, um dos mais
originais e mais representativos publicistas da nossa geração.

Já o amigo Afonso Schimidt, na nota explicativa “O humano e o surpreendente de
uma novela”, escrita para o seu livro A Provinciana (RAGOGNETTI, 1962), lamentou que
Ragognetti se tivesse tornado dono de seu próprio periódico, pois acreditava que, devido às
dificuldades inerentes à administração, sua carreira de cronista e poeta tenha sido prejudicada.
O Rago tem sido um lutador de fibra. Como todos nós, iniciou a carreira
num matutino, nos luminosos tempos do Rotellini, do Poci, não lembro de
mais quem, até que, um dia, resolveu descer vários degraus na imprensa, isto
é, de poeta admirável e cronista cintilante, tornou-se proprietário de jornal,
como tem acontecido a tanta gente.
Isso, porém, foi tarefa difícil, pois essa profissão é uma cartola de mágico, de
onde se tiram serpentinas azuis, coelhos hipnotizados e pombinhas
esvoaçantes, sob o aplauso das platéias estarrecidas. Mas, ele, poeta acima
de tudo, só tem conseguido experiência, melancolia, saudade da garoa do
Largo do Piques, quando ainda havia garoa e havia Piques [...]

Segundo Mario Nisticó, diretor da revista L’Italia in marcia, durante o período que
viveu na Itália, Ragognetti chegou a conhecer Mussolini, que o considerava um jornalista de
raça.

Ragognetti é um jornalista de raça. É esta a nossa opinião e é a opinião de
Benito Mussolini, que o conheceu na aurora da sua carreira de periodista,

quando freqüentava os ambientes literários de Nápoles encantada [...].
(VICENTE..., 1941b).

No Brasil, Ragognetti, por meio do seu semanário Il Moscone apoiou o movimento
fascista que se desenvolvia em São Paulo. Com o passar do tempo, porém, decepcionou-se
com o rumo tomado pelo fascismo e mudou radicalmente.
Passou mais tarde a envolver-se com partidos de diferentes perfis, sendo convidado
a candidatar-se a deputado federal, por duas vezes. O primeiro convite partiu de um dos
próceres do Partido Trabalhista Brasileiro, Edmundo Barreto Pinto, durante um almoço na
Vila Martinelli, no Rio de Janeiro, mas Ragognetti não aceitou. Disse que preferia “continuar
simplesmente na sua carreira, que ele profundamente adorava, de jornalista independente não
ligado a ninguém e a nenhum partido” (RAGOGNETTI, 1944). Mas acabou aceitando o
segundo convite, em 1950, provindo do amigo, então comendador, Francesco Pettinati90,
ligado ao Partido Democrata Cristão, porém não foi eleito (PARTIDO..., 1950).

Fonte: Il Moscone

Figura 155 - Publicidade de Ragognetti, candidato a Deputado Federal pelo PDC
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Nasceu em Florença, veio para o Brasil quando tinha apenas cinco anos. Era psicólogo, mas preferia dedicarse ao jornalismo.

Pettinati foi um dos amigos mais próximos de Ragognetti que o acompanhou durante
toda sua vida91. Assim como ele, exercia a profissão de jornalista e freqüentava os mesmos
círculos de intelectuais e políticos, como é possível notar na seguinte foto.

Fonte: Arquivo da família

Figura 156 – Pettinati e Ragognetti em jantar com amigos

Pettinati, desde 1913, escrevia para jornais da imprensa italiana de São Paulo, como
Fanfulla, Tribuna Italiana, Piccolo, Don Chisciotte e Pasquino; colaborava também na
imprensa paulista, para o Correio Paulistano, o O Estado de S. Paulo, a Gazeta, o Diário da
Noite e a Folha da Manhã, entre outros.
Foi um reconhecido publicista e intelectual, que sempre se destacara por sua
brilhante colaboração na imprensa local, italiana e brasileira (CENNI, 1975, p. 353-354).
Além de jornalista e escritor de obras de cunho literário, foi também crítico, esteta e
historiador.
Em 1937, foi nomeado pelo governo paulista Comissário Geral da Exposição
Comemorativa do Cinqüentenário da Imigração Oficial Italiana no Brasil. Ele havia
participado da organização da Semana de Arte Moderna, realizada em fevereiro de 1922, no
Teatro Municipal de São Paulo, ao lado de Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Oswald de
Andrade, Paulo Prado, Graça Aranha, Cândido Mota Filho, Afonso Shimidt, Rubens Borba de
91

Informações verbais prestadas pela Sra. Olinda em entrevista.

Morais, Luiz Aranha, Tácito de Almeida, René Thiollier, Manoel Vilaboin, Goffredo da Silva
Telles e Couto de Barros (SEIXAS, 2006).

Fonte: Semana..., 2007

Figura 157 - Pettinati entre os organizadores da Semana de Arte Moderna

Durante a campanha, Ragognetti foi convocado por Getúlio Vargas para uma
conferência em sua Estância São Pedro, na cidade de Itú (GETÚLIO..., 1950), para a qual se
dirigiu em companhia dos colegas que também apoiavam a candidatura presidencial de
Vargas, o coronel João Cabanas92 e o vereador, jornalista e humorista, Barão de Itararé93.
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João Cabanas nasceu em São Paulo, em 1895. Militar, cursou a Escola de Oficiais da Força Pública paulista,
tendo também se bacharelado pela Faculdade de Direito de São Paulo. Em 1924, teve participação ativa no
levante tenentista deflagrado em São Paulo contra o governo de Artur Bernardes. A capital paulista esteve,
então, por três semanas, sob o controle dos rebeldes. Após a retirada dos revolucionários da cidade,
prolongou a luta pelo interior do estado comandando a Coluna da Morte. Nessa época, seus feitos militares
estimulavam o aparecimento de muitas lendas sobre a sua pessoa, a quem se atribuíam poderes sobrehumanos em combates e fugas espetaculares. Por conta disso, o governo colocou sua cabeça a prêmio por
quinhentos contos. Exilou-se, então, no Uruguai, não se integrando à Coluna Prestes, grupo guerrilheiro
nascido da unificação das forças rebeldes de São Paulo com as que haviam sublevado guarnições do Exército
no interior gaúcho, também em 1924, sob a liderança de Luís Carlos Prestes. Voltou ao Brasil em 1930 para
participar do movimento revolucionário que depôs o presidente Washington Luís e levou Getulio Vargas ao
poder. Nos anos seguintes, porém, decepcionou-se com os rumos do novo governo. Por essa época, ingressou
no Partido Socialista Brasileiro de São Paulo. Em 1935, foi um dos articuladores da Aliança Nacional
Libertadora (ANL), frente política de caráter antifascista lançada oficialmente em março de 1935. Foi
importante militante da Aliança, participando de suas manifestações públicas e integrando caravanas que
divulgavam o seu programa em diversos municípios brasileiros. No final da década de 40, tornou-se um ativo
defensor do monopólio estatal do petróleo. Em 1950, apoiou a candidatura presidencial de Getúlio Vargas.
Nesse mesmo ano, concorreu a uma vaga na Câmara Federal por São Paulo, na legenda do Partido

Fonte: Semana..., 2007

Figura 158 – Ragognetti com Getúlio em sua fazenda, em Itú
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Trabalhista Brasileiro (PTB), obtendo apenas uma suplência. Assumiu, porém, o mandato temporariamente,
entre abril de 1953 e agosto de 1954. Morreu em São Paulo, em 1974. (GRANDE..., s/d, p. 553).
Aparício Torelly (Barão de Itararé), gaúcho nascido em 29 de janeiro de 1895, veio para o Rio de Janeiro em
1925, após abandonar a faculdade de medicina. Aqui, ele se tornou jornalista político, mestre e “pai” do
humor, tanto que podemos considerar seus “filhos e netos”, gente como, a turma do Pasquim, Sérgio Porto o saudoso Stanislaw Ponte Preta - Jô Soares, Luís Fernando Veríssimo, os redatores do programa de tevê
Casseta e Planeta, da revista Bundas. O pseudônimo Barão de Itararé, inventado por ele, foi criado para
gozar a famosa batalha de Itararé, que nunca houve. Nesta cidade, os revoltosos constitucionalistas de São
Paulo se concentraram para barrar as forças do Governo Provisório de Getúlio Vargas, as quais apenas
passaram ao largo, ignorando completamente os valentes combatentes paulistas. A história profissional do
Barão começou no jornal O Globo, ainda em 1925. Logo a seguir, foi para o jornal A Manhã, de Mário
Rodrigues, pai de Nelson Rodrigues, assinando a coluna Amanhã tem mais. Em maio de 1926, fundou seu
próprio jornal, A Manhã, no qual inovou tanto na forma como no conteúdo. Sua linha editorial desmontava a
falsa seriedade dos jornais da época e durou até 1960. Era chamado o “órgão de ataque de risos”, mas foi
censurado e fechado várias vezes durante o Estado Novo, só voltando a circular em 1945. Ainda assim,
Getúlio Vargas, cujo governo o prendeu e perseguiu, mostrava afeição pelo Barão. Um exemplo do bomhumor de ambos foi seu reencontro no Senado, naquele mesmo ano de 1945, quando Getúlio, eleito senador,
o reconheceu entre os jornalistas e disse: “Até tu, Barão?” Resposta imediata: “Tubarão é o senhor, eu sou o
Barão de Itararé”. Muito popular, Torelly se candidatou pelo Partido Comunista em 1947 a vereador pelo
Rio, antigo Distrito Federal, atual capital do Estado do Rio de Janeiro. Um de seus principais lemas de
campanha era: “Mais água e mais leite. Mas, menos água no leite”. Em seu mandato, defendeu o que
considerava as quatro liberdades fundamentais: a de pensamento, a de culto, a de não ter medo da polícia
secreta e a de não morrer de fome. Assim o definiu Luís Carlos Prestes, então líder máximo do Partido
Comunista: O PCB tinha a maior bancada e o Barão com seu espírito não só fez a Câmara rir, como as
lavadeiras, os trabalhadores. As favelas suspendiam as novelas para ouvir as sessões da Câmara, que eram
transmitidas pelo rádio. Assim, os debates que sustentou com a bancada conservadora, comandada por
Adauto Lúcio Cardoso - e onde se destacava o compositor Ary Barroso, ficaram famosos e registrados nos
anais da Câmara. Após a cassação de seu mandato, em fins de 1947, quando declarou que saía da vida
pública para entrar na privada, o Barão continuou sua luta no jornal A Manhã. Em seus últimos anos de vida,
depois de 1964, dedicou-se a estudos matemáticos, à numerologia e desenvolveu o que chamou de
“horóscopos biônicos” e “quadrados mágicos”. Morreu em 27 de novembro de 1971, aos 76 anos, em seu
apartamento em Laranjeiras (MENEZES, 1969, p. 1266).

Por meio de seu semanário, Ragognetti ainda prestou seu apoio ao presidente
Juscelino Kubitschek, quando estava próximo ao término do mandato. Após uma visita à
Brasília recém-inaugurada, publicou em primeira página o artigo “Brasília, apesar de tudo...”,
no qual compara Juscelino aos bandeirantes, naquilo que fizeram de melhor: construir
estradas e até mesmo cidades (RAGOGNETTI, 1960a).

Fonte: Negreiros, 2007

Figura 159 - Juscelino Kubitschek

Afirma que em Brasília encontrou-se com Juscelino e lhe perguntou o motivo da
pressa em construir a nova capital, e Juscelino respondeu:
Fiz tudo isso à valentona. Aos trancos e barrancos, forçando tudo, obrigando
todos a trabalhar para Brasília. Não sendo assim, aqui no Brasil, nada se faz.
Vegetamos ainda sob a estéril fofice do “Deixa isso para amanhã”, quando
aqui tudo deve ser feito a tapas e bofetões porque não há mais tempo a
perder [...] (RAGOGNETTI, 1960a).

Para Ragognetti, Juscelino foi um bandeirante moderno ao desbravar os sertões para
abrir estradas e construir Brasília, mas, embora tenha deixado compromissos para os
próximos governos assumirem, merece reconhecimento pela grande contribuição deixada ao
país.
É preciso, porém, reconhecer que Juscelino, bandeirante moderno, abriu
estradas – conforme o conselho de Washington Luis – desbravou sertões,
fundou uma cidade.
Juscelino, apesar de tudo, com tudo contra, com dólar a duzentos, com o
cruzeiro na rua da amargura, fez Brasília. Os outros tratarão de fazer de

Brasília uma nova e melhor Washington... E colocarão o Brasil em marcha
certa.

Ao lado do artigo foi exibida ainda a charge, “O Brotinho do Presidente”, que
provavelmente se referia não só à construção de Brasília, como ao envolvimento do
presidente com mulheres mais jovens que ele.

J.K. – Pois é, Madame Carioca, depois
Fonte: Il Moscone

que o sujeito passa dos cinqüenta anos,

Figura 160 - O brotinho do Presidente

Juscelino enviou uma carta a Ragognetti manifestando seu reconhecimento pelo
apoio recebido durante seu mandato. A correspondência, que se encontra no acervo
pertencente à família de Ragognetti, foi escrita em papel com o timbre da República e foi
publicada na primeira página do Moscardo, número 1.359, de 25 de janeiro de 1961.

Fonte: Arquivo da família

Figura 161 - Carta de JK a Ragognetti

Nessa fase da sua vida Ragognetti tinha amizade também com o governador do
Estado de São Paulo, Laudo Natel94, com quem dividia, além dos interesses políticos, a
paixão pelo futebol. Natel era apaixonado pelo São Paulo Futebol Clube, assim como um de
seus fundadores, o General Porfírio95, outro homem de poder com quem Ragognetti mantinha
amizade. Já Ragognetti, como um bom filho de italianos, gostava mesmo era do Palestra
Itália, que havia ajudado a fundar.

94
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Laudo Natel (São Manuel, SP – 1920) foi por duas vezes governador de São Paulo, a primeira entre 1966 e
1967, quando substituiu o então governador cassado pelo Governo Federal, Adhemar Pereira de Barros
(1963-1966), e a segunda entre 1971 e 1975, quando foi eleito pelo colégio eleitoral, seguido por Paulo
Egídio Martins (1975-1979). Candidatou-se uma terceira vez, mas foi derrotado nas prévias do seu partido
por Paulo Maluf. Filho de Bento Natel e Albertina Barone, foi funcionário do Banco Noroeste, onde era
colega de Amador Aguiar, que mais tarde criaria o Banco Brasileiro de Descontos (Bradesco). Natel
acompanhou o amigo chegando a diretor do banco. Foi também diretor financeiro e presidente do São Paulo
Futebol Clube, do qual é patrono graças a sua atuação na prospecção de recursos para finalizar o estádio do
Morumbi. Em 2005, recebeu homenagem do clube paulista, tendo o novo centro de treinamento sido batizado
com seu nome. (GRANDE..., 1995-1998, p. 2300).
Além de general, José Porfírio da Paz foi também farmacêutico e um dos fundadores mais apaixonados pelo
São Paulo Futebol Clube.

Fonte: Arquivo da família

Figura 162 - Ragognetti com o general Porfírio

Ragognetti relacionava-se também com outros personagens de destaque na
sociedade paulista, como o banqueiro que fundou o Banco Bradesco, Amador Aguiar96, e
Rogério Jorges, proprietário das Indústrias de Cobertores Paraíba.
Mas, nos primeiros tempos de sua vida profissional em São Paulo e devido sua
vinculação ao fascio local, Ragognetti mantinha relações com as grandes personalidades de
origem italiana, como Francesco Matarazzo, Geremia Lunardelli, Giuseppe Martinelli entre
outros. Em meio aos seus documentos pessoais encontra-se, por exemplo, essa fotografia com
a família do conde Francesco Matarazzo, na qual está presente também seu amigo Pettinati.
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Amador Aguiar nasceu em 11 de fevereiro de 1904 em Ribeirão Preto, cidade do interior de São Paulo. Era
filho do lavrador João Antônio Aguiar, que tinha 13 filhos e o tirara da escola para que ele o ajudasse na
plantação de café na fazenda em Sertãozinho (SP). Aos 16 anos fugiu para Bebedouro, onde trabalhou num
restaurante e mais tarde numa tipografia. Em 1926, aos 22 anos, Aguiar era office-boy na filial de Birigui
(SP) do Banco Noroeste do Estado de São Paulo. Dois anos depois, numa carreira fulminante, ele já ocupava
o cargo de gerente. Em 1943, o projeto de virar banqueiro começou a se concretizar quando, com amigos,
adquiriu a Casa Bancária Almeida, um banco falido de Marília (SP). A instituição ganhou de imediato um
novo nome: Banco Brasileiro de Descontos, o Bradesco. Em 1946, ele transferiu a sede do banco de Marília
para o centro de São Paulo - sete anos depois, a administração do Bradesco seria instalada em Osasco, de
onde nunca mais saiu. Com sua visão aguçada, ele fez com que o Bradesco se transformasse, já em 1959, no
maior banco privado da América Latina, posição que nunca mais perdeu. Teve três filhas e 13 netos; foi um
homem de hábitos simples até o fim da vida. Afastou-se da administração do Bradesco em 1990, e morreu em
24 de janeiro de 1991 de parada cardíaca. (TEIXEIRA, 1999).

Fonte: Arquivo da família

Figura 163 - Ragognetti e Pettinati junto à família Matarazzo

Em seus artigos publicados no Moscone, estes imigrantes que conseguiram far
l’America são os principais personagens retratados, acompanhados de caricaturas e charges
que ilustram suas trajetórias de sucesso em São Paulo, como forma de reforçar a imagem do
que considerava, conforme a ideologia fascista, “ser italiano” naquele contexto histórico.
Ragognetti foi amigo e também vizinho de Monteiro Lobato; ambos moravam no
centro antigo de São Paulo e costumavam trocar visitas, telefonemas e correspondências. A
obra Maschi e femmine al nudo (RAGOGNETTI, 1925) de Ragognetti foi publicada pela
editora de Lobato e a revisão do seu livro, A multidão e os outros (RAGOGNETTI, 1952), foi
feita por ele.

Fonte: Arquivo da família

Figura 164 - Ragognetti e Monteiro Lobato

No semanário Moscardo de Ragognetti encontram-se alguns artigos que revelam
mais detalhes da amizade entre eles. O primeiro deles, “Ragognetti na Argentina”
(RAGOGNETTI..., 1946), trata da viagem que faria para Buenos Aires, onde iria encontrar-se
com Lobato, para tratar da edição em espanhol do livro A Multidão e os Outros. Lobato,
decepcionado com o governo Dutra, havia se transferido para Buenos Aires, onde fundou com
amigos uma nova editora, a Acteon (LAJOLO, 2000).
No artigo seguinte, escrito após o retorno da viagem, sob o título Adios Pampas...
dos Argentinos! (MONOCLE, 1946), Ragognetti utilizando o pseudônimo Monocle, conta
como transcorria as noites em Buenos Aires em companhia de Lobato. Outro artigo intitulado,
“Lobato escreve da Argentina a Vicente Ragognetti” (LOBATO..., 1946), apresenta uma carta
que Lobato escreveu numa mistura de português e espanhol para Ragognetti. Ele agradece
Ragognetti pelo envio do jornal A Gazeta e elogia seu desempenho como jornalista, mas
lamenta sua falta em Buenos Aires, por onde passearam e viveram bons momentos juntos.
Ragognetti publicou no número 890 do Moscardo, de 1947, um novo artigo sob o
título, “Monteiro Lobato em casa Ragognetti” (MONTEIRO..., 1947), no qual relata a visita
que Lobato, acompanhado da mulher Purezinha, fez-lhe quando retornou da Argentina.
Quando Lobato faleceu, em 1948, Ragognetti publicou um artigo de primeira página
intitulado “Monteiro Lobato continua conosco” (RAGOGNETTI, 1948b), no qual relata os
últimos desejos que o escritor revelou pretender realizar antes de morrer.
Ainda após sua morte, no final de uma semana de homenagens ao escritor,
Ragognetti publica o artigo “Lobato, o eterno esquecido” (RAGOGNETTI, 1960b),
reclamando à Academia Brasileira de Letras maior reconhecimento ao amigo.
Foi amigo também do irreverente escritor piemontês Pitigrilli97, ídolo literário da
juventude da época, que inaugurou um novo filão literário, irônico e paradoxal, ao escrever
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Pitigrilli (Dino Segre - Turim, Itália - 1893/1975) era graduado em direito, mas nos primeiros tempos havia
se dedicado ao jornalismo. Chegou a fundar um semanal satírico chamado Numero em colaboração com Nino
Caimi e Eugênio Colmo e uma revista literária, Lê grandi Firme. Em 1918 foi enviado para a Turquia como
correspondente do jornal L’Época em Fiume, onde travou um duelo com Grabiele D’Annunzio, talvez por ter
definido Fiume uma cidade asiática. Entre 1929 e 1930 trabalhou para a Universidade de Sorbona em
Nápoles, revelando-se um brilhante conferencista ao proferir palestras sobre a decadência do paradoxo.
Casou-se com Deborah Sinigalia em Paris no dia 5 de dezembro de 1931 e com ela teve o filho Gianni. Mas,
o casamento não durou muito tempo, embora ele só tenha conseguido a separação em 1954. Em julho de
1940 foi preso e enviado para uma cidadezinha do interior da Liguria pela polícia do regime fascista. Em
setembro de 1943 fugiu para a cidade de Bellinzona na Suíça, onde se casou com Lina Furlan, a primeira
mulher advogada da Itália, com quem teve o filho Pier Maria. Em 1948, durante o período dos Peron na
Argentina, colaborou com o jornal La razon de Buenos Aires e anunciou em um programa de rádio sua
conversão ao catolicismo. Em 1957 voltou para a Europa e se estabeleceu em Paris. No dia 8 de maio de
1975 morreu em Turim na casa da rua Príncipe Amedeo. A Academie de Humor Franccedilleais, ao nominar
os membros honorários estrangeiros, depois de ter nominado Charlie Chaplin pelo humorismo anglossacção e

obras nas quais contestava com sarcasmo e humor os vícios e fraquezas da sociedade
burguesa da sua época, como Mammiferi di lusso98 (PITIGRILLI, 1920), La cintura di
castità99 (PITIGRILLI, 1921), Oltraggio al pudore (PITIGRILLI, 1922), La vergine a 18
carati100 (PITIGRILLI, 1924), La piscina di Siloe (PITIGRILLI, 1948), entre outras.

Fonte: Cozarinsky, 2007

Figura 165 - Pittigrilli

O seu livro L’Esperimento di Pott foi republicado na Itália com prefácio de Umberto
Eco, em 1976, e, a partir daí, outras obras foram relançadas, como: Loura Dolicocéfala,
Moisé, Cavaleiro Levi, além de Cocaina, uma das suas obras mais conhecidas, traduzida para
várias línguas, foi reeditada em 1999 com um ensaio de Umberto Eco, pela editora Bompiani
de Milano (O HOMEM..., 2006).
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Ramon Gómez da Serna pelo ibérico, elegeu Pitigrilli pelo humorismo italiano. (ENCICLOPÉDIA..., 1967,
p. 486).
PITIGRILLI. Mamíferos de luxo. Tradução de João Silveira de Camargo. Rio de Janeiro: Vecchi, 1939.
Id. O cinto de castidade. 4. ed. Tradução de João Sant’Ana. Rio de Janeiro: Vecchi, 1945.
Id. A virgem de 18 quilates. 9. ed. Tradução de João Sant’Ana. Rio de Janeiro: Vecchi, 1957.

Fonte: www.pitigrilli...., 2007

Figura 166 - L’Esperimento di Pott

Figura 167 - Cocaina

Os romances de Pitigrilli fizeram sucesso tanto pela originalidade da sua prosa,
quanto pelo humanismo integral e satírico, mas também causaram muitas polêmicas e lhe
renderam uma série de acusações e processos por atentados contra o pudor e a moral,
chegando até a ser proibidos. Seus livros foram traduzidos para muitas línguas e uma das suas
frases era repetida pelo mundo todo: “Não me dêem conselhos: sei errar por mim mesmo”.
Ele foi considerado um play boy da literatura italiana e, ao mesmo tempo, um dos
seus escritores mais controvertidos, personagem esquecido e destratado tanto pela crítica
como pela história literária italiana, devido a suas biografias venenosas e ataques à crítica. Foi
chamado de “mestre do paradoxo”, mas foi acusado de ser, na verdade, um moralista que
fingia ser transgressivo, sobretudo depois de sua conversão ao catolicismo.
Ragognetti anunciou que publicaria nas páginas do seu semanário um romance
inédito de Pitigrilli, que seria ilustrado pelo caricaturista Renato Cataldi e, no final, editado
em forma de livro para ser presenteado aos assinantes. Mas foram publicadas apenas duas
partes do suposto romance intitulado La rosa che non colsi... (PITIGRILLI, 1927), segundo
ele, escrito exclusivamente para o semanário.
Ragognetti pôde conhecê-lo pessoalmente durante sua visita ao Brasil, na cidade de
Santos, em 1958. Na ocasião, Ragognetti escreveu para a Gazeta um artigo sob o título
“Pitigrilli, o moderno judeu errante” (RAGOGNETTI, 1958), ressaltando as características do
estilo do escritor com as quais ele se identificava.

Fonte: Arquivo da Família

Figura 168 - Ragognetti e Pitigrilli

Ragognetti confessou sua imensa admiração por esse consagrado autor, verdadeira
fonte de inspiração na juventude, que inclusive já havia elogiado o seu livro A Multidão e os
outros na imprensa francesa, além de ter iniciado a tradução de um de seus livros para o
francês (RAGOGNETTI, 1962, p. 8).
Depois de se conhecerem, mantiveram contato por meio de correspondências. Na
carta abaixo, enviada em fevereiro de 1967, Pitigrilli, em tom de ironia, faz elogios a
Ragognetti pelo seu sucesso literário e mundano e o convida a ir para a França “fazer-se
abraçar também pelas admiradoras parisienses.”

Fonte: Arquivo da Família

Figura 169 - Correspondência de Pitigrilli a Ragognetti

Além de homem da imprensa, Ragognetti foi também poeta, romancista e novelista,
chegando a ser citado por Luis Costa de Melo no Dicionário de Autores Paulistas (MELO,
1954, p. 618) pelas suas publicações. A primeira delas foi o livro de poesias Notturno di un
poeta vagabondo101 (RAGOGNETTI, 1920), um pot-pourri lírico composto por poesias,
desenhos e músicas em italiano que refletiam a boemia da cidade de São Paulo da década de
vinte, era “[...] la sua publicazione preferita e che, se non gli portò quattrini in tasca, lo impose
comunque all’attenzione del mondo letterario dell’epoca” (ADDIO..., 1977).
A obra fez grande sucesso e foi muito elogiada pela crítica da época, devido à visão
editorial avançada para aqueles tempos e às exuberantes ilustrações feitas por Mick Carnicelli,
hoje reconhecido artista que havia trabalhado, inclusive, em seu semanário Il Moscone
(LIMA, 1985, p. 32).
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Noturno de um poeta vagabundo.

Fonte: Notturno di un poeta Vagabondo

Figuras 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176e 177 - Ilustrações de
Notturno di un poeta Vagabondo, por Mick

Sua presença no meio literário foi marcada também pela sua participação, ao lado de
Guilherme de Almeida, no Movimento Modernista de 1922. Ele colaborou no Mensário de
Arte Moderna Klaxon (BRITO, 1972), com duas de suas composições líricas em italiano,
Cercare il proprio dominio102 (RAGOGNETTI, 1922a) e La danza delle giornate grigie
cariocas103 (RAGOGNETTI, 1922b).

Nascido especialmente para o jornal, entrementes, Ragognetti é também
escritor de grande fôlego, pois o autor de diversos livros de invulgar sucesso,
tendo lutado na campanha da “Semana Modernista”, há vinte anos, ombro a
ombro, com Guilherme de Almeida, que, então, dirigia a clamarosíssima
revista futurista “Klaxon”, da qual foi então um dos mais originais e mais
fortes colaboradores. (RAGOGNETTI, 1941a).
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Buscar o próprio controle. (Tradução nossa).
A dança dos dias cinzentos cariocas. (Tradução nossa).

Fonte: Brito, 1972

Figuras 178, 179, 180, 181, 182 e 183 - Páginas da Klaxon

Em língua italiana escreveu também Maschi e femmine al nudo104 (RAGOGNETTI,
1925), uma coletânea composta por quatorze contos que retratam cenas de vida quotidiana da
colônia italiana, em ambientes sociais dos grandes centros urbanos por onde circulava, nas
cidades de São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Nápoles, na Itália e até mesmo Paris, na França.
O livro prefaciado por Menotti del Picchia foi muito apreciado pelos críticos e pela imprensa
da época e, devido ao sucesso de vendas, teve uma segunda edição.
O primeiro romance que Ragognetti escreveu em língua portuguesa foi Esta é boa,
mas aquella é melhor (1929), ambientado nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Por
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Machos e fêmeas ao nu. (Tradução nossa).

meio de acontecimentos do cotidiano, o autor reconstrói os ambientes desses centros urbanos
do começo do século, por onde circulavam os membros da elite da colônia italiana local.
Em 1952, Ragognetti publicou A multidão e os outros (RAGONETTI, 1952), um
romance de caráter histórico-documentário de aproximadamente oitocentas páginas, que
retrata cenas da vida paulista durante os últimos anos da segunda guerra mundial. O livro
revisado pelo amigo escritor Monteiro Lobato teve uma segunda edição e foi considerado seu
melhor livro.
Passados dez anos depois da sua última publicação, Ragognetti lançou o livro A
provinciana (RAGOGNETTI, 1962), com capa de Vicente di Grado e nota explicativa
elaborada por Afonso Schimidt. Foi editado pelo Clube do Livro em 1962, que o considerou
um romance metropolitano moderno, por focalizar costumes sociais, fraquezas e vícios que se
desenrolavam no ambiente da cidade de São Paulo, durante o período em que estava se
transformando em uma metrópole moderna.

Fonte: Arquivo da família

Figura 184 - Capa de A provinciana

Em 1967 Ragognetti publicou seu último livro A ronda do cisne (RAGOGNETTI,
1967), uma coletânea de versos que compôs ao longo dos seus 71 atribulados anos, ilustrada
por artistas nacionais e estrangeiros, que foi prefaciada por ele mesmo.

Fonte: Arquivo da família

Figura 185 - Charge A ronda do cisne

Ragognetti era um boêmio, vivia com grande intensidade os flagrantes noturnos da
cidade da garoa. Ele chegou a ser considerado um dos últimos boêmios de São Paulo pelo
repórter Feitosa Martins, que o entrevistou para o Correio Paulistano. Na entrevista, que foi
publicada também em seu semanário, relembra os antigos tempos de boêmia vividos na
cidade de São Paulo, ainda provinciana.
O Correio Paulistano grande e prestigioso orgão da tradição paulistana, há
dias, incumbia o seu dinâmico e moderno repórter, FEITOSA MARTINS,
vibrante jornalista da nossa trepidante atualidade, de entrevistar o nosso
diretor, VICENTE RAGOGNETTI. Eis na íntegra, a interessante entrevista:
Numa destas últimas noites – noites quentes, de ar parado e aragem morna a
perpassar pelas folhas dos planaltos da praça da república, fomos cear no
“Palhaço” em companhia de Vicente Ragognetti. Palrante, nervoso,
esfusiante e sentimental como todos os meridionais, - o último boêmio, na
acepção da antiga palavra, pôs-se a rememorar o “São Paulo do seu tempo”.
Diretor do popular semanário satírico “O Moscardo”, não há quem não
conheça nas rodas de literatos, boêmios e jornalistas o simpático Ragognetti
[...]
Nunca deixou de sentir no sangue aquela boemia sentimental que vem
perpassando através dos anos na S. Paulo da garoa, pulando de Alvares de
Azevedo a Fagundes Varela e Castro Alves aos poetas todos que fizeram
versos nas ruas estreitas da Paulicéia coberta pelo véu da noite. Aqueles
antigos cafezinhos, as jovens garçonetes também se vão perdendo no
passado, antigamente São Paulo noturno era alegre e vivo, o boêmio sabia
divertir-se com pouco dinheiro. (O ÚLTIMO..., 1945).

Fonte: Il Moscone

Figura 186 - Ragognetti

Além da vida noturna e do futebol, Ragognetti era apaixonado por teatro e cinema,
freqüentava assiduamente as salas paulistanas e tinha, inclusive, uma carteirinha de acesso
permanente. Gostava muito de comer bem e de viajar, indo freqüentemente à Europa. Era
muito sonhador, com suas viagens e a vida noturna agitada, jamais guardou um níquel sequer,
vivendo com as remessas do seu próprio jornal (Informação verbal)105.
Ragognetti elegante e boêmio gostava de ir, de monóculo, comentar teatro
nos corredores do Municipal, do Sant’Ana, do Boa Vista; cortejar as
mulherinhas das pensões “coronelescas”; torcer pelo Palestra no Parque
Antarctica; comer cabrito nas cantinas avinhadas [...].106

Teve um momento de sua vida que passou por sérias dificuldades financeiras,
chegando a declarar falência. Sobre o desagradável fato publicou, inclusive, uma nota em seu
semanário como resposta às provocações feitas pelos colegas jornalistas Armando Borla e
Arturo Trippa dos jornais concorrentes Il Pasquino Coloniale e Il Piccolo.107
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Prestadas pela Sra. Olinda em entrevista.
Comentários do amigo Guilherme de Almeida escritos em um encarte sobre o seu livro A multidão e os
outros, no qual consta a descrição do conteúdo da obra e várias opiniões de críticos a seu respeito. O encarte
encontra-se entre outros documentos pertencentes ao acervo particular da família.
Os jornalistas adversários Borla e Trippa haviam publicado em Il Pasquino Coloniale uma caricatura e um
artigo de três páginas criticando Ragognetti no número do sábado, 5 de julho de 1920. No sábado seguinte,
dia 12, Ragognetti em resposta publicou “La nota rossa del mio Notturno... Anche il mantenuto Arturo Trippa
vuol balare!!!”, acusando Trippa de ter preparado as falências de seus dois estabelecimentos, a Livraria
Italiana e a Agenzia Chaves. Tais acusações anos antes já haviam se confirmado, porém, em relação à
falência do Giornale degli italiani e acabaram levando Trippa à prisão. Experiência que o jornalista registrou
em seu livro de memórias Impressioni di Carcere: Sessantasette giorni nelle Carceri Pubbliche di S. Paulo.

Na nota “La storia del mio fallimento”, publicada no Il Moscone, número 183, de
1928, relata em detalhes os motivos pelos quais foi à bancarrota em 1924. Havia deixado a
chefia da redação do jornal O Combate, de propriedade do major Giuseppe Molinaro, para
lançar-se de corpo e alma na promoção de um grandioso espetáculo em São Paulo.
Com o incentivo, na época, do governador do Estado, Dr. Carlos de Campos, do
prefeito de São Paulo, Dr. Firmiano Pinto, do senador Freitas Valle, do conde Francesco
Matarazzo e do oficial Vincenzo Frontini, trouxe a São Paulo a famosa festa de canções
napolitanas Piedigrotta.108

Fonte: Porcelli, 2007
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Con illustrazioni di M. Carnicelli (Kim). San Paolo: Il Pasquino Coloniale, 1917, que se encontra no acervo
da biblioteca da Faculdade de Direito da USP.
Piedigrotta, no início, era uma festa para a difusão das canções que anualmente os editores musicais de
Nápoles tornavam públicas por meio de jornais e revistas, mas, a partir dos anos 1880, começou a mudar de
fisionomia, transformando-se em um momento no qual a cidade colocava em cena si mesma e aquilo que
queria definir como as suas características e potencialidades. O modelo da Piedigrotta das Canções
funcionou para a idealização das Festas de Verão, que consistiam em um programa de competições
esportivas, espetáculos, exposições, concertos e torneios que duravam de julho a setembro para culminar na
anual peregrinação à igreja da Madonna di Piedigrotta. Neste âmbito os estabelecimentos balneários, as
termas-minerais, os cafés e os pontos de encontro mais elegantes da cidade organizavam programações
especiais de espetáculos e preparavam calendários de excursões pelo golfo. A Vila Nazionale, a Praça
Plebiscito e a Galeria Umberto I apresentavam cotidianamente concertos gratuitos, as cidades em torno ao
Vesúvio preparavam os seus entretenimentos e diversões próprias para o período do verão; a Società
Nazionale delle Strade Ferrate e a Navigazione Generale d'Italia concediam descontos especiais nos preços e
na duração das passagens para Nápoles. O seu programa era difundido por meio de quotidianos, periódicos e
um guia com o programa detalhado. Chegou a ser publicado, inclusive, um livro com o título Napoli: storia,
costume, igiene, clima, edilizia, risanamento, industria, elaborado por médicos, sanitaristas e cientistas que
elogiavam as atrações climáticas, paisagísticas, históricas e os costumes da cidade. As iniciativas eram
inumeráveis: competições pirotécnicas que reconstruíam episódios da guerra entre a China e o Japão na praça
Plebiscito; regatas de pescadores no golfo; os fonógrafos Edison que ficavam constantemente em função na
galeria Umberto I; os desfiles de carros agrícolas e dos jornaleiros; a grande procissão de tochas dos três
reinos da natureza; cavalgadas; exposições de produtos agrícolas e industriais; festas de vestimentas
populares femininas e uma série de concursos, como o da melhor exposição de frutas, o melhor quiosque
alimentar, as grandes invenções, os quadros vivos, as árvores da sorte, etc. Mas o concurso das canções
constituía o momento central das festividades e todo o complexo sistema editorial, organizativo, distributivo
e de consumo que envolvia a sua preparação. O concurso de canções era promovido, em geral, por jornais,
revistas, empresas de teatro, associações musicais e editoras. As canções eram publicadas em todos os
principais jornais cotidianos ou periódicos, como: Roma, Occhialetto, Don Marzio, Fortunio, Il Mattino e Le
Varietà. As canções eram apresentadas durante vários dias, em diversas ocasiões e em vários lugares. Entre
seus principais autores encontravam-se Salvatore Di Giacomo e Ferdinando Russo, que em alguns anos
também faziam parte do júri junto com Roberto Bracco (PORCELLI, 2007) - (Extraído do catálogo
Piedigrotta 1895-1995, Roma: Progetto Museale, 1995).

Figura 187 - Cartazes publicitários da festa napolitana de canções - Piedigrotta

As despesas com a construção do pavilhão foram altíssimas e ultrapassaram a soma
obtida dos patrocinadores. Ragognetti esperava, então, completar as despesas com o dinheiro
arrecadado na venda dos bilhetes. Mas as fortes e constantes chuvas ocorridas durante
praticamente todo o mês de apresentações impediram que isso se realizasse e ele acabou tendo
de declarar falência por receio de não poder saldar as dívidas.
No entanto, esse mesmo desprendimento pelo dinheiro fez também com que fosse
capaz de responsabilizar-se muito cedo pelo sustento de sua família e, mais tarde, de uma
família de portugueses que, acometidos por uma tuberculose senil, haviam-lhe pedido ajuda.
Tal fato fez com que ganhasse a estima e admiração da grande colunista do Diário
da Noite, Maria de Lurdes Lebert, que, ao escrever uma crônica sobre seu livro A multidão e
os outros, relatou a história em detalhes e confessou que o respeitava e admirava tanto como
pessoa, quanto como jornalista:
[...] nós o admiramos muitíssimo desde há doze anos e para isso concorreu
um fato que merece ser lembrado: um casal de portugueses, velhos, atacados
de tuberculose senil, era obrigado a viver em Campos de Jordão, a fim de
prolongar-se-lhes a vida. Não os prendia a Ragognetti nenhum laço
sanguíneo mas a ele foram recorrer por informações de terceiros quanto ao
desprendimento dessa criatura pelo dinheiro. Ragognetti sustentou-os, inda
que modestamente, até que morressem. A fim de evitar que pudesse parecer
uma esmola a sua contribuição, montou-lhes uma quitanda da qual eles
viveram conjuntamente com a pensão que o Rago lhes enviou
sistematicamente. Desde aí temos um certo respeito por esse homem. Não
importa o que se diz à boca pequena, isto é, que o autor de “A multidão e os
outros” é uma má língua. Até nisso nós o respeitamos, pois é preciso
coragem para dizer publicamente o que se pensa dos outros [...] (A
GRANDE…, 1952).

Outra atitude que pode demonstrar tanto essa sua faceta altruísta, como a de um
intelectual envolvido com a cultura e até mesmo com a educação do país, é a sua cooperação
na criação de uma Escola Normal na cidade de Taquaritinga.109 Entre seus documentos
encontra-se uma lista de assinaturas de membros da sociedade e da administração pública da
cidade, datada de 24 de julho de 1945, como forma de agradecimento.
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A Escola Normal foi criada durante a administração do prefeito nomeado pela Ditadura, Carlos de Oliveira
Novaes, abastado fazendeiro agricultor de café e criador de gado. Essa escola foi uma das poucas na região e
tornou-se famosa pela excelência do ensino. Denomina-se atualmente Colégio Dr. Aimone Salerno e está
situado à rua São José, 993.

Ragognetti ao longo de sua vida confessou-se ateu. No entanto, dizia que quando se
tem fé até mesmo uma pedra pode resolver. Não gostava de pronunciar a palavra morte,
preferia substituí-la por viagem, como em uma frase que costumava repetir a Sra. Olinda,
próximo ao seu momento de partir: “Quando eu viajar, volte pro mato!”, o mato em questão
era Atibaia, onde ela nasceu. Em entrevista, Olinda revelou ainda que Ragognetti:
Tinha uma cabeça esquisita, mas era extremamente alegre, adorava a vida, o
cinema, as mulheres, seu tipo preferido era loira, magra e alta; gostava de
viver no meio de gente nova, dizia que viver em meio aos velhos faz com
que envelheçamos mais rapidamente.

O amigo Menotti Del Picchia ao escrever, sob o seu pseudônimo Hélios, uma
interessante crônica sobre as características literárias de Ragognetti para o Diário da Noite,
compõe um jogo de palavras onde relaciona essa sua insistente jovialidade física e espiritual à
velha amizade entre eles. Segundo Menotti, além da sua aparência física, outro elemento que
revela seu espírito jovial é a força da sua escrita.
[...] um rosto redondo e sadio, rosado e liso, tão liso que os anos batem nele,
escorregam e não deixam o sinal de uma ruga.
Essa desafiante mocidade muscular continua, em Ragognetti, na sua vida
espiritual. O que escreve, como pensa, como age, tudo isso tem nele ainda
vinte anos. É essa incorrigível mocidade a mais bela virtude desse meu velho
amigo (UN POETA…, 1941).

Costumava dizer a Sra. Olinda, no início da vida em comum, que ela era ‘o castigo
de sua vida’, por não corresponder às suas preferências femininas. Ao ouvir isso, o amigo
Pettinati afirmava: ela será a tua salvação.
Mas, com o passar dos anos, mudou consideravelmente; dizia poeticamente que ela
“era como um diamante bruto, que ainda não havia sido lapidado” e, já no final da vida,
totalmente sensibilizado pela sua devoção, fez a seguinte declaração: “eu te olhei a vida toda,
mas nunca te vi”. E, ainda, no verso da fotografia abaixo que ele dedicou a ela escreveu: “À
Olinda, a melhor mulher do mundo...”

Fonte: Arquivo da família

Figura 188 - Ragognetti

Tinha razão seu velho companheiro Pettinati, na sua doença e no seu sepultamento
foi ela quem fez todo o possível para que nada lhe faltasse. Graças ao seu empenho, ele pode,
inclusive, ser enterrado ao lado da mãe, no cemitério do Araçá, conforme era sua vontade.
Por ocasião de sua morte, um amigo escreveu em língua italiana uma crônica de
adeus no jornal La Settimana, mas preferiu não se identificar, assinando apenas com a inicial
M. Em poucas palavras ele descreveu seu caráter, seu modo de vida, destacando suas
qualidades e apontando alguns defeitos.
Si è spento Venerdí Santo, quattro giorni dopo aver completato 81 anni di
vita. Vicente Ragognetti, solito fino a pochi anni fa a vivere e far vivere
un’esistenza rumorosa, se ne è andato in silenzio, in punta di piedi.
Se ne è andato, come si diceva, senza far rumore, quasi contraddicendo sé
stesso; [...]
Figura controversa e discussa, amico a volte “terribile” per non avere peli sulla
lingua e tanto meno sulla penna, Ragognetti celava invero in sé un
inconfondibile e profondo desiderio di comprensione e di vaste e sincere
amicizie. La sua casa era sempre aperta a tutti quanti vi si recassero con vero
spirito amico, e la continua presenza di persone vicino a sé lo rendeva felice.110
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Faleceu na Sexta-Feira Santa, quatro dias após ter completado oitenta e um anos de vida. Vicente Ragognetti,
o mesmo até poucos anos atrás, vivendo e fazendo viver uma existência rumorosa, foi em silêncio, na ponta
dos pés. Foi embora, como se dizia, sem fazer barulho, quase contradizendo a si mesmo... Figura controversa
e discutida, amigo às vezes terrível por não ter papas na língua e muito menos na caneta, Ragognetti
mantinha em torno de si um inconfundível e profundo desejo de compreensão e de vastas e sinceras
amizades. Sua casa estava sempre aberta a todos quantos a freqüentassem com verdadeiro espírito amigo, e a
contínua presença de pessoas ao seu redor o fazia feliz. (Tradução nossa).

Um outro amigo seu, Gaetano Cristaldi, em nota no prefácio do seu livro A multidão
e os outros (RAGOGNETTI, 1952), já havia também apresentado sinteticamente uma
descrição de sua vida e de suas características pessoais com muita precisão e doçura.
[...] Ragognetti, l’incaramellato cinico, che, viceversa, è poi un
sentimentalone – il tecnico di tutti gli sports, il poeta del “Notturno”, il più
bel libro (come lui stesso spesso scommette e sempre vince) il più bel libro,
dicevamo, pubblicato nell’America del Sud – Ragognetti, il feroce polemista
e soave romanziere, il duro scrittore e tenero amante, l’elegante “viveur”, e,
infine, il placido pantofolaio padre di famiglia.111

3.1 O Palestra Italia

Na São Paulo daqueles tempos agitados do começo do século, a grande máxima era
ser “moderno”, vestir-se e saber dançar os ritmos da moda, ser jovem e desportista.
Um novo esporte começou a atrair as atenções populares e a despertar paixões entre
os imigrantes italianos, o futebol, que já vinha sendo praticado em São Paulo havia algum
tempo, assim como na Itália. As várzeas povoaram-se de jogadores que começaram a disputar
partidas com os times paulistas já existentes, formados por imigrantes alemães, portugueses e
ingleses, como os funcionários das empresas The Team do Gás e a The São Paulo Railway
Team e também por alunos do Colégio Mackenzie (SEVCENKO, 1992, p. 302).
Mas o futebol em São Paulo era, antes de tudo, um esporte da elite, a quem não
agradava essa sua crescente popularidade entre as classes populares, sobretudo, entre os
italianos, que eram maioria.
Os quatrocentões já não alimentavam muita simpatia pelos italianos, sentiam-se um
tanto quanto invadidos pela sua forte e numerosa presença em vários setores da cidade e agora
também nos campos. Para eles a imigração era considerada um fator necessário à manutenção
do trabalho nas fábricas e nas fazendas de café e à criação de uma nação branca e européia
nos trópicos (CAMPOS ARAÚJO, 2006, p. 1).
O futebol também serviu como um instrumento valioso para a formação de uma
identidade italiana na coletividade italiana de São Paulo, porque ligava os italianos aos ricos
111

[...] Ragognetti, o encaramelado cínico, que, ao contrário, é na verdade um sentimental – o técnico de
todos os esportes, o poeta do “Notturno”, o livro mais bonito (como ele mesmo frequentemente aposta e
sempre vence) o mais bonito livro, dizíamos, publicado na América do Sul - Ragognetti, o feroz polemista e
suave romancista, o duro escritor e meigo amante, o elegante “viveur”, e, enfim, o plácido caseiro pai de
família. (Tradução nossa).

dos times tradicionais, oferecendo assim possibilidades de transmitir uma imagem positiva do
grupo étnico (CAMPOS ARAÚJO, 2006, p. 1).
Os italianos já haviam criado associações de vários tipos, inclusive esportivas, como
a “Societá dei Canottieri” (Sociedade dos Remadores, hoje nacionalmente conhecida por
Clube Espéria)112, mas ainda não tinham uma que se dedicasse ao futebol e que, ao mesmo
tempo, pudesse ajudar a construir uma identidade italiana em condições de superar, inclusive,
as identidades regionais.
A idéia surgiu quando os times italianos de futebol Torino e Pro Vercelli vieram
jogar em São Paulo (SEVCENKO, 1992, p. 302). Ao perceber que toda a comunidade italiana
se encantara com a presença das duas equipes patrícias, Ragognetti e seus amigos Luigi
Cervo113, Ezequiel de Simone114 e Luigi Emanuelle Marzo115 entusiasmaram-se e resolveram
tomar as iniciativas necessárias para a fundação de uma associação futebolística que reunisse
não só os italianos pertencentes às várias regiões da Itália, como ítalos-brasileiros, nascidos e
radicados em São Paulo.

Fonte: Grandes..., 1994

Figura 189 - Luigi
Cervo
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Figura 190 - Vicente
Ragognetti

Figura 191 - Ezequiel
de Simone

Figura 192 - Luigi
Emanuelle Marzo

Foi fundada em 1899 por Enrico Gallina, Pietro Lazzaroni, Luigi Jorre e Emilio Tallone, lá se jogava a
bocha e, como dizia o próprio nome, se praticava o remo. Sua sede ficava às margens do Tietê em seus
canais, que tinham se transformado no local de recreação preferido por grande número de italianos; surgiram
inclusive vários restaurantes e locais reservados para piqueniques. Entre eles havia o recreio Bellave, que
aos domingos e feriados realizava longos passeios em barcos alugados. (105 ANOS..., 2006).
Luigi Cervo era funcionário das indústrias Matarazzo e praticava futebol no S. C. Internacional da Capital e
no Clube Espéria. O esportista sonhador, com menos de 18 anos, foi o grande idealizador da Società
Sportiva Palestra Italia. Após expor suas idéias, teve adesão de muitos colegas e apoio de seus patrões para
fundar um clube para a colônia italiana. Soube controlar, como poucos, as conturbadas reuniões que
sucederam a fundação do clube. Foi secretário na primeira diretoria do Palestra Italia. Franzino na estatura,
mas um gigante na alma (NASCE..., 2004. p. 4-5).
Ezequiel Simone era já um homem maduro, que apoiou Luigi Cervo de forma plena na criação da Palestra
Italia. Era um admirador do futebol, encantou-se com a visita dos times italianos ao Brasil em 1914. Por sua
experiência foi nomeado Presidente do Palestra Itália. Devido ao seu relacionamento conturbado com
alguns integrantes da diretoria afastou-se do cargo, mas não do clube (NASCE..., 2004. p. 4-5).
Luigi Emanuelle Marzo era um intelectual circunspecto, mentor de grandes idéias. Foi ele quem organizou
as primeiras diretrizes do Palestra Itália, redigiu seu primeiro estatuto e foi vice-presidente na primeira
diretoria. (NASCE..., 2004, p. 4-5).

Para começar, Ragognetti encarregou-se de publicar na folha de imprensa favorita
dos italianos, o Fanfulla, um convite aos membros da colônia interessados em participar da
formação desse quadro sócio-esportivo.
Sobre sua participação na fundação do Palestra há uma crônica intitulada “Como foi
fundado o Palestra”, publicada por ocasião dos festejos em comemoração ao vigésimo
segundo aniversário do clube, em seu semanário Il Moscone, nº 438, de 1935, na qual o
redator refere-se à sua preocupação com a afirmação da identidade italiana diante das várias
outras etnias presentes em São Paulo no começo do século:
[...] um italianinho, paulista da gema, só porque tivera a honra de nascer de
pais italianos, ainda adolescente, enviou uma cartinha ao “Fanfulla”. Nesta
carta, o tal italianinho – assim como o chamavam no “Mackenzie College”
que ele freqüentava, a custa de grandes sacrifícios financeiros de seus paes
probretões, lamentava que a colônia italiana, tão numerosa e tão laboriosa,
não tivesse o seu club representativo de futebol, quando já na mesma liga
existia clubes que representavam os poucos inglezes que aqui viviam e
clubes que usavam a bandeira dos alemães.

Ele conseguiu que fosse publicado, na edição do dia 19 de agosto de 1914, o
pequeno anúncio intitulado “Pela formação de um quadro italiano de futebol em São Paulo”,
que despertou o entusiasmo da colônia e atraiu um número significativo de empreendedores.
Uma palavra apenas e para esta um cantinho no vosso jornal. Eis do que se
trata: alguns conhecidos futebolistas italianos, mas associados à clubes
brasileiros, encarregaram-me de escrever-vos acerca de um projeto por eles
ideado, entre dois goles de café, fazendo-me então compreender que tal
projeto o vosso jornal deverá se tornar o propugnador e o propagandista.
Nós temos em São Paulo - afirmam os referidos esportistas - o clube de
futebol dos alemães, dos ingleses, dos portugueses, dos internacionais e
mesmo dos católicos e dos protestantes, mas, um clube que seja
exclusivamente de “sportmen” italianos, e sendo nossa colônia a maior do
Estado, nada se tentou ainda realizar!
Futebolistas italianos que jogam bem encontram-se em São Paulo, porque, de
comum acordo, não reunimos os referidos senhores, e assim como temos
associações de remo, filodramáticas, mundanas, patrióticas, etc., etc., de
estrutura italiana, poderemos também ter um clube de futebol exclusivamente
de italianos”. Ai fica a proposta dos futebolistas italianos; com vossa
senhoria, diretor, o comentário.

O grupo, formado por pessoas de origem ou de descendência italiana, reuniu-se num
salão de danças e de teatro amador, que ficava na praça Marechal Deodoro, hoje Praça da Sé,

chamado Alhambra, em 26 de agosto de 1914, data em que foi proclamada a fundação oficial
do clube.
Houve muita discussão sobre as finalidades do clube; alguns membros gostariam de
criar uma agremiação dançante para realização de bailes e recitais. Outros membros, amantes
do teatro, preferiam um clube filodramático, mas um número significativo deles se interessava
mesmo era pela prática do esporte e queria fundar um clube essencialmente futebolístico
(1914 NASCE..., 1994, p. 4-5).
Assim, depois de muita discussão, o impasse foi resolvido com a fundação oficial de
uma sociedade com finalidades esportivas, que abria a possibilidade de realizações de
manifestações de caráter social, contanto que não contradissessem suas bases, voltadas “para
a educação física, como fator de revigoramento da raça, de integração do caráter e do
desenvolvimento do espírito associativo”, conforme os artigos 2º e 3º do primeiro capítulo do
Estatuto da Associação, redigido em língua italiana.

Fonte: Grandes..., 1994

Figura 193 - Statuto della Società Italiana Palestra Italia

A primeira diretoria era composta por Ezequiel Simone, presidente; Luigi E. Marzo,
vice-presidente; Luigi Cervo, secretário geral, e Ragognetti, diretor esportivo.

O nome italiano Palestra Itália, escolhido por Luigi Cervo, foi alterado para
Sociedade Atlética Palmeiras, por imposição do governo Vargas, durante a II Guerra
Mundial, quando a Itália, ao unir-se ao Japão e à Alemanha para formar o Eixo, tornou-se
inimiga do Brasil. Mais tarde, o nome do clube foi alterado novamente para Sociedade
Esportiva Palmeiras, que perdura até hoje.

Fonte: Grandes..., 1994

Figura 194 - Primeira bandeira do
Palestra Italia

Figura 195 - Atual bandeira da
Sociedade Esportiva Palmeiras

Já nos primeiros anos o clube estava sendo um sucesso entre os membros da colônia
italiana paulista. Sua sede, na rua Líbero Badaró, próximo a Praça do Patriarca, tornou-se
pequena demais. O novo sonho do grupo era ter uma nova sede para os sócios, digna do
prestígio do clube e que fosse própria para a prática do futebol.
Para tanto, em 27 de abril de 1920 foi comprado o Parque Antártica116, um espaço
superior a 300 mil metros quadrados de propriedade do bem sucedido fundador da Companhia
Antarctica Paulista, Antonio Zerrener. O industrial já havia aberto o parque para uso público,
depois de transferir a cervejaria para o bairro da Moóca.
O Parque Antártica foi comprado durante a presidência de David Picchetti, que deu
sua garantia pessoal para que a aquisição pudesse realizar-se. Foi também sob sua presidência
que o Palestra Itália conseguiu o título de campeão paulista em 1920 (COMO..., 1935).
O espaço, em pouco tempo, havia-se transformado numa grande área de lazer dos
paulistanos. Era o recanto favorito da população em finais de semana, poderia ser comparado
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Situado em Perdizes, um bairro da cidade de São Paulo onde havia grande concentração de imigrantes
italianos.

atualmente com o Ibirapuera, pois além da extensa área verde, com bosques para passeios e
piqueniques, possuía também parques infantis e recebia a visita de circos temporários.

Fonte: Grandes..., 1994

Figura 196 - Parque Antártica

Figura 197 - Parque Antártica

No parque já havia um campo de futebol e, aos poucos, foram sendo criadas também
áreas para a prática de outras modalidades de esportes, como pistas de atletismo e quadras de
tênis.

Fonte: Disponivel, 2006

Figura 198 - Parque Antártica

Figura 199 - Parque Antártica

Mas como não havia dinheiro suficiente para saldar as dívidas assumidas na sua
aquisição, em 1920, o Conde Francesco Matarazzo comprou parte do parque para ajudar o
clube. Lá, Matarazzo construiu uma das suas inúmeras indústrias. No local onde funcionava a
fábrica, existe hoje um Shopping Center.

Fonte: Grandes..., 1994

Figura 200 - Atuais instalações do Palmeiras

O Palestra Italia foi a associação esportiva mais importante da comunidade italiana
de São Paulo. Seu time transformou-se no mais popular da cidade e do Estado, antes da
segunda guerra mundial, e ainda hoje é considerado o time dos italianos e dos “oriundi” no
Estado de São Paulo.
Consultando-se o quadro do Conselho Deliberativo da Sociedade Esportiva
Palmeiras, nota-se que há uma predominância absoluta de sobrenomes italianos entre seus
membros. O Palmeiras, antigo Palestra Itália, ainda simboliza, para seus dirigentes, seus
torcedores e opinião pública, o time dos italianos.
O clube teve um papel fundamental na formação de uma identidade italiana em São
Paulo; foi um instrumento utilíssimo em um momento particularmente especial da história da
coletividade italiana. Era uma associação italiana fundada com o objetivo de unir todos os
italianos e não dividi-los por regiões do país de origem, como tinham feito as outras
associações até aquele momento.
Há um depoimento de Luigi Cervo a respeito da fundação do clube, que pode
ilustrar melhor a relação entre as famílias, as associações e a busca da preservação da
identidade italiana:

Eu e meus colegas funcionários da Casa Matarazzo faziamos parte da
Sociedade Recreativa e Dramática Bela Estrela, onde reuniamos as nossas
famílias para eventos lítero-musicais e também para as danças que, naquela
época, eram consideradas como novo gênero de esporte. No entanto, as

visitas à nossa capital das equipes de futebol do Pro-Vercelli (1913) e Torino
F.C. (1914), que aqui realizaram onze partidas, repercutiam em todas as
classes, provocando, como era natural, o sentimento patriótico da colônia
com momentos de empolgação e de entusiasmo transbordante.
(PELLEGRINI, 2006)117.

Ragognetti, como filho de italianos, participou ativamente das atividades do clube,
não somente nos anos de sua fundação, mas ao longo de toda sua vida, sempre defendendo
veementemente suas opiniões em calorosos debates.
Representou o clube como adido e redator das crônicas esportivas, viajando pelo
país e até mesmo para o exterior a fim de acompanhar o Palestra Italia em campeonatos
nacionais e internacionais.
Em 1937, por exemplo, publicou a crônica intitulada Adeus à Bahia, após uma série
de excursões do Palestra Italia de norte a sul pelo Brasil. A excursão teve início em outubro
de 1936, começando pelo Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, seguindo para o Rio de
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, e finalmente para a Bahia, na
capital Salvador.

Fonte: Arquivo da família

Figura 201 - Crônica Adeus à Bahia!, escrita por Ragognetti
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Depoimento de Luigi Cervo a respeito da fundação do clube.

Seus textos eram publicados, principalmente, pela Gazeta Esportiva118, considerada
ainda hoje a mais completa folha de esportes do país e uma grande promotora do esporte
nacional. Além de noticiar os acontecimentos esportivos de todo o mundo, ela ainda foi a
criadora de diversas competições populares de muito prestígio, como a tradicionalíssima
Corrida de São Silvestre.

Fonte: História, 2007

Figura 202 - 1947: A primeira
edição do jornal A Gazeta Esportiva

Figura 203 - Em 1925, Cásper Líbero promoveu
a primeira São Silvestre

Seu diretor, Cásper Líbero, um jornalista apaixonado por esportes que revolucionou
a imprensa na primeira metade do século, foi quem idealizou a criação desse suplemento
especializado em atividades esportivas. Era muito estimado por Ragognetti, que chegou a
publicar um artigo em seu semanário, fazendo-lhe muitos elogios em demonstração de
amizade. Cásper, emocionado, escreveu-lhe a seguinte carta em agradecimento:
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Nasceu em 1930 como um suplemento especializado do jornal A Gazeta. Em 1947 o suplemento ganhou
autonomia e deixou de ser encartado, transformando-se num jornal independente com circulação diária. O
jornal já atingiu tiragens recordes durante disputas de copas mundiais, ultrapassando a marca de 534 mil
exemplares.

Fonte: Arquivo da família

Figura 204 - Carta de Cásper Líbero a Ragognetti

Mas era em seu próprio semanário, Il Moscone, que os acontecimentos referentes ao
Palestra Italia recebiam destaque especial. Ragognetti publicava suas crônicas em tom de
humor nas seções esportivas “Pugni e Calci”, na fase em língua italiana, e “Retas e Torcidas”,
“Torcidas e Torcicolos”, na fase em língua portuguesa. Nos últimos anos de circulação do
semanário, chegou a criar uma seção dedicada exclusivamente ao clube, “O Palmeiras tem
sempre razão” (O PALMEIRAS..., 1950, p. 7), escrita por João Gaveta119.

119

O calabrês Giovani Capalbo, conhecido por João Gaveta, era considerado o torcedor símbolo do Palmeiras
(JOÃO, 1994, p. 21).

Fonte: Il Moscone

Figura 205 - Seção “Retas e Torcidas”

Há, inclusive, páginas e números inteiros do semanário dedicados ao clube em
ocasiões comemorativas. Já no primeiro ano de fundação do semanário, em 1925, no seu
décimo oitavo número foi feita a primeira homenagem por ocasião do aniversário do clube. O
emblema do clube foi exibido na capa e, nas páginas internas, foi publicada uma crônica, com
muita ironia, sobre as últimas vitórias e festas palestrinas.

Fonte: Il Moscone

Figura 206 - Capa do n. 18

Figura 207 - Capa do n. 71

Figura 208 - Capa do n. 147

Em 1935, por exemplo, quando o clube comemorou vinte e dois anos, foi publicado
o artigo “Como foi fundado o Palestra” (COMO..., 1935), que ocupou a página inteira no
número 438 do semanário, em que se relembram fatos e pessoas relacionadas à sua fundação.
Mesmo já bastante adoentado, precisando ser transportado em cadeira de rodas,
Ragognetti não deixou de presenciar uma das eleições presidenciais do clube, acompanhado
pela Sra. Olinda.120
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Última foto de Vicente Ragognetti tirada por Nelson Jurno.

Fonte: Arquivo da família

Figura 209 - Ragognetti e Olinda

Até mesmo na sua morte, em 1977, a presença do clube ficou marcada pela bandeira
cobrindo seu caixão em forma de homenagem, além do minuto de silêncio antes da partida do
Palmeiras contra a Ponte Preta.

[...] ricevendo quale ultimo omaggio il minuto di silenzio osservato alla sua
memoria prima dell’inizio della partita di calcio Palmeiras – Ponte Preta.
Ai suoi funerali, solo i veri amici e la bandiera del “Palmeiras”, che per lui
era ancora quella del “Palestra Italia”, società che lo annoverava tra i suoi
pochi fondatori superstiti (se non ci inganniamo, ne sono rimasti oggi solo
due) (ADDIO..., 1977). 121
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[...] recebendo como última homenagem um minuto de silêncio em sua memória antes do início da partida
de futebol Palmeiras x Ponte Preta. No seu funeral, somente os verdadeiros amigos e a bandeira do
“Palmeiras”, que para ele era ainda aquela do “Palestra Italia”, sociedade que o enumerava entre os seus
poucos fundadores sobreviventes (se não nos enganamos, restaram agora somente dois deles). (Tradução
nossa).

CAPÍTULO 4 - CRÔNICAS DE RAGOGNETTI E O ‘ORGULHO DE
SER ITALIANO’ NA SÃO PAULO DOS ANOS 20

Em meio à galeria de personagens ilustres pertencentes à colônia italiana de São
Paulo que foram apresentados nas publicações do semanário Il Moscone ao longo de sua
existência, destacaram-se o conde Francesco Matarazzo, o comendador Giuseppe Martinelli e
o coronel Geremia Lunardelli.
Ragognetti por meio de editoriais, entrevistas e relatos de viagens enfatizou a
trajetória de vida desses “figurões” italianos que se ressaltaram entre as demais
personalidades da comunidade italiana, por terem conseguido atingir o objetivo de fare
l’America, transformando-se em verdadeiros mitos.
Para poder contextualizar melhor as análises das crônicas de Ragognetti, foram
apresentados, inicialmente, dados biográficos relativos a esses nobres italianos, cujos feitos
tanto orgulhavam a coletividade italiana nas primeiras décadas do século XX.
Com o intuito de facilitar a consulta e possibilitar a realização de outras pesquisas o
grupo de textos selecionados, com suas respectivas transcrições e traduções foram reunidos
em um segundo volume.

4.1 Conde Francesco Matarazzo

Fonte: Francesco, s/d

Figura 210 - Francesco Matarazzo

Francesco Matarazzo nasceu no dia 09 de maio de 1854 em Santa Marina di
Castellabate, uma cidadezinha de extraordinária beleza encravada na costa amalfitana italiana,
na província de Salerno, região de Nápoles, e faleceu em São Paulo no dia 10 de fevereiro de
1937, aos 83 anos de idade, deixando a mulher Filomena Sansivieri e treze filhos.

Fonte: Francesco, s/d

Figura 211 e 212 - Francesco Matarazzo

Ele queria seguir a carreira militar, mas a família preferia que tivesse a mesma
profissão do pai, Costabile, que era médico, mas também comerciante. E foi esse ofício que
ele acabou exercendo ao imigrar para o Brasil em 1881, junto à esposa e dois filhos.

Fonte: Francesco, s/d

Figura 213 - Costabile (pai de Matarazzo)

Já desembarcou no Rio de Janeiro trazendo consigo algum capital para iniciar os
seus negócios, um pouco de dinheiro e uma tonelada de toucinho para transformar em banha,
que desafortunadamente acabou sendo tragada pela baía de Guanabara.
Mudou-se para Sorocaba, onde comercializou banha até abrir, em 1882, seu primeiro
negócio, uma venda, aconselhado pelo parceiro nos negócios, o conterrâneo que o havia
estimulado a vir para o Brasil, Fernando Grandino, que era também sapateiro e conselheiro
municipal.
Abriu uma outra fábrica do gênero em Capão Bonito do Paranapanema, na mesma
região de Sorocaba, e o sucesso dos negócios continuou a aumentar com a inclusão dos seus
irmãos Andrea, Luigi e Giuseppe.
Então, em 1890, resolveu mudar-se para São Paulo onde fundou uma Companhia
que agregou 43 sócios. Após alguns anos, fundou no Brás, em um prédio inspirado na
arquitetura inglesa, os moinhos de farinha e massas alimentícias, Moinho Matarazzo, que
funcionavam com equipamentos de última geração, importados de Manchester, Inglaterra e
contavam, ainda, com um desvio particular de trilhos da companhia ferroviária São Paulo
Railway para os serviços de transportes.

Fonte:Francesco, s/d

Figura 214 - Moinhos Matarazzo (Brás)

A partir dessa iniciativa, que foi o ícone de seu império, surgiram várias outras e
seus empreendimentos não pararam de crescer. Criou inúmeras indústrias de diferentes
gêneros, espalhadas por todo o Brasil, formando o conglomerado IRFM - Indústrias Reunidas
Francesco Matarazzo.
Participou como sócio da fundação de dois bancos, o Banco Commerciale Italiano di
São Paulo, em 1900, e o Banco Italiano del Brasile, em 1905, que praticamente monopolizava
o lucrativo negócio das remessas dos imigrantes italianos para a Europa.
Em 1895 construiu seu esplêndido palacete, a Villa Matarazzo, na Avenida Paulista
recém-inaugurada, num terreno de 12 mil metros quadrados, onde deixara um tesouro em
obras de arte. Comprou um terreno na Água Branca, onde ficava seu aglomerado de
indústrias, de 113 mil metros quadrados, entre a Avenida Francisco Matarazzo e os viadutos
Antártica e Pompéia, sendo que uma parte dele foi doada para a construção da sede do
Palestra Italia.

Fonte: Francesco, s/d

Figura 215 - Villa Matarazzo, Avenida Paulista

Um dos empreendimentos imobiliários da prodigiosa empresa deixada por ele foi a
construção, em 1937, do arranha-céu que hoje abriga o Banco do Estado de São Paulo,
Banespa, no centro de São Paulo.
O conde Francesco Matarazzo teve um papel fundamental no processo de
industrialização em São Paulo, contribuindo para o progresso da indústria paulista e brasileira
de um modo geral. Ao lado de seu trabalho enquanto empresário, atuou também na área

social, fazendo doações e criando instituições beneficentes e casas de saúde para a
coletividade italiana de São Paulo, que o considerava um verdadeiro chefe.
Sobre o conde Francesco Matarazzo destacam-se três artigos publicados por
Ragognetti em seu semanário. O primeiro texto analisado apresenta uma entrevista que
Ragognetti fez com o conde Matarazzo sobre uma certa inquietação no seio da colônia
italiana de São Paulo com relação ao fascismo.
Segundo o historiador Bertonha, é difícil explicar a ação do fascismo italiano em
São Paulo sem recorrer à elite industrial italiana de São Paulo e, mais especificamente, à
figura de Matarazzo. Esses empresários exerciam forte pressão sobre os próprios empregados
e operários, aumentando, assim, a base de adesão ao fascismo e causando problemas aos
antifascistas.
Foi por meio do apoio dado pela poderosa burguesia industrial italiana, sobretudo
pelo conde Matarazzo, que o fascismo conseguiu ter uma divulgação tão grande junto à
coletividade italiana paulista, pois, como afirma Bertonha, “o dinheiro dos ricos industriais
italianos foi fundamental para financiar o fascismo em São Paulo [...] nas décadas de 20 e 30”
(BERTONHA, 2000, p. 27).
A entrevista, publicada em janeiro de 1926, recebeu o título, “Il conte Francesco
Matarazzo parla anche al Moscone”, e subtítulo, “La piacevole anticamera - Le qualità di Don
Sturzo - Quattro “despeitados” - Anche lui ha fatto l’anticamera - il sogno di una agitazione
fascista”122 (MONOCLE, 1926a).
Para demonstrar a relevância do seu semanário entre os jornais que estavam em
circulação na época, Ragognetti relata, em um primeiro momento, como conseguiu ser
recebido para poder entrevistar o conde, que já havia concedido uma entrevista sobre o
assunto ao jornal carioca Manhã. Deixa claro ainda o seu livre acesso ao ambiente de trabalho
da família Matarazzo e de seus funcionários. Descreve como o local se encontrava no
momento da sua entrada e as pessoas que estavam ali à espera de serem recebidas pelo conde
ou por seu filho Chiquinho.
Come al solito, l’ufficio del cav. Francesco De Vivo – sarebbe ora che lo
facessero commendatore, caro signor console! – raccoglieva il fior fiore
della gente che abitualmente circonda il suo tavolo di lavoro, in attesa di
esser ricevuto dal Conte o da Chiquinho.
Entrai, senza chiedere permesso... Vidi dapertutto “correctores” e
“vendedores”, giornalisti e giuocatori di palle, amici e parenti, ecc. ecc.123
122

O conde Francesco Matarazzo fala também ao Moscone. A agradável ante-sala – As qualidades de don
Sturzo – Quatro “ despeitados” – Ele também levou um “chá de cadeira” – O sonho de uma agitação fascista.
(Tradução Maria Sicilia Damiano).
123
Como de costume, o escritório do cavaliere (cavaleiro) Francesco de Vivo – já é hora de nomeá-lo
comendador, caro senhor Cônsul! – reunia a fina flor que habitualmente cercava a sua mesa de trabalho, à

As primeiras perguntas feitas por Ragognetti foram em relação ao que o conde
pensava sobre a cidade de São Paulo e o que o trabalho significava para ele. Elas expressam a
intenção de Ragognetti em enfatizar a contribuição de Matarazzo por meio do seu trabalho
para o desenvolvimento e progresso da cidade paulista, reforçando assim o mito de ascensão
social associada ao trabalho, que estava ligado à sua figura. Pois, como observa Bertonha,
acreditava-se que “sua vida de riqueza se explicava pelo trabalho e pelas privações que ele
havia sofrido” e que ele próprio “[...] gostava de se atribuir o título de ‘operário número 1’; o
trabalhador que sempre era o primeiro a chegar e o último a sair de suas fábricas”
(BERTONHA, 2000, p. 20).
_ Signor Conte! Quale é la sua opinione su San Paolo?
_ Per quel poco che io la conosco, debbo confessare che ha fatto grandi
progressi...
_ Che ne dice del lavoro?
_ Dico che esso nobilita l’uomo. Senza lavoro non si cantano messe. Anche
Don Sturzo, mi diceva a Roma, che chi non lavora non mangia.[...]124

Para ressaltar ainda mais esses fatores, Ragognetti descreve o ritmo de progresso que

impulsionava o trabalho e envolvia o ambiente durante a entrevista, desde a movimentação no
interior do escritório de Matarazzo até a agitação da cidade naquele momento, “fuori la città
ferveva: era l’ora del ‘footing’ e a rua Direita é la strada maestra della mondanità
cittadina”.125
Questionado sobre o assunto que motivou a entrevista, a agitação fascista que estava
acontecendo na colônia, Matarazzo, consciente do que a expressão da sua opinião poderia
representar para seus conterrâneos, respondeu apenas que não passava de um mito, pois a
colônia nunca estivera tão unida como naquele momento.
Demonstrou, ainda, total convicção na adesão ao fascismo por parte da coletividade
italiana, ao dizer que a colônia ‘em peso’ era fascista, porque o fascismo representava a
afirmação de uma nova e revigorada Itália ante os outros países do mundo, fato que
alimentava o forte sentimento nacionalista ligado ao movimento.
espera de ser recebido pelo Conde e por Chiquinho. Eu entrei, sem pedir licença [...]. Vi por todos os lados
“corretores” e “vendedores”, jornalistas e jogadores de futebol, amigos e parentes etc. etc [...]. (Tradução
Maria Sicilia Damiano).
124
_ Senhor Conde! Qual a sua opinião sobre São Paulo? _ Pelo pouco tempo que a conheço, devo
confessar que fez grande progressos... _ E o trabalho? _ Enobrece o homem. Sem trabalho não há “ganha pão”.
Até Don Sturzo me dizia, em Roma, que quem não trabalha não come. [...] (Tradução Maria Sicilia Damiano).
125
[...] Lá fora a cidade fervia; era a hora do “footing” e a rua Direita é o centro mundano da cidade.
(Tradução Maria Sicilia Damiano).

[...] Penso che mai come ora la colonia italiana si trovó cosí unita, cosí
compatta, cosí affratellata. Tranne quattro o cinque persone, che, certo, ce
l’avranno con Mussolini per affari che non mi riguardano, credo che la
colonia “em peso” sia fascista. Ormai il fenomeno fascista non si discute
piu’. Esso rappresenta la piu’ bella affermazione dell’Italia giovane nel
mondo [...] 126

Ragognetti, então, aproveitou para perguntar sobre seu encontro com Mussolini em
Roma. E enquanto Matarazzo relatava suas impressões a respeito do Duce, formou-se em sua
volta um círculo dos “habitués” do escritório do cavalheiro Francesco De Vivo, “[...] Gli
‘habitués’ dell’ufficio del Cav. De Vivo fecero circolo attorno al conte. Tra gli ascoltatori
c’era anche Chiquinho Matarazzo [...]”127.
Matarazzo, que era um grande admirador de Mussolini, dizia que ele era adorado
mesmo por aqueles que não o conheciam, era “[...] forte, robusto, enérgico, pieno di vigore:
nei gesti e nelle frasi”128.
Já no final da entrevista, Ragognetti insistiu novamente em saber o que Matarazzo
achava a respeito da agitação fascista entre os membros da colônia, e o conde voltou a afirmar
que se tratava apenas de invenções, pois “opunha-se veementemente a qualquer campanha ou
agitação fascista no Brasil da mesma natureza da que dizia ter ‘renovado a Itália’. A atitude
teria que ser a seguinte. Ensinava: ‘trabalhar, trabalhar bastante e apenas trabalhar’”
(FRANCISCO, 19–, p. 15) para dar sua contribuição para a pátria mãe e também para o país
de adoção.
_ ...é um mito. La colonia italiana di San Paolo adora Mussolini e prega
Iddio che lo conservi all’Italia altri cento anni e lavora. Qui noi siamo venuti
per lavorare e costruire: costruire per noi – pro domo nostra – ed anche per i
nostri ospiti. Ricordatevi del saggio detto: - Chi fa per sé fa per tre! Come
del resto, fa anche il cav. Giuseppe Mortari e come fanno i professori
dell’Istituto Medio che impartendo lezioni agli altri, imparano anche essi...129

126

[...] Penso que nunca como agora a colônia foi tão unida, compacta, tão irmanada. Exceto quatro ou
cinco pessoas, que, com certeza, não gostam de Mussolini por questões que não me dizem respeito, creio que a
colônia “em peso” seja fascista. Não se discute mais sobre esse fenômeno. Ele representa a mais bela
afirmação da Itália jovem no mundo [...] (Tradução Maria Sicilia Damiano).
127
[...] Os “habitués” do escritório do Cav. De Vivo cercaram o conde. Entre os ouvintes estava também
Chiquinho Matarazzo [...] (Tradução Maria Sicilia Damiano).
128
[...] forte, robusto, enérgico, cheio de vigor; nos gestos e nas frases. (Tradução Maria Sicilia Damiano)
129
_ [...] é um mito. A colônia italiana de São Paulo adora Mussolini e pede a Deus que o conserve por
mais cem anos na Itália e que trabalhe. Aqui nós viemos para trabalhar e construir: construir para nós – para
nossa casa – e também para nossos hóspedes. Lembrem-se que quem faz para si faz para três! Como aliás, faz
também o cav. Giuseppe Mortari e como fazem os professores do Ensino Médio que ao lecionar também
aprendem. (Tradução de Maria Sicilia Damiano).

No fechamento da entrevista, Ragognetti refere-se outra vez a acontecimentos
externos, comentando a passagem da banda de música de um famoso circo formado por
italianos, que surpreendentemente tocava a canção do Exército Brasileiro “Somos da pátria
amada, fiéis soldados...”130. Tal referência remete à idéia de ordem, disciplina e fidelidade ao
próprio país, comportamentos que refletem a doutrina fascista.
O próximo texto destacado é o editorial do número nº 109, de 04 de junho de 1927,
intitulado “Buon viaggio, signor conte!”131 (BUON..., 1927), construído em forma de um
bate-papo rápido, no qual Ragognetti cumprimenta Matarazzo, que estava de viagem marcada
para ir ao segundo encontro com Mussolini na Itália.
Assim como na entrevista descrita acima, também esse texto revela o
relacionamento de Matarazzo com Mussolini e o regime fascista, mas revela também outro
aspecto significativo da sua vida, a sua ligação íntima e intensa com a pátria de origem, a
Itália, pois embora suas relações com a elite “quatrocentona” paulista tenham sido fortes, suas
ligações com a terra natal pareciam ser ainda mais intensas (BERTONHA, 2000, p. 20).
Ragognetti comenta que Matarazzo, embora fosse de nacionalidade italiana, havia
adotado o Brasil como sua pátria, “[...] il conte Matarazzo è una personalità delle sue due
patrie: la sua Patria vera che è I’Italia e la sua Patria di adozione che è il Brasile”132. Enfatiza,
porém que, na sua cidadezinha de origem, Santa Marina di Castelabate, na região costeira de
Nápoles, era recebido com festividades e venerado por ser considerado um exemplo de
trabalho dos italianos fora do país.
Signor conte. Lei se ne va in Italia. Va a riposarsi e va anche per rivedere le
fresche frasche e le foreste imbalsamate del suo paesello che è tanto bello.
Bene.
Avrà in Italia, dove è amato e venerato tanto o più di qui – cosa che non
succede con molte altre personalità, coloniali solamente – accoglienze
festose e festose manifestazioni di stima e di ammirazione e coi suoi settanta
anni suonati salirá i monti della sua bella Castellabate e sarà esempio della
attività e del lavoro degli italiani all’estero.133
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131
132
133

Canção do Exército Brasileiro, com letra do tenente coronel Alberto Augusto Martins e música de T. de
Magalhães.
Boa viagem, senhor conde! (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima)
[...] o Conde Matarazzo é uma personalidade de suas duas pátrias: sua Pátria verdadeira que é a Itália e sua
Pátria de adoção que é o Brasil. (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima)
Senhor conde. O senhor vai para a Itália. Vai para descansar e também para rever as verdes copas e as
florestas embalsamadas da sua cidadezinha que é tão bonita. Bom. Terá na Itália, onde é amado e venerado
tanto quanto ou mais do que aqui – o que não acontece com muitas outras personalidades coloniais –
acolhidas festivas e festivas manifestações de estima e de admiração e com seus setenta anos completos
subirá nas montanhas da sua bela Castellabate e será exemplo da atividade do trabalho dos italianos no
exterior. (Trad. Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima)

Fonte: Photo, 2007

Figura 216 - Santa Marina di Castelabate (Nápoles)

Acrescenta ainda que ele, entre os poucos imigrantes italianos que fizeram fortuna
no Brasil, era quem mais se empenhava em promover a grandeza da Itália, enviando recursos
financeiros para auxiliar no seu desenvolvimento.

Poichè lei è il primo italiano degli italiani all’estero non perchè ha quattro
soldi (che vorremmo avere anche noi) ma perchè è il primo a rispondere
“Presente!” quando si tratta di lavorare o sborsare quattrini per il bene, la
grandezza e la gloria della nostra Italia [...]134

Fonte: Il Moscone

Figura 217 - La corsa per il dollaro per la patria (A corrida pelo dólar para a pátria)
134

Dado que o senhor é o primeiro italiano dos italianos no exterior não porque tem alguns tostões (que nós
também gostaríamos de ter) mas porque é o primeiro a responder “Presente!” quando se trata de trabalhar ou
desembolsar dinheiro para o bem, a grandeza e a glória da nossa Itália [...] (Tradução Letizia Zini Antunes e
Lidiane Gualter de Lima).

Ragognetti, falando em nome dos oriundos italianos no Brasil, dirige a Matarazzo o
pedido de representá-los em Roma junto ao Mussolini e dizer-lhe o quanto eles o veneravam
por ter-lhes resgatado o orgulho da sua origem italiana.
[...] vada a Roma ed a Benito Mussolini, che è il primo italiano di tutti gli
italiani del mondo, dica, con l’autorità che nessuno all’estero può vantare più di
lei, la nostra passione la nostra fede ed il nostro amore per l’Uomo che seppe
renderci orgogliosi e superbi di essere italiani.135

Os dois artigos descritos revelaram o que Bertonha considera um dos aspectos mais
complexos e polêmicos da vida de Francesco Matarazzo, a sua ligação com o fascismo.
Embora ele oferecesse certa resistência em assumir o seu comprometimento com o regime,
seria muito difícil não considerar a forte adesão do Conde Matarazzo ao fascismo, pois,
conforme aponta Bertonha, ele possuía a “Medaglia d'Oro di benemerenza dell'Opera Nazionale
Balila”, órgão da juventude fascista, e a “Tessera d'Onore fascista”, esteve com Mussolini por
duas vezes, fez doações de quantias expressivas ao regime, teve seu título de conde tornado
hereditário pelo mesmo e, na ocasião de sua morte, foi obedecido o ritual fascista.

Fonte: Il Moscone

Figura 218 - Prestito Littorio
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[...] vai para Roma e ao Benito Mussolini, que é o primeiro italiano de todos os italianos do mundo, fale,
com a autoridade que ninguém no exterior tem mais do que o senhor da nossa paixão, da nossa fé e do nosso
amor pelo Homem que nos soube tornar orgulhosos e soberbos de sermos italianos. (Trad. Letizia Zini
Antunes e Lidiane Gualter de Lima)

E, apesar dessas evidências, o conde, provavelmente para evitar problemas junto à
opinião pública brasileira, que era avessa ao “[...] desejo de Roma de doutrinar maciçamente a
coletividade italiana e transferir os diferentes organismos do regime fascista para o Brasil
[...]” e, conseqüentemente prejudicar seus empreendimentos e prosperidade, costumava
afirmar que não era um político militante (BERTONHA, 2000, p. 28).
No quadro abaixo, com ilustrações do caricaturista Armando Genovesi, foram
expressos outros motivos que contrariavam as atitudes que ele gostaria de manter em nome do
movimento: “Il conte Francesco Matarazzo, come lo vorrebbero i fascisti: lo esquadrista, ...
manganellista,... l’estremista..., ... oratore, bombardiere..., contro la stampa opposizionista,
raccoglitore di soldi..., Giovinezzaaa... Giovinezzaaa..., ... e come vuole essere..., ... e quello
che è...: io sono semplicemente um fascista aderente, non militante....”136

Fonte: Il Moscone

Figura 219 - Il Conte Francesco Matarazzo, por Arman (Armando Genovesi)
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O conde Francesco Matarazzo, como os fascistas o queriam: o esquadrista, ... espancador, ... o extremista...,
...orador, bombardeiro..., contra a imprensa oposicionista, coletor de dinheiro..., Juventudeee...
Juventudeee..., ... e como quer ser..., ... e aquilo que é... eu sou simplesmente um fascista aderente, não
militante... (Tradução nossa).

Mas ele, ao contrário, desempenhou um papel fundamental na difusão desse
movimento entre os imigrantes italianos de São Paulo, devido à estreita relação que mantinha
com os seus operários, sociedades e grupos regionais, mas, acima de tudo, devido ao enorme
prestígio e respeito que contava dentro da coletividade italiana.

Fonte: Il Moscone

Figura 220 - Sarei felice, se...

O terceiro texto selecionado para a análise foi escrito por ocasião do falecimento de
Matarazzo, que ocorreu em 10 de fevereiro de 1937. Ragognetti publicou um longo artigo
intitulado Um Chefe que tomba: Conde Francesco Matarazzo (RAGOGNETTI, 1937), no
qual exalta de tal forma a figura de Matarazzo que chega a compará-lo a Napoleão pelas suas
conquistas, genialidade e empreendedorismo.
[…] sem duvida alguma, Francisco Matarazzo foi um genio. Tinha elle a
fibra ferrea do lutador de classe. Se Napoleão, sem contestação, foi o maior
genio que produziu a humanidade, Francisco Matarazzo foi o Napoleão de
todos os industriaes da America do Sul.
Penso eu que se o destino não lhe houvesse confiado a missão de ser o
constructor de industrias e lhe puzesse nas mãos firmes um exercito,
Francisco Matarazzo talvez teria conquistado um mundo. Não deixou,
assim mesmo, de ter conquistado o seu mundo. Um mundo de trabalho, um

mundo de obra prima proletaria, um mundo novo paulista, edificado com a
sua lucida mentalidade de europeu.

Compara-o, ainda, a um verdadeiro deus, que poderia viver eternizado para todo o
sempre, devido a sua jovialidade, força física e espiritual. Considera-o um herói, um homem
excepcional que se distinguiu entre os demais estrangeiros, pois por meio do seu trabalho
conquistou um mundo novo e construiu seu império, contribuindo dessa forma para a
urbanização e o progresso de São Paulo.
O conde Francisco Matarazzo homem de excepção no incommensurável
exercito de extrangeiros que aqui vieram ajudar os indigenas a construir
essa formidavel colmeia de trabalho e de progresso, orgulho e honra da
nação que se chama São Paulo, nunca se lembrou que devia morrer.
Somente disso se lembram os que são fracos, material e, principalmente,
moralmente fallando.
O conde Francisco Matarazzo […] nunca sentiu o peso da velhice. Foi
sempre moço, mesmo com seus oitenta e tres annos de edade.
Foi sempre moço e sempre preferiu a companhia dos moços com os quaes
melhor sentia o desejo de palestrar, de raciocinar e, mesmo de philosophar.

Como afirma Bertonha em seu estudo sobre a biografia de Matarazzo, o mito do
imigrante pobre que, por meio do trabalho, se tornou rico e poderoso não condizia com a
experiência de Matarazzo, pois tanto ele, como “a maioria dos grandes empresários italianos
de São Paulo [...] tinham vindo da Itália com ao menos alguns recursos para iniciar seus
negócios” (BERTONHA, 2000, p. 19) e sua atuação não se limitou somente aos seus
interesses pessoais, mas também aos da classe social à qual pertencia – a elite industrial
paulista. Ragognetti fez uma interpretação equivalente a seu respeito, encontrando ainda uma
definição que lhe caiu muito bem: ‘um insuperável fabricante de fábricas’.
Elle não foi o extrangeiro que aqui veio unicamente para “fazer a America”
[…] Não tinha o feitio do coitado espiritual da vida que, por um golpe de
sorte, de pobretão se torna milionário […]
Não: elle não quis isso, nem ser isso! O que elle quiz, nestas terras ferteis e
magnificas, dar plena expansão a sua imprescindivel necessidade de
lutador intemerato, de genial realizador, de insuperável fabricante de
fabricas.
Perfeitamente, a definição vem mesmo a calhar: fabricante de fabricas [...].

Mas, ainda assim, Matarazzo simbolizava o mito de ascensão social, o sonho da
redenção do imigrante italiano, por meio da sua incessante dedicação ao trabalho, rígida
disciplina e esforço (BERTONHA, 2000, p. 20). A imagem do Conde Matarazzo ficou

gravada na memória coletiva da colônia italiana de São Paulo, sustentada por essa ideologia
do sucesso pelo trabalho.
[...] Elle sabia que a obra feita deveria despertar o enthusiasmo de quem a
mirasse. Elle tinha a sensação exacta de que era devéras o grande Santo que
realizára nesta terra nova e desconhecida, cheia de duvidas e pontilhada de
incognitas, os milagres de realizações que somente o seu illuminado Genio
de precursor podia acariciar: que somente o seu catechizador espirito de
Aventureiro Sublime poderia sonhar.

Matarazzo era visto como um exemplo a ser seguido pelos seus conterrâneos e
Ragognetti, valendo-se disso, aproveitou a ocasião para relembrar momentos em que ele
expôs algumas reflexões sobre a vida, que revelaram o quanto julgava importante a
capacidade humana de sonhar.
Certa vez perguntou ao conde se, quando moço, havia sonhado algum dia com tudo
aquilo que realizou na vida e ele respondeu, com seu clássico sorriso, que, decididamente,
ainda continuava a sonhar. Por várias vezes pôde observar que da janela do seu escritório, na
rua Direita, Matarazzo analisava as pessoas que passavam e comentava:
_ Veja o espectaculo que nos offerece a humanidade – […] Eu acho um
interesse especial prescrutando o rosto de cada um que passa... Cada
viandante carrega consigo um sonho, um projeto [...]

Em meio ao artigo descrito, há uma charge que retrata o legado deixado por
Matarazzo à colônia italiana de São Paulo, que ele tanto considerava. A colônia,
representada por uma jovem vestida com trajes típicos italianos, em prantos, entrega a
Matarazzo uma estatueta e ele, como retribuição e também para consolá-la, exclama: “Não
chore, colônia querida... Eu passo; isto aqui fica...”, apontando para o seu conglomerado de
indústrias.

Fonte: Il Moscone

Figura 221 - A ultima “charge”

Espalhadas por vários números do semanário encontram-se também outras imagens
que ilustram a vida e os feitos do grande industrial. Os quadrinhos apresentados abaixo,
divididos em oito décadas de sua vida, destacam sua trajetória ascendente desde sua infância
até o auge da sua realização pessoal e profissional como imigrante e empresário, na cidade de
São Paulo.

Fonte: Il Moscone

Figura 222 - Os oitenta annos do Conde Francisco Matarazzo em oito quadros

O primeiro quadro “Aos 10 annos jogando pedrinhas...” mostra Matarazzo ainda
criança, despreocupado, brincando com um amigo e, no próximo quadro, “Aos 20, cavando a
vida...”, o seu desembarque no porto de Santos, numa das primeiras levas de ‘oriundi’, em
1881, quando tinha, na verdade, 27 anos. O quadro seguinte, “Aos 30 prosperando...”, retrata
Matarazzo em frente ao seu primeiro estabelecimento comercial, Seccos e Molhados, uma
pequena ‘venda’ que teve na cidade de Sorocaba, interior do Estado de São Paulo.
O próximo quadro, “Aos 40, arriscando...”, apresenta a fase em que transferiu seu
primeiro empreendimento, uma fábrica de banha, para a capital paulista, dando início assim às
suas atividades industriais. A seguir, “Aos 50 annos fabricando...”, fundou em São Paulo o
primeiro moinho moderno para produzir farinha de trigo e, sucessivamente, inúmeras
indústrias de diferentes gêneros.

Fonte: Il Moscone

Figura 223 - Propaganda da farinha Porta-Fortuna

Até chegar “Aos 60, enriquecendo”, quando já havia construído um complexo com
inúmeras indústrias espalhadas por todo o país, denominado Indústrias Reunidas Francesco
Matarazzo - I.R.F.M. Era o principal grupo industrial do país, embora a maioria de seus
empreendimentos estivesse concentrada na cidade de São Paulo (CENNI, 1975, p. 259).
Pela sua contribuição ao desenvolvimento e melhoria do nível da produção paulista
em vários setores, ele era aclamado como o “Príncipe da Indústria Paulista” e foi eleito o

primeiro presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que se transformou na
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP (BERTONHA, 2000, p. 15).
O últimos quadros, “Aos 70, ficando nobre” e “Aos 80, descansando”, mostram o
poder e o prestígio de Matarazzo, que foi reconhecido pela Itália como um representante
oficial de seu país no Brasil, recebendo uma coroa ao ser nomeado Conde do Reino da
Itália e sentando-se no trono como um verdadeiro rei dos industriais brasileiros e de seus
conterrâneos em São Paulo. O título foi atribuído a ele principalmente pelos serviços
prestados durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917, quando, na verdade, tinha 63 anos.
Em 1911, já havia sido agraciado com o título de comendador, pelo
reconhecimento às suas ações assistenciais dirigidas à coletividade italiana de São Paulo,
que acabavam por beneficiar a própria população paulista. Ele fazia vultuosas doações em
dinheiro para as associações representativas da comunidade italiana de São Paulo; criava
casas de saúde, parques e instituições (BERTONHA, 2000, p. 20).
Essas ações foram representadas em mais um quadrinho publicado nas páginas do
Moscone, como uma provável resposta ao questionamento levantado por Assis Chateubriand
em seu jornal, Diários Associados. O diretor foi simbolizado pela figura de um cachorro,
chamado de “Acciso Chateubriand” (Indolente Chateubriand), preso à sua casinha, que
representava a redação do jornal, com a inscrição “Jornal Idrófobo” (Jornal Raivoso).
Matarazzo aparece do lado esquerdo do quadro, apontando as suas realizações e exclamando:
Accidenti ai ciechi! (Malditos sejam os cegos!).

Fonte: Il Moscone

Figura 224 - Accidenti ai ciechi!!

Há outro quadro, inserido no texto da entrevista analisada anteriormente, no qual
estão evidenciados os empreendimentos de diversos setores que abrangiam as atividades de
Matarazzo, como fábricas de cerâmica, sabão, óleo, açúcar, velas, chapéus, tecidos, licores,
etc; emergindo simbolicamente de dentro de um vulcão em erupção (MONOCLE, 1926a).

Fonte: Il Moscone

Figura 225 - Os vários empreendimentos de Matarazzo

Nas nuvens de fumaça que saem das fendas que se abrem do vulcão foram nomeadas
mais algumas iniciativas das empresas do grande industrial, como a representação de casas
bancárias para envio das remessas dos imigrados à Itália, da rede de automóveis Fiat e o
loteamento de terrenos para venda em jardins residenciais. Tais atividades eram ainda
divulgadas por meio de propagandas de página inteira, localizadas no início ou no verso do
semanário.

Fonte: Il Moscone

Figura 226 e 227 - Publicidade da Fiat Brasileira (IRFM)

Fonte: Il Moscone

Figura 228 e 229 - Anúncios de venda de terrenos do Jardim Matarazzo

Além disso, vinham estampadas por todo o semanário várias caricaturas do conde e
de membros da sua família. Ao longo dos quatro anos que delimitados para a análise,
correspondentes ao período de 1925 a 1929, foram encontradas três capas, nas quais foram
estampadas suas caricaturas no traço de talentosos caricaturistas, como os argentinos Figueroa
e De la Peña.
A primeira delas, no entanto, publicada no terceiro número do semanário, foi feita
pelo caricaturista Ricardo Crespi, sócio de Ragognetti que, nos primeiros anos, cuidava da
administração e do trabalho gráfico do semanário. Na caricatura abaixo, assinada com a
inicial do seu nome “Erre”, ele carregou nos traços que delimitam as linhas de expressão e
rugas de Matarazzo, para realçar ainda mais sua seriedade e firmeza, enquanto fumava seu
famoso charuto pelo canto esquerdo da boca.

Fonte: Il Moscone

Figura 230 - Conte Francesco Matarazzo, por Erre (Riccardo Crespi)

Essa mesma caricatura estampou a capa do número 45, de 1926, do semanário,
provavelmente para homenageá-lo pela nomeação a Grande Cordão da Coroa da Itália, pois
foram acrescentados em frente ao seu nome o novo título e um brasão com a coroa da Itália.

Por ter prestado essa homenagem ao conde, Il Moscone recebeu um bilhete escrito
por ele, de próprio punho, como forma de agradecimento e, evidentemente, divulgou o fato no
número seguinte do semanário, vangloriando-se pelo reconhecimento obtido junto à
“principal figura da colônia italiana no Brasil” (IL CONTE..., 1926).
A caricatura abaixo, feita por Figueroa, foi publicada no semanário de número 140
de 1928; sob seu nome constam novamente os dizeres “Gran Cordone della Corona d’Italia”.
O enfoque da caricatura está no tamanho exagerado da cabeça, evidenciando que Matarazzo
era um homem de grandes idéias e realizações, um verdadeiro “capo”, que em italiano
significa cabeça ou chefe, como ele era considerado pelos seus conterrâneos. Já a ausência da
boca remete a idéia do pouco uso que ele fazia das palavas em favor do pensamento e das
ações. Essa caricatura retoma o mito que ele representava para os imigrantes no Brasil, um
verdadeiro modelo daquilo que deveria significar para os oriundi “ser italiano”.

Fonte: Il Moscone

Figura 231 - Conte Francesco Matarazzo, por Figueroa

Essa outra caricatura publicada igualmente em uma das capas do semanário, foi feita
pelo famoso artista argentino do lápis, De la Peña. Ela simboliza a figura do conde
introspectivo, elegantemente vestido, fumando seu charuto tranquilamente sobre o
conglomerado de suas indústrias. Um homem poderoso, símbolo de empreendedorismo,
erigido como uma estátua sobre um pedestal, representado por uma das chaminés das suas
várias fábricas, que compunham o complexo I.R.F.M., retratado como um ícone do esforço
produtivo regiamente recompensado.

Fonte: Il Moscone

Figura 232 - I.R.F.M., por De La Peña

Os filhos do Matarazzo, Eduardo e Francisco Junior, foram do mesmo modo
homenageados com os seguintes portrait-charges e trocadilhos nas capas dos números 33 e
47.

Fonte: Il Moscone

Figura 233 - Edoardo Matarazzo

AL CAV. EDOARDO DEI CONTI MATARAZZO
Semplice nei costumi e nel vestire
Non ti dá suggestione nè imbarazzo,
É amato, é ben voluto oltre ogni dire
Come um... flor del giardino Matarazzo... 137

Fonte: Il Moscone

Figura 234 - Francesco Matarazzo Junior
AL CONTE FRANCESCO MATARAZZO JUNIOR
“Signor Contino” devesi chiamare
L’illustre odierno nostro profilato,
“Chiquinho” chiamasi in intimitá.
Fé, in questi giorni, il suo migliore affare:
Dal cielo una bambina ha guadagnato
Diventando cosi’, anche lui, papá...138 (AL CONTE, 1926)

A mãe de Matarazzo recebeu homenagem póstuma, tendo seu retrato publicado no
semanário número 14 com a mensagem “Donna Mariangela Jovine, madre adorata del Conte
Francesco Matarazzo”139 (OMAGGIO..., 1925).

137
138
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Simples nos costumes e no vestir/Não provoca nem receio nem embaraço/É amado e querido como uma...
flor do jardim Matarazzo (Tradução nossa).
“Senhor Condezinho”, deveríamos chamar/ nosso ilustre personagem de hoje,/ “Chiquinho” chama-se na
intimidade./ Fez, nestes dias, o seu melhor negócio:/ do céu uma menina ganhou/ transformando-se assim,
também ele, em papai... (Tradução nossa).
Dona Mariangela Jovine Matarazzo, mãe adorada do Conde Matarazzo. (Tradução nossa).

Fonte: Il Moscone

Figura 235 - Mariangela Jovine Matarazzo (mãe de Matarazzo)

4.2 Comendador Giuseppe Martinelli

Fonte: Miranda, 1944

Figura 236 - Giuseppe Martinelli

Giuseppe Martinelli nasceu no dia 23 de julho de 1870 em São Donato de Luca, na
Toscana. Filho de Guglielmo Martinelli e de Maria Rosa Pardini Martinelli. Descendia de
uma família de pedreiros e de empreiteiros e trabalhava na construção civil junto com seu pai
e seus irmãos Arturo e Francesco, que eram pedreiros e mestres de obras. Cursou a Escola
Popular de Belas Artes de Luca, mas seu grande sonho era tornar-se arquiteto (HOMEM,
1982).

Fonte: San Donato, 2007

Figura 237 - San Donato Lucca

Imigrou para o Brasil em 17 de janeiro de 1888, viajou com o navio Santa Maria e
desembarcou no porto do Rio de Janeiro, o que significa que era um imigrante espontâneo que
veio para trabalhar nas cidades, pois a maioria dos imigrantes que desembarcavam em Santos
era aguardada no porto e encaminhada diretamente para as lavouras de café, passando antes
pela Hospedaria dos Imigrantes em São Paulo.
Entretanto, começou a trabalhar como mascate nas cidades das zonas cafeeiras e
mais tarde como açougueiro no Largo da Sé, até ser convidado a associar-se à firma Fratelli
Fiaccadori para abrir, em Santos, uma agência para cuidar dos trâmites alfandegários e
operações de câmbio da empresa, transformando-se em um importador e representante
comercial. A firma, cuja matriz era italiana, havia-se especializado na importação de secos e
molhados e criou filiais nas cidades de São Paulo, Buenos Aires, Nova Iorque e Triestre.
Depois de algum tempo, Martinelli desfez essa sociedade e fundou com o irmão
Francesco, o contador G. Malferrari e o comerciante Gustavo Lenci a empresa Fratelli
Martinelli. Passou a representar firmas exportadoras italianas, contando com um armazém
geral no porto do Rio de Janeiro e casas bancárias em Santos e São Paulo. Entre os principais
produtos exportados encontravam-se importantes marcas de vinhos europeus e o digestivo
Fernet-Branca, fabricado em Milão, sobre o qual Martinelli fazia esmerada propaganda
(encontradas, em grande parte, nas páginas do próprio Semanário Il Moscone).

Fonte: Il Moscone

Figura 238 - Propaganda Fernet Branca no Moscone

Martinelli teve, então, uma grande oportunidade, ao ser escolhido como
representante do Lloyd Italiano e demais companhias de navegação italianas. Em 1911,
fundou, junto com Mario de Almeida, agente de uma companhia austríaca de navegação, a
Sociedade Anônima Martinelli, após entrar no comércio exportador de café e, ao longo do
tempo, intensificou as exportações de café para a Itália, França, Holanda e para vários outros
países. Seu nome passou a figurar entre os próceres da indústria, como Rodolfo Crespi,
Francesco Matarazzo e os irmãos Puglisi-Carbone.
Seu maior êxito foi ter formado, também com Mário de Almeida, uma frota de
navios para suprir a falta de transporte acarretado pela Primeira Guerra Mundial. Com sua
própria frota, que passou de três para vinte e dois navios até 1922, tornou-se armador,
estruturando os Estaleiros Guanabara. Para facilitar as transações com o governo italiano,
Martinelli abriu em Gênova a Compagnia Comerciale Martinelli.

Fonte: Il Moscone

Figura 239 - Saturnia – “Il Paradiso del mare” (O Paraíso do mar), um dos navios de Martinelli

Martinelli desenvolveu atividades ligadas à importação, a exportação e às finanças,
construindo um verdadeiro império do qual fizeram parte ainda os Estaleiros Cruzeiro do Sul;
as Minas Carboníferas Próspera, Boa Vista, Cresciúma e Butiá, no Rio Grande do Sul; o Banco
Comercial Ítalo-Brasileiro; a Companhia Industrial e Mercantil Administrativa; as Companhias
de Navegação Butiá e Comércio e Navegação; as Salinas do Norte; o Dique Nahmayer, em
Niterói; as companhias de seguro Indenizadora e Lóide Atlântico; duas construtoras, a
Imobiliária Martinelli e a Unidos S.A., no Rio de Janeiro; além dos prédios que construiu em
São Paulo e no Rio de Janeiro, onde possuía também vários imóveis urbanos.
Martinelli faleceu no Rio de Janeiro, em 25 de novembro de 1946, deixando a viúva
Rina Cataldi Martinelli, 25 anos mais jovem que ele, o filho José Benito Mário Guilherme

Martinelli (o segundo nome Benito foi em homenagem a Mussolini) e as filhas também
legítimas, Irma Mazzotto e Georgina Martinelli Bonomi, de relacionamentos anteriores.
Sobre Giuseppe Martinelli foram escolhidos os seguintes artigos escritos por
Ragognetti: “Piccola conversazione con un grande ufficiale Martinelli”140 (MONOCLE,
1926b) e “Chiacchere in aria col grande uff. Giuseppe Martinelli”141 (MONOCLE, 1927a),
sob o pseudônimo Monocle e “Maccheroni al sugo nel grattacieli Martinelli”142
(RAGOGNETTI, 1928a), “Martinelli parla da sè”143 (RAGOGNETTI, 1929b) e “Martinelli”
(RAGOGNETTI, 1934a), que ele firmou com seu nome. Há ainda o artigo “Martinelli
intervistato per forza”144 (UNO DI NOI, 1928), que foi assinado por Uno di noi.
O artigo “Piccola conversazione con un grande ufficiale Martinelli” (MONOCLE,
1926) tem como subtítulo La segretaria particolare di Martinelli – Volere e potere –
“Toujours la même chose” – Banco di Roma ecc. ecc. – Galop finale...145. Trata-se de uma
entrevista que Giuseppe Martinelli concedeu a Ragognetti quando tinha acabado de retornar
de uma viagem à Itália, onde teve um encontro com Mussolini.
O assunto da entrevista foi o mesmo que o levou a entrevistar o conde Francesco
Matarazzo em janeiro daquele ano: o fascismo e a colônia italiana de São Paulo. Até as
perguntas foram as mesmas e mantiveram uma seqüência parecida.
A entrevista aconteceu no Esplanada Hotel em São Paulo, um dos mais requintados
e luxuosos hotéis de São Paulo da época. Ragognetti fez questão de frisar que ninguém, além
de Martinelli, poderia se dar ao luxo de hospedar-se em um hotel como aquele: “Inutile dirvi
che il grande ufficiale Giusepe Martinelli, il Beppe di venti anni fa, si trova all’Esplanada
Hotel. Appartamento di lusso. Si capisce!”146.
Giuseppe Martinelli, vinte anos atrás, era apenas o “Beppe”, mas foi um dos
imigrantes que mais prosperou no Brasil, responsável pela criação de organizações bancárias
de vulto, proprietário de minas de carvão, de estaleiros, de linhas de navegação e de edifícios
em São Paulo e no Rio de Janeiro.
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Pequena conversação com um grande oficial. (Tradução de Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).
Conversas nas alturas com o grande oficial Giuseppe Martinelli. (Tradução de Letizia Zini Antunes e
Lidiane Gualter de Lima).
Macarrão ao molho no edifício Martinelli. (Tradução Maria Sicilia Damiano).
Martinelli fala por si. (Tradução Maria Sicilia Damiano).
Martinelli entrevistado à força. (Tradução de Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).
A secretária particular de Martinelli – Querer e poder – “Toujours la même chose” – Banco de Roma etc. etc
– Galope final... (Tradução de Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).
Inútil dizer que o grande oficial Giuseppe Martinelli, o Beppe de vinte anos atrás, encontra-se no Esplanada
Hotel. Apartamento de luxo. Lógico! (Tradução de Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).

Pelo próprio título, “Piccola conversazione con un grande ufficiale Martinelli”, é
possível notar a exaltação da figura de Martinelli, considerado, assim como Matarazzo, um
grande empreendedor, bem sucedido entre os imigrantes que aqui vieram fazer a América.
Há, inclusive, uma charge, feita pelo caricaturista Gobbi, encontrada no número 129
do semanário, que reafirma o mito que existia em torno a Martinelli relacionado à ascensão do
imigrante. Ele é retratado como um dos exemplos da imigração italiana no Brasil, por ter
partido pobre da Itália, sozinho em uma pequena embarcação (uma verdadeira “barca furada”)
e construir seu patrimônio, tornando-se rico de tal forma a possuir seu próprio navio, o
Saturnia. Encontram-se, no mesmo quadro, alguns prédios ao fundo, simbolizando seu grande
feito: a construção do primeiro arranha-céu de São Paulo.

Fonte: Il Moscone

Come é venuto... ...e come é diventato.
(Como veio... ...e como ficou.)

Figura 240 - Esempii personali dell‘emigrazione italiana in Brasile - Giuseppe Martinelli
(Exemplos pessoais da imigração italiana no Brasil)

O antigo sonho de tornar-se arquiteto, ligado ao desejo de perpetuar sua imagem e
poder, levou Martinelli a construir na capital paulista o prédio que seria, na época, o primeiro
arranha-céu não só da cidade, como de toda América do Sul, segundo as pesquisas da
professora de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Maria
Cecília Naclério Homem (1982, p. 66).
Em sua dissertação de mestrado, a pesquisadora constatou que para realizar seu
ambicioso projeto Martinelli resolveu vender sua frota de navios à União (HOMEM, 1982,

p. 66). A construção do edifício teve início em 1924 e acabou em 1929, restando acabamentos
internos que continuaram a ser feitos até 1934 (HOMEM, 1982, p. 83).

Fonte: Il Moscone e Homem, 1982

Figuras 241 e 242 - Prédio Martinelli em construção

O edifício de Martinelli foi o símbolo do sucesso dos imigrantes na época,
considerado o mais alto do mundo construído em concreto armado, sendo que todo o cimento
usado na sua construção veio da Suécia e Noruega por meio da empresa importadora do
próprio Martinelli, acrescenta Maria Cecília (HOMEM, 1982, p. 69; 87).
O Martinelli foi edificado em uma das áreas mais nobres, movimentadas e elegantes
do centro da capital. O terreno situava-se entre as ruas São Bento, Líbero Badaró e avenida
São João, antiga ladeira do Açu, próximo a Praça Antonio Prado, onde havia o Palacete João
Brícola, as sedes dos jornais Correio Paulistano e A Notícia, além de conhecidas confeitarias
de luxo, como a Castelões e a Brasserie Paulista, bancos, correios, telégrafos e o requintado
comércio da rua XV de Novembro (HOMEM, 1982, p. 67).
O arquiteto húngaro William Fillinger, da Imperial e Real Escola Superior de Artes
de Viena, foi o autor dos primeiros projetos da obra, na qual chegaram a trabalhar mais de
seiscentos operários (HOMEM, 1982, p. 69; 72).
Segundo os estudos de Maria Cecília, o Martinelli impressionava não só pelas
dimensões, compreendendo uma área construída de 46.123 metros quadrados, como pela rica
ornamentação e luxuoso acabamento com o que havia de melhor na época, como: portas e

esquadrias de pinho de Riga, escadas de mármore de Carrara, paredes revestidas de
marmorite, vidros, espelhos e papéis de parede belgas, ferragens e louça sanitária inglesas,
ladrilhos alemães e modernos equipamentos, como os elevadores suiços e os telefones
automáticos (HOMEM, 1982, p. 84; 87).
O projeto da decoração das partes interna e externa do Martinelli foi desenhado por
Robert Lacombe, responsável também pelos detalhes da rica fachada, pintada em três tons de
rosa e recoberta de massa cor-de-rosa, uma mistura de vidro moído, cristal de rocha, areias
muito puras e pó-de-mica, que a faz cintilar (HOMEM, 1982, p. 84).

Fonte: Edifício..., 2007

Figuras 243 e 244 - Prédio Martinelli

A obra foi considerada uma façanha da arquitetura, representando para a cidade uma
realização urbanística notável, que testemunhava o seu processo de “verticalização”.

Fonte: Edifício..., 2007

Figura 245 e 246 - Prédio Martinelli

Nesse mesmo artigo, Ragognetti comenta que, ao subir as escadas e elevadores do
Esplanada Hotel para ir ao encontro de Martinelli no luxuoso apartamento onde estava
hospedado, teve a sensação de estar indo em direção ao Paraíso, sugerindo, assim, que
Martinelli fosse um verdadeiro deus.
No início da entrevista, Ragognetti, num jogo de palavras, compara Martinelli a São
Paulo, referindo-se à sua jovialidade, beleza e modernidade. Uma alusão indireta à
contribuição de estrangeiros, como Martinelli, para o acelerado desenvolvimento da cidade
ocorrido no início do século passado, após a chegada das primeiras levas de imigrantes.
Martinelli mi accolse con un sorriso e con una stretta di mano, molto
cordiale.
_ Sa? Lo trovo piu’ giovane e... piu’ bello...
_ Come S. Paolo, allora... Io sono veramente sorpreso... S. Paolo si sviluppa,
cresce, si fa piu’ bello, piu’ moderno, giorno per giorno, malgrado il suo
barbone bianco... Penso che fra dieci anni S. Paolo avrá “passato la perna” a
Rio de Janeiro...147

Essa referência foi complementada por um desenho feito por Renato Cataldi, no qual
Martinelli, embora sendo mais jovem, parece dar conselhos ao ancião de barbas longas, que
simboliza São Paulo. No entanto, enquanto fala, Martinelli tira o chapéu em sinal de respeito
à figura que pode representar tanto um dos quatrocentões da cidade, como um santo, pois está
trajando fraque e cartola, ao mesmo tempo em que segura seu cajado e ostenta uma aureola
sobre a cabeça. Ao fundo, encontram-se vários prédios, ícones da modernidade da cidade,
como o arranha-céu que Martinelli estava construindo.

Fonte: Il Moscone

Figura 247 - Martinelli e São Paulo, por Cataldi
147

Martinelli recebeu-me com um sorriso e um aperto de mão, muito cordial. _ Sabe? Estou achando o senhor
mais jovem e... mais bonito... _ Igual S. Paulo, então... Eu estou realmente surpreso... S. Paulo desenvolvese, cresce, fica mais bonita, mais moderna, a cada dia que passa, apesar da barba branca... Penso que dentro
de dez anos S. Paulo vai “passar a perna” no Rio de Janeiro... (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane
Gualter de Lima)

Ao ser indagado sobre a Itália e Mussolini, Martinelli conta que havia muito trabalho
ainda a ser feito por lá; no entanto, o povo não só trabalhava, mas também comia, cantava,
dançava e se divertia. Na Itália “si lavora e si mangia; si canta e si balla... Sopratutto si balla.
Si balla dapertutto e tutte le danze... L’Italia di oggi lavora: ma si diverte”148. Confessa, ainda,
que, ao ver Mussolini em seu gabinete de trabalho, ficou tão extasiado a ponto de não
conseguir mover-se, tamanha fascinação sentia pelo Duce com “i suoi occhi di fachiro che ti
inchiodano”149.

Fonte: Il Moscone

Figura 248 - I grandi colloqui

Ragognetti quis saber se Mussolini havia-lhe perguntado sobre o progresso do Brasil
e das colônias italianas, pois ele tinha sido informado a respeito, por meio do telégrafo de
Roma. Martinelli contou-lhe que Mussolini demonstrou um grande interesse em relação ao
Brasil e aos italianos e qu, ao saber da construção de seu arranha-céu, decidiu publicar
fotografias, croquis e uma síntese da conferência que tiveram no jornal Tevere de Roma.
_ Debbo comunicarle che il Duce si interessó vivamente del Brasile ed in
special modo degli italiani. Quando io gli dissi che in San Paolo si fa una
casa all’ora rimase sorpreso e quando gli mostrai il “croquis” del grattacieli
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se trabalha e se come, se canta e se dança... Acima de tudo se dança. Se dança por toda parte e todas as
danças... (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane).
[...] os seus olhos de faquir que te imobilizam. (Tradução nossa).

che sto costruendo all’Avenida S. João, volle, a viva forza, che io gli
consegnassi la fotografia per pubblicarla sul “Tevere”.150

Fonte: Il Moscone

Figura 249 - Il grande Uff. Giuseppe Martinelli il G. A. del suo grattacieli
(O grande oficial Giuseppe Martinelli o grande administrador do seu arranha-céu)

Ragognetti, então, fez uma piadinha espirituosa oferecendo-se para participar da
festa quando, provavelmente, Martinelli viesse a ser nomeado marquês, pois, como era
comum nesses casos, as grandes personalidades da colônia italiana que prestavam favores a
Mussolini recebiam, como forma de agradecimento, um título de nobreza.
É possível notar novamente referências a esse fato na capa que ilustrou o semanário
do número anterior, aquele no qual a entrevista foi publicada.

150

_ Devo comunicar-lhe que o Duce interessou-se vivamente pelo Brasil e em particular pelo italianos.
Quando eu lhe disse que em São Paulo se constrói uma casa por hora ficou surpreso e quando lhe mostrei o
“croquis” do arranha-céu que estou construindo na Avenida São João, quis, a todo custo, que lhe entregasse
a fotografia para publicá-la no “Tevere”. (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).

Al Grande Uff. Giuseppe Martinelli
_ Un ottimo italiano! – disse il Duce quando in visita andò, nel suo
paese. E’ chiaro. Tale frase si traduce: _ O Martinelli, tu sarai
marchese!
Ao Grande Oficial Martinelli.
_ Um ótimo italiano! – disse o Duce quando o recebeu na Itália. É
claro. Tal frase se traduz: _O Martinelli, você será marquês!
Fonte: Il Moscone

Figura 250 - Capa n. 75: Al grande Uff. Giuseppe Martinelli

Martinelli, no entanto, conforme observa Maria Cecília, já havia sido agraciado com
dois títulos de nobreza, como Comendador, em 1918, e como Cavaliere del Lavoro Grande
Ufficiale, em 1924, pelo rei Vittorio Emmanuele III, em recompensa aos serviços prestados e
às vultuosas doações feitas às vítimas da guerra (HOMEM, 1982, p. 62).
Em “Chiacchere in aria col grande uff. Giuseppe Martinelli” (MONOCLE, 1927a),
Ragognetti sugere que tenha tido um encontro casual com Martinelli, enquanto passava em
frente ao “maestoso, pomposo, grandioso, spettacoloso ecc”151 edifício que estava construindo
na Avenida São João.

Fonte: Il Moscone

Figuras 251 e 252 - Martinelli e seu arranha-céu
151

majestoso, pomposo, grandioso, espetacular, etc. (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de
Lima).

A crônica foi escrita na fase em que, conforme verificou Maria Cecília em sua
dissertação, o Comendador resolveu assumir a construção do edifício, devido a uma série de
contratempos nos trabalhos de fundação, que culminaram na falência da construtora
contratada. Martinelli contou com o trabalho de seu sobrinho Italo Martinelli, arquiteto
formado pelo Mackenzie, do engenheiro João Müller, do mestre de obras, Rafael Tognatti,
além de um grande número de operários de várias nacionalidades (HOMEM, 1982, p. 72).
Mesmo residindo no Rio de Janeiro, Martinelli decidiu instalar seu escritório no
próprio prédio para poder acompanhar os trabalhos de perto. Fiscalizava as obras e, às vezes,
se prontificava até mesmo a preparar o cimento, como nos velhos tempos em Luca, para
ensinar seus operários (HOMEM, 1982, p. 72).
Ragognetti, durante o encontro que o inspirou a escrever o artigo citado acima, foi
convidado a subir para conhecer o edifício. Desde os porões até o salão de festas, demonstrouse surpreso com o luxo e o requinte da construção. Impressionou-se ainda mais ao saber qual
foi o valor gasto na compra do terreno e na construção do edifício.
Cadevo di sorprese in sorprese. I “porões” bell’e pronti sono semplicemente
meravigliosi. Molte vivende chics e molti bungalow moderni non possono
vantare comodità eguali.
_ Quanto spenderá per costruire questo accidenti?
_ Pochissimo. Dodici mila contos...
_ Pucha! Ed il terreno quanto é costato?
_ Anche pochissimo. Altri dodici mila contos...
Mi afferrai ad una “viga” per non precipitare nel vuoto dal settimo piano.
_ E lei dice venti quattro mila contos come se dicesse venti quattro mila
reis...
_ Lusso da milionari...152

Outro aspecto que observou enquanto faziam a visita era a proximidade de
Martinelli aos seus operários, cumprimentava igualmente a todos e falava dos últimos
acontecimentos políticos relacionados à colônia italiana.
[...] Martinelli dava la mano a destra ed a sinistra ai capomaestri, ai maestri,
agli operai, molto “camarada” con tutti, fischiettando la “Marietta, o bella
Marietta...”
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Era uma surpresa atrás da outra. Os “porões” já prontos são simplesmente maravilhosos. Muitas mansões
chiques e muitos chalés modernos não podem ostentar tamanho conforto. [...] _ Quanto vai gastar para
construir esta coisa? _ Pouquíssimo. Doze mil contos... _ Puxa! E o terreno quanto custou? _ Pouquíssimo
também. Outros doze mil contos. Agarrei-me a uma “viga” para não precipitar do sétimo andar. _ E o
senhor diz vinte e quatro mil contos como se dissesse vinte e quatro mil réis. _ Luxo de milionários...
(Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).

[...] parlava delle cose e dei casi politici coloniali, dimostrando che come
Mussolini egli ha tempo di occuparsi e di preoccuparsi di tutto153.

Fonte: Homem, 1982

Figura 253 - Operários durante a construção do edifício

Há um outro artigo publicado durante o período no qual Martinelli começou a
enfrentar sérias dificuldades para levar adiante seu grande sonho. Sob o título “Che cos’è il
grattacieli Martinelli?”154 (CHE..., 1928) é apresentado o resultado de um referendum fictício
feito entre os principais membros da colônia italiana em relação ao que pensavam sobre o
arranha-céu Martinelli.
Muitas respostas foram elaboradas em tom de ironia, menos aquelas supostamente
dadas pelo conde Matarazzo: “Penso che il grattacieli Martinelli é un castello posto sopra la
cittá”155, e pelo Embaixador Italiano: “Io credo che un grattacieli che é un grattacieli, sia
l’ambizione elevata a religione. Quindi che parla male del grattacieli, che é un grattacieli, vale
a dire, religione dell’ambizione italiana in Brasile, non é un anti-grattacieli, ma é antiambizione italiana”156.
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Subimos. Martinelli ia apertando a mão dos mestres de obras, dos mestres, dos operários, muito “camarada”
com todos, assobiando “Marietta, oh bella Marietta...” [...] falava das coisas e dos casos políticos coloniais,
demonstrando que como Mussolini ele tem tempo para ocupar-se e preocupar-se com tudo. (Tradução
Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).
O que é o arranha-céu Martinelli?
Penso que o arranha-céu Martinelli é um castelo colocado sobre a cidade. (Tradução nossa).
Eu acredito que um arranha-céu que é um arranha-céu, seja a ambição elevada a religião. Portanto quem fala
mal do arranha-céu, que é um arranha-céu, é o mesmo que dizer, religião da ambição italiana no Brasil, não
é um ante-arranha-céu, mas é ante-ambição italiana. (Tradução nossa).

Fonte: Il Moscone

Figura 254 - Sarei felice se...
(Serei feliz se...)

Assim como na crônica citada anteriormente, também nesse referendum torna-se
evidente a intenção de enaltecer a criação de Martinelli. Trata-se de um momento delicado, de
questionamentos quanto a segurança e estabilidade do prédio, pois segundo Maria Cecília, a
construção havia sido multada e a obra embargada pela prefeitura depois que Martinelli
aumentou, sem licença oficial, vários andares na construção. No projeto inicial estavam
previstos apenas catorze andares, mas o Comendador foi acrescentando aos poucos mais
andares ao edifício, assim de catorze passou para dezoito, depois para vinte e, em seguida,
vinte e quatro (HOMEM, 1982, p. 69; 72).
Para livrarem-se das responsabilidades, os próprios engenheiros apavorados,
declararam na imprensa suas dúvidas quanto a resistência da estrutura do prédio, preparada
para suportar somente os quatorze andares previstos no projeto inicial.
A repercussão dos fatos foi tremenda, os jornais exploraram amplamente a situação
alarmando a população, que amedrontada, acreditava que poderia acontecer uma tragédia.
Diante da terrível especulação que estava acontecendo a respeito da segurança do
prédio, para provar que se tratava de uma edificação sólida, Martinelli resolveu mudar-se com
a família para o nono andar do edifício, que foi decorado luxuosamente para recebê-los
(HOMEM, 1982, p. 77).

O artigo intitulado “Maccheroni al sugo nel grattacieli Martinelli” (RAGOGNETTI,
1928a) (Macarrão ao molho no arranha-céu Martinelli) retrata ironicamente tal
acontecimento.

Fonte: Il Moscone

Figura 255 - Una montagna di tagliatelle..., por Arman

Ragognetti, que havia sido convidado para jantar com Martinelli e sua esposa Anir
no apartamento em que passaram a morar no nono andar do edificio, faz uma descrição
minuciosa do ambiente com o intuito de mostrar as boas condições de segurança em que se
encontrava o prédio e conclui que “La vita al nono piano, in un appartamento come quello di
Martinelli, nel centro della cittá, é bella...”157. Entretanto, confessa, inicialmente, com a
costumeira ironia, que estava preocupado em relação a como o jantar seria servido.
[...] la bella signora Anir volle castigarmi ed obbligarmi a mangiare seduto
su una panca, davanti un tavolino improvvisato con i resti di quello che fu un
“tapume” del grattacieli, senza forchette, senza coltelli, senza niente, infine,
volle obbligarmi a “bancare” un operaio del sor Beppe. Pazienza, monocolo
mio. Per donna Anir e per guadagnarmi il posticino nel paradiso,
mangiamoci i maccheroni con le mani... 158
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A vida ao nono andar, em um apartamento como aquele de Martinelli, no centro da cidade, é bela...
(Tradução Maria Sicilia Damiano).
[...] a bela senhora Anir quis castigar-me e obrigar-me a comer sentado num banco, diante de uma mesinha
improvisada com os restos do que foi um “tapume” do edifício, sem garfos, facas, sem nada, enfim, quis
obrigar-me a “bancar” um operário do senhor Beppe. Paciência, caro monóculo. Pela dona Anir e para
guanhar um lugarzinho no paraíso, comamos o macarrão com as mãos... (Tradução Maria Sicilia Damiano).

Ao entrar no edifício, citando versos do Inferno, Canto I da Divina Comédia de
Dante Alighieri, continua a mostrar suas apreensões, agora em relação à localização e à
segurança do elevador que deveria tomar.
Penetrai. Mormorai, paurosamente:
Nel mezzo del cammin...
mi ritrovai per una selva oscura...
Non riuscivo a prendere la via diritta per andare in quel posto; in quel
posto non in quello che voi immaginate, o perfidi lettori, ma dove
c’era l’ascensore...
[...] Vidi l’ascensore e respirai. Era un ascensore marca “barbante”,
ma era un ascensore.
_ Piano – mi raccomandai al ragazzo – perché salire é un po’ morire e
“morrer por morrer morra meu pae que é mais velho”...
Adentrei. Murmurei, amedrontado:
Nel mezzo del cammin...
mi ritrovai per una selva oscura...
Não conseguia tomar a direção certa para ir aquele lugar; não aquele
lugar que vocês, pérfidos leitores, estão imaginando, mas aonde havia
um elevador...
[...] Vi o elevador e respirei. Era um elevador de marca “barbante”,
mas era um elevador.
_ Devagar – recomendei ao rapaz – porque subir é morrer um pouco e
“morrer por morrer morra meu pai que é mais velho”...
Fonte: Il Moscone

Figura 256 - Salire è un po’ morire... (Subir é como morrer um pouco...)

Ragognetti intitulou a segunda parte do relato “Un Lembo del Paradiso” (Um pedaço
do Paraíso), fazendo novamente alusão à Divina Comédia, como se estivesse realizando uma
viagem semelhante àquela criada por Dante em sua obra, que, após sofrer as agruras da
passagem pelo Inferno, chega finalmente ao Paraíso, referindo-se ao momento de chegada ao
nono andar.
Vidi, in fondo, una bella porta.
_ Quella sará la porta del Paradiso...
[...] Passai. Ed allora passai di sorprese in sorprese. Altro che tavolino
sgrangherato! Altro che maccheroni con le mani. Altro che castigo! Altro
che panca con tre piedi!
Quello era un lembo del paradiso messo in quell’angolo del nono piano del
grattacieli per invogliare i cristiani a fare vita di santitá per guadagnarsi il
cielo!159
159

Vi, no fundo, uma bela porta. –– Aquela deve ser a porta do Paraíso... –– Continuei. [...] Entrei. E então
passei de uma surpresa à outra. Nada de mesinha escachada! Nada de macarrão com as mãos. Nada de
castigo! Nada de banco com três pernas! Aquilo era uma parte do paraíso colocada em um canto do nono
andar do edifício para estimular os cristãos a levar uma vida de santidade e ganhar o céu! (Tradução Maria
Sicilia Damiano).

Ragognetti passou, então, a descrever o interior do apartamento, destacando sua
decoração luxuosa e de bom gosto.
[...] Il salotto é una piccola meraviglia di buon gusto e di arte nel maneggiare
i colori... Quella é opera di artista...
Campeggiavano: tappeti ed era un vero trionfo di civetteria, di capriccio e di
mimoseria...
Anche nella sala da pranzo trionfano i tappeti. Un vero tempietto di finezza,
morbidezza e allegria.
In mezzo alla sala, troneggia la tavola, piccola ed elegante, rotonda e bassa.
Tutto é fatto con arte, con squisitezza, con finezza, con tatto160.

Descreveu também os anfitriãos, a senhora Anir foi comparada à Madona, vestida
“in una imponente maestosa ed elegantissima ‘toilette’ di sera”161 e o Comendador Martinelli
“sempre allegro, pronto a darti una ‘boutade’, specialista nel fare osservazioni argute, grande
mangiatore, grande parlatore e grandissimo organizzatore”162 foi comparado a um gigante,
como seu arranha-céu.

Non so perché guardando la alta, robusta, superba figura de Martinelli mi
sembrava di vederlo piú alto, piú robusto, piú superbo del suo stesso
grattacieli.
_ Vedo in lei, due giganti...
_ Due?
_ Si’. Lei ed il suo grattacieli...
Não sei por que olhando para a alta, robusta, soberba figura de Martinelli
me parecia vê-lo mais alto, mais robusto, mais soberbo que o seu próprio
arranha-céu.
_ Vejo no senhor, dois gigantes...
_ Dois?
_ Sim. O senhor e o seu arranha-céu...

Fonte: Il Moscone

Figura 257 - I due monumenti di Martinelli
(Os dois monumentos de Martinelli)
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A sala é uma pequena maravilha de bom gosto e de arte no manejo das cores... Aquela é obra de artista... _
Decididamente as senhoras hoje conhecem perfeitamente as cores... De tanto olhar para elas... Em destaque
os tapetes, e era um verdadeiro triunfo da afetação, capricho e mimo... _ Esta é a sala de jantar... Na sala de
jantar também triunfam os tapetes. Um verdadeiro templo de refinamento, harmonia e alegria. No meio da
sala, brilhava a mesa, pequena e elegante, redonda e baixa. O grande oficial Giuseppe Martinelli aparece.
Está sempre alegre, pronto para te dar uma “boutade”, especialista em fazer observações argutas, grande
comedor, falador e grandíssimo organizador. (Tradução Maria Sicilia Damiano).
[...] em um imponente majestoso e elegantíssimo vestido de gala. (Tradução Maria Sicilia Damiano).
[...] sempre alegre, pronto a te dar uma ‘boutade’, especialista em fazer observações engraçadas, grande
comilão, grande proseador e grandíssimo organizador. (Tradução Maria Sicilia Damiano).

A seguir, passou a fazer perguntas a Martinelli sobre a ocupação do edifício e a
finalização das obras. Martinelli respondeu que não faltavam pedidos para alugar as salas do
edifício; havia inclusive destacado um funcionário somente para receber e catalogar as
solicitações. Disse que pretendia ainda construir dois ‘bungalows’ na cobertura, um para si e
outro para os hóspedes e passou a explicar detalhadamente como esperava ocupar as salas do
edifício.
[...] in via Libero Badaró vo’ mettere un caffé. Il “Caffé San Giuseppe”. Bel
nome, vero? Tra via San Bento e l’Avenida São João avremo un restaurante.
C’é anche per esso il nome. Questo: “Restaurante San Bento”. Poi avremo il
grande hotel ed avrá il nome anche di San Bento...
Il cinema [...] Si chiamerá “Cinema Rosario”. Avremo, poi, il dancing. Lo
chiameró il “Gateau Rouge” [...] Vi sará anche la passeggiata che si
chiamerá degli Ambasciatori. Avremo il grande salone “Littorio”, che é il
“clon” del grattacieli. Infine ci sará anche la “Bella Vista”, vale a dire, il sito
di dove si ammire San Paolo e suoi dintorni.
[...] Ci sará reparto per la posta, per il telegrafo, per la radiografia, la
stazione del radiogrammi, telefoni automatici, acqua calda, acqua distillata,
una piscina...163

De acordo com Maria Cecília, o Prédio Martinelli teve realmente o hotel São Bento,
que havia sido criado para ser administrado pelo pintor e caricaturista Renato Cataldi,
cunhado de Martinelli. Teve também o luxuoso Cinema Rosário, além de barbearias,
restaurantes, confeitarias, cassinos, lojas e escritórios (HOMEM, 1982, p. 87).
Martinelli, durante a entrevista, respondeu ainda as críticas levantadas em relação à
cor com que pretendia pintar o prédio e explicou como deveriam ser os anúncios desses
variados tipos de empreendimentos instalados em suas dependências, comparando o edifício a
uma iluminada rua da cidade luz francesa.
[...] tutti gli annunci dovranno essere luminosi, obbedendo alla legge
dell’estetica. Tutti eguali, nei primi sette piani. Vi immaginate il grattacieli
tutto illuminato? Sará uno spettacolo veramente imponente. Non solo. Le
tabelle professionali o commerciali dovranno essere fatte con lettere di oro.
Conoscete Parigi? Si? Allora ricordatevi di rua Royale. Lettere eguale a
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[...] na rua Libero Badaró vou colocar um café. O “Café San Giuseppe”. Belo nome, verdade? Entre a rua
São Bento e a Avenida São João teremos um restaurante. Há um nome também para ele. Este: “Restaurante
San Bento”. Depois teremos o grande hotel e terá o nome também de São Bento... O cinema [...] se chamará
“Cinema Rosário”. Teremos, depois, o dancing. O chamarei Gateau Rouge [...] Terá também uma passarela
que se chamará dos Embaixadores. Teremos o grande salão Littorio, que é o clon dos arranha-céus. Enfim
terá também a Bela Vista, o mesmo que dizer, o lugar de onde se admira São Paulo e os seus arredores. Terá
setor para o correio, para o telégrafo, para a radiografia, a estação dos radiogramas, telefones automáticos,
água quente, água destilada, uma piscina... (Tradução Maria Sicilia Damiano).

quelle di questa strada parigina. Cosi’ l’oro delle lettere col rosa del colore
del grattacieli produrrá un fondo ammirevole164.

A questão levantada em relação às condições de segurança do edifício, mencionada
anteriormente, foi levada à justiça e só foi definitivamente resolvida após o confronto entre o
laudo apresentado pela comissão de engenheiros peritos, nomeada pela prefeitura e o parecer
de um grupo de especialistas em concreto armado do Rio de Janeiro, contratados pelo
Comendador (HOMEM, 1982, p. 77).
Constatou-se que a construção era segura e resistente, mas ainda assim Martinelli
“resolveu deixar de construir os dois últimos andares do Prédio do Cinema e reduzir as cargas
em ambos os blocos mediante o uso de material mais leve nas paredes...” (HOMEM, 1982,
p. 78-79).

Fonte: Homem, 1982

Figura 258 - Manchetes da Gazeta (set./out. 1928)

No entanto, Martinelli, mesmo impedido de acrescentar mais andares ao edifício,
prosseguiu a construção até chegar aos trinta andares desejados, construindo o vigésimo
quinto andar e, nos últimos cinco andares, sua mansão, em cujo terraço havia um belvedere
onde se hasteavam as bandeiras do Brasil e da Itália (HOMEM, 1982, p. 79, 80).
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[...] todos os anúncios deverão ser luminosos, obedecendo a lei da estética. Todos iguais, nos primeiros sete
andares. Imaginem o arranha-céu todo iluminado? Será um espetáculo verdadeiramente imponente. E não só
isso. As tabelas profissionais ou comerciais deverão ser feitas com letras de ouro. Conhecem Paris? Sim?
Então se lembram da Rua Royale. Letras iguais aquelas da rua parisiense. Assim o ouro das letras com o
rosa da cor do arranha-céu produzirá um fundo admirável. (Tradução Maria Sicilia Damiano).

Fonte: Homem, 1982

Figura 259 - Cobertura de Martinelli

Na entrevista “Martinelli intervistato per forza” (UNO DI NOI, 1928), o assunto
tratado dizia respeito ao desentendimento que houve entre Martinelli e seu compadre Angelo
Poci. Poci, que era, na época, proprietário do jornal Fanfulla, passou a divulgar a notícia de
que o edifício havia sido hipotecado a um banco brasileiro (HOMEM, 1982, p. 79).
Com o apoio de amigos da imprensa, Martinelli conseguiu que tudo fosse
esclarecido e continuou a esconder o fato de que havia feito sim um empréstimo, mas de um
valor ainda maior e junto à outra instituição bancária brasileira (HOMEM, 1982, p. 79).
Mas, no ano seguinte, a crise financeira o afetou gravemente e precisou novamente
recorrer a empréstimos, até mesmo junto ao governo italiano, por meio do Istituto Nazionale
di Credito per il Lavoro Italiano all’Estero (ICLE) (HOMEM, 1982, p. 87).
Sobre esse episódio foi publicado o artigo “Martinelli parla da sé” (RAGOGNETTI,
1929b), no qual Martinelli declarou não ter-se arrependido de ter construído o edifício, mas
lamentou não poder construir outros em outras cidades, até mesmo do exterior. Expôs os
motivos que o levaram a construir o edifício, deixando claro que em seus planos estava
previsto que o projeto viria a ser realmente bem-sucedido no futuro.
_ Pentito, io? Pentito di che? Di aver fatto costruire il grattacielo? Manco per

sogno! Peccato che non ne posso fare altri, altri ancora a Rio, a Buenos
Aires, a Lucca...
Ma cosa si crede lei? Che abbia costruito questo grattacielo per oggi? Niente
affatto! Io ho “sacado” sul futuro. Vedrá fra cinque, sei, sette, al massimo,
dieci anni che cosa sará San Paolo! Per esempio: ho un gran salone da the,
qui. Questo salone é quattro volte piu’ grande di quelli che hanno adesso
“Mappin Stores e Casa Alemã”.

So che il salone, non appena sará aperto al pubblico, non si riempirá
nemmeno per la metá. Ma questo adesso. Ma fra quattro o cinque anni il mio
salone da chá sará piccolo...
Compreende? Pentito io? Ma nemmeno se ci dovessi rimettere altri trenta
mila contos. Non sa che non ho mai goduto tanta salute e non mi son sentito
mai cosi’ giovane come da quando sono alla direzione dei lavori del
grattacielo? Mangio come un comm. Caldirola e mi sento agile come un
giuocatore della Pallestra...
Vede: c’é la mia signora, c’é qui donna Giuseppina che sono del mio
parere... Anch’esse come me, preferiscono vivere nel nono piano di questo
grattacielo che nel suntuoso palazzo che possiedo a Rio... Qui persino
creazione ed allevamento di galline abbiamo potuto fare... C’é, in su, su tutti
i piani, un pollaio con circa quaranta galline che ci forniscono circa trenta
uova al giorno...
Pentito io? Ma nemmeno se dovessi rimanere ancora qui altri quattro o
cinque anni... Vuol sapere una cosa: c’é, a rua Libero Badaró, un buco che...
sbuca dal mio grattacielo.
Ebbene, questo buco, che servirá per um bar e per un caffé-espresso mi fu
chiesto, per iscritto, e per esso mi furono offerti venti contos di réis di chiave
e cinque contos di réis al mese di affitto, e con un contratto garantito da un
capitalista che possiede due mila contos165.

Mas o Comendador Martinelli não contava que viesse a sofrer prejuízos ainda
maiores após as ações da Prefeitura e a campanha difamatória realizada pelo seu compadre
Poci e acabou sendo obrigado a pôr à venda seu arranha-céu. O artigo “Martinelli”
(RAGOGNETTI, 1934a), escrito por Ragognetti sob o pseudônimo Monocle, retrata esse
acontecimento.
Informati di trattative ecc. per la vendita del summenzionato “grattacielo”,
procurammo il Gr. Uff. Martinelli che gentilmente c’informó di essere infatti
in trattative della vendita suaccennata e cosí ci confermó che avrebbe dato la
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“Arrependido, eu? Arrependido de quê? De ter mandado construir o arranha-céus? Nem em sonho! Pena que
não possa fazer outros, no Rio, em Buenos Aires, Lucca... O que o senhor acha? Que eu construí este
arranha-céus para hoje? De jeito nenhum! Apostei no futuro. O sr. vai ver, daqui a cinco, seis, sete, no
máximo dez anos o que será São Paulo! Por exemplo: tenho um grande salão de chá aqui. Este salão é
quatro vezes maior do que os do “Mappin Stores e Casa Alemã”. Sei que o salão, assim que for aberto ao
público, não lotará nem pela metade. Mas isso agora. Daqui a quatro ou cinco anos o meu salão de chá
ficará pequeno... Entende? Arrependido eu? Mas nem que tivesse que colocar mais trinta mil contos. Sabe
que eu nunca tive tanta saúde e nunca me senti tão jovem como desde que comecei a dirigir as obras do
arranha-céus. Como tanto quanto um comendador Caldirola e sinto-me ágil como um jogador do Palestra...
Veja: aqui está a minha senhora e a dona Giuseppina que concordam comigo... Elas, assim como eu,
preferem viver no nono andar deste arranha-céus do que no suntuoso prédio que possuo no Rio... Aqui
pudemos fazer até criação de galinhas... Lá em cima, sobre todos os andares, há um galinheiro com cerca de
quarenta galinhas que nos fornecem cerca de trinta ovos por dia... Quer saber de uma coisa? Na rua Libero
Badaró há um buraco que... desemboca no meu arranha-céus. No entanto, por este buraco, que poderá ser
um bar, um café expresso, pediram-me, por escrito, ofereceram-me vinte contos de réis pelas chaves e cinco
contos de réis por mês de aluguel, e com um contrato garantido por um capitalista que possui dois mil
contos”... (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).

preferenza all’“ICLE”, malgrado vi siano altri interessati per quell’acquisto,
indigeni e stranieri, ed anche per somma assai maggiore166.

Segundo Ragognetti, o prédio deveria custar cinqüenta mil contos, mas, para que a
primazia dos italianos fosse mantida, Martinelli resolveu sacrificar mais da metade de sua
fortuna ao vendê-lo ao Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all’Estero
(ICLE)167, por apenas dezoito mil contos.
E acciocché il primato degli italiani, su questo punto, rimanesse inalterato, il
suo creatore ha sacrificato piu’ di buona metá della sua sostanza. Cosí il
grattacielo è rimasto col nome di battesimo, in mani italiane.
Raro esempio di pattriotismo, di sacrificio e di grandezza”.
Non so se lo storico di domani aggiungerá: “Il Governo Italiano, memore,
ec. ec. ha eretto una statua ricordo sul terrazzo centrale dell’immenso
edificio e ha conferito al Martinelli il titolo di conte o marchese”.
Non so. So, peró, che tutti i “graudos” italiani del Brasile messi insieme non
hanno fatto per l’Italia e per la collettivitá, nemmeno la metá di quello che ha
fatto Martinelli cedendo all’Icle, istituzione parastatale, per 18 mila contos, il
monumento che é costato cinquantamila!168

Mas, os verdadeiros motivos que levaram Martinelli a realizar a venda nessas
condições foram declarados por ele mesmo durante essa entrevista.
[...] invece di apprezzare i miei sforzi che riuscirono a dotare S. Paulo del
piu’ grande e piu’ bello Edificio dell’America del Sud, fui perseguitato e
danneggiato in modo da indurmi a ricevere dal Banco do Estado de São
Paulo, nell’epoca in cui era “Secretario da Fazenda” il Dott. Gordo, una
intimazione di entrare entro il termine di 8 giorni con la somma prestatami
da quell’Istituto, nell’epoca che era Direttore dello stesso il Dott. Palmieri e
Presidente dello Stato il Dott. Julio Prestes, con MINACCIA DI
ESECUZIONE, la qual cosa mi consiglió di eccettare l’offerta dell’ “ICLE”
che, per quanto assai gravosa, mi evitó la suaccennata esecuzione e da ció la
summenzionata preferenza169.
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Informados sobre as negociações etc., para a venda do citado “arranha-céus”, procuramos o Grande Oficial
Martinelli que gentilmente informou que, de fato, está em negociações para a venda, e assim informou-nos
que teria dado preferência ao ICLE, apesar de existirem outros interessados na venda, locais e estrangeiros,
e inclusive por quantias muito maiores. (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).
Instituto Nacional de Crédito para o Trabalho Italiano no Exterior.
E para que a primazia dos italianos, neste ponto, permanecesse inalterada, o seu criador sacrificou mais da
metade de sua fortuna. Assim o arranha-céu permaneceu com o nome de batismo, em mãos italianas. Raro
exemplo de patriotismo, sacrifício e grandeza. Não sei se o historiador de amanhã acrescentará: “O Governo
Italiano, reconhecedor etc, etc, ergueu uma estátua no terraço central do imenso edifício e concedeu a
Martinelli o título de conde ou marquês”. Não sei. Sei, porém, que todos os “graúdos” italianos do Brasil,
juntos, não fizeram pela Itália e pela coletividade, nem a metade do que fez Martinelli ao ceder ao Icle,
instituição paraestatal, por 18 mil contos, o monumento que custou cinqüenta mil! (Tradução Letizia Zini
Antunes e Lidiane Gualter de Lima).
[...] ao invés de apreciar os meus esforços que dotaram S. Paulo do maior e mais belo Edifício da América
do Sul, fui perseguido e prejudicado a ponto de receber do Banco do Estado de São Paulo, na época em que
o Secretário da Fazenda era o dr. Gordo, uma intimação para entregar no prazo de oito dias a soma que me
foi emprestada por aquela Instituição, na época em que o diretor era o próprio dr. Palmieri e o Presidente do
Estado era o dr. Júlio Prestes, com ameaça de execução, o que me obrigou a aceitar a oferta do ICLE que,
embora onerosa, evitou tal execução, e por esse motivo tal preferência. (Tradução Letizia Zini Antunes e
Lidiane Gualter de Lima).

Fonte: Il Moscone

Figura 260 - O prédio Martinelli e o Fanfulla (1934)

No entanto, durante a Segunda Guerra Mundial, com o rompimento das relações do
Brasil com a Itália, os bens pertencentes à Itália no Brasil foram confiscados e o Martinelli
passou a ser propriedade da União (HOMEM, 1982, p. 88).
Martinelli tentou reavê-lo em 1944, quando foi leiloado após intervenção federal,
mas não conseguiu, porque um grupo de investidores ofereceu uma quantia exorbitante para
arrematar o edifício. Seu nome foi alterado para Edifício América, embora tenham ocorrido
vários protestos, sobretudo da Sociedade Amigos da Cidade (HOMEM, 1982, p. 88).
Constando que este Condomínio pretende dar outro nome a este primeiro
monumento predial da nossa Capital, venho pedir aos meus consócios da
“Sociedade Amigos da Cidade”, que intercedam perante os componentes do
referido Consórcio para que conservem o já tradicional nome de “Prédio
Martinelli”, em homenagem ao benemérito brasileiro, naturalisado em 1935
[...] (MIRANDA, 1944).

Mas, até hoje, o prédio é chamado de Martinelli, representando para os paulistas um
marco na história da cidade e para os italianos um monumento que simboliza, de certa forma,
o sonho de ascensão que movia não somente seu grandioso idealizador, mas a maior parte
deles a imigrarem para o Brasil.
Lavoratore formidabile, intelligente, tenace, vinse tutte le battaglie,
accumulando una ingente sostanza. La sua storia se é eguale a quella di molti
altri italiani che col lavoro arricchirono e onorarono l’Italia, presenta peró un
capitolo spettacoloso e originale, che manca agli altri. Questo. Il piu’
imponente palazzo dell’America del Sud fu costruito da Martinelli e porta un
nome italiano facile e sonoro [...]170 (MONOCLE, 1934a).
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Trabalhador formidável, inteligente, tenaz, venceu todas as batalhas, acumulando notável riqueza. A sua
história, se é igual à de muitos outros italianos que com o trabalho enriqueceram e honraram a Itália,
apresenta porém um capítulo espetacular e original, que falta aos outros. Este. O mais imponente edifício da
América do Sul, construído por Martinelli e que leva um nome italiano fácil e sonoro [...]. (Tradução Maria
Sicilia Damiano).

4.3 Coronel Geremia Lunardelli

Fonte: Bernardi, 1997

Figura 261 - Geremia Lunardelli

Em 1886, Geremia Lunardelli171 (BERNARDI, 1997), com apenas um ano de idade,
emigrou para o Brasil nos braços dos seus jovens pais camponeses, Nicolò, de 25 anos, e
Luigia Lunardelli, de 22 anos. Seu pai morreu depois de alguns anos e sua mãe, ainda muito
jovem, casou-se novamente.
Nasceu em uma cidade da região vêneta, na província de Treviso, chamada
Fossabiùba di Mansuè, onde os Lunardelli trabalhavam a terra por gerações. Também o
pequeno Geremia tinha no sangue esta ligação com a terra e, ainda menino, já trabalhava nas
fazendas do interior de São Paulo, sendo a primeira delas a Fazenda Dumont de propriedade
de Rodolfo Miranda, em Sertãozinho.
Foi colono também por dez anos em fazendas do norte do Estado do Paraná,
pertencentes à cidade de Cornélio Procópio. Nas horas de folga, criava seus próprios animais
para a venda e, com muito sacrifício e economia, conseguiu comprar uma pequena
propriedade com uma plantação de café. Rapidamente foi ampliando sua área cafeeira além
dos confins do Estado de São Paulo e aos trinta anos, o filho de camponeses que aprendeu a
ler e a escrever sozinho, transformou-se no maior produtor e comerciante de café do mundo.
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Lunardelli faleceu no dia 09 de maio de 1962, deixando a viúva Albina Furlanetto Lunardelli, noves filhos e
dezenas de netos.

Chegou a possuir, nos anos cinqüenta, quatorze milhões de pés de café, onze mil e
quinhentos hectares de terras com o cultivo de algodão, outros 25.375 hectares de forragem, 5
mil hectares com a cultura da cana de açúcar, uma usina capaz de produzir trinta mil sacos de
açúcar ao ano e ainda trinta mil cabeças de gado.
Admirador da arte e da cultura, contribuiu para o nascimento do Museu de Belas
Artes de São Paulo, fazendo doações em dinheiro e em esplêndidas obras de arte, como
esculturas de Rodin, pinturas de Goya, Velasquez, Renoir e Rembrandt.
Ajudou também na construção de uma sede própria para abrigar o acervo coletado
por Plínio Travassos dos Santos sobre o ciclo do café na região de Ribeirão Preto, que estava
instalado desde janeiro de 1955 em salas e parte da varanda do Museu Histórico da cidade.
O Museu do Café que preserva a história do ‘ouro verde’, foi inaugurado em janeiro
de 1957 e recebeu o nome de Museu Francisco Schmidt em homenagem ao imigrante alemão
Francisco Schmidt, considerado, como Lunardelli, um dos maiores produtores de café da
região172. Schimidt foi também um dos últimos proprietários da antiga Fazenda Monte Alegre
onde está sediado o museu, hoje pertencente ao Campus da USP, tombado pelo município e
pelo Condephaat.

Fonte: Pontos..., 2007

Figuras 262, 263 e 264 - Museu Francisco Schmidt

Independente da sua enorme riqueza não mostrava soberba, rejeitou por duas vezes a
atribuição de títulos de nobreza. Em 1928, o rei da Itália quis lhe oferecer o título de conde
pelos seus méritos de grande trabalhador e sustentador da cultura italiana no Brasil. Em 1946
a Santa Sede, pretendia conferir-lhe o título de marques pelo espírito de caridade que sempre
demonstrou em relação aos necessitados, mas em ambos os casos Lunardelli recusou,
relembrando sua origem modesta.
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Lunardelli e os demais cafeicultores considerados reis do café foram homenageados por meio de estátuas de
gesso.

Se o conde Francesco Matarazzo era considerado o “rei dos industriais”, o coronel
Geremia Lunardelli, com suas gigantescas plantações de café, era aclamado “rei dos
agricultores” pela coletividade italiana de São Paulo e interior e, assim como ele, representava
um grande mito.

Fonte: Il Moscone

Figura 265 - Il coronel Geremia Lunardelli (L’uomo del giorno)

Por isso, nos textos destacados para análise dessa personagem, “Amaro senza seltz
su la partenza del compadre Lunardelli”173 (MONOCLE, 1927b), “Col rè del caffé attraverso i
suoi domini – Parte 1, 2 e 3”174 (RAGOGNETTI, 1928b,c,d), “In casa Lunardelli”175
(RAGOGNETTI, 1928e) e “O último pioneiro: Geremia Lunardelli” (O ÚLTIMO..., 1959),
sua figura é exaltada com orgulho por pertencer a etnia italiana e passa a servir como exemplo
para o reconhecimento e reforço da identidade italiana além dos confins da pátria italiana.

173
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Aperitivo sem seltz na partida do compadre Lunardelli. (Tradução Maria Sicilia Damiano).
Com o rei do café através dos seus domínios. (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).
Na casa dos Lunardelli. (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).

A GEREMIA LUNARDELLI:
Da distante Olympia veio até nós e nos conquistou com a
sua bondade. Se lá pensava só nos seus negócios, aqui é
campião da italianidade. Tem um único título – americano
– é Rei. É Rei – naturalmente – do café.

Fonte: Il Moscone

Figura 266 - Capa n. 44: Geremia Lunardelli

Assim como Matarazzo e Martinelli, Lunardelli fazia parte do grupo social
composto pela burguesia italiana que controlava parte substancial da economia paulista e
brasileira no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. E ele também, como a
maioria dos componentes desse grupo, mantinha fortes ligações com o fascismo italiano. Seu
dinheiro e prestígio, como dos ricos industriais italianos de São Paulo, ajudou a propagar o
fascismo na capital.
Lunardelli simbolizava, sem dúvida, o sonho de redenção do imigrante através do
trabalho, pois veio para o Brasil sem recursos para começar seus negócios. Foi trabalhando,
inclusive nas horas de descanso, e fazendo economia que conseguiu aos poucos dar início aos
seus empreendimentos no ramo da agricultura cafeeira.
A Lunardelli, portanto, é possível ser atribuído o mito de ascensão social à custa do
próprio trabalho, pois era um imigrante pobre que com esforço, inteligência e dedicação ao
trabalho se tornou rico e poderoso.

Matarazzo, Gamba, Crespi hanno le loro industrie da mostrare; Martinelli
ora ha il suo grattacieli e Lunardelli che fa degna corona a questi italiani
creatisi una invidiabile posizione dal nulla, ha le sue fazendas...176
(RAGOGNETTI, 1928c)

Ragognetti por meio das suas crônicas procurou trazer à tona aspectos da vida de
Lunardelli e das suas grandes realizações, buscando reforçar as características desse imigrante
que havia se transformado em um verdadeiro mito no interior da grande coletividade italiana
de São Paulo.
A primeira delas, Amaro senza seltz su la partenza del compadre Lunardelli177
(MONOCLE, 1927b), traz uma entrevista que Ragognetti fez ao coronel Lunardelli antes da
sua viagem para a Itália para tratar de assuntos particulares e negócios bancários, atendendo a
um seu chamado telefônico.
“_ Moscone”?
_ Sì. E lì?
_ Lunardelli.
_ Il coronel e compadre Lunardelli?
_ Perfettamente. Venga qui, in casa mia. Ho da parlarle.
Filammo. Il compadre Lunardelli, qui, al “Moscone”, “manda e não
pede”...178

Fica evidente desde o início da entrevista que Ragognetti fazia questão de deixar
claro para os seus leitores, sobretudo por meio da expressão ‘manda e não pede’, a
subserviência do jornal ao Coronel Lunardelli, provavelmente um dos seus mantenedores,
para demonstrar perante seu público e a imprensa italiana concorrente seu prestígio junto a
essa personalidade de destaque.
O entusiasmo diante da figura de Lunardelli continua a seguir, “Geremia Lunardelli
piu’ giovane e piu’... bello – se é possibile – di sempre [...]”179, assim como na descrição de
sua mansão, um palacete na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, “Villa Lunardelli riposava:
oasi di tranquillitá, di delizia, di conforto, di aria pura...”180, e intensifica-se ainda mais no
final do texto, no momento da sua partida para a Itália, ao tomar o trem na Estação da Luz.
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Matarazzo, Gamba, Crespi têm suas indústrias para mostrar; Martinelli agora tem seu arranha-céu e
Lunardelli, digna coroação desses italianos que criaram do nada sua invejável posição, tem suas fazendas.
(Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).
Aperitivo sem seltz na partida do compadre Lunardelli. (Tradução Maria Sicilia Damiano).
_ “Moscone”? _ Sim. Alô? _ Lunardelli. _ O coronel e o compadre Lunardelli? _ Perfeitamente. Venha até
aqui, na minha casa. Tenho que falar com o senhor. Corremos. O compadre Lunardelli, aqui, no “Moscone”,
“manda e não pede”... (Tradução Maria Sicilia Damiano).
Geremia Lunardelli mais jovem e mais ....belo – se é possível – do que sempre [...]. (Tradução Maria Sicilia
Damiano).
A mansão Lunardelli descansava: oásis de tranqüilidade, delícia, conforto, ar puro... (Tradução Maria Sicilia
Damiano)

Alla stazione della Luce il treno speciale, organizzato dal Lloyd Sabaudo,
speciale pei passeggieri del “Conte Verde”, fremeva...
Molta gente raccolta attorno al compadre Lunardelli; molti fiori (fiori
muliebri e fiori naturali); il gigante Secondo Sartori correva di qua e di lá,
“bancando” la... “nurse” di Lunardelli. Madame Lunardelli, con le lagrime
agli occhi, sorrideva...181

Fonte: Il Moscone

Figura 267 - A partida de Lunardelli na Estação da Luz

Quando Lunardelli descreve o roteiro traçado para a sua viagem, com uma parada
prevista na cidade de Roma, Ragognetti imediatamente pergunta a ele se pretende encontrarse com Mussolini, com o intuito de enfatizar sua ligação com o fascismo e seu prestígio junto
a autoridade máxima que representava o regime na Itália.
Mesmo a resposta sendo negativa, Ragognetti aproveita a oportunidade para
referir-se às autoridades e personalidades da colônia italiana de São Paulo envolvidas com o
fascismo, como por exemplo, o comendador Osvaldo Riso182, “presidente da Cinzano
Vermouth Company e importante líder do fascismo no Brasil no início dos anos 40”
(BERTONHA, 1999, p. 59).
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Na estação da Luz, o trem especial organizado pelo Lloyd Sabaudo, para os passageiros do “Conde Verde”,
fervilhava... Muita gente reunida ao redor do compadre Lunardelli; muitas flores (flores femininas e flores
naturais); o gigante Secondo Sartori corria de lá para cá, “ bancando” a... “babá” de Lunardelli. Madame
Lunardelli, com lágrimas nos olhos, sorria... (Tradução Maria Sicilia Damiano).
Sobre o comendador há, inclusive, o artigo “Osvaldo Riso, um perfeito gentleman, que dá lições a todos de
‘savoir vivre’...”. Moscardo, São Paulo, anno 33, n. 1353, 25 jan. 1961, p. 3.

Fonte: Il Moscone

Figura 268 - Osvaldo Riso e a sua leitura predileta, por Vale

Sob o título Col rè del caffé attraverso i suoi domini”183 (RAGOGNETTI,
1928b,c,d), Ragognetti divide em três partes os relatos das viagens que fez junto ao coronel
Geremia Lunardelli, em visita às suas produtivas e gigantescas fazendas de café Nata, Gema,
Recreio e Pau d’Alho, espalhadas pelo interior do Estado de São Paulo.
Dirigindo-se ao vagão do trem que os conduziria a Bebedouro, a cidade mais
próxima a primeira fazenda a ser visitada, Ragognetti, procurou ressaltar o quanto Lunardelli
era reverenciado pelas pessoas do interior do Estado, mostrando-se surpreso ao ver seu
companheiro de viagem ser assediado e adulado por todos que cruzavam pelo caminho, sendo
chamado de Coronel ou pela alcunha de Rei do Café. Evidenciou ainda o quanto Lunardelli
era afável, alegre e benévolo a todos, distribuindo sorrisos, favores e até mesmo dinheiro.
Non appena lascia San Paolo, alla stazione della Luce, col notturno e col diurno,
il compadre Geremia Lunardelli diventa improvvisamente un altro. Diventa il
“coronel”. “Coronel” di qua; “coronel” di là, é una vera tortura per coluì cha fa
il suo compagno di viaggio vederlo circondato, ossequiato, ricercato, trastullato,
adulato da tutti...
_ Quello, vedi, è il Re del caffè...
Lunardelli non appena lascia San Paolo cambia nome. Non si chama più
Geremia Lunardelli, ma il Re del caffé...
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Com o rei do café através dos seus domínios. (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).

E lui, buono, sorridente, accondiscendente, offre una sigaretta ed un sorriso a
tutti e con tutti chiacchiera, discute, dà opinioni, sentenze, favori, consigli e –
manco a dirlo - anche soldi...184. (RAGOGNETTI, 1928b).

Ao entrarem na cabine do trem, Ragognetti para reforçar ainda mais a importância
de Lunardelli diante da sociedade da região, assinala quem eram as pessoas que costumavam
abordá-lo e quais assuntos eram tratados durante esses encontros casuais, “Lunardelli é subito
circondato da un gruppo di “fazendeiros” e di politici che parlano di caffé, di prezzi, del
presidente della Repubblica, del dott... Julio Prestes, [...]”185 (RAGOGNETTI, 1928b).
O mesmo acontece ao chegarem à cidade de Olímpia, onde Lunardelli é recebido com
grande festa por uma verdadeira caravana de amigos e também por pessoas interessadas em seu
dinheiro. É o caso do vigário que lhe pede uma doação para a construção da igreja local.
L'arrivo di Lunardelli costuisce un avvenimento sociale ad Olympia.
Lunardelli non ci appartiene piú, appartiene alla vera folla di amici di
Olympia che gli vogliono bene e lo festeggiano e lo abbracciano e se lo
trastullano... Escono fuori “piadas” per tutti i gusti...
Non appena egli arriva a Olympia, riceve inappuntabilmente la tradizionale
“facada”.
Eccoti il vigario ed il pubblico ministero che gli domandano di sottoscrivere
qualche cosa in favore della costruzione della chiesa.
E Lunardelli sottoscrive “grosso”...
_ Vedi! – mi fa. _ Io do volentieri per la grandezza ed il progresso di
Olympia. Olympia mi diede molto. E' giusto che io dia qualche cosa ad
Olympia!186. (RAGOGNETTI, 1928d).
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Assim que deixa São Paulo, na estação da Luz, com o trem noturno e diurno, o compadre Geremia Lunardelli
torna-se de repente uma outra pessoa. Torna-se o “coronel”. “Coronel” daqui; “coronel” daí, é uma verdadeira
tortura para quem é seu companheiro de viagem vê-lo rodeado, cumprimentado, procurado, agradado, bajulado
por todos... - Aquele, sabe, é o Rei do café... Lunardelli assim que deixa São Paulo muda de nome. Não se
chama mais Geremia Lunardelli, mas o rei do café... E ele, bondoso, sorridente, complacente, oferece um
cigarro e um sorriso a todos e com todos conversa, discute, dá opiniões, sentenças, favores, conselhos e –
acreditem – até dinheiro... (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).
Lunardelli logo foi rodeado por um grupo de “fazendeiros” e políticos que falam de café, de preços, do
presidente da República, do doutor... Júlio Prestes, [...] (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de
Lima).
A chegada de Lunardelli constitui um acontecimento social em Olympia, Lunardelli não nos pertence mais,
pertence à verdadeira multidão de amigos de Olympia que o amam, lhe fazem festa e o abraçam e o
divertem... Contam-se “piadas” para todos os gostos... Assim que ele chega a Olympia, recebe
infalivelmente a tradicional “facada”. Chegam o vigário e o promotor que lhe pedem para subscrever
alguma coisa em favor da construção da igreja. E Lunardelli subscreve “graúdo”... – Sabe! – me diz – Eu
dou com prazer para a grandeza e o progresso de Olympia. Olympia me deu muito. É justo que eu dê
alguma coisa para Olympia. (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).

Fonte: Il Moscone

Figura 269 - Le precauzioni non sono mai troppe
(As precauções nunca não são demais)

Ragognetti descreve o itinerário completo da viagem, desde a partida de trêm na
Estação da Luz em São Paulo em direção à Bebedouro, até o percurso transcorrido de carro
para chegar nas cidades de Olímpia e Catanduva, passando pelas quatro grandes fazendas de
Lunardelli: Nata e Gema, em Luiz Barreto, Recreio e Pau d’Alho, em Olímpia, e, a seguir,
pelas fazendas que possuía em sociedade com o irmão caçula Riccardo Lunardelli, na região
de Catanduva.
Durante o trajeto, Ragognetti exalta o valor das terras da região cafeeira, nas quais
Lunardelli tanto trabalhou para tornar-se um grande fazendeiro até atingir o status de Rei do
Café, ganhando prestígio e fama junto à comunidade italiana do interior e da capital paulista e
na própria Itália.
Intanto, sfilano, davanti a noi, gli eserciti delle piante di caffé. Siamo in
piena zona di “fazendas” e Lunardelli aspira, a pieni bocconi, l’aria pura e
fresca della terra che lo vide lavorare, lottare, prosperare, arricchire e dargli
la corona del Re del caffè187 (RAGOGNETTI, 1928b).
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Enquanto isso desfilam, a nossa frente, os exércitos das plantas de café. Estamos em plena zona de
“fazendas” e Lunardelli respira, enchendo os pulmões do ar puro e fresco da terra que o viu trabalhar, lutar,
prosperar, enriquecer e oferecer-lhe a coroa de Rei do café. (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane
Gualter de Lima).

L’auto continua a farci ballare, a forza, il “charleston”

Fonte: Il Moscone

Figuras 270 e 271 - Lunardelli e Ragognetti em direção às fazendas

Começaram a visita pela fazenda Nata, após uma longa viagem partindo com o trem
noturno de São Paulo até Rincão e, em seguida Bebedouro, “una cittadina dell’interno e come
tutte le sue congeneri ha la sua classica piazza, il suo classico ‘correto’ e la sua classica
chiesa”188 (RAGOGNETTI, 1928b).
De Bebedouro seguiram em automóvel por estradas lamacentas que passavam por
Monte Azul e pela Estação Luiz Barreto. Nesse ponto do relato Ragognetti procura exaltar o
vigor físico de Lunardelli, comparando-o até mesmo à Mussolini, que representava para os
fascistas o grande símbolo de energia e força, atributos que faziam parte da ideologia fascista.
Enquanto Ragognetti, cansado e abatido, reclamava das más condições das estradas
e dos meios de transporte, comparando ironicamente a viagem de carro pelas irregulares
estradas de terra do trajeto transcorrido às danças de San Vito e o charleston. Lunardelli,
habituado a realizar essa viagem mensalmente, suportava todas as dificuldades durante o
percurso sem se lamentar. Radiante e bem disposto, afirmava, com convicção, que ninguém
aguentaria fazer o mesmo, nem mesmo Mussolini, por isso havia se transformado no grande
homem que era.
L’automobile fila. Ed incomincia per noi la danza di San Vito...
_ Mi dicono che io dovrei frequentare un Istituto di Bellezza e sottopormi a
certi violenti massaggi per dimagrire... Credo che con un paio di ore di
automobile in queste contrade, dopo un mese diventerei magro come il conte
Matarazzo...
_ Altro che! E qui, caro mio, si balla anche il charleston...
Ci assicuriamo, con le mani, nei ferri dell’automobile, onde evitare lo
spaccamento della propria testa o qualche capitombolo coi movimenti
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“[...] uma cidadezinha do interior e como todas as suas congêneres tem a clássica praça, o clássico “coreto”
e a clássica igreja. (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).

violentissimi dell’automobile che discende valli pericolosissime e sale
colline vere bocche di inferno...189. (RAGOGNETTI, 1928b).

Ragognetti ao escrever seu texto, procura identificar-se ao público leitor,
composto, sobretudo, pelos membros da elite da colônia italiana paulista e autoridades
italianas que viviam em São Paulo ou mesmo na Itália. Tal afirmação pode ser melhor
evidenciada quando Ragognetti, impressionado ao ver pela primeira vez as grandes extensões
das plantações de café da fazenda de Lunardelli, acredita, que como ele, também as
autoridades representativas do governo italiano no Brasil pensavam ter nas fazendas
brasileiras um pequeno número da planta em meio a outras culturas e criações de animais.
A “Nata”, finalmente, ebbi il piacere e l'onore di conoscere personalmente
una fazenda.
Della fazenda io avevo una idea completamente diversa.
Credevo che la fazenda avesse al massimo un centinaio di piante di caffé e
molte frutta, molte piante di banane, di riso, di fagiuoli, di patate, e molti
capretti, molte galline e molti porci...
E quest'idea, a mia consolazione, non deve essere solamente mia; molti
ambasciatori, molti fiduciari dell “Icle” debbono averla, come io l'avevo
prima...
La fazenda, nella sua cruda ed assoluta realtá, é un'altra cosa, un altro paio di
maniche...
Quando, a titolo di curiositá, io chiesi all'amministratore del compadre
Lunardelli, il signor Alessandro Casali, quante piante io vedevo, egli mi
rispose:
_ Circa quattrocento mila... io rimasi di stucco e piú di stucco ancora,
quando egli soggiunse:
_ E questa é la fazenda piú piccola che possiede il coronel Lunardelli.
Accidenti! 190 (RAGOGNETTI, 1928c).
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O carro corre. E começa para nós a dança de São Vito. – Dizem que eu deveria freqüentar um Instituto de
Beleza e submeter-me a certas massagens violentas para emagrecer... acho que com poucas horas de
automóvel nestas paragens após um mês ficaria magro como o conde Matarazzo... – Sem dúvida! E aqui,
meu caro, se dança também o charleston... Seguramos com as mãos nos ferros do carro para evitar de
arrebentar a cabeça ou algum tombo por causa dos movimentos violentíssimos do carro que desce
perigosíssimos vales e sobe colinas verdadeiras bocas do inferno... (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane
Gualter de Lima).
A “Nata”, finalmente, tive o prazer e a honra de conhecer pessoalmente uma fazenda. Da fazenda eu tinha
uma idéia completamente diferente. Achava que a fazenda tivesse no máximo uns cem pés de café e muita
fruta, muitas plantas de banana, de arroz, feijão, batatas, e muitos porcos... Esta idéia, para o meu consolo,
não deve ser somente minha; muitos embaixadores, muitos enviados do “Icle” devem tê-la como eu a tinha
antes... A fazenda, na sua crua e absoluta realidade, é uma outra coisa, é outra conversa... Quando por
curiosidade, perguntei ao administrador do compadre Lunardelli, o senhor Alessandro Casali, quantas
plantas eu estava vendo, ele me respondeu: – Cerca de quatrocentas mil... eu fiquei pasmo e mais pasmo
ainda quando ele acrescentou: – E esta é a menor fazenda que o coronel Lunardelli possui. Caramba!
(Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).

Permaneceram apenas meia hora na fazenda Nata, a seguir, deram continuidade à
viagem partindo em direção à fazenda Gema, onde passaram a noite para, no dia seguinte,
iniciarem a visita às plantações de café, que novamente encantaram Ragognetti.
Vidi, ad un tratto, una conca verde. Attorno a noi saliva un esercito di piante
di caffé. Uno spettacolo magnifico e superbo. Ricordai, senza accorgemene,
il famoso “silenzio verde” di Carducci e guardai estasiato. Io, Lunardelli, lo
chauffeur e perfino la... automobile – ormai ferma – guardavamo quelle file
interminabili di piante di caffé, bene inquadrate, ottimamente aggiustate
come soldati in riviste militari.
Macchinalmente mormorai il ritornello di una canzonetta che formava la mia
delizia nelle chiare e gioconde chiassate della mia fortunatamente non
lontana infanzia.
_ Marcia soldado, cabeça de papel...
Ed ogni pianta di caffé, da lontano, cosi', da dentro la conca, mi sembrava un
soldato, disciplinato e composto.
Penetrammo, lentamente nei viali delle piante. Ora guardavo con curiositá le
sue verdi e chiare foglie, i suoi robusti e superbi fusti ed i suoi rossi e
rigogliesi frutti...
[...] Lo spettacolo continuava ad essere troppo attraente.
Il bel verde delle piante era un magnifico contrasto tra l’azzurro del cielo ed
il rosso della terra.
Un vero paradiso di verde. Vedevo dapertutto piante, piante, piante e piante,
ben curate, ben cresciute, ben disposte; disposte con arte e con sapienza; da
veri competenti; da gente che é nata nella e per l’agricoltura.
Una era migliore dell’altra e tutte conservavano le sue caratteristiche di
possante vitalitá: caratteristiche queste che danno uno stile alle piante delle
fazendas lunardelliane e le rendono le migliori e le più produttive dello
Stato. Non per nulla si parla con vera venerazione e con profondo rispetto
delle fazendas del comprade. Per giustificare la fama acquisita e per farsi una
vaga idea di ció che é veramente il patrimonio fantastico di Lunardelli
bisogna recarsi nelle sue fazendas191. (RAGOGNETTI, 1928c).
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Vi, de repente, um vale verde. À nossa volta subia um exército de pés de café. Um espetáculo magnífico e
soberbo. Lembrei sem perceber, o famoso “silêncio verde” de Carducci e olhei extasiado. Eu, Lunardelli, o
motorista e até o... carro – agora parado – ficamos olhando aquelas fileiras intermináveis de pés de café,
bem alinhadas, muito bem dispostas como soldados em revista militar. Automaticamente sussurrei o refrão
de uma música que me deliciava nas claras e alegres pândegas da minha felizmente não distante infância. –
Marcha soldado, cabeça de papel... E cada pé de café, de longe, assim, dentro do vale parecia-me um
soldado, disciplinado e composto. Penetramos, lentamente, nas avenidas entre os pés de café. Agora eu
olhava com curiosidade as suas folhas verdes e claras, os seus caules robustos e soberbos e os seus frutos
vermelhos e viçosos... [...] O espetáculo continuava a ser muito atraente. O belo verde das plantas era um
contraste magnífico entre o azul do céu e o vermelho da terra. Um verdadeiro paraíso de verde. Ao meu
redor, só via plantas, plantas, plantas e plantas, bem cuidadas, bem desenvolvidas, bem alinhadas; alinhadas
com arte e com sabedoria; de pessoas competentes; pessoas nascidas na e para a agricultura. Uma era
melhor do que a outra e todas conservavam suas características de pujante vitalidade: características essas
que dão um estilo às plantas das fazendas lunardellianas e as tornam as melhores e as mais produtivas do
Estado. Não é à toa que se fala com verdadeira veneração e com o mais profundo respeito das fazendas do
compadre. Para justificar a fama adquirida e para ter uma idéia vaga daquilo que realmente é o patrimônio
fantástico de Lunardelli é necessário visitar suas fazendas. (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter
de Lima).

... non vedo che battaglioni di 12$000...

... mi sembrava di essere piu’ ricco di adesso...

Fonte: Il Moscone

Figuras 272 e 273 - As plantações de café de Lunardelli

Ragognetti que se mostrava extasiado diante a imensidão das plantações de café de
Lunardelli, após vivenciar o silêncio e a paz de uma noite na fazenda, repousando em uma
poltrona sob o luar, dizia com fina ironia, para atingir certos “figurões” da colônia, entender o
motivo pelo qual Lunardelli não se preocupava em receber títulos de nobreza como seus
conterrâneos, bastando-lhe a comenda de coronel.
Lavati, puliti, rinfocilati, beati cominciammo a sentire la bellezza di una
notte in fazenda.
Lunardelli, tutto di bianco vestito, senza il solino, con un largo e leggero
fazzoletto di seta, anche bianco, al collo – il suo abito di fazenda – si stese
dentro la “rete” – che é la poltrona delle campagne brasiliane – e mi invitó a
prendere posto in una poltrona di vimini.
La notte era calma. La fazenda, giá da un paio di ore, dormiva
tranquillamente. Tutto era silenzio e pace. Non si udiva che la serenata dei
grilli e lo svolazzare di qualche insetto nottivago.
La signorina Ataly ci porta una fumante tazza di caffé.
Non avevo voglia né di parlare né di far parlare il compadre. Avevo voglia di
concentrarmi e sentire tutta la malia di quella notte di fazenda. La signorina
Ataly e la professoressa Silvandira, desiderose di perdesi nella fazenda si
allontanarono, a braccetto, verso la pianura della conca verde delle piante di
caffé...
_ Vedi – fece Lunardelli. _ Per me, questa é la vita. Se io dovessi
transcorrere tutta la mia esistenza a Parigi o a Roma, io morirei di
“saudade”... Ho bisogno di respirare quest'aria, una volta al mese, per lo
meno... E se il destino mi obbligasse a ritornare a vivere in fazenda, io ci
ritornerei volentieri...
_ Adesso capisco perché lei, compadre, non corre addietro ai titoli ed alle
decorazioni come fanno molti dei nostri “graudos” coloniali...
Questo non é un lavoro da commendatore; é un lavoro da generale...
La luna, in fondo al cielo, rideva senza saper perché.192. (RAGOGNETTI,
1928c).
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Lavados, limpos, jantados, satisfeitos começamos a sentir a beleza de uma noite na fazenda. Lunardelli
vestido inteirinho de branco, sem colarinho, com um lenço de seda largo e leve, também branco, no pescoço

Fonte: Il Moscone

Figura 271 - La malia della notte di fazenda...

No dia seguinte, à tarde seguiram viagem, passando rapidamente pelas fazendas
Recreio e Pau d’Alho, a primeira fazenda comprada por Lunardelli, onde morou por três anos
com a família. Ragognetti não deixa de relatar esse episódio com o intuito de salientar as
realizações de Lunardelli.
A “Pau d'Alho” notai che Lunardelli guardava tutto con profonda “saudade”
ed un velo di commozione dondolava nei suoi occhi.
_ Che é successo, compadre?
_ Vedi? Questa é stata la prima fazenda che ho comprato. Possedevo
solamente sessata mila piante di caffè ed allora io mi sentivo piú ricco di
adesso! Quando acquistai questa fazenda mi sembrava di aver conquistato il
mondo. Qui, in questa casa, vi abitai, con la mia famiglia, circa tre anni...
Come il tempo corre!
Lunardelli divenne improvvisamente sentimentale [...]
_ Qui, in fondo, dove c'era, al mio tempo, un “pomar” coi fiocchi, si riuniva
il fior fiore della politica, della societá di Olympia e si facevano banchetti
all'aria libera e si ballava anche193. (RAGOGNETTI, 1928d).
– sua roupa de fazenda – deitou na “rede” – que é a poltrona da zona rural brasileira e convidou-me a sentar
numa poltrona de vime. A noite estava calma. A fazenda, há mais de duas horas, dormia tranqüilamente.
Tudo era silêncio e paz. Só se ouvia o canto dos grilos e o vôo de alguns insetos noturnos. A senhorita Ataly
nos traz uma fumegante xícara de café. Eu não tinha vontade nem de falar e nem de fazer o compadre falar.
Tinha vontade de concentrar-me e aproveitar todo o fascínio daquela noite de fazenda. A senhorita Ataly e a
professora Silvandira desejando perder-se na fazenda afastaram-se de braços dados em direção à planície do
vale verde dos pés de café. _ Sabe – falou Lunardelli. _ Para mim esta é a vida. Se eu tivesse de transcorrer
toda a minha existência em Paris ou em Roma, morreria de “saudade”... Preciso respirar este ar uma vez por
mês, pelo menos... E se o destino me obrigasse a voltar a viver na fazenda, eu voltaria de bom grado... _
Agora entendo porque o senhor, compadre, não corre atrás dos títulos e das honorificências como fazem
muitos dos nossos “graúdos” coloniais... Este não é um trabalho de comendador; é um trabalho de general.
A lua lá no céu ria sem saber por que... (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).
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_ O que aconteceu, compadre? _ Está vendo? Esta foi a primeira fazenda que eu comprei. Eu possuía
somente sessenta mil pés de café e então sentia-me mais rico do que agora! Quando adquiri esta fazenda
parecia-me ter conquistado o mundo. Aqui, nesta casa, morei, com a minha família, cerca de três anos...
Como o tempo corre! De repente Lunardelli ficou sentimental [...] _ Aqui no fundo, onde havia, naquele

O último destino da viagem foi a cidade de Catanduva, onde Ragognetti pode
conhecer o irmão caçula de Lunardelli, Riccardo Lunardelli “[...] uomo tutto d'un pezzo,
parco di parole e di gesti, fattosi anche lui nella vita delle fazendas e sotto la guida di
Geremia”194 (RAGOGNETTI, 1928d) e visitar também as suas fazendas, “una più bella
dell’altra, tutte in stilo lunardelliano” (RAGOGNETTI, 1928d), aproveitando, é claro, para
valorizá-las ao máximo.
A partir das impressões de Ragognetti sobre a viagem e o modo de vida nas fazendas
de Lunardelli, podemos também reconhecer certas generalizações ligadas aos hábitos
alimentares brasileiros em comparação aos italianos. O almoço servido no vagão restaurante
do trem, por exemplo, significou para Ragognetti “una colazione ‘sui generis’”, pela
variedade de pratos servidos ao mesmo tempo e por falta de um prato de macarronada.
La colazione fu servita alla brasiliana. Dieci piatti sul tavolo; molto riso;
molta “farofa” ed una fetta di pane. Io, da inesperto mangiatore di cucina
brasiliana, scambio quei piatti per una serie di “freddi” e mangio un po’
dell’uno ed un po’ dell’altro...
_ Guarda, guarda – esclama Lunardelli – Qui c’è un piatto di pollo...
Soltando che il pollo é volato ed ha lasciato nel piatto le sue ali...
Guardo. Vedo un piatto cosidetto di pollo. Ma di pollo non ci sono che due
tisiche ali...
_ Beh! – fo’ – tanto questo serve di “freddo”... Adesso, speriamo, ci
porteranno un buon piatto di taglierini...
_ Macché! – dice terribilmente il compadre – Adesso porteranno solamente
la frutta. La colazione é tutta qui...
Guardo ferocemente i resti di quella che fu una colazione alla brasiliana ed
accendo un moccolo cosi grande, che se mi sentisse Mussolini mi
condanerebbe ai lavori forzati per tutta la vita...195 (RAGOGNETTI, 1928b).

O jantar na fazenda de Lunardelli também foi servido “à brasiliana”, porém desta
vez Ragognetti não saltou nenhum prato do cardápio, pois em tempo “vidi i dieci piatti

tempo, um “pomar” lindo, reunia-se a nata da política, da sociedade de Olympia e faziam-se banquetes ao ar
livre a até se dançava. (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima)
194
[...] irmão caçula do Rei do café, homem íntegro, de poucas palavras e gestos, que se fez, ele também, na vida
das fazendas, guiado por Geremia. (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima)
195
O almoço foi servido à brasileira. Dez pratos na mesa; muito arroz; muita “farofa” e uma fatia de pão. Eu,
como comedor inexperiente da cozinha brasileira, confundo aqueles pratos com uma série de entradas e
como um pouco de cada coisa... – Olha só – exclama Lunardelli – Aqui tem um prato de frango... Só que o
frango voou e deixou no prato as asas... Olho. Vejo um prato que seria de frango. Mas do frango só restam
duas magras asas... – Bom! – comento – isso serve apenas de entrada... Agora, esperamos, vão trazer um
bom prato de talharim... – Que nada! – diz terrivelmente o compadre – Agora vão trazer somente a fruta. O
almoço é só isso. Olho ferozmente as sobras daquele que foi um almoço à brasileira e rogo uma praga tão
grande que se o Mussolini me ouvisse me condenaria aos trabalhos forçados pelo resto da minha vida...
(Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).

schierati simmetricamente. Mi ricordai che mi trovavo davanti ad una tavola alla brasiliana e
[...] mi slanciai sul pollo avidamente....”196 (RAGOGNETTI, 1928c).
Mas, o jantar que mais o satisfez foi aquele servido à italiana, “il pranzo, anche al
buio, alla luce della candela fu lietissimo. Finalmente mangiavo all’italiana!”197
(RAGOGNETTI, 1928d). O jantar foi servido na casa de Lunardelli em Olímpia, à luz de velas
por causa de uma tempestade que interrompeu a transmissão de energia elétrica na cidade.

Fonte: Il Moscone

Figura 275 - ... il pranzo, con le candele in mano (o almoço com velas nas mãos)

Ragognetti fez algumas observações em relação às bebidas servidas nas fazendas,
como a limonada e o leite, bebido em grande quantidade por Lunardelli. Ao chegarem à
fazenda Gema, cansados após horas de viagem debaixo de um sol abrasador foram recebidos
com um copo enorme de limonada fresquinha, para ele, “típico refresco das fazendas”, o que
se repetiu logo após o jantar.
Na crônica “In casa Lunardelli”198 (RAGOGNETTI, 1928b) Ragognetti narra sua
participação em um jantar oferecido por Lunardelli na mansão que possuía em São Paulo aos
seus conterrâneos que haviam se tornado milionários assim como ele.
Para evidenciar a relevância social do anfitrião e de cada um dos convidados,
Ragognetti que acabou se sentando na cabeceira da mesa, “[...] una volta tanto ‘bancai’ il capo
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Vi os dez pratos alinhados simetricamente. Lembrei-me que estava diante de uma mesa à brasileira e [...]
ataquei o frango avidamente... (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).
O jantar mesmo no escuro, à luz de vela, foi muito alegre. Finalmente comia à italiana! (Tradução Letizia
Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).
Na casa dos Lunardelli (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).

in una tavola di milionarii”199, inicia seu relato com a descrição da composição da mesa dos
‘príncipes’, comentando até mesmo os trajes elegantes das senhoras.
Vicino a me si sedette la signora Albina Lunardelli, in uno sfolgorante
vestito di seta nera; al mio lato c'era il dott. Godoy Moreira, lo studioso ed
appassionato giovane scienziato; piu’ in lá la sua graziosa e giovane sposa,
donna Mary, con un rosa meraviglioso che le stava tanto bene, da poter
ispirare un quadro su la primavera a qualsiasi pittore; poi il coronel
Lunardelli; poi, anche a capo-tavola, la signora Anir Martinelli, con un
cappellino che suscitó fin dal primo momento tutta quanta la mia
ammirazione, dimostrante lo squisito gusto e l'eleganza raffinata di chi lo
aveva scelto e lo usava e finalmente il grande uff. Martinelli, tutto di azzurro
vestito...
Era la tavola dei principi: Martinelli, principe dei costruttori; Lunardelli,
principe degli agricoltori; il dott. Godoy Moreira, principe della scienza ed
io, principe - modestia a parte e poi, la modestia é una signora che io non
conosco... - dei giornalisti umoristici...200

Ragognetti, deliciosamente envolvido pelo ambiente aristocrático, continua, com a
costumeira ironia, a enfatizar a opulência dos comensais, relacionando, a seguir, as pedras
preciosas das jóias usadas por eles e toda a riqueza do lugar.
Ogni tanto, tra una forchettata e l’altra, i miei occhi rimanevano offuscati:
era lo sfolgorio dei brillanti, dei diamanti, delle perle e degli anelli dei
commensali.
Pensavo:
_ Se potessi avere soltanto ció che hanno in questo momento nelle dita, sul
collo, nelle orecchia, nelle braccia le signore qui presenti, sarei un
milionario, spezzerei la penna e farei il giro-tondo in tutto il mondo...
Non esiste delizia maggiore di quella di mangiare in un gran salone da
pranzo, tutto tappezzato, riccamente addobbato con un cameriere ai tuoi
ordini che tenta indovinare i tuoi desideri, in compagnia di persone che
qualche cosa hanno giá fatto nella vita, tutti pezzi grossi della finanza,
dell'agricoltura, della politica coloniale, udendo il garbato cicaleggio e le
squillanti ed argentine risate di signore belle ed eleganti!
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[...] pela primeira vez, ‘banquei’ o chefe numa mesa de milionários. (Tradução Letizia Zini Antunes e
Lidiane Gualter de Lima).
Perto de mim sentou-se a senhora Albina Lunardelli, num brilhante vestido de seda preta; ao meu lado
estava o Dr. Godoy Moreira, o estudioso e apaixonado jovem cientista; mais para lá sua graciosa e jovem
esposa, dona Mary, com vestido rosa maravilhoso que lhe caía tão bem que ela poderia inspirar um quadro
da primavera a qualquer pintor; depois, o coronel Lunardelli; depois, também à cabeceira da mesa, a senhora
Anir Martinelli, com um chapeuzinho que despertou desde o primeiro instante toda a minha admiração,
porque demonstrava o gosto requintado e a elegância refinada de quem o escolhera e o usava e finalmente o
grande oficial Martinelli, todo vestido de azul. Era a mesa dos príncipes: Martinelli, príncipe dos
construtores; Lunardelli, príncipe dos agricultores; o doutor Godoy Moreira, príncipe da ciência e eu,
príncipe – modéstia à parte, aliás, a modéstia é uma senhora que eu não conheço – dos jornalistas
humorísticos... (Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).

La mia anima aristocratica – ma senza quattrini – riposava magnificamente e
si involava verso gli eterei eremi del sogno201.

No final do jantar quando os convidados dirigiram-se a sala de estar, Ragognetti
aproveitou para retratar outra faceta aristocrática de Lunardelli, referindo-se a esplêndida
coleção de obras de arte que ele, como grande admirador e incentivador das artes plásticas,
possuía em seu palacete.
Passammo, alla fine, nel salotto. Il salotto del palazzo Lunardelli diverrá
celebre negli annali della nostra elite coloniale per le sue magnifiche opere
di arte puramente italiana, la cui collezione fu, di questi giorni arricchita con
dei quadri di pregio indiscutibile forniti dal puro ed innocente Vincenzo
Mancusi, il commerciante di quadri piu’ artista che io conosca sotto la
cappa di questo e di quell'altro mondo202.

No artigo “O ultimo pioneiro: Geremia Lunardelli” (O ULTIMO..., 1959),
Ragognetti reclama pela identidade dos imigrantes italianos radicados na cidade paulista. No
próprio subtítulo do artigo, “O que ficou da tradição gloriosa dos italianos em São Paulo”,
deixa claro a sua indignação em relação a aculturação e perda das tradições italianas da
coletividade italiana na metrópole paulistana.
Afirma que “não existem mais ‘italianos’ na terra abençoada de Piratininga!”,
porque o crescente e acelerado ritmo de desenvolvimento da metrópole absorveu a antiga
província, dominada por estrangeiros, sobretudo pelos italianos, que foram assimilados à
cultura local a tal ponto que não fazem uso nem mesmo da própria língua.
[…] A metrópole absorveu completamente a província, e a terra de
Carvalho Pinto e Ermelino Matarazzo, na sua marcha progressista, destruiu
completamente todos os quistos (ou ilhas) do estrangeirismo bandeirante.
201
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De vez em quando, entre uma garfada e outra, meus olhos ficavam ofuscados: era o esplendor dos
brilhantes, dos diamantes, das pérolas e dos anéis dos comensais. Pensava: - Se eu pudesse ter somente
aquilo que têm nesse momento nos dedos, no pescoço, nas orelhas, nos braços as senhoras aqui presentes,
seria milionário, largaria a caneta e daria a volta ao mundo... Não há prazer maior do que comer numa
grande sala de jantar toda atapetada, ricamente decorada com um camareiro a suas ordens que tenta
adivinhar seus desejos, na companhia de pessoas que já fizeram alguma coisa na vida, todos grandes
representantes do mundo das finanças, da agricultura, da política colonial, escutando o gracioso chalreio e as
vibrantes e argentinas risadas das senhoras, todas lindas e elegantes! Minha alma aristocrática – mas sem
dinheiro – descansava magnificamente e voava para os etéreos espaços do sonho. (Tradução Letizia Zini
Antunes e Lidiane Gualter de Lima).
Passamos, no final, para a sala de estar. A sala de estar da mansão dos Lunardelli deverá ficar famosa nos
anais da nossa elite colonial por suas magníficas obras de arte puramente italiana, cuja coleção foi,
recentemente, enriquecida com quadros de valor indiscutível fornecidos pelo puro e inocente Vincenzo
Mancusi, o comerciante de quadros mais artista que eu conheço sob a abóbada deste e daquele outro mundo.
(Tradução Letizia Zini Antunes e Lidiane Gualter de Lima).

Há disso, hoje: dois italianos, recem vindos da terra de Salvatore
Quasimodo, em conversa com italianos, já radicados no planalto, usam o
idioma português: nem mesmo em italiano os italianos falam entre si,
agora.

Ragognetti, revoltado, considera que os italianos prestaram uma grande contribuição
para o progresso do Brasil e para a afirmação dos brasileiros de São Paulo, mas, em
compensação esqueceram-se das suas próprias origens.
A constatação para os italianos, em São Paulo, é amarga, mas verdadeira, no
fundo índice do progresso e da afirmação racial dos brasileiros, de São
Paulo: […]
A raça se consolida, e caminhamos ràpidamente para seguir o surto dos
ianques, onde um filho de italiano, como Francesco Capra ou Francesco
Sinatra, usa naturalmente o primeiro nome, Frank, à americana, sentindo-se,
etcnicamente, bem americano, nem tomando conhecimento da origem
tipicamente peninsular do seu sobrenome característico.

Afirma que Lunardelli é um dos únicos italianos remanescentes que ainda mantém a
tradição do pioneirismo italiano no Brasil, “único baluarte que, na nossa plaga: mesmo
brasileiro, por razões legais, Geremia Lunardelli é considerado por todos ‘o italiano que se
tornou Rei do Café’. Mas, Ragognetti também acredita que aconteceu com Lunardelli um raro
fenômeno étnico, por fôrça de lidar com a terra e viver entre a província e a moderna metrópole
paulistana, acabou se tornando um verdadeiro caboclo, embora fosse de origem italiana.

Fonte: Il Moscone

Figura 276 - Grande Uff. Geremia Lunardelli “O mais paulista dos italianos”

Segundo Ragognetti, Lunardelli, ao lado de Matarazzo, era considerado tanto no
Brasil como na Itália um dos maiores imigrantes italianos existentes, devido, sobretudo, a sua
trajetória ascendente ligada ao trabalho e sacrifícios durante um período de graves crises na
história do Brasil e do mundo.
Todos sabem a história dêste homem singular que aqui veio ainda criança e
foi iniciar a sua vida como colono numa fazenda. Com perseverança, com
audácia, com inteligência, com muito trabalho e muitos sacrifícios depois de
sitiante tornou-se finalmente fazendeiro.
[…] Outros tempos, tempos difíceis demais os que topou Geremia
Lunardelli, com uma série de crises incríveis, com muitas revoluções sem
sentidos, com dois conflitos bélicos mundiais e com esta ânsia que domina e
orienta as multidões de todo o emisferio, em busca de uma vida melhor,
sempre mais distante. Fazendeiros clássicos, com profundas raízes
ancestrais, desistiram da luta, entregaram as terras à outros, aos bancos, ao
próprio govêrno, pois a porfia era ingrata e tremenda. Geremia Lunardelli,
não. Continuou firme, enfrentando tôdas as tempestades, comandante
imbatível, levando sempre, tudo e todos de vencida. Ficou onde começou,
ficou com o bastão na mão, e, mesmo em época desastrosa para o café,
progrediu sempre, conquistando outras terras, as terras de outros Estados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao aprofundar a pesquisa sobre o semanário Il Moscone foi possível reconhecer o
empenho de seu diretor-fundador, Vicente Ragognetti, em intensificar a afirmação e
manutenção de uma identidade italiana no seio da colônia italiana, inserida na cidade de São
Paulo, sobretudo durante o período correspondente aos primeiros anos de circulação do
hebdomadário, entre 1925 e 1929.
Por meio de seu semanário, Ragognetti buscava incentivar os italianos e seus
descendentes a conservarem sua italianidade, fundamentada, inicialmente, no princípio
fascista de nação. O semanário foi, dentro desse contexto, um dos porta-vozes desse
movimento no Brasil, funcionando como veículo de propagação das suas ideologias,
transmitindo aos seus leitores uma imagem idealizada da pátria.
Segundo Konder, Mussolini havia transformado a nação italiana em um verdadeiro
mito, atribuindo-lhe uma unidade fictícia, ao desconsiderar a sua complexa realidade
“marcada por conflitos profundos, dividida em classes sociais cujos interesses vitais se
chocavam com violência” (KONDER, 1977, p. 11).
Mas esse pretenso nacionalismo fascista exigia a manipulação das massas populares
para impor suas diretivas, por isso “a demagogia fascista assume freqüentemente formas
populistas, lisonjeando o povo, prestando-lhe todas as homenagens e contrapondo-o à massa”
(KONDER, 1977, p. 11).
No entanto, pondera Bertonha, o fascismo no Brasil, se difundiu basicamente entre a
burguesia regional, que dava apoio financeiro ao movimento (BERTONHA, 1999). Por isso
as homenagens eram dirigidas especialmente aos grandes empresários italianos de São Paulo,
que passavam a ser considerados verdadeiros mitos e símbolos de italianidade, como podemos
constatar nas análises das crônicas de Ragognetti sobre Francesco Matarazzo, Giuseppe
Martinelli e Geremia Lunardelli.
Por outro lado, mantendo um jogo de interesses, eles procuravam não se
comprometer demais para evitar conflitos com a sociedade brasileira e, por conseqüência,
terem seus negócios prejudicados. Uma das formas adotadas por esses “figurões”, foi
subsidiar jornais da imprensa italiana de São Paulo para que fizessem propaganda do
movimento e de Mussolini, recaindo, na maioria das vezes, sobre seus diretores a
responsabilidade.

Esse meio usado pela elite fascista para poder contribuir para expandir o movimento
entre os imigrantes da coletividade italiana de São Paulo teve sucesso, pois aconteceu
justamente em um período que a imprensa mantinha ainda uma “tradição boêmia, ativista,
idealista, identificada com a visão personalista do proprietário de cada jornal, que, por sua
vez, acaba menos conhecido pelo seu título do que pelo nome do seu proprietário” (BAHIA,
1990, p. 203).
Porém, como acontecia no Il Moscone, as identidades desses “figurões” acabavam
sendo reveladas, mesmo de maneira irônica, pois havia outros interesses ligados ao
envolvimento desses membros da elite italiana de São Paulo com o fascismo, como a
expansão do próprio poder e prestígio diante da colônia e do governo italiano.
No caso do hebdomadário Il Moscone de Vicente Ragognetti, torna-se evidente,
durante o período destacado – 1925-1929 – a sua subserviência em relação às personalidades
que o mantinham, à custa, inclusive, de grandes intrigas, processos e empastelamentos. Nesse
sentido, o que estava em jogo também eram as acirradas disputas com os outros jornais da
imprensa italiana fascista de São Paulo pelos subsídios desses figurões e pelo público leitor.
Umas das estratégias usadas por Ragognetti para defender os princípios fascistas foi
contribuir para perpetuar o mito fascista da nação, procurando acender a chama nacionalista
através da afirmação da identidade italiana no meio paulistano. Sendo assim, evidenciou em
seu hebdomadário, não somente a figura de Mussolini, mas de imigrantes italianos que
haviam se tornado verdadeiros mitos por terem conseguido realizar o antigo sonho de
ascensão social, por meio, sobretudo, do trabalho nas promissoras terras brasileiras, como o
conde Francesco Matarazzo, o comendador Giuseppe Martinelli e o coronel Geremia
Lunardelli.
No entanto, é importante mencionar, como lembra Hall, que esses poucos italianos
que conseguiram fazer fortuna no Brasil em passo acelerado, como os condes Matarazzo e
Crespi, já haviam trazido consigo algum recurso e aproveitaram as possibilidades da expansão
industrial por terem chegado a São Paulo quando o processo de industrialização estava apenas
começando (HALL, 2004, p. 124; 130; 131).
Mesmo quando esses imigrantes começaram a sofrer um processo de declínio social,
desde a década de 30, perdendo suas grandes fortunas ao mesmo tempo em que seus filhos e
descendentes, assimilados rapidamente à cultura brasileira, passaram a desprezar sua
italianidade, Ragognetti continuou a retratá-los em seus editoriais, reclamando ainda a
afirmação da identidade perdida.

Como verifica Michael Hall, “os italianos se faziam assimilar em São Paulo com
uma rapidez que impressionou todos os observadores” (HALL, 2004, p. 126) e os jornais
dirigidos à colônia italiana não deixavam de indignar-se com o fato, pois obviamente, estavam
também perdendo leitores.
Há um grande número de editoriais escritos por Ragogneti que demonstra seu
empenho em defender a manutenção da identidade da colônia italiana de São Paulo, até
mesmo nos últimos anos de circulação do jornal, no início da década de sessenta, quando o
semanário já não era mais escrito em língua italiana e Ragognetti havia mudado radicalmente
sua opinião a respeito do fascismo e deixado de defender o movimento.
Nos primeiros tempos destaca-se, por exemplo, o editorial “Xenofobia, no!
Italianità”
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(XENOFOBIA..., 1926), no qual Ragognetti defende o movimento promovido

pela Camera Italiana de Commercio di San Paolo, incentivada pelo governo italiano, para que
os imigrantes italianos radicados no Brasil fizessem uso de produtos fabricados na Itália.
Para Ragognetti o movimento poderia ser considerado, na verdade, a “essenza
legittima di italianitá”204, pois os produtos italianos eram comprovadamente tão bons quanto
ou, muitas vezes, melhores que os estrangeiros e fazer uso deles era uma demonstração de
puro patriotismo e não de xenofobia por parte da coletividade italiana.
Xenofobia perchè? Perchè gli italiani visto e considerato che, prima con la
teoria eppoi con la pratica, i prodotti italiani sono buoni tanto quanto – e
spesse volte meglio di quelli stranieri, decisero francamente, lealmente, con
la fiaccola in pugno e la scure, di preferirli per suo uso e consumo? No, caro
collega, cosi non va. Questa non é xenofobia; ma é patriottismo bello e
buono e di quello puro. E poichè é un movimento promosso, dall’Italia si
può chiamarlo essenza legittima di italianità205.

No artigo “La colonia degli italiani al futuro presidente dei brasiliani”206
(MONOCLE, 1926d), cujo subtítulo é “Schizzi e ghiribizzi, atti e scatti, flussi e riflussi,
consensi e dissensi colti a volo di penna tra um piatto e l’altro”207, o jornalista, por meio de
203

Xenofobia? Não! Italianidade! (Tradução Maria Sicilia Damiano).
essência legítima de italianidade. (Tradução Maria Sicilia Damiano).
205
Xenofobia por quê? Por que os italianos, vendo e considerando que, primeiro com a teoria e depois com
a prática, os produtos italianos são tão bons quanto os estrangeiros – e muitas vezes melhores – decidiram
francamente, lealmente, com o facho e o machado empunhado, dar preferência a eles para uso e consumo?
Não, caro colega, não é assim . Isto não é xenofobia, mas patriotismo bom, bonito e puro. E uma vez que é um
movimento promovido pela Itália, podemos chamá-lo de essência legítima de italianidade. (Tradução Maria
Sicilia Damiano).
206
A colônia dos italianos para o futuro presidente dos brasileiros. (Tradução Maria Sicilia Damiano).
207
Respingos e caprichos, saltos e sobressaltos, fluxos e refluxos, acordos e desacordos captados pela pena
entre um prato e outro. (Tradução Maria Sicilia Damiano).
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seu pseudônimo Monocle, descreve um banquete oferecido pelas autoridades e membros da
elite da comunidade italiana de São Paulo ao futuro presidente do Brasil, Washington Luis.
Ragognetti apresenta o rol de convidados, enquanto descreve o cardápio completo à
italiana que foi servido, desde os pratos até as bebidas e o dessert. Aproveita para expor, entre
um prato e outro do menu, comentários e piadinhas que os comensais faziam durante a ceia,
cujo teor evidencia aspectos culturais italianos ligados aos hábitos alimentares e ao modo de
comportar-se nesse tipo de acontecimento social.
Outro aspecto que foi destacado no final do texto, que provocou comentários entre o
grupo de italianos, defensores fervorosos da italianidade, foi em relação à língua que as
autoridades presentes recorreriam para proferir seus discursos. O conde Francesco Matarazzo
habituado a usar sua língua mãe, leu o texto previamente preparado para a ocasião em
português, o que surpreendeu a todos os presentes, assim procederam os outros dois oradores,
o presidente Washington Luis e o cônsul comendador Dolfini.
[...] _ Psst! Silenzio il comm. Francesco Matarazzo “vae deitar o verbo”...
Sorpresa generale: il conte parlava in portoghese...
_ Ahi, batuta! – gli mormoró il dott. Washington Luis.
[…] _ Psst! Parla il presidente...
_ Scommeto che parlerá in italiano come fece il dott. Carlos de Campos! fece il cav. uff. Zammataro.
_ “Vê lá se elle é trouxa!” - osservó Piero dell’Acqua - Ció che é probabile
é questo; che il console parlerá in... turco...
Il presidente parló o, meglio, come il conte Matarazzo, lesse anche lui...
[…] Applausi. Il dott. Washington Luis aveva finito di parlare.
Poi si alza il comm. Dolfini che legge due telegrammi e […]208
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[...] _ Psiu! Silêncio, o com. Francesco Matarazzo “vai deitar o verbo” [...] Surpresa geral: o conde
falava em português... - Aí batuta! – cochichou o dr. Washington Luis. [...] Psiu! O Presidente está falando... _
Aposto que falará em italiano como fez o dr. Carlos de Campos! – disse o cav. oficial Zammataro. _ Vê se ele
é trouxa! – observou Piero dell’Acqua- O que é provável é isso; que o cônsul falará em... turco... O presidente
falou, ou melhor, como o conde Matarazzo, ele também leu... [...] Aplausos. O Dr. Washington Luis havia
terminado de falar. Depois o com. Dolfini se levanta, lê dois telegramas e [...]. (Tradução Maria Sicilia
Damiano).

Fonte: Il Moscone

Figura 277 - La colonia e gli oratori
(A colônia e os oradores)

Segundo Burke (BURKE, 1995, p. 94), é significativo reconhecer os laços entre a
língua e a consciência de grupo, pois ela é uma das manifestações mais importantes de
identidade coletiva. Expressar-se na mesma língua que uma outra pessoa é uma maneira
simples e eficiente de demonstrar solidariedade ou de distinguir-se entre outros indivíduos ou
grupos.
Em “Orgoglio d’esser italiano!”209 (ORGOGLIO, 1926), Ragognetti dirige-se, a
princípio, ao coronel Lunardelli e, a seguir, ao cônsul Melai, para relembrar conquistas
italianas, como a tomada da cidade de Fiume por Gabrielle D’Annunzio, que tanto orgulhou
os italianos enquanto “[...] l’Italia fremava di passione e di patriotismo”210.
L’Italia, caro Lunaderlli, cominciò a diventare grande e gloriosa da quel
momento. Poichè da quel momento, più che dal momento in cui “quello che
fu uno dei più forti eserciti del mondo” ritornò ai suoi monti ed al suoi lari,
spinto dagli italiani che avevano fegato e non facevano “fitas”, poichè da
quel momento un italino con tanto di corbelli cominciò a gridare in faccia al
mondo, che ci pigliava per il naso:
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Orgulho de ser italiano!... (Tradução Maria Sicilia Damiano).
[...] a Itália vibrava de paixão e de patriotismo. (Tradução Maria Sicilia Damiano).

Ohè! Anche noi abbiamo fatto la guerra! Anche noi l’abbiamo vinta! E
l’abbiamo vinta coi nostri sudori e col nostro sangue! Ed anche noi
vogliamo il nostro posto al sole e rivogliamo Fiume!211

Nos editoriais “Os filhos de italianos” (OS FILHOS..., 1934) e “Os filhos de
estrangeiros” (OS FILHOS..., 1942), Ragognetti lamenta a perda da identidade dos filhos da
primeira geração dos imigrantes italianos e faz uma exaltação ao povo italiano, considerandoo responsável pelo progresso da América.
Traça um panorama crítico da situação desses descendentes, elogiando aqueles que
se destacavam entre os filhos de imigrantes de outras nacionalidades, porque continuavam a
levar adiante as indústrias fundadas pelos seus pais. E atacando outros que se diplomavam,
tornando-se presunçosos empregados públicos, maus profissionais liberais ou ainda políticos,
que exacerbavam a nacionalidade brasileira para poder manter-se na política local.
Acusa-os de cometerem infidelidade à identidade italiana, à herança paterna, pois
devido a um complexo de inferioridade por ser estrangeiro, tornaram-se mais brasileiros que
os próprios brasileiros, chegando a desculpar-se ou envergonha-se de serem filhos de
italianos.
Nas crônicas “Os restos das sociedades italianas locais” (OS RESTOS..., 1960), “Os
italianos ricos Bossa Nova inesorávelmente engolidos pela metrópole paulistana” (OS
ITALIANOS..., 1961a) e “O fim da ‘Belle Epoque’ da colônia italiana” (O FIM..., 1961),
Ragognetti lamenta a morte da colônia “que era troço na província de São Paulo” e de suas
associações, relembrando seus gloriosos tempos e personagens “da ‘belle époque’ da colonia
italiana e do romantico São Paulo provinciano...”.
A São Paulo provinciana havia sido engolida pelos italianos, “quando ainda se
poderia justificar os pioneiros na cidade, que era uma incógnita e necessitava de todos os
aventureiros para a sua afirmação absoluta”, mas, ao se transformar em uma metrópole,
passou a engolir “tranqüilamente os italianos bossa nova, do ciclo de 1950 para adiante”.
Desapareceram no anonimato os melhores nomes dos italianos, dentro da geração
nova, como os Gamba, os Puglisi, que fizeram a Banca Francese e Italiana e o Guarujá, os
Briccola, os Siciliano e os Martinelli, “nomes do topo de qualquer concentração social, são do
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A Itália, caro Lunardelli, começou a se tornar grande e gloriosa desde aquele momento. Pois desde
aquele momento, mais do que desde o momento em que “aquele que foi um dos mais fortes exércitos do
mundo” retornou aos seus montes e aos seus lares, incentivado pelos italianos corajosos e que não faziam fita,
já que a partir daquele momento, um italiano estupefato começou a gritar para o mundo que nos fazia de
trouxa: Ehi! Nós também fomos para a guerra! Nós também vencemos! E vencemos com o nosso suor e o
nosso sangue! E nós também queremos o nosso lugar ao sol e queremos Fiume de volta! (Tradução Maria
Sicilia Damiano).

café society local, nada tem em comum com a colonia italiana que ainda luta, em vão, pela
sua sobrevivência”.
Restavam para contar a história somente os Matarazzo, os Scarpa, os Giorgi e os
Lunardelli, além de algumas sociedades italianas decadentes.
Ainda existe em São Paulo, que foi fortaleza da coletividade italiana, uns
restos de sociedade onde se cultiva, com saudade, a religião da “italianitá”.
Poucas, mas péssimas.
Aqui e acolá, ainda se reune um minguado grupo de italianos da velha –
muito velha – guarda e nas noites de calor e belas batem papo, matando a
nostalgia da pátria longínqua – alguns não a viram nem a verão mais –
relembrando os tempos faustosos da São Paulo, sem ares de metrópole, da
São Paulo em que uma Societá Mutuo Soccorso e Filodrammatrica Breccia
di Porta Pia era mais importante do que um Jockey Club, ou de um Clube
Harmonia, toujours clubes de fedidinhos perfumados e de pó de arroz da
haute gomme e companhia limitada.
Ainda existe por aí uma Lega Italica que é um arremedo da vestuta Lega
Lombarda, famosíssima no tempo do fascismo, para ter sido o reduto dos
antifascistas. Tem uma séde suntuosa onde se dança aos sábados e
domingos, com uma salinhas onde se joga tresetes e pocker, com alguns
buraquinhos michinhos...
Ainda existe um Clube Libero Badaró, que se reduziu a um clube de jogos
de azar, de quando em vez, visitado pela polícia...
Outros ainda, entre os quais os ‘novinhos em folha’ Pró Pátria, com vontade
de ser o que foi a Palestra Itália de antanho, e, agora, o Laboratório Italiano,
com danças, desfile, joguinhos, muitas senhoras da alta e baixa sociedade
com os cônsules e os empregados de e sem categoria do Consulado
Italiano...
[...] há, também, um Círcolo Italiano, rico, bem colocado, com gente bem
alla italiana com nobres saudosos e plebeus vaidosos, e tudo aquilo que
ficou de restos de sociedades italianas, poderia se juntar ao Círcolo Italiano,
e todos juntos fazer da sociedade da rua Higienópolis um centro único e
grande de italianidade, culto e religião, misturando nostalgia patriótica com
compreensão ítalo-brasileira. (OS RESTOS..., 1960).

Havia também os novos ricos que tateavam no escuro buscando impingir “com os
seus milhões, com a montanha de dolares que levam a tiracolo” sua senhorilidade, que lhes
faltava do berço.
[...] não são os símbolos da prosperidade da nova São Paulo, e, talvez nunca
o serão, porque as colossais fortunas não se contam a dedos, como quando
isto aqui era simplesmente a terra da aventura e todo o aventureiro, de sorte
era invejado e servia de exemplo. As fortunas são de muitos, às vezes, de
uma decada à outra, trocam de donos e se o progresso matou o lampeão a
gaz, matou também a tradição do “italiano rico, podre de rico” que veio aqui
“fazer a América”... (OS ITALIANOS, 1961a).

No último editorial publicado sobre o tema, “Os italianos têm vergonha de serem
italianos?”, o incansável jornalista mais uma vez mostra-se consternado diante do anonimato e
falta de visibilidade dos italianos no cenário da vida pública brasileira, reclama que os novos
perderam ou estavam perdendo a identidade italiana e apela para que voltem a se reunir.
Muita gente boa e... má, nos manda cartas e mais cartas sôbre o mesmo
assunto “Mais ou sont les neiges d’antano? diria o Guilherme de Almeida,
traduzido pelo François Villon, traduzido na língua do consul Roberto
Venturini, o que faz o Circolo Italiano, o que fazem os italianos de São
Paulo? Porque não se reunem, porque não aparecem, porque não se
projetam, porque não brigam? (OS ITALIANOS, 1961b).
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APRESENTAÇÃO

Encontram-se reunidos nesse volume os anexos referentes à tese “Il Moscone (19251961), 36 anos ‘ronzando e scherzando’ com a colônia italiana de São Paulo”, com o intuito
principal de facilitar a leitura dos textos que foram analisados no quarto capítulo.
Nos anexos A e B, porém, foram apresentadas, para efeito documental, as capas do
primeiro e último números do semanário. O anexo A refere-se à capa e editorial do número de
abertura do hebdomadário Il Moscone, do qual consta a carta-programa intitulada “Il primo
ronzio”. O texto foi digitalizado e transcrito conforme o original, ou seja, sem correções
ortográficas ou de pontuação, e, a seguir, traduzido. No anexo B, consta a última capa do
periódico, quando seu título era Moscardo.
Os textos referentes às análises realizadas no quarto capítulo foram organizados da
mesma forma da capa apresentada no anexo A, seguindo a ordem digitalização e transcrição
conforme o original, e tradução, quando necessária. Cabe observar que na disposição dos
textos foi respeitada a ordem cronológica de publicação e não a ordem em que foram feitas as
análises.

ANEXO A
Primeira capa e carta - programa do semanário Il Moscone (n. 1, 18 apr. 1925)

IL PRIMO RONZIO
“MOSCONE” appare convinto di colmare una lacuna (non la classica!) in seno alla
stampa coloniale di San Paulo, questa cittá ricca di ogni bene e di ogni libertá (fa anche rima.
Lo só: si nasce poeti, come si può nascere delinquenti: questi valgono piú di quelli e etc. etc.).
Ma, ritornando a bomba o, per essere più attuali, a granata, (non quella con cui, lei,
graziosa lettricee, spazza le sudicerie di sua casa) “MOSCONE” – dunque appare, se non
bello, per lo meno, in un bello momento, quando cioé la colonia, dopo aver lavorato tanto,
sente il bisogno di recreasi lo spirito con un pò di... spirito (spirito sano, garbato, che si fa
cosi, tra buoni amici, senza aver la preoccupazione di ferire questa o quella (per me pari sono)
suscettibilitá).
La colonia italiana di San Paolo che è, come l’Asino di Roma, utile, paziente e
bastonata, supporta, con cristiana pazienza, quattro giornali che vanno per la maggiore ed essi
sono: il Fanfulla, che è una specie di PRP del giornalismo coloniale (lettore! Riccordati che
PRP vuol significare Partido Republicano Paulista e non altro! Non facciamo confusioni te ne
prego!) il "Piccolo", che é una brutta copia del primo, non vista escorretta; la "Tribuna
Italiana" che tiene ben in alto la fiaccola del facismo all’estero (lettor mio, non sei tu fascista?
Quel giornale non fa per te!) e il "Pasquino", che é la tribuna libera del "Piccolo" e di tutti i
maldicenti di San Paolo. Ronza ronza ed un giornale che sia puramente umoristico la colonia
non lo ha.
Quindi "MOSCONE", colma la lacuna (Bene! Bravo! Benissimo! Vivaaa!)
Di conseguenza, eccoci qua. (Oh! Chi si vede! Ma bravo! Ti aspettavamo da tanto
tempo! Dove sei stato? Finalmente sei venuto!)
Eccoci qua, dunque, con lo scettro della allegria in pugno e con una voglia matta di
divertici.
L’accoglienza, veramente, non poteva essere migliore; parlano, per noi, gli annunzi
e le richeeste di abbonamenti che, per telefono, per telegrafo, per posta e per "mensageiros" ad
ogni momento, ci fanno, tutti! Buon segno! Chi ben incomincia etc, etc... Il primo ronzio
ormai si distende per la cittá e "MOSCONE" ha spiccato il suo primo volo (un moscone
spicca il volo? Chi dir lo potria?)
Diceva quella tale (di nostra intima conoscenza) che il primo passo è sempre il più
difficile. Quindi, questo dovebbe essere il nostro più difficile passo. Ma, in giornalismo, il
primo passo è facile: il più difficile è continuare (continuare, certo, nei passi e, nel nostro
caso, nei ronzii...).

Il primo passo, vale a dire la cosa più facile, é fatto.
Di conseguenza, dovremmo ancora fare la cosa più difficile. Speriamo che la
facciamo! (la cosa più difficile e non altro!)
Fin d'ora, giuriamo, davanti a Dio e agli uomini, di fare del "MOSCONE" il giornale
più noioso del mondo!
E lo faremo! Anche perché siamo convinti che il pubblico non si molesterá.
Poiché per uccidere un moscone ci vuole molta abilitá e moltissima pazienza.
Ora il lettore abilità ne ha anche troppa (prego! Non facciamo complimenti! Non si
disturbi! E la veritá!) ma pazienza... Uhm!
Pertanto, "MOSCONE" spicca il suo primo volo, pieno de baldanza e sicurezza.
Ma non vorrá volare troppo in alto, poichè chi troppo in alto, poi chè chi troppo in
alto sale, etc, etc...
Insomma, poche chiacchiere, poche promesse, nessuma millanteria, niente
grandezze e veniamo al sodo.
Lettore ecco il giornale! Ti piace? (Scusa, sai, se, ora ti do del lei, ora del voi ed ora
del tu!) Compralo sempre! Non ti piace? Compralo lostesso, finchè un giorno ti piacerá.
E per oggi ciao!
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“MOSCONE” parece convicto de preencher uma lacuna (não a clássica!) no seio da
imprensa colonial de São Paulo, esta cidade rica de todo bem e de toda liberdade (faz até
rima. Eu sei: poeta se nasce, como se pode nascer delinqüente: este vale mais do que aquele e
etc. etc.).
Mas, voltando ao assunto ou, para ser mais atual, à “granata” [em it. granada e
vassoura], (não aquela [vassoura] com a qual, a senhora, amável leitora, varre a sujeira da sua
casa), “MOSCONE”, então, mesmo que não pareça belo, pelo menos aparece em um belo
momento, quer dizer, quando a colônia, depois de ter trabalhado muito, sente a necessidade de
divertir o espírito com um pouco de... espírito (espírito são, civilizado, que se faz assim, entre
bons amigos, sem a preocupação de magoar esta ou aquela (para mim são iguais)
suscetibilidade.
A colônia italiana de São Paulo que é, como o Burro de Roma, útil, paciente e
surrada, suporta, com paciência cristã, quatro jornais que fazem muito sucesso e são: o
Fanfulla, que é uma espécie de PRP do jornalismo colonial (leitor! Lembre-se de que PRP
significa aqui somente Partido Republicano Paulista e nada mais! Não façamos confusão, por
favor!); o “Piccolo”, que é um rascunho não revisado do primeiro; a “Tribuna Italiana” que
mantém bem alta a tocha do fascismo no exterior (meu caro leitor, você não é fascista?
Aquele jornal não é para você!) e o “Pasquino”, que é a tribuna livre do “Piccolo” e de todos
os maledicentes de São Paulo. Zune zune mas um jornal que seja puramente humorístico a
colônia não tem.
Sendo assim, “MOSCONE” preenche a lacuna (Muito bom! Bravo! Muito bem!
Vivaaa!)
Portanto, aqui estamos nós. (Oh! Quem se vê! Muito bem! Há muito esperávamos
por você! Por onde você andou? Finalmente você chegou!
Aqui estamos nós, então, com o cetro da alegria nas mãos e com uma vontade louca
de nos divertir.
A recepção, realmente, não poderia ser melhor; falam, por nós, os anúncios e os
pedidos de assinaturas, que, por telefone, por telégrafo, por correio e por “mensageiros” a
todo momento, fazem-nos, todos! Bom sinal! Quem começa bem, etc, etc... O primeiro
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zumbido já se espalha pela cidade e “MOSCONE” levantou o seu primeiro vôo (um moscão
levantando vôo? Quem diria?)
Dizia aquela fulana (de nosso íntimo conhecimento) que o primeiro passo é sempre
o mais difícil. Então, este deveria ser o nosso passo mais difícil. Mas, no jornalismo, o
primeiro passo é fácil: o mais difícil é continuar (continuar, é claro, nos passos e, no nosso
caso, nos zumbidos...).
O primeiro passo, ou seja, a coisa mais fácil, está dado.
Por conseqüência, ainda deveríamos fazer a coisa mais difícil. Espera-se que a
façamos! (a coisa mais difícil, não outra!)
Desde agora, juramos, diante de Deus e dos homens, fazer do “MOSCONE” o jornal
mais chato do mundo!
E vamos conseguir! Também porque estamos convencidos de que o público não
ficará aborrecido.
Também porque para matar um moscão é necessária muita habilidade e muitíssima
paciência.
Ora, habilidade o leitor tem até demais (Por favor! Não façamos cerimônia! Não se
incomode! É a verdade!) mas, paciência... Uhm!
Portanto, “MOSCONE” levanta o seu primeiro vôo, cheio de entusiasmo e
segurança.
Mas não vai querer voar muito alto, porque quem muito alto, porque quem muito
alto sobe, etc, etc...
Em suma, pouca falação, poucas promessas, nenhuma vaidade, nada de grandezas e
vamos ao que interessa.
Leitor, aqui está o jornal! Você gostou? (Desculpe, viu, se ora o trato por senhor, ora
por vossa Senhoria, ora por você!) Compre-o sempre! Não gosta? Compre-o assim mesmo,
porque um dia vai gostar.
E por hoje é só!

ANEXO B
Capa do último número do semanário Moscardo (n. 1357, ago. 1961)

ANEXO C
CONDE FRANCESCO MATARAZZO

(1)

(1)
IL CONTE FRANCESCO MATARAZZO PARLA ANCHE AL “MOSCONE”
La piacevole anticamera – Le qualitá di don Sturzo – Quattro “despeitados” – Anche lui ha
fatto l’anticamera – Il sogno di una agitazione fascista.

Come al solito, l’ufficio del cav. Francesco de Vivo – sarebbe ora che lo facessero commendatore, caro signor Console! –
raccoglieva il fior fiore della gente che abitualmente circonda il suo tavolo di lavoro, in attesa di essere ricevuto dal Conte o da
Chiquinho.

Entrai, senza chiedere permesso. (Certe etichette che fanno piacere perfino al comm.
Ugliengo non si usano in casa Matarazzo). Vidi dapertutto “correctores” e “vendedores”,
giornalisti e giuocatori di palle, amici e parenti, ecc. ecc. (Quegli ecc. ecc. interpretateli come
volete, cari lettori).
_ Cavaliere! Si puó?
L’avvocato Sartori? che sorride sempre ed ha sempre, a fior di labbra, un motto di
spirito mi accolse come sempre: rumorosamente.
_ La Palestra...
_ Perdonate, cavalié! Ma io vorrei parlare col signor Conte...
_ Argomento?
_ L’agitazione fascista in colonia.
Il cav. De Vivo sospiró rassegnato.
_ É un po’ occupato. Aspetatte. L’attesa non fu lunga. Poco dopo, il Conte lasció il
suo ufficio e andó a fumare il suo sigaro nell’ufficio del cavaliere, sedendosi alla sua sinistra.
_ Signor Conte!
_ Che c’è?
_ Son qui. Con il lapis in pugno e con la cartella in mano...
_ E che vuol fare?
_ Intervistarla...
_ Che le ho fatto di male?
_ Nulla. Ma sa... Ma capirá... Ma comprenderá... Lei ha concesso una intervista alla
“Manhã” di Rio. Non é giusto che non la conceda anche al “Moscone”, che é senza dubbio
alcuno, piu’ importante del quotidiano carioca...
Il conte sorrise e quando egli sorride si dichiara vinto. Mi sedetti alla destra del cav.
De Vivo e col lapis in pugno e la carta sul tavolino “bancai” il giudice inquisitore...
_ Signor Conte! Quale é la sua opinione su San Paolo?

_ Per quel poco che io la conosco, debbo confessare che ha fatto grandi progressi...
_ Che ne dice del lavoro?
_ Dico che esso nobilita l’uomo. Senza lavoro non si cantano messe. Anche Don
Sturzo, mi diceva a Roma, che chi non lavora non mangia. Conosce Don Sturzo?
_ No. So che ha un naso piu’ lungo di quello dei comm. Poci e so che ha la sottana da
prete...
_ Ha una bella voce!...
_ Baritono o soprano?
_ Ma no! Voce da oratore! Quando parla affascina come l’ambasciatore e quando
discorre soggioga come il prof. Stromillo...
_ A proposito del prof. Stromillo! Che ne dice lei, signor conte, dell’agitazione
fascista?
_ Quale?
_ Quella che i giornali brasiliani – la “Manhã” non esclusa – dicono che esiste in
seno alla colonia italiana di San Paolo...
_ Chiaccherone!
_ Chi? Io?
_ Ma no! La stampa che ció afferma. Penso che mai come ora la colonia italiana si
trovó cosí unita, cosí compatta, cosí affratellata. Tranne quattro o cinque persone, che, certo,
ce l’avranno con Mussolini per affari che non mi riguardano, credo che la colonia “em peso”
sia fascista. Ormai il fenomeno fascista non si discute piu’. Esso rappresenta la piu’ bella
affermazione dell’Italia giovane nel mondo, Mussolini, che ho conosciuto personalmente...
_... ha conosciuto Mussolini signor Conte?
_ Si. A Roma. Nel suo gabinetto di lavoro. Dopo quindici giorni di attesa sono
riuscito a parlargli...
_ Come! Anche lei ha fatto anticamera?
_ E come no! E che, forse, io sono meglio degli altri? L’ho fatta si, e non mi
vergogno dirla. Come l’hanno fatta anche il grande ufficiale Crespi, il grande uff. Frontini...
In Italia, chi ero io? Un milionario a zanzo; che non aveva niente da fare, mentre il Duce era il
capo del governo e quindi con la giornata completamente occupata. Gli ho comunicato che
volevo parlargli; ma che mi ricevesse quando gli faceva comodo. Dopo quindici giorni di
attesa mi mandó a chiamare e nella sala di aspetto fumai tre dozzine di sigari...
_ Perché?
_ Perché dovetti aspettare circa quattro ore per essere ricevuto...

_ Impressioni?
_ É l’uomo che la fantasia del popolo che non lo conosce, ma che lo adora, ha
plasmato: forte, robusto, energico, pieno di vigore; nei gesti e nelle frasi. Gli “habitués”
dell’ufficio del Cav. De Vivo fecero circolo attorno al conte. Tra gli ascoltatori c’era anche
Chiquinho Matarazzo, che sorrideva con quel suo sorriso che non si sa se definire un
capolavoro di benevolenza o di ironia...
Fuori la cittá ferveva; era l’ora del “footing” e rua Direita é la strada maestra della
mondanitá cittadina.
_ L’agitazione fascista...
_ ... é um mito. La colonia italiana di San Paolo adora Mussolini e prega Iddio che lo
conservi all’Italia altri cento anni e lavora. Qui noi siamo venuti per lavorare e costruire:
costruire per noi – pro dono nostra – ed anche per i nostri ospiti. Ricordatevi del saggio detto:
- Chi fa per sé fa per tre! Come del resto, fa anche il cav. Giuseppe Mortari e come fanno i
professori dell’Istituto Medio che impartendo lezioni agli altri, imparano anche essi...
_ Conclusione?
_ Tutto il mondo é paese...
_ E l’agitazione fascista?
_ Il sogno di un mattino di primavera, senza D’Annunzio, ma con quelle quattro o
cinque persone “despeitadas” che fanno di ogni erba un fascio non italiano...
Fuori la banda di musica del “Circo Queirolo”, passando, di bonde, suonó la marcia:
“Somos da patria amada, fiéis soldados”...
MONOCLE

(1)
O CONDE FRANCESCO MATARAZZO FALA TAMBÉM AO “MOSCONE”
A agradável ante-sala – As qualidades de don Sturzo – Quatro “ despeitados” –
Ele também levou um “chá de cadeira” – O sonho de uma agitação fascista213.
Como de costume, o escritório do cavaliere (cavaleiro) Francesco de Vivo – já é
hora de nomeá-lo comendador, caro senhor Cônsul! – reunia a fina flor que habitualmente
cercava a sua mesa de trabalho, à espera de ser recebido pelo Conde e por Chiquinho.
Eu entrei, sem pedir licença. (Certas etiquetas que agradam até ao com. Ugliengo
não são usadas na casa dos Matarazzo). Vi por todos os lados “ corretores” e “ vendedores”,
jornalistas e jogadores de futebol, amigos e parentes etc. etc (Os etcs. vocês interpretem como
quiserem, caros leitores).
_ Cavaliere! Posso?
Advogado Sartori que está sempre rindo e tem sempre, na ponta da língua, alguma
brincadeira, acolheu-me como sempre: ruidosamente.
_ O Palestra...
_ Com licença, cavalié! Eu queria falar com o senhor Conde...
_ Sobre?
_ A agitação fascista na colônia.
_ O cav. De Vivo suspirou conformado.
Ele está um pouco ocupado. Espere. A espera não foi longa. Pouco depois, o Conde
deixou o seu escritório e foi fumar o seu charuto no escritório do Cavaliere, sentando-se à sua
esquerda.
_ Senhor Conde!
_ O que foi?
_ Estou aqui. Com o lápis e a pasta na mão ...
_ E o que quer fazer?
_ Entrevistá-lo...
_ O que eu lhe fiz de mal?
_ Nada. Mas sabe... Entenda... Compreenda... O senhor concedeu uma entrevista ao
“ Manhã” do Rio. Não é justo não concedê-la também ao “Moscone”, que é sem dúvida
alguma, mais importante do que o jornal carioca...
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O conde sorriu e quando ele sorri declara-se vencido. Sentei-me à direita do cav. De
Vivo e com o lápis em punho e o papel sobre a mesa “banquei” o juiz inquisitor...
_ Senhor Conde! Qual a sua opinião sobre São Paulo?
_ Pelo pouco tempo que a conheço, devo confessar que fez grande progressos...
_ E o trabalho?
_ Enobrece o homem. Sem trabalho não há “ganha pão”. Até Don Sturzo me dizia,
em Roma, que quem não trabalha não come. Conhece Don Sturzo?
_ Não. Sei que ele tem um nariz longo como o do comendador Poci e sei que tem
uma batina de padre...
_ Tem uma bela voz!..
_ Barítono ou soprano?
_ Não! Voz de orador! Quando fala fascina como o embaixador e quando conversa
cativa como o prof. Stromillo...
_ Falando no prof. Stromillo, conde, o que o senhor conde acha da agitação
fascista?
_ Qual?
A dos jornalistas brasileiros - inclusive do “Manhã” – dizem que existe dentro da
colônia italiana de São Paulo...
_ Fofoqueiro!
_ Quem? Eu?
_ Não! A imprensa que afirma isso. Penso que nunca como agora a colônia foi tão
unida, compacta, tão irmanada. Exceto quatro ou cinco pessoas, que, com certeza, não gostam
de Mussolini por questões que não me dizem respeito, creio que a colônia “em peso” seja
fascista. Não se discute mais sobre esse fenômeno. Ele representa a mais bela afirmação da
Itália jovem no mundo, Mussolini, que eu conheci pessoalmente...
_ ... conheceu Mussolini sr. Conde?
_ Sim. Em Roma. No seu gabinete de trabalho. Após quinze dias de espera eu
consegui falar com ele...
_ Como!? O senhor também tomou chá de cadeira?
_ Como não! Não sou melhor do que ninguém. Tomei sim, e não me envergonho de
confessar. Assim com o grande oficial Crespi, o grande oficial Frontini... Na Itália, quem era
eu? Um milionário girando à toa; que não tinha nada para fazer, enquanto o Duce era o chefe
do governo e, portanto, com o dia completamente ocupado. Comuniquei-lhe que queria falar

com ele; mas que podia receber-me quando fosse cômodo para ele. Após quinze dias de
espera, ele mandou me chamar e na sala de espera fumei uma dúzia de charutos...
_ Por quê?
_ Por que tive que esperar cerca de quatro horas para ser recebido...
_ Impressões?
_ É o homem que a imaginação do povo que não o conhece, mas que o adora,
forjou: forte, robusto, enérgico, cheio de vigor; nos gestos e nas frases. Os “habitués” do
escritório do Cav. De Vivo cercaram o conde. Entre os ouvintes estava também Chiquinho
Matarazzo, que sorria com aquele seu sorriso que pode ser definido como uma obra-prima de
benevolência ou de ironia...
Lá fora a cidade fervia; era a hora do “footing” e a rua Direita é o centro mundano
da cidade.
_ A agitação fascista...
_ ... é um mito. A colônia italiana de São Paulo adora Mussolini e pede a Deus que
o conserve por mais cem anos na Itália e que trabalhe. Aqui nós viemos para trabalhar e
construir: construir para nós – pro dono nostra – e também para nossos anfitriões. Lembremse que quem faz para si faz para três! Como aliás, faz também o cav. Giuseppe Mortari e
como fazem os professores do Ensino Médio que ao lecionaram também aprendem...
_ Conclusão?
_ Somos todos iguais...
_ E a agitação fascista?
_ O sonho de uma manhã de primavera, sem D´Annunzio, mas com quatro ou cinco
pesso as “despeitadas” que acham que é tudo farinha do mesmo saco, não italiano...
_ Do lado de fora a banda de música do “ Circo Queirolo”, passando, de bonde,
tocou a marcha: “ Somos da pátria amada, fiéis soldados”...
MONOCLE
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(2)
BUON VIAGGIO, SIGNOR CONTE!
Qui ci vorrebbe il solito, stereotipato ed unto soffiettino che i giornalisti sogliono fare
ad una personalità della nostra colonia, quando parte per l’Italia o quando ritorna. Ci
vorrebbe, ripetiamo, se noi facessimo parte della cricca giornalistica che non sa fare altro che
“puxar o sacco” e se il conte Francesco Matarazzo fosse semplicemente una personalità della
colonia.
Sfortunatamente, però noi facciamo parte della stampa “vermelha” - com muita
honra! – e fortunatamente il conte Matarazzo è una personalità delle sue due patrie: la sua
Patria vera che è I’Italia e la sua Patria di adozione che è il Brasile.
(Maestro, musica! Marcia reale e Hymno Nacional!)
Ed allora, invece del soffiettino, ci limitiamo a fare una breve chiacchierata, da buoni
amici, come qualche volta, nelle giornate di meno lavoro, - ad ogni morte di Papa! –
facevamo col conte, nel suo ufficio.
E come nel suo ufficio, parliamo sempre noi.
Signor conte. Lei se ne va in Italia. Va a riposarsi e va anche per rivedere le fresche
frasche e le foreste imbalsamate del suo paesello che è tanto bello. Bene. Avrà in Italia, dove
è amato e venerato tanto o più di qui – cosa che non succede con molte altre personalità,
coloniali solamente – accoglienze festose e festose manifestazioni di stima e di ammirazione e
coi suoi settanta anni suonati salirá i monti della sua bella Castellabate e sarà esempio della
attività e del lavoro degli italiani all’estero.
(Qui facciamo punto e cambiamo discorso altrimenti la nostra chiacchierata si
trasforma in soffiettone).
Signor conte. Noi vogliamo rivolgerle una preghiera. Poichè lei è il primo italiano
degli italiani all’estero non perchè ha quattro soldi (che vorremmo avere anche noi) ma perchè
è il primo a rispondere “Presente!” quando si tratta di lavorare o sborsare quattrini per il bene,
la grandezza e la gloria della nostra Italia, vada a Roma ed a Benito Mussolini, che è il primo
italiano di tutti gli italiani del mondo, dica, con l’autorità che nessuno all’estero può vantare
più di lei, la nostra passione, la nostra fede ed il nostro amore per l’Uomo che seppe renderci
orgogliosi e superbi di essere italiani.
Signor conte. “Quem parte, saudade leva; quem fica saudade tem”...
E qui la canzone non ragiona, poichè chi avrà più “saudade” lei che parte o noi che
rimaniamo?

Ecco un problema che solamente il signor console potrà risolvere. Ma è una speranza
inutile. Poichè il signor console, per farci un dispetto, non risolve nulla.
Beh, la chicchierata è finita e lei deve preparare ancora le valigie.
Buon viaggio, signor conte, e ci scriva una cartolina postale assieme con Benito
Mussolini.

(2)
BOA VIAGEM, SENHOR CONDE!214
Aqui precisaria a costumeira, estereotipada e melosa bajulação que os jornalistas
costumam dirigir a uma personalidade da nossa colônia, quando parte para a Itália ou quando
retorna. Precisaria, repetimos, se nós pertencêssemos à cambada de jornalistas que só sabe
“puxar-o-saco” e se o Conde Francesco Matarazzo fosse simplesmente uma personalidade da
colônia.
Infelizmente, porém, nós pertencemos à imprensa “vermelha” – com muita honra! –
e felizmente o Conde Matarazzo é uma personalidade de suas duas pátrias: sua Pátria
verdadeira que é a Itália e sua Pátria de adoção que é o Brasil.
(Música, maestro! Marcha real e Hino Nacional)
E então, em lugar de bajular, nos limitamos a um rápido bate-papo, como bons
amigos, como algumas vezes, nos dias de menos trabalho, – muito raramente – fazíamos eu e
o conde, em seu escritório.
E como acontecia no escritório, quem fala mesmo somos nós.
Senhor conde. O senhor vai para a Itália. Vai para descansar e também para rever as
verdes copas e as florestas embalsamadas da sua cidadezinha que é tão bonita. Bom. Terá na
Itália, onde é amado e venerado tanto quanto ou mais do que aqui – o que não acontece com
muitas outras personalidades, somente coloniais – acolhidas festivas e festivas manifestações
de estima e de admiração e com seus setenta anos completos subirá nas montanhas da sua bela
Castellabate e será exemplo da atividade do trabalho dos italianos no exterior.
(Aqui encerramos e mudamos de assunto caso contrário o nosso bate-papo vai virar
bajulação).
Senhor conde. Nós queremos dirigir-lhe um pedido. Dado que o senhor é o primeiro
italiano dos italianos no exterior não porque tem alguns tostões (que nós também gostaríamos
de ter) mas porque é o primeiro a responder “Presente!” quando se trata de trabalhar ou
desembolsar dinheiro para o bem, a grandeza e a glória da nossa Itália, vai para Roma e ao
Benito Mussolini, que é o primeiro italiano de todos os italianos do mundo, fale, com a
autoridade que ninguém no exterior tem mais do que o senhor, da nossa, paixão da nossa fé e
do nosso amor para o Homem que nos soube tornar orgulhosos e soberbos de sermos
italianos.
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Senhor conde. “Quem parte, saudade leva; quem fica saudade tem”...
E aqui a música não pensa, porque quem terá mais “saudade” o senhor que parte ou
nós que ficamos?
Eis aqui um problema que somente o senhor conde poderá resolver. Mas é uma
esperança inútil. Porque o senhor cônsul, por provocação, não resolve nada.
Bom, a conversa acabou e o senhor ainda vai arrumar as malas.
Boa viagem, senhor conde, e nos mande um cartão postal junto com Benito
Mussolini.

(3)
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UM CHEFE QUE TOMBA: CONDE FRANCISCO MATARAZZO
Os antigos solitarios da Thenaida costumavam repetir a lugubre phrase:
_ Memento mori.
Lembre-se de que deve morrer.
O conde Francisco Matarazzo homem de excepção no incommensurável exercito de
extrangeiros que aqui vieram ajudar os indigenas a construir essa formidavel colmeia de
trabalho e de progresso, orgulho e honra da nação que se chama São Paulo, nunca se
lembrou que devia morrer. Somente disso se lembram os que são fracos, material e,
principalmente, moralmente fallando.
Porque, sem duvida alguma, Francisco Matarazzo foi um genio.
Tinha elle a fibra ferrea do lutador de classe. Se Napoleão, sem contestação, foi o
maior genio que produziu a humanidade, Francisco Matarazzo foi o Napoleão de todos os
industriaes da America do Sul.
Penso eu que se o destino não lhe houvesse confiado a missão de ser o constructor
de industrias e lhe puzesse nas mãos firmes um exercito, Francisco Matarazzo talvez teria
conquistado um mundo. Não deixou, assim mesmo, de ter conquistado o seu mundo. Um
mundo de trabalho, um mundo de obra prima proletaria, um mundo novo paulista, edificado
com a sua lucida mentalidade de europeu.
Nos raros momentos em que o desanimo me prende, porque dia a dia me convenço
de que ninguem é dono da sua vida e, principalmente, ninguem tem a satisfação de fazer o
seu proprio destino como melhor lhe aprouver, lembro-me de um episodio matarazziano, que
me enche novamente de coragem.
Numa ensolarada tarde paulista, eu, que vivo sempre estudando qualquer
personalidade que tenho a honra de conhecer, tentando tirar do seu passado os ensinamentos
necessarios para a formação do meu temperamento perguntei ao conde Francisco Matarazzo,
que fumava o seu classico charuto:
_ “Seu” conde, o senhor, quando era mais moço sonhou algum dia, com aquillo que
já fez na sua vida?
_ Eu? - fez elle pensando um pouco. E depois com o seu tambem classico sorriso
respondeu decididamente: _ Mas si vivo a sonhar, ainda...

“La Rochefoncauld advertiu que poucas pessoas sabem envelhecer”. O conde
Francisco Matarazzo fez parte do reduzido numero dessas pessoas, pois nunca sentiu o peso
da velhice. Foi sempre moço, mesmo com seus oitenta e tres annos de edade.
Foi sempre moço e sempre preferiu a companhia dos moços com os quaes melhor
sentia o desejo de palestrar, de raciocinar e, mesmo de philosophar.
Quantas vezes eu não o surprendi a mirar, da sua janela no seu escriptorio, na rua
Direita, fitando os homens e as mulheres que passavam.
_ Veja o espectaculo que nos offerece a humanidade - comentava elle, apontando os
transeuntes. _ Eu acho um interesse especial prescrutando o rosto de cada um que passa...
Cada viandante carrega consigo um sonho, um projeto... Talvez tenha, no seu amago, uma
comedia para confrontar, uma tragédia para solucionar… E todos elles***** a symphonia
excelsa da vida...
Se a philosophia é, conforme Platão, a arte dos sabios, somente um grande
philosopho poderia ter tido a paixão de elaborar o melhor poema de trabalho da America do
Sul que vem a ser as suas numerosas fabricas. O homem vulgar pensa somente no seu bem
estar material, garantido pelo resto de existência que lhe toca viver com certo conforto, com
luxo mesmo, e sem preoccupações financeiras de especie alguma.
Elle não foi o extrangeiro que aqui veio unicamente para “fazer a America” e, cheio
de orgulho, repleto de empáfia, dictar asneiras douradas e entronizar-se de importancia tola.
Não: elle não quis isso, nem ser isso! O que elle quiz, nestas terras ferteis e
magnificas, dar plena expansão a sua imprescindivel necessidade de lutador intemerato, de
genial realizador, de insuperável fabricante de fabricas.
Perfeitamente, a definição vem mesmo a calhar: fabricante de fabricas...
Com a felicidade que lhe advinha dos felizes exitos sempre adquiridos nas diversas
experiencias feitas, o Conde Francisco Matarazzo não soffria desta incuravel molestia que
affecta os irremediaveis mediocres da vida: a falsa modestia.
Victor Hugo, que foi indiscutivelmente um genio, falando de si mesmo, não se
apoquentou de exclamar com orgulho:
_ On ne chicane pas le genie!
O mesmo, com os seus expressivos sorrisos, manifestava o Conde Francisco
Matarazzo.
Não tinha o feitio do coitado espiritual da vida que, por um golpe de sorte de
probetão se torna milionário e pensa que tem o direito estupido de manifestar-se malcreado,

soprando importancia que ninguém lhe reconhece e assumindo poses que o tornara ridiculo,
personificando-se, assim, no classico e incisivo cunho de tubarão.
O Conde Francisco Matarazzo não se eximia de qualquer manifestação de
sympathia e de admiração que lhe quizessem fazer, com expontaneidade, arrotando a
indefectivel e hypocrita pfrase-chapa:
_ Non ci tengo a queste cose... Não faço questão disso...
Achava que aquilo que lhe quizessem fazer era natural. O preito de adoração dos
seus operarios, a homenagem respeitosa de qualquer jornal, os títulos de honra que qualquer
sociedade lhe conferia, os títulos de nobreza que qualquer governo lhe concedia, tudo era
recebido por elle com um bom sorriso, sem surpreza de especie alguma, muito, muito
naturalmente.
Elle sentia que tudo merecia. Elle sabia que a obra feita deveria despertar o
enthusiasmo de quem a mirasse. Elle tinha a sensação exacta de que era devéras o grande
Santo que realizára nesta terra nova e desconhecida, cheia de duvidas e pontilhada de
incognitas, os milagres de realizações que somente o seu illuminado Genio de precursor podia
acariciar: que somente o seu catechizador espirito de Aventureiro Sublime poderia sonhar.
Tinha o conde Francisco Matarazzo, gestos de nobreza que aniquilivam os poltrões e
que faziam dos seus beneficiados verdadeiros fanaticos, seus idolatras.
Ha annos, num periodo escuro de duvidas e de falta de absoluta confiança em tudo e
em todos, um seu velho comprovinciano, o infatigavel prof. Vicente Carnicelli, o alfaiate que
fez da sua profissão uma missão de arte nesta terra de gente que veste mal, mesmo ganhando
bem, precisou, por alguns dias, da quantia de dois contos de reis, para completar uma grande
importancia que deveria servir para solver um pagamento urgente e dirigiu-se ao Banco ItaloBelga, onde imperava, como director, um tal Lombroso, homem cheio de cifras e de
neurasthenia.
Apresentou ao banqueiro uma letra assignada pela firma e pediu que a descontasse. O
Lombroso, todo manhoso e cheio de phrases equivocas, começou a dizer que as cousas
andavam ruins, que agora o banco somente poderia servir firmas solidas e, assim mesmo, bem
garantidas, e acabou exigindo do correcto prof. Vicente Carnicelli um bom endosso.
Carnicelli, temperamento cheio de fogo e de claras attitudes, foi ao conde Francisco
Matarazzo e contou-lhe tudo. O velho Matarazzo, não deixando de fumar e de sorrir, com a
maior calma, perguntou ao seu interlocutor:
_ Onde está a letra dos dois contos?
_ Está aqui commigo.

_ Faça o favor de m’a dar. Pegou na letra e no verso da mesma, com a sua habitual
rapidez, pôz-lhe a sua assignatura. Depois disse:
_ Pergunte ao Lombroso se a minha assignatura serve...
Outro episodio.
Este aconteceu commigo.
Um dia, em vesperas de lançar um numero especial do meu jornal, fui ao velho conde
e confiei-lhe as minhas maguas. Havia angariado, com os respectivos vantajosos contractos,
mais de trinta contos de réis de annuncios. Mas o typographo não podia adiantar o papel
porque tambem elle não possuia o dinheiro sufficiente para comprar o famoso “artigo de lei”
que é o papel para o jornal. A minha situação, portanto, não era boa, se o senhor conde não
me fizesse o favor, patati, patatá. E entrei com meu jogo, com a minha labia e com a minha
audacia. Mas não precisei me afobar muito, pois o conde já havia comprehendido o final da
minha symphonia e homem pratico inquiriu:
_ Afinal de quanto precisa?
_ De vinte contos, senhor conde, por vinte dias...
_ Um conto por dia... demarcou elle com fina ironia.
_ Está bem. Você os merece. Peça-os ao De Vivo...
_ “Seu” conde – garanti eu, bem firme – eu os quero simplesmente a titulo de
emprestimo!
_ “Evvá buono!” - fez elle expressando-se no predilecto dialecto da sua provincia
amada, com um vivo gesto displicente.
Fiz o numero especial, recebi os cobres e, depois de vinte dias, exactamente, pontual
como um official de justiça, fui ao escriptorio dos Matarazzo e entreguei ao velho a quantia
emprestada.
_ Bravo! - elogiou elle, sorrindo - É o primeiro jornalista de palavra que eu vejo.
E ordenou a De Vivo:
_ Ponha cinco contos na minha conta e dê essa importancia ao Ragognetti.
_ Mas – tartamudeei, constrangido - “seu” conde, eu não quero nada. O senhor já me
fez o favor de me emprestar vinte contos, sem juros, sem nada... Eu gostaria de continuar a
merecer a sua confiança para o futuro. Pode ser que ainda eu venha a precisar de dinheiro e
gostaria de ter um certo credito na sua casa... Desse geito, quasi impossivel...
_ Fique tranquillo - animou-me o conde. _ Dando-lhe cinco contos de réis, sempre
faço um bom negocio, pois os vinte contos emprestados já os considerava perdidos. Ganho,
portanto, na transacção, quinze contos de réis...

Tinha o prazer da anecdota e a delicia da phrase dogmatica. Foi elle quem me disse,
um dia:
_ O mundo é um circo equestre. Os grandes homens da humanidade, em todas as
suas manifestações geniaes, são os palhaços: os outros são o publico. Assim, os grandes
homens, como os palhaços, recebem applausos ou apupos. Os palhaços podem ser um
Napoleão ou um Roosevelt, um Matarazzo ou um Ford...
Plutarcho não teria definido com mais felicidade os seus melhores homens e o seu
povo.
Nunca o vi zangado. Nunca o vi amolado. Nunca o vi desanimado. Nunca o vi triste.
Eu pinto na minha imaginação um conde Francisco Matarazzo sempre sorridente e sempre
disposto a contar a ultima piada que ouvira.
Franco e leal, gostava de quem lhe era franco e leal. Talvez por causa disto, nutria
uma forte sympathia por mim, que sempre lhe fui franco e leal, intransigente e odioso com os
meus inimigos, sejam quaes forem pertençam a camada social que pertencerem; apaixonado e
fanatico nas minhas sympathias e nas minhas amizades.
Quando a colonia italiana resolveu offerecer no Theatro S. Helena, um banquete ao
dr. Washington Luis, que fôra eleito presidente da Republica, o conde Francisco Matarazzo,
como expoente maximo da collectividade, foi escolhido como orador official do symposio
italo-brasileiro.
O conde Matarazzo leu o discurso. No dia seguinte, pediu a minha opinião.
_ O discurso está bem feito, mas o senhor o leu muito mal - declarei, com a minha
tradicional franqueza, provocando o espanto de todos os presentes.
_ Parecia-me que nunca terminaria... de le-lo - confessou elle... _ Imaginem os que
me ouviam como deviam estar... De mais a mais – rematou - se eu fosse um bom orador não
seria um grande industrial...
Pallida mors aequo palsal pede pauperum tabernas - Regum - que turres... - disse
Horacio. Se a morte bate na choupana do pobre e não deixa tambem de bater no castello dos
reis, chegou o triste momento de bater tambem no castello dos Matarazzo, arrancando o seu
Chefe, o seu Deus, o seu Tudo.
Resta-nos o consolo de nos haver, elle, deixado os seus filhos, discipulos idolatrados,
disciplinados cardeaes do grande Papa das industrias, que terão a espinhosa e honrada missão
de continuar a obra Paterna, com a mesma tenacidade, com a mesma genialidade, com a
mesma alma do Grande Extincto.
Petrarcha, o suave cantor de Madona Laura, cantou:

_ Un bel morir tutta la vita onora.
O conde Francisco Matarazzo, ao contrario, deixando-nos, com a bella vida feita - no
sentido de util - honrou a sua morte.
Foi esse homem que São Paulo perdeu, que o Brasil perdeu, que a Italia perdeu, que a
humanidade perdeu.
VICENTE RAGOGNETTI

ANEXO D
COMENDADOR GIUSEPPE MARTINELLI
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PICCOLA CONVERSAZIONE CON UN GRANDE UFFICIALE
La segretaria particolare di Martinelli – Volere e potere – “Toujours la même chose” –
Banco di Roma ecc. ecc. – Galop finale...
Inutile dirvi che il grande ufficiale Giusepe Martinelli, il Beppe di venti anni fa, si
trova all’Esplanada Hotel. Appartamento di lusso. Si capisce! Se non lo prende lui, chi volete
che lo prenda? L’appartamento, naturalmente.
Prima di essere introdotto, ebbi lo scambio di quattro parole gentili, per telefono, con
la sua amabile signora Rina, vero campione della tradizionale bellezza e cortesia toscana.
La quale, per chi non lo sapesse, oltre quella della consorte affettuosa e gentile, fa
anche la parte di segretaria particolare del grande ufficiale. (Dicono i maligni, che essa abbia
preso a sé questo incarico per evitare probabili scene di gelosia. Ad ogni modo, son fatti che
non ci riguardano: né a me, né a te, caro lettore).
_ Signora gentile...
_ Amabile cavaliere...
_ Que numero, faz favor?
_ Estou falando, senhorita...
_ La telefonista ci ha rotto la ligazione... Accidenti alle telefoniste!
_ Che infami!
_ Amabile signora, desidererei parlare col grande ufficiale...
_ Un po’ difficile... E’ molto occupato.
_ Ci metta lei una buona parola...
_ Tenteró... Aspetti un momentino...
Un momentino (Momentino per modo di dire: passarono ben dieci minuti!)
_ Gentile cavaliere...
_ Amabile signora...
_ Puó salire...
_ Grazie. Mi parrá di salire in paradiso...
_ Scale. Ascensore. Tre o quattro camarieri “bancando” importanza. Picchiare su una
porta.
_ Avanti...
_ ... avanti lui, tremava tutta Roma, vero grande ufficià?

Martinelli mi accolse con un sorriso e con una stretta di mano, molto cordiale.
_ Sa? Lo trovo piu’ giovane e... piu’ bello...
_ Come S. Paolo, allora... Io sono veramente sorpreso... S. Paolo si sviluppa, cresce,
si fa piu’ bello, piu’ moderno, giorno per giorno, malgrado il suo barbone bianco... Penso che
fra dieci anni S. Paolo avrá “passato la perna” a Rio de Janeiro...
_ Mi fa piacere. Come paulista e come italiano... E poiché il mio amor proprio di
paulista é giá stato soddisfatto, soddisfi adesso quello di italiano... Che si fa in Italia?...
_ Si lavora e si mangia; si canta e si balla... Sopratutto si balla. Si balla dapertutto e
tutte le danze... L’Italia di oggi lavora: ma si diverte. E qui dovrei sciorinare tutte le belle frasi
che dissero giá tutti coloro che prima di me andarono e ritornarono dall’Italia...
_ ... e cioé?
_ questo é il quarto di ora di gloria e di trionfo dell’Italia nel mondo intero, checché
ne pensano i nostri amici francesi e nord-americani...
_ E Mussolini?
_ Anch’io. Come tutti gli altri, subii il fascino dei suoi sguardi e della sua parola
tagliente... Le confesso che ebbi un po’ di “fifa”... E’ straordinario!
_ Racconti, per favore!
_ Non appena entrai nella sua stanza di lavoro che é lunga piu’ di trenta metri ed é
sempre semibuia feci il saluto alla romana. Mussolini scriveva e non vidi di lui che la
“careca”... La commozione che mi aveva preso era grande e rimanevo lì, impalato, con la
mano in alto, senza muovermi.
“Abassi la mano e venga avanti!” - mi gridó lui e piantó. Dio cane!, (questo “Dio
cane”, lo giuro, lo ha detto Martinelli!) quei suoi occhi di fachiro che ti inchiodano. Poi, mi
invitó a seder vicino a lui e mi interrogó...
_ Il telegrafo ci comunicó che Mussolini si informó con lei, che é una grande
competenza in materia, a proposito del progresso del Brasile e delle nostre colonie.
_ É vero. Ma io, da buon toscano, gli dissi la veritá, niente altro che la verità.
Espressi senza peli sulla lingua la mia opinione sulle autoritá italiane in Brasile; su le
personalità della nostra colonia e su le necessitá degli italiani all’estero...
_ Su le nostre autoritá?
_ Ah! Questo lo puó anche dire sul suo giornale! Il Duce mi chiese di Montagna e
son sicuro che egli non chiederà di me a Montagna... A proposito delle nostre autoritá non
guardai troppo per il sottile e dissi chiaramente che in Brasile gli italiani ebbero solamente
due ambasciatori: Antonelli e Badoglio...

_ E del Brasile?
_ Debbo comunicarle che il Duce si interessó vivamente del Brasile ed in special
modo degli italiani. Quando io gli dissi che in San Paolo si fa una casa all’ora rimase sorpreso
e quando gli mostrai il “croquis” del grattacieli che sto costruendo all’Avenida S. João, volle,
a viva forza, che io gli consegnasse la fotografia per pubblicarla sul “Tevere”. A questo
proposito, debbo raccontarvi un episodio veramente interessante. Dodici ore dopo la mia
udienza col Duce egli fu vittima dell’ultimo attentato. Mi trovavo a Montecafini e pensando
alle mie fotografie ed al “croquis” che gli avevo consegnato, diedi loro un mesto addio... Il
Duce avrebbe proprio pensato a me, alle mie fotografie, dopo l’attentato... Quattro giorni
dopo, ero o bordo del “Giulio Cesare” quando un cameriere mi consegnó la mia ultima
corrispondenza... Fra l’altro incontrai un plicco voluminoso, intestato “Palazzo del
Governo”... Naturalmente apri immediatamente il plicco e che ti trovo? Sei numeri del
‘Tevere” che pubblicava la mia fotografia ed il croquis del mio grattacieli, ed una relazione
completa della mia udienza col Duce! Che uomo quel Mussolini! Anche dopo l’attentato si é
ricordato di me e non sapendo dove pescarmi, mi spedì i giornali a bordo! Rimasi cosí
commosso che mi spuntarono le lagrime sugli occhi...
Colsi l’occasione di parlare del Banco di Roma, visto e considerato che Martinelli,
ricordandosi della commozione avuta, era commosso...
_ E del Banco di Roma che se ne dice?
_ Dico che anche Mussolini mi espresse il desiderio di avere in Brasile una banca che
fosse completamente italiana.
_ Il che vuol significare che il Banco di Roma verrá sul serio in Brasile.
_ Sicuramente.
_ Mi fa piacere. Cosí resta completamente confermato il “furo” del “Moscone”...
La signora Rina, con quella distinzione che la... distingue sempre, mi offrí una tazza
di caffé...
_ Ed ora, grande ufficiale, posso chiederle un favore?
_ Chieda.
_ Mi inviterá alla sua festa quando sará nominato marchese?
Ed ingoiai frettolosamente il caffé...
MONOCLE
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PEQUENA CONVERSAÇÃO COM UM GRANDE OFICIAL
A secretária particular de Martinelli – Querer e poder – “Toujours la même chose” –
Banco de Roma etc. etc – Galope final...215

Inútil dizer que o grande oficial Giuseppe Martinelli, o Beppe de vinte anos atrás,
encontra-se no Esplanada Hotel. Apartamento de luxo. Lógico! Se ele não o pega, quem
poderia pegá-lo? O apartamento, naturalmente.
Antes de ser admitido, tive uma troca de quatro palavras gentis, por telefone, com sua
amável senhora Rina, verdadeira amostra da tradicional beleza e da cortesia toscana.
A qual, pra quem não sabe, além do papel de esposa afetuosa e gentil, faz também o
de secretária particular do grande oficial. (As más línguas dizem que ela pega para si esse
cargo para evitar prováveis cenas de ciúme. De qualquer forma, são assuntos que não nos
dizem respeito: nem a mim, nem a você, caro leitor).
_ Senhora gentil...
_ Amável cavalheiro...
_ Que número, faz favor?
_ Estou falando, senhorita...
_ A telefonista interrompeu a ligação... Pro inferno as telefonistas!
_ São infames!
_ Amável senhora, gostaria de falar com o grande oficial...
_ Difícil... Ele está muito ocupado.
_ Quem sabe uma palavrinha da senhora...
_ Vou tentar... Aguarde um instante...
_ Um instante (instante é maneira de falar: passaram nada menos que dez minutos!)
_ Gentil cavalheiro...
_ Amável senhora...
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_ Pode subir...
_ Obrigado. Vou ter a sensação de estar subindo para o paraíso...
_ Escadas. Elevador. Três ou quatro camareiros “bancando” os importantes. Bater na
porta.
_ Adiante...
_ Diante dele Roma inteira tremia, não é verdade grande oficial?
Martinelli recebeu-me com um sorriso e um aperto de mão, muito cordial.
_ Sabe? Estou achando o senhor mais jovem e... mais bonito...
_ Igual S. Paulo, então... Eu estou realmente surpreso... S. Paulo desenvolve-se,
cresce, fica mais bonita, mais moderna, a cada dia que passa, apesar da barba branca... Penso
que dentro de dez anos S. Paulo vai “passar a perna” no Rio de Janeiro...
_ Isso me agrada. Como paulista e como italiano... E já que meu amor próprio de
paulista já foi satisfeito, satisfaça agora aquele de italiano... O que se faz na Itália?
_ Se trabalha e se come; se canta e se dança... Acima de tudo se dança. Dança-se em
todo lugar e todas as danças... A Itália de hoje trabalha: mas se diverte. E aqui deveria repetir
todas as belas frases que disseram todos aqueles que antes de mim foram e tornaram da
Itália...
_ ... ou seja?
_ estes são os dez minutos de glória e triunfos da Itália no mundo inteiro,
independentemente do que pensam nossos amigos franceses e norte-americanos...
_ E Mussolini?
_ Eu também. Como todos os outros senti o fascínio de seu olhar e de sua palavra
penetrante... Confesso que tive um pouco de “medo”... É extraordinário!
_ Conte-me, por favor.
_ Assim que entrei na sala de trabalho dele, que mede mais de trinta metros e fica
sempre semi-escura, fiz a saudação romana. Mussolini escrevia e dele só vi a “careca”... A
comoção que tomava conta de mim era grande e fiquei parado, aí, com a mão erguida, sem
me mexer.

“Abaixe a mão e venha pra frente!” – gritou e praguejou. Deus cachorro!, (esse
“Deus cachorro”, juro, quem disse foi Martinelli!) aqueles seus olhos de faquir te paralisam.
Depois, convidou-me a sentar perto dele e me interrogou...
_ O telégrafo comunicou que Mussolini informou-se com o senhor, que é uma grande
autoridade no assunto, sobre o progresso do Brasil e das nossas colônias.
_ É verdade. Mas eu, como bom toscano, disse-lhe a verdade, nada mais do que a
verdade. Manifestei sem pêlos na língua minha opinião sobre as autoridades italianas no
Brasil; sobre as autoridades da nossa colônia e sobre as necessidades dos italianos no
exterior...
_ Sobre nossas autoridades?
_ Ah! Isso pode escrevê-lo também no seu jornal! O Duce perguntou-me a respeito
de Montagna e tenho certeza de que ele não vai perguntar ao Montagna a meu respeito... A
propósito das nossas autoridades fui curto e grosso e disse claramente que no Brasil os
italianos tiveram somente dois embaixadores: Antonelli e Badoglio...
_ E sobre o Brasil?
_ Devo comunicar-lhe que o Duce interessou-se vivamente pelo Brasil e em
particular pelos italianos. Quando eu lhe disse que em São Paulo se constrói uma casa por
hora ficou surpreso e quando lhe mostrei o “croquis” dos arranha-céus que estou construindo
na Avenida São João, quis, a todo custo, que lhe entregasse a fotografia para publicá-la no
“Tevere”. A esse respeito, quero contar-lhe um episódio realmente interessante. Doze horas
após minha entrevista com o Duce ele foi vítima do último atentado. Eu estava em
Montecatini, pensando nas minhas fotografias e no “croquis” que lhe havia entregado, disse a
eles um triste adeus... O Duce ia mesmo pensar em mim, nas minhas fotografias, após o
atentado... Quatro dias depois, estava a bordo do “Giulio Cesare” quando um garçom me
entregou minha última correspondência... Entre outras coisas, achei um pacote volumoso,
com o timbre “Palazzo del Governo”... Naturalmente abri logo o pacote e o que acho dentro
dele? Seis números do “Tevere” que publicava minha fotografia e o croquis do meu arranhacéu, e um relatório completo do meu encontro com o Duce! Que homem o Mussolini! Mesmo
depois do atentado lembrara de mim e, não sabendo onde encontrar-me, enviou os jornais
para o navio! Fiquei tão comovido que brotaram lágrimas em meus olhos...
Assim aproveitei a oportunidade para falar do Banco de Roma, visto que Martinelli,
ao lembrar da sua comoção, ficou comovido...

_ E o que se comenta sobre o Banco de Roma?
_ Posso dizer que Mussolini me expressou seu desejo de ter no Brasil um banco que
fosse completamente italiano.
_ Isso significa que o Banco de Roma virá sem falta ao Brasil?
_ Certamente.
_ Fico satisfeito. Assim fica completamente confirmado o futuro do “Moscone”...
A senhora Rina, com a distinção que a... distingue sempre, ofereceu-me uma xícara
de café...
_ E agora, grande oficial, posso pedir-lhe um favor?
_ Peça.
_ Vai convidar-me à sua festa quando for nomeado marquês?
E engoli depressa meu café...
MONOCLE
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CHIACCHIERE IN ARIA COL GRANDE UFF. GIUSEPPE MARTINELLI
Mi sentì afferrare per un braccio.
_ Vigliacco! Mi prende per di dietro, eh?
Mi voltai, pronto per difendermi. E vidi il grande ufficiale Giuseppe Martinelli.
_ Oh! E’ lei? Ritiro il vigliacco.
Martinelli rise. Segno evidente che era di buon umore. Ottima occasione per
chicchierare.
_ Di nuovo a San Paolo?
_ Se non si finisce quell’accidenti li’ io non dormo in pace. Inutile dire che
l’accidenti era il maestoso, pomposo, grandioso, spettacoloso, ecc, ecc, palazzo che Martinelli
sta costruendo all’Avenida São João.
_ Vuole vederlo?
_ Sarebbe il mio più bel desiderio di questo momento... to...
_ Attento alle scarpe inverniciate ed alla caramella...
Guardavo stupefatto il grande ufficiale. Da sei mesi a questa parte non ci si puó
avvicinare a Martinelli. Ha i nervi... dappertutto e strilla per un nonnulla e accende certi
moccoli che nemmeno la Madonna della Penha ha il piacere di avere.
_ E’ allegro, oggi, eh? Che é sucesso?
_ Sono allegro perché ancora non ho visto niente dei disastri che mi fanno i miei 250
operai...
_ Oppure é allegro porché hanno “despachado” Montagna?
_ Ha avuto quello che si meritava. Mussolini me l’aveva promesso ed ha mantenuto
la promessa.
Un yugo-slavo venne ad aprirci il portone. Entrammo. E tanto per cominciare
precipitai dentro una pozzanghera, insudiciandomi tutto. Martinelli rise ancora.
_ Si vede che non é abituato...
_ Si. Non sono abituato a fare ed a avere grattacieli...
Venne Arturo, il fratello. Presentazione. Venne il nipote. Baci e presentazione. Baci
con Martinelli, non con me...
Salimmo. Martinelli dava la mano a destra ed a sinistra ai capomaestri, ai maestri,
agli operai, molto “camarada” con tutti, fischiettando la “Marietta, o bella Marietta...”

Cadevo di sorprese in sorprese. I “porões” bell’e pronti sono semplicemente
meravigliosi. Molte vivende chics e molti bungalow moderni non possono vantare comodità
eguali.
_ Commendatore, io mi accontenterei dei “porões”... Continuammo a salire. Tra un
“tijolo” e l’altro Martinelli mi parlava delle cose e dei casi politici coloniali, dimostrando che
come Mussolini egli ha tempo di occuparsi e di preoccuparsi di tutto.
_ Sa? L’intervista pubblicata sul suo giornale è piaciuta immensamente a Badoglio.
Dice che ha sorriso, riso e goduto abbastanza.
_ Specialità mosconiana. E dell’ambasciatore Attolico che mi dice?
_ Nulla. Non ho avuto il piacere di conoscerlo... Mas vai...
Cominciavamo a salire come fa De Pinedo...
_ Questo é un salone. Salone che serve per banchetti, per tè danzanti, per qualche
conferenza... Le piace?
_ Magnifico. Qui si puó respirare aria pura.
E subito dopo una indiscrezione.
_ Quanto spenderá per costruire questo accidenti?
_ Pochissimo. Dodici mila contos...
_ Pucha! Ed il terreno quanto é costato?
_ Anche pochissimo. Altri dodici mila contos...
Mi afferrai ad una “viga” per non precipitare nel vuoto dal settimo piano.
_ E lei dice venti quattro mila contos come se dicesse venti quattro mila reis...
_ Lusso da milionari...
Guardai dall’alto. Ancora altri tredici piani ed il pallazzo Martinelli dominerá tutta la
cittá. Guardai in basso. Gli uomini mi sembravano fermi...
Il console piccolo, Melai, piccolissimo; Busecca, pipiccolississimissimo...
Frattanto il grande ufficiale Giuseppe Martinelli col metro in mano dava ordini e mi
aveva completamente dimenticato.
Aprofittai dell’occasione per dare il “fora” prima che un capogiro mi desse, contro la
mia volontá, il “fora” precipitevolissimevolmente...
Monocle
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Senti alguém segurar o meu braço.
_ Seu covarde! Está me atacando pelas costas, hein?
Virei pronto para defender-me. Vi o grande oficial Giuseppe Martinelli.
_ Oh! É o senhor? Retiro o covarde.
Martinelli riu. Sinal evidente de que estava bem humorado. Uma ótima ocasião para
conversar.
_ De novo em São Paulo?
_ Se não acabarmos aquele treco ali eu não durmo em paz.
É inútil dizer que o treco era o majestoso, pomposo, grandioso, espetacular, etc, etc,
prédio que Martinelli está construindo na Avenida São João.
_ Quer vê-lo?
_ Seria o meu mais belo desejo nesse momento... viu...
_ Cuidado com os sapatos de verniz e o monóculo...
Olhava admirado o grande oficial. De seis meses pra cá ninguém pode chegar perto
do Martinelli. Tem os nervos... acesos e grita a troco de nada e acende para o diabo certas
velas que a Nossa Senhora da Penha não gostaria de receber.
Está feliz, hoje, né? O que aconteceu?
Estou feliz porque ainda não vi nenhuma das bobagens que cometem os meus 250
operários...
Ou então está feliz porque “despacharam” o Montagna?
Teve aquilo que merecia. Mussolini tinha me prometido e cumpriu a promessa.
Um iugoslavo veio abrir o portão. Entramos. E pra começar pisei numa poça d’água,
e me sujei todo. Martinelli riu de novo.
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Dá pra ver que você não está acostumado...
Sim. Não estou acostumado nem a fazer nem a ter arranha-céus...
Chegou Arturo, seu irmão. Apresentação. Chegou o sobrinho. Beijos e apresentação.
Beijos para Martinelli, não para mim...
Subimos. Martinelli ia apertando a mão dos mestres de obras, dos mestres, dos
operários muito “camarada” com todos, assobiando “Marietta, oh bella Marietta...”
Era uma surpresa atrás da outra. Os “porões” já prontos são simplesmente
maravilhosos. Muitas mansões chiques e muitos chalés modernos não podem ostentar
tamanho conforto.
_ Comendador, eu já estaria satisfeito com os “porões”... Continuamos subindo.
Entre um “tijolo” e outro Martinelli falava das coisas e dos casos políticos coloniais,
demonstrando que como Mussolini ele tem tempo para ocupar-se e preocupar-se com tudo.
_ Viu? A entrevista publicada no seu jornal agradou imensamente a Badoglio. Diz
que sorriu, riu e que se divertiu bastante.
_ Especialidade mosconiana. E do embaixador Attolico o que me diz?
_ Nada. Não tive o prazer de conhecê-lo... Mas vae...
Começávamos a subir como faz De Pinedo...
_ Este é um salão. Salão que serve para banquetes, para chás dançantes, para alguma
conferência... gosta?
_ Magnífico. Aqui se pode respirar ar puro.
E logo em seguida uma indiscrição.
_ Quanto vai gastar para construir esta coisa?
_ Pouquíssimo. Doze mil contos...
_ Puxa! E o terreno quanto custou?
_ Pouquíssimo também. Outros doze mil contos.
Agarrei-me a uma “viga” para não precipitar do sétimo andar.
_ E o senhor diz vinte e quatro mil contos como se dissesse vinte e quatro mil réis.
_ Luxo de milionários...

Olhei lá de cima mais treze andares e o prédio Martinelli dominará toda a cidade.
Olhei para baixo. Os homens me pareciam parados...
O cônsul pequeno, Melai, pequeníssimo; Busecca, pequenininíssimo...
Enquanto isso o grande oficial Giuseppe Martinelli com o metro na mão dava ordens
e tinha-se esquecido completamente de mim.
Aproveitei a oportunidade para dar o “fora” antes que uma tontura me desse, contra a
minha vontade o “fora” reciptuosamente.
Monocle
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CHE COS’É IL GRATTACIELI MARTINELLI?
Poichè ormai il grattacieli del grande ufficiale Giuseppe Martinelli é diventato un...
monnumento italiano in terra brasiliana, abbiamo voluto indire un referendum tra i nostri
principali coloniali.
Essi dovevano rispondere a questa domanda:
_ Che ne pensate del grattacielli Martinelli?
Ed hanno cosi’ risposto:
_ Penso che il grattacieli Martinelli é un castello posto sopra la cittá.
Conte Francesco Matarazzo
_ Mi sembra un regalo di Natale. Un regalo beninteso, fabbricato di cimento di
zucchero e con le pareti di miele.
Conte Egidio Pinotti Gamba
_ Mi piace. Ma giacché ci mette dentro ogni ben di Dio, dovrebbe trovare un
posticino per metterci una delle mie fazendas.
Coronel Geremia Lunardelli
_ Mi sembra che Martinelli abbia esagerato un poco. Perché trenta? Poteva fare
addirittura trentatre piani.
Arturo Prof. dott. Guarneri
_ A me interessa questo. Martinelli spenderá 24 mila contos. Incasserá poi 240
contos di reis al mese di interesse? Se si’ congratulazioni; se no, preferisco il cinema San
Bento.
Comm. Giovanni Ugliengo
_ Io credo che un grattacieli che é un grattacieli, sia l’ambizione elevata a religione.
Quindi che parla male del grattacieli, che é un grattacieli, vale a dire, religione dell’ambizione
italiana in Brasile, non é un anti-grattacieli, ma é anti-ambizione italiana.
Ambassattori B. Attolico
_ Per me, esso non é altro che un Voronoff delle tisiche costruzione che ha a lato. Un
Mussolini della costruzione avendo attorno a sé le varie sue indecenze Nitti.
Console Serafino Mazzolini
_ Noi ci acconteremmo di avere un solo piano de 30’. Chi sa quante ‘Tasluhas’
pescheremmo!

“Tu-Barões”
_ Penso che Martinelli vide il castello dei miei avi ed ebbe la geniale ispirazione.
Marchese Barbaro di S. Giorgio
_ Prima il sor Beppe, mi dava qualche cosa. Ora, da quando ha preso moglie, con la
scusa di voler far economia, non mi dá piú nulla. Mi par mill’anni che sia finito il grattacieli.
Cosi’ forse il sor Beppe, anche con la moglie, mi dava qualche cosa.
Brodo
_ Ci sará un cinema? Una sala di dancing? Una confetteria? Un grande hotel? Grandi
magazzine? Un bangalow? Manca peró una scuderia.
Grande Uff. Rodolfo Crespi
_ Se ha bisogno di cavalli per la scuderia suggerita da Crespi, posso forniglieli io.
Carlo de Viti
_ Gli asini, glieli regalo io.
Angelo Poci
_ Per me, esso non é che un poema scritto con versi di cimento armato.
Comm. Pier Luigi Caldirola
_ Se vuole Martinelli, io posso organizzare per il suo grattacieli un’altra Banca.
Rag. Adolfo Cuccato
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MACCHERONI AL SUGO NEL GRATTACIELI MARTINELLI
Confesso che quando, donna Anir – l’ho indovinato finalmente il nome? – Martinelli,
“née” Cataldi, mi telefonó e mi avvisó che i maccheroni giá, fumanti e maestosi, mi
aspettavano a tavola ebbi una stretta al cuore, ma non fiatai.
Dissi tra me ed il mio monocolo:
_ Prepariamoci. Gli uomini ed i monocoli si conoscono nelle grandi occasioni. Di
certo, donna Anir – é cosi’, donna Anir? – la bella signora Anir volle castigarmi ed
obbligarmi a mangiare seduto su una panca, davanti un tavolino improvvisato con i resti di
quello che fu un “tapume” del grattacieli, senza forchette, senza coltelli, senza niente, infine,
volle obbligarmi a “bancare” un operaio del sor Beppe. Pazienza, monocolo mio. Per donna
Anir e per guadagnarmi il posticino nel paradiso, mangiamoci i maccheroni con le mani...
Ed andai, fiero i pettoruto, disposto a tutto, come al ballo cantando si va...
SALIRE E’UN PO’MORIRE
Guardai il grattacieli. Piú lo guardo e piú mi sembra bello. Infilai la porticina che
mena verso l'interno.
Chíesi:
_ E per salire, come si fa?
_ Come si fa? Ma di dove viene lei? Da Pirituba, forse? Prenda l’ascensore.
_ L’ascensore?
_ Si’. L’ascensore. No ha mai visto un ascensore lei che mi guarda stupito...
_ Stupito, scusi, sará lei...
_ Stupito e non stupito ho detto...
_ Noto ed annoto e non le mando i padrini...
Penetrai. Mormorai, paurosamente:
Nel mezzo del cammin...
mi ritrovai per una selva oscura...
Non riuscivo a prendere la via diritta per andare in quel posto; in quel posto non in
quello che voi immaginate, o perfidi lettori, ma dove c’era l’ascensore...
_ Cosa cerca lei? – mi fece un pezzo d’uomo che avrebbe fatto paura persino a
Dempsey.

_ Cerco un ascensore... – feci col mio piú bel sorriso.
_ E’ qui...
_ Ah!
Vidi l’ascensore e respirai. Era un ascensore marca “barbante”, ma era un ascensore.
_ Piano – mi raccomandai al ragazzo – perché salire é un po’ morire e “morrer por
morrer morra meu pae que é mais velho”...
UN LEMBO DEL PARADISO
Arrivati al nono piano, l’ascensorista mi disse:
_ E’ qui.
Guardai dove mettevo il piede eppoi mi guardai attorno attorno.
_ Ed ora, dove si va?
Ma vidi un lungo coridoio, pulitissimo tutto “ladrilhado”, con le pareti lucide e belle,
pitturate con buon gusto. Vidi, in fondo, una bella porta.
_ Quella sará la porta del Paradiso...
Mi incamminai. Suonai un campanello. Venne ad aprirmi un coso, con gli occhiali
neri, magro, indecifrabile e giallo come il collega Goeta, che mi chiese con lo sguardo che
cosa desiderava.
_ Il grande ufficiale Martinelli?
_ E’ qui. Passi.
Passai. Ed allora passai di sorprese in sorprese. Altro che tavolino sgrangherato!
Altro che maccheroni con le mani. Altro che castigo! Altro che panca con tre piedi!
Quello era un lembo del paradiso messo in quell’angolo del nono piano del grattacieli
per invogliare i cristiani a fare vita di santitá per guadagnarsi il cielo!
_ Entra o non entra? – chiese il coso, che, poi seppi essere un servo giapponese del
grande ufficiale.
_ Mi lasci guardare e mi annunci.
LA MADONNA
Ma mi appare la madonna, cioé, donna Anir, in una imponente maestosa ed
elegantissima “toilette” di sera.
_ Che fa li’ impalato? Venga avanti...
_ Ammiro.
Donna Anir si pone al mio lato e mi fa da... Cicerone.

_ Guardi, questo é il nostro salottino...
_ Salottone, signora...
Il salotto é una piccola meraviglia di buon gusto e di arte nel maneggiare i colori...
Quella é opera di artista...
_ Decisamente le signore oggi conoscono perfettamente i colori...
_ A forza di darseli sul viso...
Campeggiavano: tappeti ed era un vero trionfo di civetteria, di capriccio e di
mimoseria...
_ Questa é la sala da pranzo...
Anche nella sala da pranzo trionfano i tappeti. Un vero tempietto di finezza,
morbidezza e allegria.
In mezzo alla sala, froneggia la tavola, piccola ed elegante, rotonda e bassa.
Il grande ufficiale Giuseppe Martinelli appare. E’ sempre allegro, pronto a darti una
“boutade”, specialista nel fare osservazioni argute, grande mangiatore, grande parlatore e
grandissimo organizzatore.
GIORNATE DA GIGANTI
_ Mi alzo alle sei del mattino, caro ed ora – erano le sette della sera – lascio il lavoro.
Qui al grattacieli non mi riposo mai. Lo lascio per andare al mio ufficio, in via 15 de
Novembro, dalle undici alla una pomeridiana e dalle cinque alle sette di sera.
Non so perché guardando la alta, robusta, superba figura de Martinelli mi sembrava
di vederlo piú alto, piú robusto, piú superbo del suo stesso grattacieli.
_ Vedo in lei, due giganti...
_ Due?
_ Si’. Lei ed il suo grattacieli...
Ma vidi un lungo corridoio, pulicoso giapponese che portava in tavola la zuppiera dei
maccheroni, fumanti ed appetitosi, con un condimento che mi entrava irriverentemente nelle
narici, che si doveva sentire, di certo, all’ultimo e al primo piano del grattacieli...
_ A tavola, si chiacchiera meglio – mi fece Martinelli, sedendosi – Ed io ho fame.
_ Ed io?

A TAVOLA
Donna Anir, deliziosamente perfida, mi fece servire una montagna di tagliatelle. La
montagna era piú alta di me e io dovevo fare non pochi sforzi per dirigere la forchetta dal
piatto alla mia bocca e viceversa.
_ Dicono, sor Beppe, che lei ha giá affitato tutto, vero?
_ Non ho affitato ancora niente. Perché non ho voluto. Mi preoccupo adesso soltanto
di finire il grattacieli. Richieste non mancano. Il povero dottore Rava ha dovuto prendere un
impiegato apposta per catalogare le richieste di affitto che mi fanno, giorno per giorno.
_ E quando lo finisce questo benedetto grattacieli?
_ Chi lo sa! Certo é che per la fine del corrente anno quasi tutto é a posto. Come sa e
come, per il primo, ha annunciato nel suo giornale, nell’ultimo piano, proprio, “incoppa” al
grattacieli, faró costruire due “bungalows”: uno per me ed un altro per i miei ospiti...
_ E sará un “bungalow” – continuó donna Anir, compagna fedelissima e di somma
utilitá del sor Beppe anche nelle ore di lavoro – col suo giardinetto avanti, con le sue piante di
rose, garofani e viole...
_ E tu sarai il fiore dei miei giardini... – madrigaleggió il grande ufficiale Martinelli,
mentre addentava una coscia di pollo.
UNA CITTÁ DENTRO LA CITTÁ
_ Del suo grattacieli, caro grande ufficiale – chiosai, addentando anch’io una coscia,
di gallina – si capisce – se ne parla come del “Moscone”.
_ Cioé?
_ Se ne dice di tutti i colori... Vede, per esempio, si dice che Ella fará una vera cittá
dentro la cittá...
_ E si dice il vero. Ecco: in via Libero Badaró vo’ mettere un caffé. Il “Caffé San
Giuseppe”. Bel nome, vero? Tra via San Bento e l’Avenida São João avremo un restaurante.
C’é anche per esso il nome. Questo: “Restaurante San Bento”. Poi avremo il grande hotel ed
avrá il nome anche di San Bento...
_ Tutti i santi...
_ Tanto per smentire la fama dei toscani...
_ Quale?
_ Quella di bestemeniare tutti i santi. Io li onoro. Il cinema é stato anch’esso
regolarmente battezzato. Si chiamerá “Cinema Rosario”. Va! E se non le va, va lo stesso per
me. Avremo, poi, il dancing. Lo chiameró il “Gateau Rouge” o qualche cosa di simile. Poi

dancing ci vogliano i nomi francesi sonanti. Vi sará anche la passeggiata che si chiamerá degli
Ambasciatori. Avremo il grande salone “Littorio”, che é il “clon” del grattacieli. Infine ci sará
anche la “Bella Vista”, vale a dire, il sito di dove si ammirará San Paolo e suoi dintorni.
_ E dove qualcuno, come il compadre Lunardelli per exempio, potrá prendere il
capogiro...
_ Non solo. Ci sará reparto per la posta, per il telegrafo, per la radiografia, la stazione
del radiogrammi, telefoni automatici, acqua calda, acqua distillata, una piscina...
_ Infine: un mondo!
“RIME OBBLIGATE”
Siamo alle frutta. Mi aggrappo ad un grappolo di uva.
_ Qualcuno, sor Beppe, sollevó delle critiche a proposito del colore con cui pitturerá
il grattacieli. Il rosa non é piaciuto a qualcuno...
_ Parlano a svanvera, caro lei. Debbono parlare quando tutto é pronto. Intanto le dico
questo: tutti colore che firmeranno contratto di locazione con me, dovranno sottostare a certe
clausule, che io introdurró per la bellezza estetica del palazzo. Per esempio: gli annunci delle
ditte e tabelle dovranno essere fatte a “rime obbligate”.
_ Che sono? Endecassillabi?
_ No. Voglio dire: tutti gli annunci dovranno essere luminosi, obbedendo alla legge
dell’estetica. Tutti eguali, nei primi sette piani. Vi immaginate il grattacieli tutto illuminato?
Sará uno spettacolo veramente imponente. Non solo. Le tabelle professionali o commerciali
dovranno essere fatte con lettere di oro. Conoscete Parigi? Si? Allora ricordatevi di rua
Royale. Lettere eguale a quelle di questa strada parigina. Cosi’ l’oro delle lettere col rosa del
colore del grattacieli produrrá un fondo ammirevole. Non ti pare?
Il pranzo languisce...
LA VITA AL 9º PIANO
Donna Anir propone:
_ E’ la fine. Passiamo nel salotto. Prenderemo il caffé.
Il grande ufficiale Martinelli vuole prima di passare nel salotto farme vedere il resto
del suo appartamento.
Rilevo ed ho un guizzo di piacere nel “hall”, l’ultima copertina di “Moscone”,
riguardante il grande ufficiale ed il suo grattacieli.
_ Grazie dell’onore, sor Beppe. Il “Moscone” le rimarrá gratissime.

_ Vede? Questa é la stanza da letto...
Vedo e rimango estasiato. Um píccolo nido d’amore: un’oasi di tranquillitá e di
bellezza. C’é la piccola stanza di “toilette” e vedo un telaio da ricamo.
_ Ricama? – chiedo a donna Anir.
_ Si’. Mentre mio marito costruisce...
Tutto é fatto con arte, con squisitezza, con finezza, con tatto. Dapertutto noto la mano
di una donna di primissima educazione e di altissima gentilezza d’animo.
E passo nel salotto, dove mi attende il caffé.
La vita al nono piano, in un appartamento come quello di Martinelli, nel centro della
cittá, é bella...
Vin. Ragognetti

MACARRÃO AO SUGO NO EDIFÍCIO MARTINELLI217
Confesso que quando dona Anir – finalmente acertei o nome? – Martinelli, “née”
Cataldi, telefonou-me e avisou-me que os macarrões fumegantes e majestojos, aguardavamme à mesa, fiquei com o coração apertado, mas não disse nada.
Disse a mim mesmo e ao meu monócolo:
_ Prepare-se. É nas grandes ocasiões que se conhecem os homens e os monócolos.
Certamente, dona Anir – é assim, dona Anir? – a bela senhora Anir quis castigar-me
e obrigar-me a comer sentado num banco diante de uma mesinha improvisada com os restos
do que foi um “tapume” do arranha-céu, sem garfos, facas, sem nada, enfim, quis obrigar-me
a “bancar” um operário do seu Beppe. Paciência, caro monócolo. Pela dona Anir e para
ganhar um lugarzinho no paraíso, comeremos os macarrões com as mãos...
E fui, orgulhoso e peitudo, disposto a tudo, como se estivesse indo ao baile...
SUBIR É MORRER UM POUCO
Olhei para o arranha-céus. Quanto mais olho mais me parece bonito. Entrei pela
portinha que se abre para dentro.
Perguntei:
_ E para subir, como é que eu faço?
_ Como faz? Mas de onde o sr. é? De Pirituba? Pegue o elevador.
_ Elevador?
_ Sim. O elevador. Até parece que nunca viu um elevador, me olhando assim
estúpido.
_ Estúpido, desculpa, é o senhor...
_ Estupefato e não estúpido eu disse...
_ Noto e anoto e deixo para lá...
_ Adentrei. Murmurei, amedrontado:
Nel mezzo del cammin...
mi ritrovai per una selva oscura...
Não conseguia pegar o caminho certo para ir até aquele lugar; não naquele lugar que
vocês, pérfidos leitores, estão imaginando, mas aonde havia um elevador...
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_ O que o sr. procura? – disse-me um homem enorme que daria medo até em
Dempsey.
_ Procuro um elevador... - disse com o meu sorriso mais bonito.
_ É aqui...
_ Ah!
Vi o elevador e respirei. Era um elevador marca “barbante”, mas era um elevador.
_ Devagar – recomendei ao rapaz – porque subir é um pouco como morrer e “morrer
por morrer, que morra meu pai que é mais velho”...
UM PEDAÇO DO PARAÍSO
Chegando ao nono andar, o ascensorista me disse:
_ É aqui.
Olhei onde colocava o pé e depois olhei em volta.
E agora, aonde vamos?
Mas vi um longo corredor, limpíssimo, todo “ladrilhado”, com as paredes brilhando e
bonitas, pintadas com bom gosto. Vi, ao fundo, uma bela porta.
_ Aquela deve ser a porta do Paraíso...
_ Continuei. Toquei uma campainha. Veio abrir um tipo de óculos pretos, magro,
indecifrável e amarelo como o colega Goeta, que me perguntou com o olhar o que eu queria.
O grande oficial Martinelli?
_ É aqui. Entre.
Entrei. E então passei de uma surpresa à outra. Nada de mesinha desconjuntada!
Nada de macarrão com as mãos. Nada de castigo! Nada de banco com três pés!
Aquilo era um pedaço do paraíso posto em um canto do nono andar do arranha-céu
para estimular os cristãos a levar uma vida de santidade e ganhar o céu!
_ O sr. vai entrar ou não? Perguntou o tipo que, eu soube mais tarde, era um servo
japonês do grande oficial.
_ Deixe-me olhar e anuncie-me.
A MADONNA
A Madonna apareceu para mim, isto é, dona Anir, em um imponente, majestoso e
elegantíssimo vestido de noite.
_ O que está fazendo aí parado? Venha até aqui...
_ Fico admirando.

Dona Anir coloca-se ao meu lado e é meu cicerone.
_ Veja, esta é a nossa salinha de estar...
_ Salão, senhora...
A sala é uma pequena maravilha de bom gosto e de arte no manejo das cores...
Aquela é obra de artista...
_ Decididamente as senhoras hoje conhecem perfeitamente as cores...
De tanto olhar para elas...
Em destaque os tapetes, e era um verdadeiro triunfo da elegância, capricho e
delicadeza...
_ Esta é a sala de jantar... Na sala de jantar também triunfam os tapetes. Um
verdadeiro templozinho de fineza, maciez e alegria.
No meio da sala, brilhava a mesa, pequena e elegante, redonda e baixa.
O grande oficial Giuseppe Martinelli aparece. Está sempre alegre, pronto para te dar
uma “boutade”, especialista em fazer observações engraçadas, grande comilão, falador e
grandíssimo organizador.
DIAS DE GIGANTE
Levanto-me às seis da manhã caro, e agora – eram sete da noite – deixo o trabalho.
Aqui no edifício não descanso nunca. Saio para ir ao meu escritório, na rua 15 de Novembro,
das onze à uma da tarde e das cinco às sete da noite.
Não sei por que, olhando para a alta, robusta, soberba figura de Martinelli, ele
parecia mais alto, robusto e soberbo do que o próprio edifício.
_ Vejo no senhor dois gigantes...
_ Dois?
_ Sim. O senhor e seu arranha-céus...
_ Mas vi um longo corredor, pulicoso japonês que trazia à mesa a tigela de macarrão
fumegante e apetitoso, com um tempero que me entrava irreverentemente pelas narinas, que
certamente se sentia do primeiro ao último andar do edifício...
_ À mesa conversa-se melhor – disse-me Martinelli, sentando-se – E eu estou com
fome.
_ E eu?

À MESA
Dona Anir, deliciosamente pérfida, mandou me servir uma montanha de tagliatelle.
A montanha era mais alta que eu e eu devia fazer pouco esforço para dirigir o garfo do prato
até a boca e viceversa.
_ Seu Beppe, dizem que já alugou tudo, é verdade?
_ Ainda não aluguei nada. Porque não quis. Preocupo-me agora somente em terminar
o edifício. Pedidos não faltam. O pobre dr. Rava teve que contratar um empregado para
catalogar os pedidos de aluguel que me fazem a cada dia.
_ E quando termina este bendito edifício?
_ Quem sabe! Com certeza até o fim deste ano?
_ Quem sabe! O certo é que até o final deste ano quase tudo vai estar pronto. Como o
sr. sabe e como anunciou no seu jornal, no último andar, bem “ in coppa” (em cima) do
arranha-céus, mandarei construir dois bangalôs: um para mim e um outro para os meus
convidados...
_ E será um bangalô – continuou dona Anir, companheira fidelíssima e de suma
utilidade do seu Beppe também nas horas de trabalho – com seu jardinzinho na frente, com
suas plantas, rosas, cravos e violetas...
_ E você será a flor dos meus jardins... – galanteou o grande oficial Martinelli,
enquanto mordia uma coxa de frango.
UMA CIDADE DENTRO DA CIDADE
_ Do seu arranha-céus, caro grande oficial – comentei, mordendo também uma coxa,
de galinha – entenda-se – fala-se como do “Moscone”.
_ Como assim?
_ Dizem de tudo.... Veja, por exemplo, dizem que o senhor fará uma verdadeira
cidade dentro da cidade...
_ E dizem a verdade. Então: na rua Libero Badaró vou colocar um café. O “Café San
Giuseppe”. Belo nome, não? Entre a rua São Bento e a Avenida São João teremos um
restaurante. Já tenho o nome para ele também. Este: “Restaurante São Bento” . Depois
teremos o grande hotel que ganhará também o nome de São Bento...
_ Todos os santos...
_ Só para desmentir a fama dos toscanos...
_ Qual?

_ De maldizer todos os santos. Eu os honro. O cinema também foi batizado. Será
chamado “Cinema Rosário”. Gosta! Se não gosta, para mim dá no mesmo. Teremos ainda o
dancing. Chamarei de “ Gateau Rouge” ou algo assim. E depois um dancing precisa de nomes
franceses sonoros. Terá também uma passarela que se chamará dos Embaixadores. Teremos o
grande salão “Littorio”, que é o “clon” do arranha-céu. Por fim haverá também a “Bela
Vista” de onde se poderá admirar São Paulo e seus arredores.
_ E onde alguns, como o compadre Lunardelli por exemplo, ficarão tontos...
_ Não só isso. Haverá a área para o correio, o telégrafo, a radiografia, a estação de
radiogramas, telefones automáticos, água aquecida, água destilada, uma piscina...
Enfim: um mundo!
“RIMAS FORÇADAS”
Estamos nas frutas. Agarrei um cacho de uvas.
_ Alguém, seu Beppe, fez críticas sobre a cor com a qual será pintado o edifício. O
rosa não agradou a alguns...
_ Falam sem pensar, caro senhor. Devem falar quando estiver tudo pronto. Por
enquanto eu digo isso: todos os que firmarem contrato de locação comigo, deverão submeterse a certas cláusulas que eu introduzirei para a beleza estética do prédio. Por exemplo: os
anúncios das empresas e placas deverão ser em “ rima forçada”.
_ Quais? Dodecassílabos?
_ Não. Quero dizer: todos os anúncios deverão ser luminosos, obedecendo à lei da
estética. Todos iguais, nos primeiros sete andares. Imagine o arranha-céus todo iluminado?
Será um espetáculo realmente imponente. Não só. As placas de profissionais e comerciais
deverão ser feitas com letras de ouro. Conhece Paris? Sim? Então se lembra da rua Royale.
Letras iguais às dessa rua parisiense. Assim o dourado das letras com o rosa do edifício
produzirá um fundo admirável. Não lhe parece?
O almoço está terminando...
A VIDA NO 9º ANDAR
Dona Anir propõe:
_ Terminamos. Passemos à sala. Vamos tomar café.
O grande oficial Martinelli quer, antes de passarmos à sala, mostrar-me o resto do
seu apartamento.

Observo e, com uma ponta de prazer, vejo no hall o último número do “ Moscone”
que tem na capa o grande oficial e seu arranha-céus.
_ Obrigado pela honra, seu Beppe. O “ Moscone” ficará grato.
_ Está vendo? Este é o quarto...
Vejo e fico extasiado. Um pequeno ninho de amor: um oásis de tranqüilidade e de
beleza. Há o pequeno cômodo de “toilette” e vejo uma tela de bordar.
_ A sra. Borda? – pergunto a dona Anir.
Sim. Enquanto meu marido constrói...
Tudo é feito com arte, perfeição, refinamento, tato. Em tudo noto a mão de uma
mulher de primeiríssima educação e de grande nobreza de espírito.
E passo para a sala, onde o café me aguarda.
A vida no nono andar, em um apartamento como aquele do Martinelli, no centro da
cidade, é bela...
Vin. Ragognetti

(5)

(5)
MARTINELLI PARLA DA SE’
Vado spesso e volentieri – piu’ volentieri che spesso – a colazione col g.u. Giuseppe
Martinelli. E ci vado volentieri perché col sor Beppe non devo preoccuparmi di tener sempre
viva la fiaccola della conversazione. (Vede, dott. Spalazzi, con o senza il cappello, che
anch’io so sciorinare qualche frase elegante).
Con Martinelli non mi preoccupo di parlare né di cercare argomenti interessanti. Ci
pensa lui. Con gli altri, no. Una cucchiaiata ed una parola; un pezzo di carne (cucinata,
beninteso!) in bocca ed una frase piu’ o meno spiritosa; un dolce ed un motto di spirito... Una
vera tortura! Con Martinelli non succede questo. Lui, come l’avv. Santalucia, ama piu’ che gli
altri stiano zitti che stiano a parlare. Insomma: vuole essere l’attore, non l’ascoltatore.
E cosi’ – per me – va bene. Poiché mentre Martinelli parla, io mangio e credo che
non c’é persona al mondo che non preferisca al parlare, il mangiare. Domandatelo al comm.
Caldirola, che, tanto per non perdere tempo, mangia con due forchette...
Martinelli invece ha questo debole: mentre nel suo ufficio e nel grattacielo é tutto
movimento, tutto attivitá, tutto fervore e tutto lavoro, a tavola, parla piu’ dell’on. Mazzolini...
Ed il fenomeno é questo: che parla e mangia contemporaneamente e mentre tu dai uma
forchettata ai vermicelli, lui ne dá una e mezza...
Quindi il lettore intelligente – e se é un bischero, che vada a gettarsi dal viadotto –
comprenderá bene perché, qui di seguito, riassumeró in un soliloquio tutto quanto ho appreso
da Martinelli durante una delle ultime colazioni – parlanti che m’há offerto.
Il lettore faccia finta di trovarsi come me davanti ad una lauta tavola, con fiori su
essa e dai lati (i fiori dai lati, “va sans dire”, sono donna Anir Martinelli e la signora
Giuseppina Cataldi), servito da un servo giapponese, specialista nello stroppiare i nome, in
particolar modo il mio... E faccia finta di sentir Martinelli parlare...
_ “Pentito, io? Pentito di che? Di aver fatto costruire il grattacielo? Manco per
sogno! Peccato che non ne posso fare altri, altri ancora a Rio, a Buenos Aires, a Lucca...
Ma cosa si crede lei? Che abbia costruito questo grattacielo per oggi? Niente affatto!
Io ho “sacado” sul futuro. Vedrá fra cinque, sei, sette, al massimo, dieci anni che cosa sará
San Paolo! Per esempio: ho un gran salone da the, qui. Questo salone é quattro volte piu’
grande di quelli che hanno adesso “Mappin Stores e Casa Alemã”.

So che il salone, non appena sará aperto al pubblico, non si riempirá nemmeno per la
metá. Ma questo adesso. Ma fra quattro o cinque anni il mio salone da chá sará piccolo...
Compreende? Pentito io? Ma nemmeno se ci dovessi rimettere altri trenta mila
contos. Non sa che non ho mai goduto tanta salute e non mi son sentito mai cosi’ giovane
come da quando sono alla direzione dei lavori del grattacielo? Mangio come un comm.
Caldirola e mi sento agile come un giuocatore della Pallestra... Vede: c’é la mia signora, c’é
qui donna Giuseppina che sono del mio parere... Anch’esse come me, preferiscono vivere nel
nono piano di questo grattacielo che nel suntuoso palazzo che possiedo a Rio... Qui persino
creazione ed allevamento di galline abbiamo potuto fare... C’é, in su, su tutti i piani, un
pollaio con circa quaranta galline che ci forniscono circa trenta uova al giorno... Pentito io?
Ma nemmeno se dovessi rimanere ancora qui altri quattro o cinque anni... Vuol sapere una
cosa: c’é, a rua Libero Badaró, un buco che... sbuca dal mio grattacielo.
Ebbene, questo buco, che servirá per un bar e per un caffé-espresso mi fu chiesto, per
iscritto, e per esso mi furono offerti venti contos di réis di chiave e cinque contos di réis al
mese di affitto, e con um contratto garantito da un capitalista che possiede due mila contos”...
Siamo arrivati al caffé. Entrano nel salone da pranzo ingegneri, costruttori, fornitori,
scocciatori...
Ed allora Martinelli tace e diventa tutto movimento, tutto attivitá, tutto fervore, tutto
lavoro...
rago
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MARTINELLI FALA POR SI218
Vou com freqüência e com prazer – mais com prazer que com freqüência – almoçar
com o grande oficial Giuseppe Martinelli. E vou com prazer pois com o seu Beppe não devo
preocupar-me em manter vivo o entusiasmo pela conversa. (Veja, dr. Spalazzi, com ou sem
chapéu, eu também sei soltar uma ou outra frase elegante).
Com Martinelli não me preocupo em falar nem em procurar assuntos interessantes.
Isso é com ele. Com os outros, não. Uma garfada e uma palavra; um pedaço de carne (cozida,
bem entendido!) na boca e uma frase mais ou menos espirituosa; um doce e uma brincadeira...
Uma verdadeira tortura! Com Martinelli não acontece isso. Ele, como o advogado Santalucia,
gosta mais que as pessoas fiquem caladas ao invés de falar. Em suma: quer ser o ator, não o
ouvinte.
E assim – para mim – está bem. Visto que enquanto Martinelli fala, eu como, e creio
que não há pessoa no mundo que não prefira comer a falar. Perguntem ao comendador
Caldirola que, só para não perder tempo, come com dois garfos...
Martinelli porém, tem esse fraco: enquanto no seu escritório e no arranha-céu tudo é
movimento, atividade, fervor e trabalho, à mesa fala mais que o sr. Mazzolini... E o fenômeno
é o seguinte: ele fala e come simultaneamente e enquanto você dá uma garfada nos vermicelli,
ele dá uma e meia...
Então o leitor inteligente – e se for burro que se atire do viaduto – compreenderá
exatamente porquê, a seguir, resumirei em um solilóquio tudo o que aprendi com Martinelli
durante uma das últimas refeições falantes que me ofereceu.
O leitor faça de conta que está diante de uma farta mesa, com flores sobre ela e a seu
redor (as flores ao redor, “va sans dire”, são dona Anir Martinelli e a sra. Giuseppina Cataldi),
servido por um criado japonês, especialista em deturpar os nomes, particularmente o meu... E
faça de conta que houve Martinelli falar...
_ “Arrependido, eu? Arrependido de quê? De ter mandado construir o arranha-céus?
Nem em sonho! Pena que não possa fazer outros, no Rio, em Buenos Aires, Lucca...
O que o senhor acha? Que eu construí este arranha-céus para hoje? De jeito nenhum!
Apostei no futuro. O sr. vai ver, daqui a cinco, seis, sete, no máximo dez anos o que será São
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Paulo! Por exemplo: tenho um grande salão de chá aqui. Este salão é quatro vezes maior do
que os do “Mappin Stores e Casa Alemã”.
Sei que o salão, assim que for aberto ao público, não lotará nem pela metade. Mas
isso agora. Daqui a quatro ou cinco anos o meu salão de chá ficará pequeno... Entende?
Arrependido eu? Mas nem que tivesse que colocar mais trinta mil contos. Sabe que eu nunca
tive tanta saúde e nunca me senti tão jovem como desde que comecei a dirigir as obras do
arranha-céus. Como tanto quanto um comendador Caldirola e sinto-me ágil como um jogador
do Palestra... Veja: aqui está a minha senhora e a dona Giuseppina que concordam comigo...
Elas, assim como eu, preferem viver no nono andar deste arranha-céus do que no suntuoso
prédio que possuo no Rio... Aqui pudemos fazer até criação de galinhas... Lá encima, sobre
todos os andares, há um galinheiro com cerca de quarenta galinhas que nos fornecem cerca de
trinta ovos por dia... Quer saber de uma coisa? Na rua Libero Badaró há um buraco que...
desemboca no meu arranha-céus.
No entanto, por este buraco, que poderá ser um bar, um café expresso, pediram-me,
por escrito, ofereceram-me vinte contos de réis pelas chaves e cinco contos de réis por mês de
aluguel, e com um contrato garantido por um capitalista que possui dois mil contos”...
Chegamos ao café. Entram no salão engenheiros, construtores, fornecedores, chatos...
E então Martinelli cala-se e é só movimento, atividade, fervor, trabalho...
rago

(6)

(6)

MARTINELLI
E’ un uomo da leggenda. Lo storico di domani, quando narrerá ai posteri, le origini
del grattacielo, concluderá piú o meno cosí:
Giuseppe Martinelli, nato a Lucca poco dopo la presa di Roma, parti per l’America
del Sud ove si dedicó alla navigazione e al commercio. Lavoratore formidabile, intelligente,
tenace, vinse tutte le battaglie, accumulando una ingente sostanza. La sua storia se é eguale a
quella di molti altri italiani che col lavoro arricchirono e onorarono l’Italia, presenta peró un
capitolo spettacoloso e originale, che manca agli altri. Questo. Il piu’ imponente palazzo
dell’America del Sud fu costruito da Martinelli e porta un nome italiano facile e sonoro. E
acciocché il primato degli italiani, su questo punto, rimanesse inalterato, il suo creatore ha
sacrificato piu’ di buona metá della sua sostanza. Cosí il grattacielo e rimasto col nome di
battesimo, in mani italiane.
Raro esempio di pattriotismo, di sacrificio e di grandezza”.
Non so se lo storico di domani aggiungerá; “Il Governo Italiano, memore, ec. ec. ha
eretto una statua ricordo sul terrazzo centrale dell’immenso edificio e ha conferito al
Martinelli il titolo di conte o marchese”.
Non so. So, peró, che tutti i “graudos” italiani del Brasile messi insieme non hanno
fatto per l’Italia e per la collettivitá, nemmeno la metá di quello che ha fatto Martinelli
cedendo all’Icle, istituzione parastatale, per 18 mila contos, il monumento che é costato
cinquantamila!
Informati di trattative ecc. per la vendita del summenzionato “grattacielo”,
procurammo il Gr. Uff. Martinelli che gentilmente c’informó di essere infatti in trattative
della vendita suaccennata e cosí ci confermó che avrebbe dato la preferenza all’“ICLE”,
malgrado vi siano altri interessati per quell’acquisto, indigeni e stranieri, ed anche per somma
assai maggiore.
Approfittammo dell’occasione per chiedere al Sig. Martinelli le ragioni della
campagna ancora una volta scatenata contro di lui e le sue imprese di carbone e navigazione
da un giornalucolo semi-clandestino di Rio, finanziato da Lage e alimentato da un suo affine,
da lui tanto beneficato e che tutto gli deve!

Lui rispose con tutta calma che purtroppo era vero quanto gli riferivamo, trattandosi
pertanto di pura concorrenza da parte del primo e di incosciente malvagitá da parte del
secondo, servendogli ad ogni modo quei cosi turpi procedimenti di stimolo per un migliore
successo ai suoi imprendimenti di questi ultimi due anni, giá coronato al punto di consigliare i
concorrenti ed i malevoli a quanto sopra esposto.
Infine, gli chiedemmo se era vero che intendeva dotare Rio de Janeiro di un
“grattacielo” ancora piu’ bello di questo, al che rispose che era probabile, peró senza le
“encrenche” ed i contrattempi di qui, specialmente perció che si riporta all’azione di questa
Prefettura perché - é il Gr. Uff. Martinelli che parla: invece di apprezzare i miei sforzi che
riuscirono a dotare S. Paulo del piu’ grande e piu’ bello Edificio dell’America del Sud, fui
perseguitato e danneggiato in modo da indurmi a ricevere dal Banco do Estado de São Paulo,
nell’época in cui era “Secretario da Fazenda” il Dott. Gordo, una intimazione di entrare entro
il termine di 8 giorni con la somma prestatami da quell’Istituto, nell’epoca che era Direttore
dello stesso il Dott. Palmieri e Presidente dello Stato il Dott. Julio Prestes, con MINACCIA
DI ESECUZIONE, la qual cosa mi consiglió di eccettare l’offerta dell’ “ICLE” che, per
quanto assai gravosa, mi evitó la suaccennata esecuzione e da ció la summenzionata
preferenza.
MONOCLE
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É um homem legendário. O historiador de amanhã quando narrar aos sucessores as
origens do arranha-céus, concluirá mais ou menos isso:
Giuseppe Martinelli, nascido em Lucca, um pouco depois da tomada de Roma, partiu
para a América do Sul, onde se dedicou à navegação e ao comércio. Trabalhador formidável,
inteligente, tenaz, vence todas as batalhas, acumulando notável riqueza. A sua história, se é
igual a de muitos outros italianos que com o trabalho enriqueceram e honraram a Itália,
apresenta porém um capítulo espetacular e original, que falta aos outros.
Este. O mais imponente edifício da América do Sul, construído por Martinelli e que
leva um nome italiano fácil e sonoro. E para que a primazia dos italianos, neste ponto,
permanecesse inalterada, o seu criador sacrificou mais da metade de sua fortuna. Assim o
arranha-céus permaneceu com o nome de batismo, em mãos italianas.
Raro exemplo de patriotismo, sacrifício e grandeza.
Não sei se o historiador de amanhã acrescentará; “O Governo Italiano, reconhecedor
etc, etc, ergueu uma estátua no terraço central do imenso edifício e concedeu a Martinelli o
título de conde ou marquês”.
Não sei. Sei, porém, que todos os “graúdos” italianos do Brasil juntos, não fizeram
pela Itália e pela coletividade, nem a metade do que fez Martinelli ao ceder ao Icle, instituição
paraestatal, por 18 mil contos, o monumento que custou cinqüenta mil!
Informados sobre as negociações etc., para a venda do citado “arranha-céus”,
procuramos o Grande Oficial Martinelli que gentilmente informou que, de fato, está em
negociações para a venda, e assim informou-nos que teria dado preferência ao ICLE, apesar
de existirem outros interessados na venda, locais e estrangeiros, e inclusive por quantias muito
maiores.
Aproveitamos a oportunidade para perguntar ao sr. Martinelli sobre as razões da
campanha que mais uma vez desencadeou-se contra ele e suas empresas de carvão e
navegação por um jornaleco semi-clandestino do Rio, financiado por Lage e alimentado por
um seu afim, tão beneficiado por ele e que lhe deve tudo!
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Ele respondeu, com toda a calma, que infelizmente era verdade o que dizíamos,
tratando-se, portanto, de pura concorrência por parte do primeiro e de inconsciente maldade
por parte do segundo, e que de todo modo, aqueles torpes procedimentos, serviam-lhe de
estímulo para o grande sucesso de seus empreendimentos destes últimos anos, tão coroado a
ponto de aconselhar os concorrentes sobre o exposto acima.
Por fim, perguntamos se era verdade que pensava em dotar o Rio de Janeiro de um
“arranha-céus” ainda maior e mais bonito do que este, ao que ele respondeu que era provável,
porém sem as “encrencas” e os contratempos daqui, especialmente no que se refere à ação
desta Prefeitura pois – é o G. U. Martinelli quem fala - ao invés de apreciar os meus esforços
que dotaram S.Paulo do maior e mais belo Edifício da América do Sul, fui perseguido e
prejudicado a ponto de receber do Banco do Estado de São Paulo, na época em que o
Secretário da Fazenda era o dr. Gordo, uma intimação para entregar no prazo de 8 diais a
soma que me foi emprestada por aquela Instituição, na época em que o diretor era o próprio
dr. Palmieri e o Presidente do Estado era o dr. Julio Prestes, com AMEAÇA DE
EXECUÇÃO, o que me obrigou a aceitar a oferta do ICLE que, embora onerosa, evitou tal
execução, e por esse motivo tal preferência.
MONOCLE
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MARTINELLI INTERVISTATO PER FORZA
Abbiamo infatti forzata la consegna e l’abbiamo raggiunto – non possiamo dire
pescato perché era troppo in alto – proprio in cima il suo grattacielo.
Ci ha ricevuto un po’ male, ma poi, poco a poco, si é fatto “manso” e ci ha detto
forse di piu’ di quanto noi stessi ci ripromettevamo.
_ Dica Gr. Uff....
_ Non cominciamo con gli aggettivi – ci risponde. In tal caso é meglio che se ne
ritorni a piedi, com’é salito fin qui, e mi lasci in pace.
_ Allora, dica sor Beppe, l’ha letta la sfuriata alla Poci con lo stesso?
_ Altro che! e mi é piaciuta assai, poiché il “Moscone” solamente ha avuto il fegato
di dire a quel... ció che tutti pensano, ma che non dicono per paura di essere attaccati dal
“Fanfulla”.
_ Pertanto in colonia si sá che moltissimi italiani, a comiciare dalle nostre Autoritá,
hanno voluto attestarle la loro solidarietá e simpatia, stigmatizzando il procedimento verso di
lei del suo ex-compadre!
_ Bravo! ha detto bene, proprio ex-compadre, anzi piu’ nulla, né compadre né amico,
perché i veri compadri ed amici, anche se calabresi, quando a torto od a ragione, va loro il
sangue alla “capa”, sparano pure, ma davanti e ad armi uguali e leali!
“Anche col primo e piu’ autentico conte coloniale sorsero durante la guerra forti
ragioni di incompatibilitá, provocate ed alimentate da ignobili mestatori e plagiatori, peró, e
per quanto egli pure appartenga ai... paesi bassi, si é sempre mantenuto sulla sua strada, come
io sulla mia, ed ognuno ha percorso il suo cammino onestamente e corretamente, come si
conviene a galantuomini sul serio. Per contro il mio ex-compadre, dopo avermi fatto sapere
che avrebbe aderito al miodesiderio (oggetto della mia lettera di rottura) di non occuparsi mai
piu’ del mio grattacielo e del mio nome, non appena due canaglie mi muovono degli attacchi
bassamente ricattatori, si associa ad essi, ed a mezzo del suo giornale, unico fra tutti i giornali,
cosi’ detti onesti, di S. Paolo, attacca ed insinua contro i miei piu’ vitali interessi, ordinando
perfino di pubblicare il primo comunicato apparso contro di me che, meno male, i
summenzionati malandrini si ricusarono di consegnargli, anche senza pagamento, come glielo
fece richiedere!

_ Ma é vero che Rotellini, Forelli ed il personale tutto del “Fanfulla” si mostravano
sempre contrariati per la campagna fatta contro di lei dal suo ex-compadre!
_ Di Rotellini posso dirle che, quando il mio ex-compadre volle trar motivo dalla
caduta, a Parigi di un pavimento, in una casetta a tre piani (come la sua, pure in cemento
armato, in Rua João Bricella) per consigliare alle Autoritá prefettizie, facendo recapitar loro
perfino dei tagliandi, di stare attente e rigorosamente guardinghe in merito alla soluzione delle
perizie del mio grattacielo, giunse a tentare di far valere i suoi diritti di comproprietario del
“Fanfulla”, per impedire quella bassa e gratuita malvagitá, facendo perfino notare al mio excompadre che se egli si trovava al “Fanfulla” lo doveva a me ed a me solamente doveva la sua
fortuna, poiché quando gli affidai la “Tribuna Italiana” e gli finanziai poi la compera del
“Commercio de S. Paulo” con relativa garanzia delle cambiali, nessuno gli avrebbe dato un
vintem, e che infine, io solo fra tutti i “graudos”, non avevo mai dato un soldo al “Piccolo” ed
ero sempre stato amico del “Fanfulla” che piu’ volte, se riuscii a districarsi dalle difficoltá lo
dovette all’intervento finanziario e amichevole di Martinelli, che giunse ad essere creditore
del giornale, per somma molto superiore allo stesso valore del “Fanfulla”!
“Ma a nulla servirono le preghiere né le minacce, e Rotellini, seccato, mortificato e
rammaricato per cosi’ tanta contrarietá, si ammaló e parti’ per Rio otto giorni prima di partire
per l’Italia, ripromettendosi di non metter piu’ piede in S. Paolo finché vi fosse il suo terribile
socio, mio ex-compadre!
_ Ma dica, sor Beppe, qual’é dunque la ragione vera della cosi’ accentuata idrofobia
di Poci contro di lei, poiché fino all’anno scorso giurava solamente sul suo nome e diceva
anche a chi non lo voleva sapere che lei era il suo unico amico, che a lei doveva la sua fortuna
e si trovava bene solamente con lei, sciorinando a proposito od a sproposito tutta la corona
degli aneddoti che la riguardavano, di cui alcuni (col permesso di donna Anir) anche inediti,
laudandolo e turibolandolo qualche volta fino a far “nojo”?
_ Glielo dico subito e in pochissime parole: la cattiveria istintiva e l’inconcepibile
invidia. E vuol sapere chi mi pose sugli attenti e mi fece vedere chiaro al riguardo? Fu prima
la mia figlia Bia e poi mia moglie.
_ Scusi sor Beppe, un’ultima domanda: é vero che le nostre Autoritá vogliono a
qualunque costo la pace, con relativo simposio?
_ Non é proprio cosi’: le nostre Autoritá desiderano realmente la pace fra me e l’excompadre, ed é logicamente naturale: peró si compiacciono di riconoscere che ció potrá essere
solamente quando si potrá... ritornare in Italia a piedi!
UNO DI NOI.
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De fato forçamos a situação e o alcançamos – não podemos dizer pescamos porque
estava alto demais – no topo de seu arranha-céu.
Recebeu-nos um pouco contrariado, mas, aos poucos, ficou “manso” e acabou
falando talvez mais do que nós mesmos esperávamos.
_ diga Gr. Uff...
_ Nada de adjetivos – responde. Do contrário, é melhor que volte a pé, do jeito que
subiu até aqui, e me deixe em paz.
_ Então, diga seu Beppe, leu meu ataque à Poci com o mesmo?
_ Como não! Gostei demais, porque somente o “Moscone” teve a coragem de dizer
aquilo.. que todos pensam, mas não dizem com medo de ser atacados pelo “Fanfulla”.
_ Portanto na colônia se sabe que muitíssimos italianos, a começar pelas nossas
Autoridades, quiseram manifestar-lhe solidariedade e simpatia, condenando o procedimento
em relação ao senhor de seu ex-compadre!
_ Bravo! Falou certo, exatamente ex-compadre, aliás mais nada, nem compadre nem
amigo, porque os verdadeiros compadres e amigos, mesmo se forem calabreses, quando, com
ou sem razão, lhe sobe o sangue à cabeça, atiram, mas pela frente e com armas iguais e leais!
“Também com o primeiro e mais autêntico conde colonial surgiram durante a guerra
fortes razões de incompatibilidade, provocadas e alimentadas por vis mexeriqueiros e
intrigantes, porém, embora ele pertença aos... países baixos, manteve-se sempre no seu lugar,
como eu no meu, e cada um percorreu seu caminho honestamente e corretamente, como
convém aos homens verdadeiramente honestos. Ao contrário, o meu ex-compadre, depois de
informar-me que teria satisfeito o meu desejo (objeto de minha carta de ruptura) de nunca
mais ocupar-se de meu arranha-céu e do meu nome, assim que duas canalhas me dirigem
ataques grosseiramente agressivos, associa-se a eles e, por meio de seu jornal, único entre
todos os jornais, assim chamados honestos, de São Paulo, ataca e insinua contra meus
interesses mais vitais, ordenando inclusive que fosse publicado o primeiro comunicado que
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apareceu contra mim e que, ainda bem, os supracitados malandros se recusaram a entregar, até
mesmo sem pagamento, quando ele pediu.
_ Mas é verdade que Rotellini, Forelli e todo o pessoal do “Fanfulla” mostraram-se
contrariados com a propaganda que o seu ex-compadre fez contra o senhor?
_ Do Rotellini posso-lhe dizer que, quando o meu ex-compadre quis aproveitar do
desmoronamento, em Paris, do piso numa pequena casa de três andares (como a dele, em
concreto armado, na Rua João Bricella) para aconselhar as Autoridades municipais,
mandando para elas até mesmo recortes, a estarem atentas e rigorosamente alertas no tocante
à solução das perícias do meu arranha-céu, tentou fazer valer seus direitos de co-proprietário
do “Fanfulla”, para impedir aquela malvadez baixa e gratuita, lembrando inclusive ao meu excompadre que, se ele estava no “Fanfulla” era somente graças a mim e que somente a mim
devia sua riqueza, porque quando lhe confiei a “Tribuna Italiana” e financiei, mais tarde, a
compra do “Commercio de S. Paulo” com o relativo endosso das promissórias, ninguém lhe
daria um vintém, e que, enfim, somente eu, entre todos os “graúdos”, nunca dei um tostão ao
“Piccolo” e que sempre tinha sido amigo do “Fanfulla” o qual, várias vezes, se conseguiu
superar as dificuldades, foi graças à intervenção financeira e amigável de Martinelli, que
chegou a ser credor do jornal, de uma quantia muito superior ao próprio valor do “Fanfulla”.
Mas de nada adiantaram os pedidos e as ameaças, e Rotellini, chateado, aborrecido e
arrependido diante de tanta hostilidade, adoeceu e partiu para o Rio oito dias antes de viajar
para a Itália, jurando que nunca mais pisaria em S. Paulo enquanto permanecesse lá seu
terrível sócio, meu ex-compadre.
_ Mas diga, seu Beppe, qual seria então a verdadeira razão da tão acentuada
hidrofobia de Poci contra o senhor, porque, até o ano passado, jurava somente sobre seu nome
e dizia, também para quem não estava interessado, que o senhor era o seu único amigo, que
ele devia ao senhor sua riqueza e que se sentia bem somente em sua companhia, contando a
propósito e a despropósito toda a coroa de anedotas que lhe diziam respeito, algumas delas
(com licença da dona Anir) até inéditas, louvando e incensando o senhor, algumas vezes, até
dar “nojo”.
_ Digo-lhe logo e em pouquíssimas palavras: a maldade instintiva e a inveja
inconcebível. E quer saber quem me alertou e me abriu os olhos sobre isso? Primeiro foi
minha filha Bia, depois minha esposa.

_ Desculpe seu Beppe, uma última pergunta: é verdade que as nossa Autoridades
querem a todo custo a paz, com relativo banquete?
_ Não é bem assim: as nossas Autoridades desejam realmente a paz entre mim e o
ex-compadre, e isso é logicamente natural: porém reconhecem, satisfeitas, que isso só vai
acontecer quando se puder.. voltar para a Itália a pé!
UM DE NÓS.
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AMARI SENZA SELTZ SU LA PARTENZA DEL COMPADRE LUNARDELLI
_”Moscone”?
_ Sì. E lì?
_ Lunardelli.
_ Il coronel e compadre Lunardelli?
_ Perfettamente. Venga qui, in casa mia. Ho da parlarle.
Filammo. Il compadre Lunardelli, qui, al “Moscone”, “manda e não pede”...
Villa Lunardelli riposava: oasi di tranquillitá, di delizia, di conforto, di aria pura...
Geremia Lunardelli piu’ giovane e piu’... bello – se é possibile – di sempre mi attese
nel suo salotto di ricevimento.
_ Parto. Vado in Italia. Qualche settimana di bagno italiano eppoi ritorneró.
_ Beato lei!
_ No. É un viaggio infame. Corsa di qui, corsa di lí... Vado in Isvizzera, dove si
trovano, in viaggio di nozze mia figlia Mary e suo marito il dott. Godoy: poi una calata in
Italia ed andró a Lucca per conoscere la sposa di mio figlio che non conosco...
_ Ha un figlio e non lo conosce?
_ Ma no. Non conosco la signorina che si sposerá con mio figlio. É una lucchese.
_ Stia allora tranquillo. Le lucchese sono sempre delle meravigliose moglie...
_ In seguito, una scappatina a Roma ...
_ ...per vedere Mussolini?
_ Ma no.
_ ... allora il Papa?
_ Ma nemmeno. Affari... Un affari bancario... Voglio vedere se riesco a fare un colpo
da maestro bancario per una Banca di qui, che mi sa a cuore...
_ Magnifico. Banca Italiana, certamente...
_ Naturale. Le cose italiane mi stanno a cuore.
Parlammo ancora: dell’ambasciatore Attolico, del console Mazzolini, del comm.
Osvaldo Riso; del comm. Attilo Alessandrini, il nuovo astro che sorge nell’Olimpo bancario;
del conte Matarazzo, che Lunardelli venera e stima ecc. ecc.
_ Ci vediamo ancora?
_ Sì; alla stazione della Luce, alle 7 ½, stasera.

Alla stazione della Luce il treno speciale, organizzato dal Lloyd Sabaudo, speciale
pei passeggieri del “Conte Verde”, fremeva...
Molta gente raccolta attorno al compadre Lunardelli; molti fiori (fiori muliebri e fiori
naturali); il gigante Secondo Sartori correva di qua e di lá, “bancando” la... “nurse” di
Lunardelli. Madame Lunardelli, con le lagrime agli occhi, sorrideva...
_ Piiiiiiiiiiiiiiiiii!
Il convoglio parte ed io rimango con un desiderio vivissimo insoddisfatto. Questo:
vorrei stare nei panni di Lunardelli e lui nei miei...
Ma la vita é un giro di valzer: oggi a te e a domani a me...
MONOCLE
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_ “Moscone”?
_ Sim. Alô?
_ Lunardelli.
_ O coronel e o compadre Lunardelli?
_ Perfeitamente. Venha até aqui, na minha casa. Tenho que falar com o senhor.
Corremos. O compadre Lunardelli, aqui, no “Moscone”, “manda e não pede”...
A mansão Lunardelli descansava: oásis de tranqüilidade, delícia, conforto, ar puro...
Geremia Lunardelli mais jovem e mais ....belo – se é possível – do que sempre
aguardou-me em sua sala de visitas.
_ Estou de partida. Vou para a Itália. Algumas semanas de Itália e depois retorno.
Sorte sua!
_ Não. É uma viagem infame. Corre daqui, corre dali... Vou para a Suíça onde estão,
em viagem de núpcias, minha filha Mary e seu marido dr. Godoy: depois um pulo na Itália,
vou até Lucca para conhecer a esposa de meu filho que não conheço...
_ Tem um filho e não o conhece?
_ Não. Não conheço a jovem que se casará com meu filho. Ela é de Lucca.
Fique tranqüilo então. As jovens de Lucca são sempre esposas maravilhosas...
_ Depois uma passadinha em Roma...
_ ...para ver Mussolini?
_ Que nada.
_ ...o Papa então?
_ Não. Negócios... Negócios bancários... Quero ver se consigo fazer um golpe de
mestre bancário para um Banco daqui, que é especial para mim...
_ Magnífico. Banco Italiano, certamente...
_ Naturalmente. As coisas italianas são especiais para mim.
Nos falamos mais um pouco: sobre o embaixador Attolico, o cônsul Mazzolini, o
comendador Osvaldo Riso; o comendador Attilio Alessandrini, o novo astro que surge no
Olimpo bancário; sobre o conde Matarazzo, que Lunardelli venera e estima etc, etc.
_ Vamos nos ver outra vez?
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_ Sim; na estação da Luz, às 7.30, esta noite.
Na estação da Luz, o trem especial organizado pelo Lloyd Sabaudo, para os
passageiros do “Conte Verde”, fervilhava...
Muita gente reunida ao redor do compadre Lunardelli; muitas flores (flores femininas
e flores naturais); o gigante Secondo Sartori corria de lá para cá, “ bancando” a... “babá” de
Lunardelli. Madame Lunardelli, com lágrimas nos olhos, sorria...
_ Piiiiiiiiiiiiiiii!
O comboio parte e eu fico com um desejo vivíssimo insatisfeito. Este: gostaria que
Lunardelli estive em meu lugar e ele no meu...
Mas a vida é como uma valsa: hoje sou eu, amanhã é você...
MONOCLE
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COL RE DEL CAFFE’ ATTRAVERSOI I SUOI DOMINII
Impressioni di viaggio e di altre cose di VIN. RAGOGNETTI
1.
Non appena lascia San Paolo, alla stazione della Luce, col notturno e col diurno, il
compadre Geremia Lunardelli diventa improvvisamente un altro. Diventa il “coronel”.
“Coronel” di qua; “coronel” di là, é una vera tortura per coluì cha fa il suo compagno di
viaggio vederlo circondato, ossequiato, ricercato, trastullato, adulato da tutti...
_ Quello, vedi, è il Re del caffè...
Lunardelli non appena lascia San Paolo cambia nome. Non si chama più Geremia
Lunardelli, ma il Re del caffé...
E lui, buono, sorridente, accondiscendente, offre una sigaretta ed un sorriso a tutti e
con tutti chiacchiera, discute, dá opinioni, sentenze, favori, consigli e – manco a dirlo - anche
soldi...
Quindi, non appena il notturno lasciò San Paolo e non appena riusci a rimanere
finalmente solo – finalmente soli! – con lui, nella sua cabina, io guardai, tacito e pensoso, per
qualche minuto Lunardelli, il Lunardelli nuovo, quello della “roça” e mi domandai:
_ Ed ora “que pito toca”?
ARRIVERDERCI E GRAZIE!
Ma fu una indecisione di pochi minuti. Il compadre Lunardelli, notando che
rimanevo impalato, titubante, muto, incerto come un Sartori qualunque, mi diede un bel colpo
di mano sulle spalle, molto confidenzialmente ed indicandomi una poltrona della sua cabina,
mi disse:
_ Siediti e favella!
Il ghiaccio era rotto ed ormai sapevo “que pito tocava” Lunardelli, tanto più che lui,
liberandosi del suo solino – la sua tortura cittadina! – ed infilandosi la giacca del suo pigiama
fischiettava allegramente. Il fischio del compadre Lunardelli è la cosa più buffa che io abbia
mai visto in questi ultimi agitati anni della mia non poca agitata esistenza. Pare che egli fischi
di scorcio ed il suo fischio non esce uguale, piano, intonato, completo: esce, invece, direi
quasi, a sghimbescio, di traverso, curiosamente comico...
Mi misi a ridere e Lunardelli smettendo di fischiare mi guardò fissamente credendo
che fossi diventato matto...

_ Ohé! Se sei diventato pazzo, ora che passiamo da Juquery ti lascio alle cure del
manicomio...
Spiegai la mia pazzia. Egli sorrise...
_ Mio caro... Vuol dire che io sono allegro... Quando sono allegro, fischio... Conosco
un “rocciro” ad Araçatuba che quando è allegro, tira le pietre ai suoi amici...
_ Allora preferisco il suo fischio...
Intando San Paolo scompariva, scompariva... Luci e stelle. Luna e cielo.
_ Arrivederci! – mormorai a Lunardelli ed a San Paolo e andai a dormire...
Il notturno fuggiva rabbiosamente...
VERSO BEBEDOURO
Giungemmo a Rincão alle sei del mattino. Mattinata luminosa.
_ Hai dormito bene?
_ Si’. Ho qualche costola rotta, ma non importa.
_ Qui, caro mio, non ci sono facchini. Devi francescanamente metterti la valigia sulle
spalle e filare... Levati il monocolo magari...
Non so perché mi ricordai di un terzetto di artisti cinematografici, che fanno quelle
stupide e idiote pellicole comiche in due atti. Uno di essi, molto alto, usa il monocolo come
me, e realizza le piú disastrose avventure, ma conserva, imperturbabilmente, il monocolo
incastrato su l’occhio destro...
_ Questo Lunardelli! – mormoravo – mi obbliga a fare il facchino!
_ Lo faccio anchio, o bella! Si riprende il treno.
_ Dove mi porta, adesso?
_ A Bebedouro...
Entriamo nella sala dei fumatori. Lunardelli é subito circondato da un gruppo di
“fazendeiros” e di politici che parlano di caffé, di prezzi, del presidente della Repubblica, del
dott. Julio Prestes, ed io, ancora tutto insonnolito, seguo, a stento, i lieti conversari del gruppo,
felice di essere dimenticato e contento di poter schiacciare ancora gli ultimi resti di quello che
fu un sonno agitato sull’agitadissimo notturno...
Bisogna che la gente che mi legge sappia che ormai sono decorsi vari anni che non
vedo il... sole alle sei del mattino e per farmelo vedere a quest’ora ci voleva un Lunardelli ed
un treno della C. P....
Charge: ... per il “carrapato” Corbezzoli ci vorrebbe un esercito di questi “ami”...

UNA COLAZIONE “SUI GENERIS”
Alle dieci del mattino, con un rachitico caffè nello stomaco e con quella brezza
mattutina che trovava un gusto matto a schiaffeggiare le mie rotondette anzichenó guancie,
l’appetito cominció a reclamare i suoi diritti...
_ O compadre! Se si andasse a fare colazione?
_ Ottima idea. Ho anch’io un po’ di fame... Ma siccome so che tu agisci
aristocraticamente e fai colazione all’una del pomeriggio, ho creduto che non fosse una cosa
“chic” invitarti a mangiare alle dieci, che é l’ora della “fazenda”.
_ Lasci il chic per San Paolo o per Parigi e mi tratti coi costumi della “roça”... Io ho
fame e mi dia da mangiare...
Lunardelli ride e fischia...
Passiamo nel vagone-restaurante. Nuovi saluti. Nuove manifestazioni. Inchini.
Sorrisi. Strette di mano. Tutto e tutti, si capisce, per Lunardelli. Io “banco” il soldato
“desconhecido”.
La colazione fu servita alla brasiliana. Dieci piatti sul tavolo; molto riso; molta
“farofa” ed una fetta di pane. Io, da inesperto mangiatore di cucina brasiliana, scambio quei
piatti per una serie di “freddi” e mangio un po’ dell’uno ed un po’ dell’altro...
_ Guarda, guarda – esclama Lunardelli – Qui c’è un piatto di pollo... Soltando che il
pollo é volato ed ha lasciato nel piatto le sue ali...
Guardo. Vedo un piatto cosidetto di pollo. Ma di pollo non ci sono che due tisiche
ali...
_ Beh! – fo’ – tanto questo serve di “freddo”... Adesso, speriamo, ci porteranno un
buon piatto di taglierini...
_ Macché! – dice terribilmente il compadre – Adesso porteranno solamente le frutta.
La colazione é tutta qui...
Guardo ferocemente i resti di quella che fu una colazione alla brasiliana ed accendo
un moccolo così grande, che se mi sentisse Mussolini mi condanerebbe ai lavori forzati per
tutta la vita...
Charge: L’auto continua a farci ballare, a forza, il “charleston”

ADESSO VIENE IL BELLO!
Alle undici del mattino si arriva finalmente a Bebedouro. Bebedouro è una cittadina
dell’interno e come tutte le sue congeneri ha la sua classica piazza, il suo classico “correto” e
la sua classica chiesa.
Volete fondare una cittadina nell’interno dello Stato? Fate fare una piazza, una chiesa
ed un “correto” ed eccola fondata...
Che è che non è, a Bebedouro, non ci sono più treni della São Paulo-Goyaz – Per
andare ad Olympia, occorre prendere l’automobile.
_ Meno male! – sospiro io, che ormai ero stufo di rimanere chiuso dentro un vagone
della C. P.
_ Ma adesso viene il bello! – sottolinea Lunardelli.
_ O perchè?
_ Perchè le strade, con la pioggia di questi ultimi giorni, sono diventate veri rivoletti
infernali...
_ Non fa niente. Saranno certamente meno pericolose di tutte le strade di San Paolo o
di Parigi...
L’automobile fila. Ed incomincia per noi la danza di San Vito...
_ Mi dicono che io dovrei frequentare un Istituto di Bellezza e sottopormi a certi
violenti massaggi per dimagrire... Credo che con un paio di ore di automobile in queste
contrade, dopo un mese diventerei magro come il conte Matarazzo...
_ Altro che! E qui, caro mio, si balla anche il charleston...
Ci assicuriamo, con le mani, nei ferri dell’automobile, onde evitare lo spaccamento
della propria testa o qualche capitombolo coi movimenti violentissimi dell’automobile che
discende valli pericolosissime e sale colline vere bocche di inferno...
Vicino a Monte Azul vedo un serpente attraversare il nostro cammino...
_ Sono fritto! - penso...
L’automobile passa sopra il serpente e non l’uccide.
_ Che? E’ più duro di un uomo? – chiedo.
_ Ed anche meno pericoloso. Il serpente, se non lo pesti, non ti morde nè ti corre
appresso, nè usa il coltello o la rivoltella per uccidere un altro serpente... – mi illumina
Lunardelli.
L’auto continua a farci ballare, a forza, il “charleston”...

VERSO LE “FAZENDAS”
Intanto, sfilano, davanti a noi, gli eserciti delle piante di caffé. Siamo in piena zona di
“fazendas” e Lunardelli aspira, a pieni bocconi, l’aria pura e fresca della terra che lo vide
lavorare, lottare, prosperare, arricchire e dargli la corona del Re del caffè.
Svolazzano a turme, a flotte, alcuni uccelli che io non ho mai visti “nem mais
magros, nem mais gordos”. Sono una specie di corvi, tutti neri, con una coda enorme e lunga.
_ che razza di uccello é’ questo? - chiedo, incuriosito.
_ sono “anú”. E’ uccello che mangia e distrugge il “carrapato”.
_ Per staccare dal Patronato degli Emigranti, di San Paolo, il “carrapato” Corbezzoli,
ci vorrebbe un esercito di questi “anõ”...
Il sole brucia la “fazenda”, brucia la “capotta” della nostra automobile e brucia le
nostre teste, grondanti di sudore. Sono ormai due ore di automobile che abbiamo sulle spalle.
Vediamo la stazione “Luiz Barreto”. C’è speranza di una sosta. E’ qui che fiorisce la
fazenda “Nata” di proprietá del compadre.
_ Altri pochi minuti di cammino e ci siamo.
_ E sfortunatamente non ci resteremo... – mormoro a mala appena, stanco ed
abbattuto, guardando con rabbia il compadre che invece é tutto fiorente, rosso in viso, con gli
occhi luminosi...
_ Vedi? Io fo questo viaggio una volta al mese, caro “Moscone”... Chi sarebbe
capace de farlo? Ecco perché sono diventato quello che sono...
_ Nemmeno Mussolini “aguenterebbe” – affermo, convintissimo.
Ecco apparire la fazenda “Nata” ed ecco il signor Alessadro Casali, l’amministratore,
ed ecco la sua gentile signora, ed ecco ecco la sua graziosa figliuola, ed ecco, finalmente, un
enorme bicchiere di limonata, ed ecco, se dio vuole, una grossa e comoda poltrona sulla quale
riposare le mie stanche membra.
_ Che ore sono?
_ Le due del pomeriggio.
(Il resto alla prossima settimana)
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Assim que deixa São Paulo, na estação da Luz, com o trem noturno e diurno, o
compadre Geremia Lunardelli torna-se de repente uma outra pessoa. Torna-se o “coronel”.
“Coronel” daqui; “coronel” daí, é uma verdadeira tortura para quem é seu companheiro de
viagem vê-lo rodeado, cumprimentado, procurado, agradado, bajulado por todos...
_ Aquele, sabe, é o Rei do café...
Lunardelli assim que deixa São Paulo muda de nome. Não se chama mais Geremia
Lunardelli, mas o Rei do café...
E ele, bondoso, sorridente, complacente, oferece um cigarro e um sorriso a todos e
com todos conversa, discute, dá opiniões, sentenças, favores, conselhos e – acreditem – até
dinheiro...
Então, assim que o trem noturno deixou São Paulo e assim que consegui ficar
finalmente sozinho – finalmente sozinhos! – com ele, em sua cabina, olhei, calado e
pensativo, por alguns minutos, Lunardelli, o novo Lunardelli, aquele da “roça” e me
perguntei:
_ E então “que pito toca”!

ATÉ LOGO E MUITO OBRIGADO!
Mas foi uma indecisão que durou poucos minutos. O compadre Lunardelli, notando
que eu estava parado, titubeante, mudo, incerto, com um belo tapa nas costas, muito
confidencialmente e apontado para uma poltrona de sua cabina disse-me:
_ Sente-se aí e fala!
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O gelo estava rompido e eu já sabia “que pito tocava” Lunardelli, ainda mais que ele,
tirando o colarinho da camisa – era sua tortura urbana! – e vestindo a blusa do pijama
assobiava alegremente. O assobio do compadre Lunardelli é a coisa mais engraçada que eu já
vi nestes últimos agitados anos da minha não pouco agitada existência. Parece que ele assobia
de lado e o seu assobio não sai igual, devagar, afinado, completo: sai, ao contrário, diria até,
torto, atravessado, cômico...
Comecei a rir e Lunardelli, parando de assobiar, olhou-me atentamente achando que
eu tivesse ficado louco.
_ Ué! Se ficou louco, quando passarmos pelo Juqueri, vou te deixar aos cuidados do
manicômio...
Expliquei minha loucura. Ele sorriu...
_ Meu caro... quer dizer que eu sou uma pessoa alegre... Quando estou alegre,
assobio... Conheço um “roceiro” de Araçatuba que quando está alegre atira pedra nos seus
amigos...
_ Então prefiro o teu assobio...
Enquanto isso, São Paulo desaparecia, desaparecia... Luzes e estrelas. Lua e céu.
_ Até logo! – murmurei para Lunardelli e para São Paulo e fui dormir...
O trem noturno fugia raivosamente.

EM DIREÇÃO A BEBEDOURO
Chegamos a Rincão às seis da manhã. Manhã luminosa.
_ Dormiu bem!
_ Dormi. Tenho alguma costela, mas não importa.
Aqui, meu querido, não há carregadores. Tem de franciscanamente pôr a mala nas
costas e ir embora... Talvez seja melhor que você tire o monóculo...
Não sei por que me lembrei de um trio de artistas cinematográficos que fazem
aquelas películas cômicas, bobas e idiotas em dois atos. Um deles, muito alto, usa o monóculo
como eu, e realiza as mais desastradas aventuras, mas conserva, imperturbavelmente, o
monóculo engastado no olho direito...

_ Este Lunardelli! – resmungava – obriga-me a carregar as malas!
_ Eu também faço isso, caramba! Se toma novamente o trem.
_ Para onde me leva, agora!
_ Para Bebedouro...
Entramos na sala dos fumantes. Lunardelli logo foi rodeado por um grupo de
“fazendeiros” e políticos que falam de café, preços, presidente da República, do doutor Júlio
Prestes, e eu, ainda muito sonolento, acompanho com dificuldade as alegres conversas do
grupo feliz por ter sido esquecido e satisfeito por poder desfrutar ainda das últimas sobras
daquele que foi um sono agitado dentro do agitadíssimo trem noturno...
É necessário que as pessoas que me lêem saibam que já se passaram muitos anos
desde que eu não vejo o sol às seis da manhã e para me fazer vê-lo a esta hora precisava um
Lunardelli e um trem da C.P....

UM ALMOÇO “SUI GENERIS”
Às dez da manhã, com um minguado café no estômago e com aquela brisa matutina
que adorava esbofetear as minhas rechonchudinhas aliás bochechas, o apetite começou a
reclamar seus direitos...
_ Ô compadre! Que tal irmos almoçar?
_ Ótima idéia. Eu também estou com um pouco de fome... Mas sabendo que você se
comporta aristocraticamente e almoça a uma da tarde, achei que não fosse “chique” convidálo para almoçar às dez, que é horário da “fazenda”.
_ Deixa o chique pra São Paulo e pra Paris e trate-me com os hábitos da “roça”... Eu
estou com fome e me dê de comer...
Lunardelli ri e assobia...
Fomos para o vagão restaurante. Mais cumprimentos. Novas manifestações.
Reverências. Sorrisos. Apertos de mão. Tudo e todos, obviamente, para Lunardelli. Eu
“banco” o soldado “desconhecido”.
O almoço foi servido à brasileira. Dez pratos na mesa; muito arroz; muita “farofa” e
uma fatia de pão. Eu, como comedor inexperiente da cozinha brasileira, confundo aqueles
pratos com uma série de entradas e como um pouco de cada coisa...

_ Olha só – exclama Lunardelli – Aqui tem um prato de frango... Só que o frango
voou e deixou no prato as asas...
Olho. Vejo um prato que seria de frango. Mas do frango só restam duas magras
asas...
_ Bom! – comento – isso serve apenas de entrada... Agora, esperamos, vão trazer um
bom prato de talharim...
_ Que nada! – diz terrivelmente o compadre – Agora vão trazer somente a fruta. O
almoço é só isso.
Olho ferozmente as sobras daquele que foi um almoço à brasileira e rogo uma praga
tão grande que se o Mussolini me ouvisse me condenaria aos trabalhos forçados pelo resto da
minha vida...

Charge: O carro continua a nos fazer dançar à força o “charleston”.

AGORA VEM O MELHOR!
Às onze da manhã chegamos finalmente a Bebedouro. Bebedouro é uma cidadezinha
do interior e como todas as suas congêneres tem a clássica praça, o clássico “coreto” e a
clássica igreja.
Querem fundar uma cidadezinha no interior do Estado! Mande fazer uma praça, uma
igreja e um “coreto” e a cidade está fundada...
Seja como for, em Bebedouro não há mais trens de São Paulo-Govaz – Para ir à
Olímpia precisa pegar o automóvel.
_ Ainda bem! Suspiro eu que aquela altura estava cansado de ficar fechado dentro de
um vagão da C.P.
_ Mas agora vem o melhor! – frisa Lunardelli.
_ E por quê?
_ Porque as estradas, com as chuvas destes últimos dias, tornaram-se verdadeiros
riachos infernais...

_ Não faz mal. Elas são certamente menos perigosas do que todas as estradas de São
Paulo ou de Paris...
O carro corre. E começa para nós a dança de São Vito.
_ Dizem que eu deveria freqüentar um Instituto de Beleza e submeter-me a certas
massagens violentas para emagrecer... acho que com poucas horas de automóvel nestas
paragens após um mês ficaria magro como o conde Matarazzo...
_ Sem dúvida! E aqui, meu caro, se dança também o charleston...
Seguramos com as mãos nos ferros do carro para evitar de arrebentar a cabeça ou
algum tombo por causa dos movimentos violentíssimos do carro que desce perigosíssimos
vales e sobe colinas verdadeiras bocas do inferno...
Perto de Monte Azul vejo uma cobra atravessar nosso caminho...
_ Estou frito! penso...
O carro passa em cima da cobra e não a mata.
_ O quê! É mais dura do que um homem! – pergunto.
_ E também menos perigosa. A cobra, se não pisar nela não morde e não corre atrás,
tão pouco usa a faca para matar uma outra cobra... – me esclarece Lunardelli.
O carro continua a nos obrigar a dançar à força o “charleston”...

EM DIREÇÃO ÀS “FAZENDAS”
Enquanto isso desfilam, a nossa frente, os exércitos das plantas de café. Estamos em
plena zona de “fazendas” e Lunardelli respira, enchendo os pulmões do ar puro e fresco da
terra que o viu trabalhar, lutar, prosperar, enriquecer e oferecer-lhe a coroa de Rei do café.
Sobrevoam em grupo, em bando, alguns pássaros que eu nunca vi “nem mais magros
nem mais gordos”. São uma espécie de corvos, todos pretos com uma cauda enorme e
comprida.
_ Que raio de pássaro é esse! – pergunto, curioso.
_ são “anú”. É o pássaro que come e destrói o “carrapato”.
_ Para arrancar do Patronato dos Emigrantes, de São Paulo, o “carrapato” Corbezzoli,
precisaríamos de um exército destes “anõ”...

O sol queima a “fazenda”, queima a “capota” do nosso carro e queima nossas
cabeças encharcadas de suor. Já são duas horas de carro nos nossos ombros.
Vê-se a estação “Luiz Barreto”. Surge a esperança de uma parada. É aqui que
floresce a fazenda “Nata” de propriedade do compadre.
_ Mais alguns poucos minutos de estrada e chegamos.
_ E infelizmente lá não ficaremos... – mal consigo dizer, cansado e abatido, olhando
com raiva o compadre que ao contrário está todo animado, com o rosto vermelho, com os
olhos brilhantes...
_ Sabe! Eu faço esta viagem uma vez por mês, caro “Moscone”... Quem mais
conseguiria! Por isso me tornei o que sou...
_ Nem mesmo Mussolini agüentaria – afirmo com convicção.
Eis que aparece a fazenda “Nata” e eis o senhor Alessandro Casali, o administrador,
eis a sua gentil esposa e eis eis a sua graciosa filha e eis, finalmente, um enorme copo de
limonada e, eis, se Deus quiser, uma grande e cômoda poltrona sobre a qual descansar meus
velhos membros.
– Que horas são?
– Duas da tarde.
(O restante na semana que vem)
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A "Nata", finalmente, ebbi il piacere e l'onore di conoscere personalmente una
fazenda.
Della fazenda io avevo una idea completamente diversa.
Credevo che la fazenda avesse al massimo un centinaio di piante di caffé e molte
frutta, molte piante di banane, di riso, di fagiuoli, di patate, e molti capretti, molte galline e
molti porci...
E quest'idea, a mia consolazione, non deve essere solamente mia; molti ambasciatori,
molti fiduciari dell’"Icle" debbono averla, come io l'avevo prima...
La fazenda, nella sua cruda ed assoluta realtá, é un'altra cosa, un altro paio di
maniche...
Quando, a titolo di curiositá, io chiesi all'amministratore del compadre Lunardelli, il
signor Alessandro Casali, quante piante io vedevo, egli mi rispose:
_ Circa quattrocento mila... io rimasi di stucco e piú di stucco ancora, quando egli
soggiunse:
_ E questa é la fazenda piú piccola che possiede il coronel Lunardelli.
Accidenti!
Charge: ... sentivamo la malia della notte di fazenda...

SI GIRA E SI RIGIRA
Ma a Luiz Barreto la sosta fu breve. Una mezz'ora circa. Le mie stanche membra
continuavano stanche e la mia fronte continuava a gocciolare sudore ed il motore
dell’automobile continuava a sbuffare.
_ Vamos! – fece Lunardelli.
C'era un sole che avrebbe squagliato perfino il Polo Nord...
Ripresi il mio posto sull'automobile e l'automobile riprese a farci ballare, a forza, il
charleston...

Ci dirigemmo verso la stazione "Alvora". Rotto il ghiaccio – sfido io! Con quel sole!
– il compadre Lunardelli, che in cittá non parla mai, in fazenda, cominciò a parlare e quel che
é peggio, parlava lui solo...
Qualche volta tentavo fare qualche timida osservazione, qualche innocente domanda,
ma il compadre, con quei suoi occhi metallici – come dice Sartori – mi lanciava uno sguardo
alla Mussolini, che finiva di inchiodarmi nell'automobile.
Cosi' seppi che esistono sotto la cappa del cielo paolistano 35 mila fazendeiros, che i
coloni delle sue fazendas mangiano, bevono, dormono "na bruta carona" e si beccano anche
450$000 all'anno oltre il prodotto che ricavano della vendita dei cereali... che essi stessi
coltivano, per proprio conto e rischio...
_ Non pagano affitto di casa? – riuscii a domandare.
_ No.
_ Beati loro! Quando il "Moscone" non dará "mais nada", caro compadre, oseró
chiederle un posto di colono nella sua fazenda. Almeno non pagheró l'affitto...
LA "GEMMA"... VERDE
Vidi, ad un tratto, una conca verde. Attorno a noi saliva un esercito di piante di caffé.
Uno spettacolo magnifico e superbo. Ricordai, senza accorgemene, il famoso "silenzio verde"
di Carducci e guardai estasiato. Io, Lunardelli, lo chauffeur e perfino la... automobile – ormai
ferma – guardavamo quelle file interminabili di piante di caffé, bene inquadrate, ottimamente
aggiustate come soldati in riviste militari.
Macchinalmente mormorai il ritornello di una canzonetta che formava la mia delizia
nelle chiare e gioconde chiassate della mia fortunatamente non lontana infanzia.
_ Marcia soldado, cabeça de papel...
Ed ogni pianta di caffé, da lontano, cosi', da dentro la conca, mi sembrava un soldato,
disciplinato e composto.
_ E questa?
_ Questa é la fazenda "Gemma"...
_ É una vera gemma...
_ Ecco; questa é sorella a quella che abbiamo testé visto... Vedi: quella é "Nata", vale
a dire, la "nata" del latte e questa é la "gemma" dell'uovo... Capisci?
In quel mentre, giunse l'amministratore, il signor Ataliba Correia de Arruda, la sua
signora e la gentilissima figliuola, Ataly.

Ogni volta che il compadre Lunardelli arriva in una delle sue fazende é una vera
festa. Perfino i galli cantano con piu' allegria...
_ Ma tutti i suoi amministratori hanno famiglia costituita? - chiedo.
_ Tutti. L'uomo che é ammogliato é un uomo utile. I "solteirões" come te, per me,
non valgono nulla.
Preferisco un capo di famiglia carico di figliuoli e che esiga da me ottimo stipendio,
che un "solteirinho" che mi lavora per uno stipendio irrisorio...
_ Protesto a nome dei “solteirões”. Non tutti, spero, saranno come me...
Entriamo nell'abitazione del signor Ataliba e manco a dirlo, la signorina Ataly ci
porta un bicchiere grande come un "bonde" di limonata. E' il rinfresco della fazenda e fa tanto
bene dopo due ore di automobile...
_ Per oggi, basta. Puoi disfare le tue valigie! – mi ordina Lunardelli.
_ Graças a Deus! – proruppo e corro a mettermi sotto la doccia.
Charge: ... non vedo che battaglioni di 12$000...

FINALMENTE SI MANGIA!
Il prazo si svolge allegro e pieno di vivacitá. Rividi Pietro Lunardelli, uno dei nove
figli del compadre, obbediente e pieno di affetto per il padre e simpaticissimo giovanotto che
segue le tradizioni del suo capo, con amore e capriccio e conobbi la professoressa della
fazenda, la signorina Salvandira, mite come una pianta di caffé e delicata come una rosa.
Disse, accennando alla professoressa ed alla figliuola del signor Ataliba:
_ Sono questi i fiori più belli della fazenda!
E mi feci mutamente le più vive congratulazioni per aver constatato che anche in
fazenda e dopo circa venti ore di viaggio, rimanevo il solito "lyon" cittadino.
Ma dalla mia propria contemplazione e dalla mia estasi, mi distolse il compadre che
mettendomi sotto il naso un piatto di pollo – straziato nel modo piú... umano possibile – mi
gridó:
_ Ehi, mangia! Questa é la carne di vacca della fazenda!
Mi ricordai che ci trovavamo ad una tavola imbandita e ritornai in me medesimo.
Guardai la tavola. Vidi i dieci piatti schierati simmetricamente. Mi ricordai che mi trovavo
davanti ad una tavola alla brasiliana e dissi:
_ Caro compadre, mi scusi ma questa volta non "banco o trouxa".
E mi slanciai sul pollo avidamente...

La signorina Ataly e la professoressa Silvandira mi guardavano spaventate e con gli
occhi belli, ma spaventati, forse invidiando il mio appetito...
Lunardelli rideva e mi accompagnava nella pappatoia...
NOTTE DI FAZENDA
Lavati, puliti, rinfocilati, beati cominciammo a sentire la bellezza di una notte in
fazenda.
Lunardelli, tutto di bianco vestito, senza il solino, con un largo e leggero fazzoletto di
seta, anche bianco, al collo – il suo abito di fazenda – si stese dentro la "rete" – che é la
poltrona delle campagne brasiliane – e mi invitó a prendere posto in una poltrona di vimini.
La notte era calma. La fazenda, giá da un paio di ore, dormiva tranquillamente. Tutto
era silenzio e pace. Non si udiva che la serenata dei grilli e lo svolazzare di qualche insetto
nottivago.
La signorina Ataly ci porta una fumante tazza di caffé.
Non avevo voglia né di parlare né di far parlare il compadre. Avevo voglia di
concentrarmi e sentire tutta la malia di quella notte di fazenda. La signorina Ataly e la
professoressa Silvandira, desiderose di perdesi nella fazenda si allontanarono, a braccetto,
verso la pianura della conca verde delle piante di caffé...
_ Vedi – fece Lunardelli. _ Per me, questa é la vita. Se io dovessi transcorrere tutta la
mia esistenza a Parigi o a Roma, io morirei di "saudade"... Ho bisogno di respirare quest'aria,
una volta al mese, per lo meno... E se il destino mi obbligasse a ritornare a vivere in fazenda,
io ci ritornerei volentieri...
_ Adesso capisco perché lei, compadre, non corre addietro ai titoli ed alle decorazioni
come fanno molti dei nostri "graudos" coloniali...
Questo non é un lavoro da commendatore; é un lavoro da generale...
La luna, in fondo al cielo, rideva senza saper perché...
IL LIVORNESE CAIPIRA
Alle ore cinque del mattino – mi ero fatto mattiniero come lei, caro grande ufficiale
Martinelli! – senza che nessuno mi svegliassi, mi alzai. In fazenda non é possibile dormire
dopo le cinque del mattino...
Rividi a colazione i fiori piú belli della fazenda: ma non rividi Pietro.
_ E Pietro? – chiesi.
_ Ci attenderà ad Olympia.
Notai, con spavento, che Lunardelli beveva esageratamente del latte.

_ Ma le piace tanto?
_ Moltissimo. E’ il mio cibo preferito.
_ Ma fa ingrassare!
_ E chi se ne frega! Tu non sai il bene che fa all’umanità il latte...
_ Peccato che io non posso dire lo stesso. Io odio il latte.
_ Come mai?
_ Forse perchè ne ho succhiato anche troppo quando nacqui. A due anni e mezzo
ancora succhiavo il latte...
_ Ecco la ragione delle tue rotondità non comuni...
Giunse, in fazenda, un'automobile. Ne scese un uomo. Si avvicinó a me e disse:
_ Io sono Mario.
_ E a me che me ne importa?
_ Importa peró al coronel. Io sono il suo "chaffeur" preferito, madonna fazenda.
_ Lei é toscano?
_ No. Sono livornese.
_ Oh, bravo. E come si chiama?
_ Glielo ho giá detto: Mario. Mario Colinetti, se non le dispiace.
_ Ma lei é un livornese che non parla troppo bene la sua lingua.
_ Oh, Dio 'ane! Ma che vole! Sono ormai vent’anni che dimoro qui, ohe! La si fa
quel che si pote e non quel che la si vole, mi capisce lei?
_ E conosce da molto tempo Lunardelli?
_ Da quando son venuto qui. Lui era povero come me.
_ E adesso?
_ E adesso lui ci ha i milioni ed io non ci ho una cicca... Che vole! La sorte non mi
volle aiutare, madonna caffé!
_ Ma perché, invece di fare lo "chauffeur" non si mise a piantare il caffé come il
compadre?
_ Io feci tutti i mestieri. Il colono, il fiscale, il ciabattino, il fabbro ferraio, il
‘bicheiro’, ma niente mi diede. La sorte, la vole o non la vole capire, Dio bonino!
_ Ma le piace il vino?
_ E di molto!
_ Ora capisco perchè la sorte non volle aiutarla...
Charge: ... mi ricordano certe spagnuole...

BATTAGLIONI DI 12$000
Il sole – c’è sempre sole nelle fazendas! Giá innalzava il suo hino alla vita...
Uscimmo.
_ Andiamo a visitare le mie compagne fedeli e che non mi tradiscono mai.
_ Chi sono?
_ Le piante di caffé.
Il livornese-‘chaffeur’ mise in molto la sua sgangherata automobile.
Venne con noi, anche il signor Ataliba per informare e ricevere ordini del compadre.
Penetrammo, lentamente nei viali delle piante. Ora guardavo con curiositá le sue
verdi e chiare foglie, i suoi robusti e superbi fusti ed i suoi rossi e rigogliesi frutti...
_ Non so perché caro compadre, vedendo una sua piantagione di caffé, ricordo quelle
artiste spagnuole tarchiate e ben piantate, robuste e piene di salute, che cantano e ballano con
le nacchere in mano, con un bel sorriso in faccia, con una agilitá sorprendente nelle gambe e
con un vestito ricco di "plissés"...
Ecco, le vostre piante somigliano moltissimo ad esse...
_ Con questa grande differenza, peró: che le tanto lodate spagnuole ricevono e queste
della mia fazenda dánno...
Lo spettacolo continuava ad essere troppo attraente.
Il bel verde delle piante era un magnifico contrasto tra l’azzurro del cielo ed il rosso
della terra.
Un vero paradiso di verde. Vedevo dapertutto piante, piante, piante e piante, ben
curate, ben cresciute, ben disposte; disposte con arte e con sapienza; da veri competenti; da
gente che é nata nella e per l’agricoltura.
Una era migliore dell’altra e tutte conservavano le sue caratteristiche di possante
vitalitá: caratteristiche queste che danno uno stile alle piante delle fazendas lunardelliane e le
rendono le migliori e le più produttive dello Stato. Non per nulla si parla con vera venerazione
e con profondo rispetto delle fazendas del comprade. Per giustificare la fama acquisita e per
farsi una vaga idea di ció che é veramente il patrimonio fantastico di Lunardelli bisogna
recarsi nelle sue fazendas.
Matarazzo, Gamba, Crespi hanno le loro industrie da mostrare; Martinelli ora ha il
suo grattacieli e Lunardelli che fa degna corona a questi italiani creatisi una invidiabile
posizione dal nulla, ha le sue fazendas...
_ Ogni piede di questo caffé quanto vale?
_ Dodici mil reis.

_ Dodici mil reis?
_ Perfettamente.
Ed allora io non vidi più le piante di caffé; ma un interminabile battaglione di
12$000...
_ Dodici mil reis... dodici mil reis... dodici mil reis...
Pucha, compadre! Você é rico mesmo!
(La fine – se dio vuole! – al prossimo numero).
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A “Nata”, finalmente, tive o prazer e a honra de conhecer pessoalmente uma fazenda.
Da fazenda eu tinha uma idéia completamente diferente.
Achava que a fazenda tivesse no máximo uns cem pés de café e muita fruta, muitas
plantas de banana, de arroz, feijão, batatas, e muitos porcos...
Esta idéia, para o meu consolo, não deve ser somente minha; muitos embaixadores,
muitos enviados do “Icle” devem tê-la como eu a tinha antes...
A fazenda, na sua crua e absoluta realidade, é uma outra coisa, é outra conversa...
Quando por curiosidade, perguntei ao administrador do compadre Lunardelli, o
senhor Alessandro Casali, quantas plantas eu estava vendo, ele me respondeu:
– Cerca de quatrocentas mil... eu fiquei pasmo e mais pasmo ainda quando ele
acrescentou:
– E esta é a menor fazenda que o coronel Lunardelli possui.
Caramba!

Charge: ... sentíamos o fascínio da noite na fazenda...

ANDANDO PRA CÁ E PRA LÁ
Mas em Luiz Barreto a parada foi rápida. Cerca de meia hora. Meus membros
cansados continuavam cansados e minha testa continuava a pingar suor e o motor do carro
continuava a roncar.
– Vamos! – Disse Lunardelli.
223
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Fazia um sol que poderia derreter até o Pólo Norte...
Retomei meu lugar no carro e o carro voltou a nos fazer dançar, à força, o
charleston...
Dirigimo-nos para a Estação “Alvora”. Quebrado o gelo – pudera! Com aquele sol! –
O compadre Lunardelli, que na cidade nunca fala, na fazenda começou a falar e, o que é pior,
só ele falava...
De vez em quando eu tentava fazer alguma tímida observação, alguma pergunta
inocente, mas o compadre, com aquele seus olhos metálicos – como diz Sartori – lançava para
mim um olhar a Mussolini, que acabava deixando-me quieto dentro do automóvel.
Assim soube que existem debaixo da abóbada do céu paulista 35.000 fazendeiros,
que os colonos de suas fazendas comem, bebem, dormem de graça e recebem ainda 450$000
por ano além do produto que ganham com a venda dos cereais... que eles mesmos cultivam,
“por sua conta e risco”.
– Não pagam o aluguel da casa? – consegui perguntar.
– Não.
– Sorte deles! Quando o “Moscone” não dará “mais nada”, caro compadre, me
atreverei a pedir-lhe um lugar de colono na sua fazenda. Pelo menos não vou pagar o
aluguel...

A “GEMA” VERDE
Vi, de repente, um vale verde. A nossa volta subia um exército de pés de café. Um
espetáculo magnífico e soberbo. Lembrei sem perceber, o famoso “silêncio verde” de
Carducci e olhei extasiado. Eu, Lunardelli, o motorista e até o... carro – agora parado –
ficamos olhando aquelas fileiras intermináveis de pés de café, bem alinhadas, muito bem
dispostas como soldados em revista militar.
Automaticamente sussurrei o refrão de uma música que me deliciava nas claras e
alegres pândegas da minha felizmente não distante infância.
– Marcha soldado, cabeça de papel...
E cada pé de café, de longe, assim, dentro do vale parecia-me um soldado,
disciplinado e composto.

– E esta!
– Esta é a fazenda “Gema”...
– É uma verdadeira gema...
– Bom; esta é a irmã daquela que acabamos de ver... Olha: aquela é “Nata”, quer
dizer a “nata” do leite, esta é a “gema” do ovo... Entende!
Naquele momento chegou o administrador, o senhor Ataliba Correia de Arruda, sua
esposa e a gentilíssima filha, Ataly.
Toda vez que o compadre Lunardelli chega a uma de suas fazendas é uma verdadeira
festa. Até os galos cantam com mais alegria...
– Mas todos os seus administradores têm família constituída? - pergunto.
– Todos. O homem que é casado é um homem útil. Os “solteirões” como você para
mim não valem nada.
Prefiro um chefe de família cheio de filhos e que exija de mim um bom salário a um
“solteirinho” que trabalhe por um salário irrisório...
– Protesto em nome dos “solteirões”. Nem todos, espero, serão como eu...
Entramos na casa do senhor Ataliba e, nem precisa dizer, a senhorita Ataly nos traz
um enorme copo com um “bonde” de limonada. É o refresco da fazenda e faz muito bem
depois de duas horas de carro.
– Por hoje chega. Pode desfazer as suas malas! – manda Lunardelli.
– Graças a Deus! – exclamo e corro para baixo do chuveiro.

Charge: ... não vejo a não ser batalhões de 12$000...

FINALMENTE SE COME!
O almoço foi alegre e cheio de vivacidade. Reencontrei Pietro Lunardelli, um dos
nove filhos do compadre, obediente e cheio de afeto pelo pai e jovem simpaticíssimo que
segue as tradições de seu chefe, com amor e esmero e conheci a professora da fazenda a
senhorita Salvandira calma como um pé de café e delicada como uma rosa.
Eu disse, apontando a professora e a filha do senhor Ataliba:

– Estas são as flores mais belas da fazenda!
E me congratulei comigo mesmo ao constatar que também na fazenda e depois de
quase vinte horas de viagem continuava sendo o mesmo “lyon” da cidade.
Mas da minha contemplação e do meu êxtase me tirou o compadre que, pondo
debaixo do meu nariz um prato de frango – estraçalhado na maneira mais... humana possível –
gritou:
– Vamos, coma! Esta é a carne de vaca da fazenda.
Lembrei-me que estávamos numa mesa posta e voltei a mim. Olhei a mesa. Vi os dez
pratos alinhados simetricamente. Lembrei-me que estava diante de uma mesa à brasileira e
disse:
– Caro compadre, me desculpe mas desta vez não “banco o trouxa”.
E ataquei o frango avidamente...
A senhorita Ataly e a professora Silvandira me olhavam assustadas e com seus olhos
belos mas assustados talvez invejassem meu apetite...
Lunardelli ria e me acompanhava na comilança...

NOITE DE FAZENDA
Lavados, limpos, jantados, satisfeitos começamos a sentir a beleza de uma noite na
fazenda.
Lunardelli vestido inteirinho de branco, sem colarinho, com um lenço de seda largo e
leve, também branco, no pescoço – sua roupa de fazenda – deitou na “rede” – que é a poltrona
da zona rural brasileira e convidou-me a sentar numa poltrona de vime.
A noite estava calma. A fazenda, há mais de duas horas, dormia tranqüilamente.
Tudo era silêncio e paz. Só se ouvia o canto dos grilos e o vôo de alguns insetos noturnos.
A senhorita Ataly nos traz uma fumegante xícara de café.
Eu não tinha vontade nem de falar e nem de fazer o compadre falar. Tinha vontade de
concentrar-me e aproveitar todo o fascínio daquela noite de fazenda. A senhorita Ataly e a
professora Silvandira desejando perder-se na fazenda afastaram-se de braços dados em
direção à planície do vale verde dos pés de café.

– Sabe – falou Lunardelli. – Para mim esta é a vida. Se eu tivesse de transcorrer toda
a minha existência em Paris ou em Roma, morreria de “saudade”... Preciso respirar este ar
uma vez por mês, pelo menos... E se o destino me obrigasse a voltar a viver na fazenda, eu
voltaria de bom grado...
– Agora entendo porque o senhor, compadre, não corre atrás dos títulos e das
honorificências como fazem muitos dos nossos “graúdos” coloniais...
Este não é um trabalho de comendador; é um trabalho de general.
A lua lá no céu ria sem saber por que...

O LIVORNÊS CAIPIRA
Às cinco horas da manhã – virei madrugador como o senhor, o querido grande oficial
Martinelli! – sem que ninguém me acordasse, levantei. Na fazenda não é possível dormir após
as cinco da manhã...
Reencontrei no café da manhã as flores mais belas da fazenda: mas não reencontrei
Pietro.
– E Pietro? – perguntei.
– Vai nos esperar em Olímpia.
– Notei assustado que Lunardelli bebia leite exageradamente.
– Mas o senhor gosta tanto assim?
– Muitíssimo. É meu alimento preferido.
– Mas engorda!
– E daí, qual o problema! Você não sabe o bem que o leite faz à humanidade...
– Pena que eu não possa dizer o mesmo. Eu odeio leite.
– Por quê?
– Talvez porque eu tenha mamado bastante quando nasci. Com dois anos e meio
ainda mamava...
– Eis a razão das suas formas incomuns...
Chegou à fazenda um carro. Desceu um homem. Aproximou-se de mim e disse:

– Eu sou Mário.
– E o que me importa?
– Importa, porém, ao coronel. Eu sou o seu motorista preferido, santa fazenda.
– O senhor é toscano!
– Não. Sou livornês.
– Ah, ótimo. E como se chama?
– Já lhe disse: Mario. Mario Colinetti, às suas ordens.
– Mas o senhor é um livornês que não fala muito bem a sua língua.
– Pudera! Está querendo o quê! Faz vinte anos que moro aqui, ué! A gente faz aquilo
que pode e não aquilo que quer, o senhor me entende?
– E conhece Lunardelli há muito tempo!
– Desde que cheguei aqui. Ele era pobre como eu.
– E agora?
– E agora ele tem milhões e eu não tenho um tostão... Fazer o quê! A sorte não quis
me ajudar, santo café!
– Mas por que, em lugar de ser motorista, não começou a plantar café como o
compadre?
– Eu já fiz de tudo. Já fui agricultor, fiscal, sapateiro, serralheiro, “bicheiro”, mas
nada me rendeu. A sorte, você a quer ou não a quer entender, Deus bondoso!
– Mas o senhor gosta de vinho?
– E muito!
– Agora entendo porque a sorte não quis ajudá-lo...

Charge: ...lembram-me certas espanholas...

BATALHÕES DE 12$000
O sol – nas fazendas faz sempre sol! - Já entoava um hino à vida...
Saímos.
_ Vamos visitar as minhas companheiras fiéis e que não me traem nunca.
_ Quem são?
_ As plantas de café.
O livornês – “chofer” deu partida no seu carro desengonçado.
Também veio conosco o senhor Ataliba para informar e receber ordens do compadre.
Penetramos, lentamente, nas avenidas entre os pés de café. Agora eu olhava com
curiosidade as suas folhas verdes e claras, os seus caules robustos e soberbos e os seus frutos
vermelhos e viçosos...
_ Não sei por que, caro compadre, vendo uma plantação de café sua, lembro-me
daquelas artistas espanholas vigorosas e bem plantadas, robustas e cheias de saúde, que
cantam e dançam com as castanholas nas mãos, um belo sorriso no rosto, uma agilidade
surpreendente nas pernas e um vestido cheio de “plissês”...
Pois é, suas plantas parecem demais com elas...
_ Com uma grande diferença, porém: que as tão elogiadas espanholas recebem e
essas da minha fazenda dão...
O espetáculo continuava a ser muito atraente.
O belo verde das plantas era um contraste magnífico entre o azul do céu e o vermelho
da terra.
Um verdadeiro paraíso de verde. Ao meu redor, só via plantas, plantas, plantas e
plantas, bem cuidadas, bem desenvolvidas, bem alinhadas; alinhadas com arte e com
sabedoria; de pessoas competentes; pessoas nascidas na e para a agricultura.
Uma era melhor do que a outra e todas conservavam suas características de pujante
vitalidade: características essas que dão um estilo às plantas das fazendas lunardellianas e as
tornam as melhores e as mais produtivas do Estado. Não é à toa que se fala com verdadeira
veneração e com o mais profundo respeito das fazendas do compadre. Para justificar a fama
adquirida e para ter uma idéia vaga daquilo que realmente é o patrimônio fantástico de
Lunardelli é necessário visitar suas fazendas.
Matarazzo, Gamba, Crespi têm suas indústrias para mostrar; Martinelli agora tem seu
arranha-céu e Lunardelli, digna coroação desses italianos que criaram do nada sua invejável
posição, tem suas fazendas.

_ Cada pé deste café vale quanto?
_ Doze mil reis.
_ Doze mil reis?
_ Perfeitamente.
Desde então eu não vi mais pés de café; mas um interminável batalhão de 12$000...
_ Doze mil reis... doze mil reis... doze mil reis...
Puxa, compadre! Você é rico mesmo!
(O final – se deus quiser! – no próximo número)
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Pioveva. Come pioveva...
Alle due del pomeriggio finalmente prendemmo la via di Olympia.
_ Ma questa Olympia quando viene? – Chiedevo, con insistenza, al compadre, come
se Olympia per me rappresentasse il paradiso terrestre.
_ Adesso viene. Adesso viene il bello con questa pioggia. Se arriveremo questa sera
ad Olympia puoi baciare la terra e chiamarti un uomo nato con la camicia...
Il livornese-caipira-chauffeur ecc, ecc, garantì di portarci sani e salvi ad Olympia.
_ Ma la strada é buona?
_ Ottima.
Lunardelli ebbe quel suo minuto di riflessione che ha sempre prima di prendere una
decisione definitiva e cioè, inarcó le ciglia, fieramente chiuse le labbra eppoi, risolutamente:
_ Andiamo! – ordinó.
L'automobile si mise in movimento.
Pioveva. Come pioveva!
RICORDI E "SAUDADES"
Andammo alla fazenda "Pau d'Alho", dopo aver rapidamente visitata quella
denominata "Recreio".
Arrivammo, dopo non poco soffrire alla fazenda. Mario, il livornese-caipira,
nonostante aver messo le catene alle ruote dell'automobile, giá, presso la fazenda "Recreio",
aveva avuto bisogno di ricorrere a tre asini e quattro coloni per ritirare l'automobile da un
burrone.
A "Pau d'Alho" notai che Lunardelli guardava tutto con profonda "saudade" ed un
velo di commozione dondolava nei suoi occhi.
_ Che é successo, compadre?
_ Vedi? Questa é stata la prima fazenda che ho comprato. Possedevo solamente
sessanta mila piante di caffè ed allora io mi sentivo piú ricco di adesso! Quando acquistai

questa fazenda mi sembrava di aver conquistato il mondo. Qui, in questa casa, vi abitai, con la
mia famiglia, circa tre anni... Come il tempo corre!
Lunardelli divenne improvvisamente sentimentale mentre affondava i denti – come
facevo anch'io del resto – dentro una frutta "de Conde", che i tenitori della casa ci offrivano.
_ Qui, in fondo, dove c'era, al mio tempo, un "pomar" coi fiocchi, si riuniva il fior
fiore della politica, della societá di Olympia e si facevano banchetti all'aria libera e si ballava
anche.
_ Ma balla lei?
_ Adesso no. Adesso pago per veder ballare gli altri. Ma ai miei tempi di
"Sertãosinho" io era un "bicho na valsa"...
Charge: ... mi sembrava di essere piu’ ricco di adesso...

ECCO IL BELLO!
Eccoci verso Olympia. Piove; continua a piovere...
_ Hai fortuna – mi fa Lunardelli. _ Piove... Peggio é camminar per queste contrade
quando c’è polvere...
Ho fortuna, ne convengo, peró guardo paurosamente le strade che, a mano a mano,
l'automobile del livornese divora, mentre lui bestemmia come un lucchese...
Rivoletti, vere gole di acqua sporca, con burroni profundi e ripieni di fango rendono
oltremodo difficile la via.
_ Stai attento! – dice Lunardelli al livornese. _ Non cadere dentro un burrone di
questi altrimenti ci rimarremo per tutta la giornata e tutta la nottata noi e la macchina.
_ Eh, no! Non sono mica bischero, io! – garantisce il livornese.
Ma aveva appena pronunciate queste parole, che il volante gli sfugge di mano e va a
cadere dentro il peggiore ed il più fondo burrone che avevamo in vista.
Sbatto con la testa sul ferro della "capotta" e dal muricciuolo che segue il cammino,
con l’urto dell'automobile, scaturisce una cascatella di acqua rossa che mi lava il viso...
_ Ecco il bello! – fa, allegramente, Lunardelli e scoppia a ridere.
Ma le mie disgrazie non finiscono li'.
_ Ed ora? – chiedo.
_ Ora... ora aspetteremo che Dio ci scopra e ci manda qualcuno in aiuto. Siamo
completamente senza comunicazione col mondo.
_ Sperduti nel deserto...

"DIES IRE!"
In fondo, peró, io godevo. Mi sembrava di essere diventato improvvisamente il
protagonista di una pellicola cinematografica nordamericana; una di quelle pellicole in cui il
protagonista si perde nel deserto e soffre la fame e la sete e quando sta li' li' per morire appare
sempre qualche santo che lo rimette in vita. Mi meravigliavo anzi che non ci fosse, davanti a
noi, l'operatore cinematografico...
Lo "chauffeur" ci guardó: noi lo guardammo e rimanemmo cosi' circa dieci minuti.
_ Non mi resta che andare a cercare qualche asino...
_ Vai. Noi aspetteremo qui dentro. Tu e l'asino vi intenderete...
Rimanemmo li', rinchiusi dentro la sgangherata "Chevrolet", riparandoci alla men
peggio, dalle folate di pioggia e dai guizzi delle improvvisate cascatelle di fango, circa un'ora.
Finalmente vedemmo spuntare una carroza e dentro di essa, bagnato come un pulcino
– quando é bagnato, si intende! – il nostro "chauffeur", che bestemmiava ad alta voce, forse
per fare sentire, piú da vicino, i suoi moccoli a Dio, alla Madonna ed a tutti i santi...
_ Ora, ci tocca scendere...
Discendiamo dalla nostra tana. Continuava a piovere ed io credendo di camminare in
rua 15 de Novembro allungo il passo di qua e di lá e quando meno me l'aspetto cado come
corpo morto cade, bell’e disteso, dentro una gola di fango, mentre il mio monocolo vola per
regioni sconosciute.
Dire quello che io sentii in quel momento, io non lo posso: mi parve che mi mancasse
terra, cielo, aria, tutto: dire come rideva alle mie spalle – proprio alle mie spalle, poiché io
caddi con la pancia in terra – Lunardelli, io non lo posso dire: rideva, rideva, rideva e perfino
lagrime agli occhi gli uscivano...
_ "Compadre, você não é camarada!" Invece di darmi una mano se ne sta li' bello
bello a rider delle disgrazie altrui.
Come Dio volle e con l'aiuto di Lunardelli ritornai a... galla; ma il mio non era piú un
vestito: era un "mostruario" di fango di tutte le qualitá e di tutti i colori...
Charge: ... cadi come corpo morto cade...

AD OLYMPIA
Arrivammo alle cinque del pomeriggio ad Olympia. Rivedo Pietro, il simpatico
figliuolo di Lunardelli, rivedo ed abbraccio Secondo, il gigante Sartori, che ha messo su una
veramente... gigantesca fabbrica di burro, che ha sonante e significativo nome: Littorio.

Confidandosi con me, Sartori mi disse che piú che alla fabbrica di burro - che, tra parentesi,
va a gonfie vele, tanto che un giorno o l'altro egli sarà proclamato il re dei... burros – ci tiene
all’allevamento dei porci. Egli ha porci di tutte le qualità e di tutte le dimensioni. Quindi se
non diventerà rè dei “burros”, diventerá certamente il rè dei porci...
Conosco il mal vecchio Prandini, vecchio amico di Lunardelli, con il quale discute
sempre da venti anni a questa parte e vengo presentato a tanta a tant’altra altra gente...
L'arrivo di Lunardelli costituisce un avvenimento sociale ad Olympia. Lunardelli non
ci appartiene piú, appartiene alla vera folla di amici di Olympia che gli vogliono bene e lo
festeggiano e lo abbracciano e se lo trastullano... Escono fuori “piadas” per tutti i gusti...
Non appena egli arriva a Olympia, riceve inappuntabilmente la tradizionale "facada".
Eccoti il vigario ed il pubblico ministero che gli domandano di sottoscrivere qualche
cosa in favore della costruzione della chiesa.
E Lunardelli sottoscrive "grosso"...
_ Vedi! – mi fa. _ Io do volentieri per la grandezza ed il progresso di Olympia.
Olympia mi diede molto. E' giusto che io dia qualche cosa ad Olympia!
CANDELE IN MANO
Proprio nell'ora sacra agli Dei ed anche a me - che é l'ora del pranzo – si scatenó un
violentissimo temporale.
Improvvisamente Olympia rimase al buio: la forza elettrica non riusci a lottare con la
forza della pioggia.
_ Non ti spaventare. Si provvede a tutto, qui.
E difatti la vecchia serva di Lunardelli – sono trent'anni che lo segue dapertutto – mi
diede una candela. Cosí, anch'io, "segurei a vela"...
Il pranzo, anche al buio, alla luce della candela fu lietissimo. Finalmente mangiavo
all’italiana!
Anche cosi', peró, Lunardelli non fu lasciato in pace. Una commissione, composta
dei più alti elementi della politica locale, gli porse il saluto e gli parló... di politica.
_ Sentite, amici – fece Lunardelli. _ Se volete che io continue ad essere vostro amico
dovete farmi un favore: non parlatemi di politica.
_ Ma lei é un elemento indispensabile alla nostra fazione...
_ Ecco, quando si tratta di promuovere accordi, pacificazioni io sono sempre pronto a
scendere in lizza. Per il resto "eu passo como quadra de pocker"...
Le undici della notte, Olympia giá dormiva da un pezzo.

Ed anche noi, con le candela in mano, andammo a dormire.
Charge:... il pranzo, con le candele in mano, fu lietissimo...

CATANDUVA: ULTIMA TAPPA
Il giorno seguente, in automobile raggiungemmo Catanduva "terra ruim" per gli altri,
ma non per i fratelli Lunardelli.
Qui conobbi Riccardo Lunardelli, fratello minore del Re del caffè, uomo tutto d'un
pezzo, parco di parole e di gesti, fattosi anche lui nella vita delle fazendas e sotto la guida di
Geremia.
A Catanduva vidi anche la sucursale del Banco di Credito, di San Paolo, e qui faccio
pubblicamente le mie congratulazioni al rag. Adolfo Cuccato per la sontuositá dello
stabilimento e per il credito che esso gode.
Riccardo, cortese come il fratello, mi proporzionò una doccia all’aria aperta, avendo
egli presso il suo orto, una magnifica piscina. La sua villa, costruita tutta di legno, ricorda una
gigantesca pagoda ed è arredata con gusto ed eleganza...
Visitai, di giorno, le loro “fazendas”, una piu’ bella dell’altra, tutte in stilo
lunardelliano, vale a dire, tutte piante assomigliante a famose spagnole robuste?, forti, piene
di ciccia e di?
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Chovia. E como chovia...
Às duas da tarde finalmente tomamos o caminho de Olympia.
– Mas esta Olympia quando chega! – Perguntava, com insistência, ao compadre,
como se Olympia para mim representasse o paraíso terrestre.
– Ela chega já. E chega também o melhor da história junto com esta chuva. Se
chegarmos esta noite a Olympia pode beijar o chão e considerar-se um homem com sorte...
O livornês-caipira-motorista etc, etc garantiu que nos levaria sãos e salvos a
Olympia.
– Mas a estrada é boa!
– Ótima.
Lunardelli teve aquele instante de reflexão que sempre tem antes de tomar uma
decisão definitiva, ou seja, franziu a testa, fieramente apertou os lábios e depois,
resolutamente:
– Vamos! – mandou.
O carro começou a andar.
Chovia. E como chovia.

LEMBRANÇAS E “SAUDADES”
Fomos até a fazenda “Pau d’Alho”, depois de ter visitado rapidamente aquela
denominada “Recreio”.
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Chegamos, depois de muito sofrer, à fazenda. Mario, o livornês-caipira, apesar de ter
colocado as correntes nas rodas do carro, já, próximo da fazenda “Recreio”, precisou utilizar
três burros e quatro colonos para retirar o carro de uma ribanceira.
Na “Pau d’Alho” notei que Lunardelli olhava tudo com profunda “saudade” e um véu
de comoção balançava em seus olhos.
– O que aconteceu, compadre?
– Está vendo? Esta foi a primeira fazenda que eu comprei. Eu possuía somente
sessenta mil pés de café e então sentia-me mais rico do que agora! Quando adquiri esta
fazenda parecia-me ter conquistado o mundo. Aqui, nesta casa, morei, com a minha família,
cerca de três anos... Como o tempo corre!
De repente Lunardelli ficou sentimental enquanto afundava os dentes – como eu
próprio estava fazendo, aliás – dentro de uma fruta “do Conde”, que os donos da casa nos
tinham oferecido.
– Aqui no fundo, onde havia, naquele tempo, um “pomar” lindo, reunia-se a nata da
política, da sociedade de Olympia e faziam-se banquetes ao ar livre a até se dançava.
– Mas o senhor dança!
– Agora não. Agora eu pago para ver os outros dançarem. Mas naquela época em
“Sertãozinho” eu era um “bicho na valsa”...

Charge:... parecia-me ser mais rico do que agora...

O MELHOR DA HISTÓRIA
Estamos indo em direção a Olympia. Chove; continua a chover...
– Você tem sorte – diz Lunardelli _ Chove... Pior é andar por estas bandas quando
tem poeira...
Tenho sorte, concordo, porém olho assustado as estradas que, aos poucos, o carro do
livornês devora enquanto ele pragueja como se fosse de Lucca...
Riachozinhos, verdadeiras gargantas de águas sujas, com sulcos profundos e cheios
de lama que tornavam o caminho extremamente difícil.

– Vá com cuidado! – diz Lunardelli ao livornês – Não me vá cair dentro de um
buraco destes do contrário vamos ficar nele o dia inteiro e a noite inteira, nós e o carro.
– Que nada! Não sou barbeiro, eu! – garante o livornês.
Mas acabava de pronunciar estas palavras quando o volante lhe escapa da mão e ele
vai cair dentro do pior e do mais profundo buraco que estava a nossa frente.
Bato a cabeça no ferro da “capota” e do muro que beira a estrada, com o choque do
carro, brota uma fonte de água vermelha que lava o meu rosto...
– O melhor da história! – comenta, alegremente Lunardelli e cai na risada.
Mas o meu azar não termina aí.
– E agora! – pergunto.
– Agora... agora vamos esperar que Deus nos descubra e mande alguém pra ajudar.
Estamos completamente sem comunicação com o mundo.
Perdidos no deserto...

“DIES IRE!”
No fundo, porém, eu estava me divertindo. Parecia que eu me tinha tornado de
repente o protagonista de uma fita cinematográfica norte-americana; um daqueles filmes em
que o protagonista se perde no deserto e passa fome e sede e quando está prestes a morrer
sempre aparece algum santo que o salva. Estranhava, aliás, que não houvesse a nossa frente o
cinegrafista...
O motorista olhou para nós: nós olhamos para ele e ficamos assim quase dez
minutos.
– Só me resta ir atrás de um burro...
– Pode sim. Nós vamos esperar aqui dentro. Você e o burro vão se entender...
Ficamos ali, fechados dentro da geringonça do “Chevrolet”, protegendo-nos mal e
mal, das rajadas de chuva e dos respingos das repentinas enxurradas de lama, cerca de uma
hora.

Finalmente vimos apontar uma carroça e dentro dela molhado como um pintinho –
quando está molhado, lógico! – o nosso motorista, que praguejava alto, talvez para que suas
pragas fossem ouvidas, mais de perto por Deus, por Nossa Senhora e por todos os santos...
– Agora temos de descer...
Descemos da nossa toca. Continuava a chover e eu achando que vou andar na rua 15
de Novembro estico a perna pra cá e pra lá e quando menos espero caio como corpo morto
cai, esticado, dentro de uma garganta de lama, enquanto o meu monóculo voa para lugares
desconhecidos.
Dizer o que eu senti naquele momento, eu não posso, parecia-me que me faltasse
chão, céu, ar, tudo: dizer como ria às minhas costas – precisamente às minhas costas, porque
eu caí de barriga pra baixo – Lunardelli, eu não posso: ria, ria, ria e até lágrimas dos olhos lhe
saíam...
– “Compadre, você não é camarada!”. Em lugar de me ajudar fica aí na sua rindo das
desgraças alheias.
Com a ajuda de Deus e do Lunardelli voltei à... superfície mas o meu já não era mais
um terno, era um “mostruário” de lama de todos tipos e de todas as cores...

EM OLYMPIA
Chegamos às cinco da tarde a Olympia. Reencontro Pietro, o simpático filho de
Lunardelli, reencontro e abraço Secondo, o gigante Sartori, que montou uma
verdadeiramente... gigantesca fábrica de manteiga, que tem o nome altissonante e
significativo: Littorio. Confidencialmente Sartori me disse que mais do que à fábrica de
manteiga – que, entre parênteses, vai de vento em popa, tanto que mais cedo ou mais tarde ele
será proclamado o rei dos... “burros”– ele dá importância à criação dos porcos. Ele tem porcos
de todas as qualidades e de todos os tamanhos. Portanto, se ele não se tornar o rei dos
“burros”, se tornará certamente o rei dos porcos...
Conheço o mal velho Prandino, velho amigo de Lunardelli, com o qual ele discute
sempre a mais de vinte anos e sou apresentado a muitas outras pessoas.
A chegada de Lunardelli constitui um acontecimento social em Olympia, Lunardelli
não nos pertence mais, pertence à verdadeira multidão de amigos de Olympia que o amam,
lhe fazem festa e o abraçam e o divertem... Contam-se “piadas” para todos os gostos...

Assim que ele chega a Olympia, recebe infalivelmente a tradicional “facada”.
Chegam o vigário e o promotor que lhe pedem para subscrever alguma coisa em
favor da construção da igreja.
E Lunardelli subscreve “graúdo”...
– Sabe! – me diz – Eu dou com prazer para a grandeza e o progresso de Olympia.
Olympia me deu muito. É justo que eu dê alguma coisa para Olympia.

VELAS NA MÃO
Justo na hora sagrada para os Deuses e também para mim – que é a hora do jantar –
caiu uma tempestade violentíssima.
De repente Olympia ficou no escuro: A energia elétrica não conseguiu lutar contra a
força da chuva.
– Não se assuste. Aqui a gente cuida de tudo.
E de fato a velha empregada de Lunardelli – há trinta anos o acompanha em todo
lugar – me deu uma vela. Assim eu também “segurei a vela”...
O jantar mesmo no escuro, à luz de vela, foi muito alegre. Finalmente comia à
italiana!
Mesmo assim, porém, Lunardelli não foi deixado em paz. Uma comissão composta
pelos mais altos elementos da política local, veio cumprimentá-lo e falar... de política.
– Ouçam, amigos – disse Lunardelli – Se quiserem que eu continue sendo amigo de
vocês, vocês devem fazer-me um favor: não falem de política.
– Mas o senhor é um elemento indispensável para a nossa facção.
– Bem, quando se trata de promover acordos, pacificações eu estou sempre disposto a
aceitar a tarefa. Quanto ao resto “eu passo com quadra de pocker”...
Onze da noite. Olympia já dormia fazia tempo.
E nós também, com a vela na mão, fomos dormir.

Charge:... o jantar, com as velas na mão, foi muito alegre...

CATANDUVA: ÚLTIMA ETAPA
No dia seguinte, de carro, chegamos a Catanduva “terra ruim” para os outros, mas
não para os irmãos Lunardelli.
Aqui conheci Riccardo Lunardelli, irmão caçula do Rei do café, homem íntegro, de
poucas palavras e gestos, que se fez, ele também, na vida das fazendas, guiado por Geremia.
Em Catanduva vi também a sucursal do Banco de Crédito, de São Paulo, e aqui
cumprimento publicamente o contador Adolfo Cuccato pela suntuosidade do prédio e pelo
crédito que ele desfruta.
Riccardo, cordial como o irmão, proporcionou-me uma ducha ao ar livre, tendo ele,
junto de sua horta, uma magnífica piscina.
A sua mansão, construída toda de madeira, lembra um gigantesco pagode decorado
com gosto e elegância.
Visitei, de dia, suas “fazendas”, uma mais linda que a outra, todas em estilo
lunardelliano, todas elas parecidas com as ? famosas espanholas robustas e ?, fortes, cheias de
carne e de?
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IN CASA LUNARDELLI
Arrivai, come al solito, "atrazado". Fui accolto con proteste e fischi all'aqua di
rosa. Non per nulla mi trovavo nel palazzo di uno dei nostri piu’ solidi e piu’ forti
milionarii.
Il grande ufficiale Giuseppe Martinelli che teneva cattedra, mi apostrofó:
_ Si fa anche aspettare lei, eh!
_ Meglio essere atteso, che tollerato. E' il segreto di saper ben vivere, come afferma il
conte Rodolfo Crespi, che seppe meravigliosamente attendere...
Il compadre Geremia Lunardelli, tutto di nero vestito, rise per far vedere i suoi bei
denti...
Un cameriere, in gran livrea, annunciò:
_ Il pranzo é a tavola!
Passammo, dal salotto al salone da pranzo. La tavola era imbandita coi fiocchi, ma
senza finocchi. I finocchi non sono chics nelle case chics...
Vi fu un delizioso tafferuglio per la distribuizione del posti...
_ Lei, a capo-tavola...
_ No. Prego. Lei.
_ Lei...
_ Lei...
Le otto di sera suonovano lontano lontano ed il mio stomaco vicino vicino
reclamava...
_ Oh, sentano! A capo-tavola mi ci metto io e buona notte!
Tutti approvarono ed una volta tanto “bancai” il capo in una tavola di milionarii.
Vicino a me si sedette la signora Albina Lunardelli, in uno sfolgorante vestito di seta
nera; al mio lato c'era il dott. Godoy Moreira, lo studioso ed appassionato giovane scienziato;
piu’ in lá la sua graziosa e giovane sposa, donna Mary, con un rosa meraviglioso che le stava
tanto bene, da poter ispirare un quadro su la primavera a qualsiasi pittore; poi il coronel
Lunardelli; poi, anche a capo-tavola, la signora Anir Martinelli, con un cappellino che suscitó
fin dal primo momento tutta quanta la mia ammirazione, dimostrante lo squisito gusto e
l'eleganza raffinata di chi lo aveva scelto e lo usava e finalmente il grande uff. Martinelli, tutto
di azzurro vestito...

Era la tavola dei principi: Martinelli, principe dei costruttori; Lunardelli, principe
degli agricoltori; il dott. Godoy Moreira, principe della scienza ed io, principe - modestia a
parte e poi, la modestia é una signora che io non conosco... - dei giornalisti umoristici...
L'unico che non aveva, a sua lato, la sua principessa, ero io.
Il fatto fu notato. Disse Lunardelli:
_ E lei, quando se deciderá a scegliersi una princepessa?
_ Io sono un principe azzurro che nessuna donna ha il coraggio di mettersi a lato.
Sono nato solo ed ho paura di morire solo.
Esiste il principe consorte; io sono, in questo fatto, un principe senza... sorte...
Ma il pranzo si iniziava e cedemmo la parola al grande ufficiale Martinelli, l'unico
uomo che sa mangiare e nello stesso tempo, chiacchierare...
Ogni tanto, tra una forchettata e l’altra, i miei occhi rimanevano offuscati: era lo
sfolgorio dei brillanti, dei diamanti, delle perle e degli anelli dei commensali.
Pensavo:
_ Se potessi avere soltanto ció che hanno in questo momento nelle dita, sul collo,
nelle orecchia, nelle braccia le signore qui presenti, sarei un milionario, spezzerei la penna e
farei il giro-tondo in tutto il mondo...
Non esiste delizia maggiore di quella di mangiare in un gran salone da pranzo, tutto
tappezzato, riccamente addobbato con un cameriere ai tuoi ordini che tenta indovinare i tuoi
desideri, in compagnia di persone che qualche cosa hanno giá fatto nella vita, tutti pezzi grossi
della finanza, dell'agricoltura, della politica coloniale, udendo il garbato cicaleggio e le
squillanti ed argentine risate di signore belle ed eleganti!
La mia anima aristocratica – ma senza quattrini – riposava magnificamente e si
involava verso gli eterei eremi del sogno.
Ma mi sveglió il cameriere che mi offriva molto peru' e poca “farofa”...
_ Vede? – dissi al camariere. _ Il peru’ dovrebbe offrirlo agli altri ed a me dovrebbe
dare soltando la “farofa”...
_ Basta quella che lei ci offre tutti i sabati... – sottolineó Martinelli, manducando una
coscia del povero peru’, sacrificato dagli uomini per fare una fine veramente dolorosa.
E non soltanto dolorosa!
Passammo, alla fine, nel salotto. Il salotto del palazzo Lunardelli diverrá celebre
negli annali della nostra elite coloniale per le sue magnifiche opere di arte puramente italiana,
la cui collezione fu, di questi giorni arricchita con dei quadri di pregio indiscutibile forniti dal

puro ed innocente Vincenzo Mancusi, il commerciante di quadri piu’ artista che io conosca
sotto la cappa di questo e di quell'altro mondo.
Lo stesso Martinelli, lealmente, dichiaró:
_ Caro Lunardelli, la mia casa, a Rio, é piu’ bella della sua. Ma io non possiedo
quadri migliori dei suoi...
Venne il caffé; venne il liquore forniti inappuntabilmente da un inappuntabile
cameriere e venne – sfortunatamente! – anche l'ora di andarcene via, essendo venuta
l'automobile di Martinelli.
Mezzanotte suonava lontano lontano...
I Martinelli, gentilmente, mi condussero, nella loro automobile, fino in cittá.
La serata era bella. Una stella brillava nel cielo di cobalto. La guardai, mi guardó, mi
fece l'occhio di triglia...
E come, nel palazzo Lunardelli, mi illusi di essere anch’io un milionario - di sogni,
magari, come Rodolfo, non Crespi, ma della “Boheme”- anche con la stessa mi illusi di aver
trovato la mia principessa...
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Cheguei, como sempre, “atrazado”. Fui recebido com protestos e vaias suaves. Não
por nada estava na mansão de um dos nossos mais sólidos e mais fortes milionários.
O grande oficial Giuseppe Martinelli que tomava conta da conversa apostrofou-me:
– Nos deixa aqui esperando pelo senhor, hein!
– Melhor ser esperado que tolerado. É o segredo de saber viver bem, como afirmava
o conde Rodolfo Crespi, que soube maravilhosamente esperar...
O compadre Geremia Lunardelli, inteirinho de preto, riu para mostrar seus belos
dentes...
Um garçom, de libré de gala, anunciou:
– O jantar está servido!
Passamos da sala de visita para a sala de jantar. A mesa estava preparada com “luxo”,
mas sem “funcho”. O funcho não é chique nas casas chiques...
Houve certa deliciosa confusão na hora de distribuir os lugares...
– O senhor, na cabeceira...
– Não. O senhor, por favor.
– O senhor...
– O senhor...
As oito horas da noite tocavam bem longe e meu estômago bem perto reclamava...
– Querem saber? Eu vou sentar na cabeceira e pronto.
Todos aprovaram e, pela primeira vez, “banquei” o chefe numa mesa de milionários.
Perto de mim sentou-se a senhora Albina Lunardelli, num vislumbrante vestido de
seda preta; ao meu lado estava o Dr. Godoy Moreira, o estudioso e apaixonado jovem
cientista; mais para lá sua graciosa e jovem esposa, dona Mary, com vestido rosa maravilhoso
que lhe caía tão bem que ela poderia inspirar um quadro da primavera a qualquer pintor;
225
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depois, o coronel Lunardelli; depois, também à cabeceira da mesa, a senhora Anir Martinelli,
com um chapeuzinho que despertou desde o primeiro instante toda a minha admiração,
porque demonstrava o gosto requintado e a elegância refinada de quem o escolhera e o usava
e finalmente o grande oficial Martinelli, todo vestido de azul.
Era a mesa dos príncipes: Martinelli, príncipe dos construtores; Lunardelli, príncipe
dos agricultores; o doutor Godoy Moreira, príncipe da ciência e eu, príncipe – modéstia à
parte, aliás, a modéstia é uma senhora que eu não conheço – dos jornalistas humorísticos...
O único que não tinha, a seu lado, sua princesa, era eu.
Esse fato foi notado. Disse Lunardelli:
– E o senhor, quando resolverá escolher uma princesa?
– Eu sou um príncipe encantado que mulher nenhuma tem coragem de pôr a seu lado.
Nasci sozinho e receio que vou morrer sozinho.
Existe o príncipe consorte; eu sou, nesse caso, um príncipe sem... sorte...
Mas o jantar estava começando e passamos a palavra para o grande oficial Martinelli,
o único homem que sabe comer e ao mesmo tempo conversar...
De vez em quando, entre uma garfada e outra, meus olhos ficavam ofuscados: era o
esplendor dos brilhantes, dos diamantes, das pérolas e dos anéis dos comensais.
Pensava:
_ Se eu pudesse ter somente aquilo que têm nesse momento nos dedos, no pescoço,
nas orelhas, nos braços as senhoras aqui presentes, seria milionário, largaria a caneta e daria a
volta ao mundo...
Não há prazer maior do que comer numa grande sala de jantar toda atapetada,
ricamente decorada com um camareiro a suas ordens que tenta adivinhar seus desejos, na
companhia de pessoas que já fizeram alguma coisa na vida, todos grandes representantes do
mundo das finanças, da agricultura, da política colonial, escutando o gracioso chalreio e as
vibrantes e argentinas risadas das senhoras, todas lindas e elegantes!
Minha alma aristocrática – mas sem dinheiro – descansava magnificamente e voava
para os etéreos espaços do sonho.
Mas me acordou o camareiro que me oferecia muito “peru” e pouca “farofa”.
– Sabe! – eu disse ao camareiro.

– O peru o senhor deveria oferecê-lo aos outros e a mim deveria oferecer somente
“farofa”...
– Basta a que o senhor nos oferece todos os sábados... – frisou Martinelli, enquanto
comia uma coxa do pobre peru, sacrificado pelos homens para ter um fim realmente doloroso.
– E não somente doloroso!
Passamos, no final, para a sala de estar. A sala de estar da mansão dos Lunardelli
deverá ficar famosa nos anais da nossa elite colonial por suas magníficas obras de arte
puramente italiana, cuja coleção foi, recentemente, enriquecida com quadros de valor
indiscutível fornecidos pelo puro e inocente Vincenzo Mancusi, o comerciante de quadros
mais artista que eu conheço sob a abóbada deste e daquele outro mundo.
O próprio Martinelli, lealmente, declarou:
– Caro Lunardelli, minha casa, no Rio, é mais bonita do que a sua. Mas eu não
possuo quadros melhores que os seus...
Chegou o café; chegou o licor servido infalivelmente por um infalível camareiro e
chegou – infelizmente! – também a hora de ir embora, tendo chegado o automóvel de
Martinelli.
Meia-noite tocava lá longe...
Os Martinelli, gentilmente, me levaram, em seu carro, até a cidade.
A noite era bonita. Uma estrela brilhava no céu de cobalto. Olhei para ela, ela olhou
para mim, ela piscou para mim...
E como, na mansão Lunardelli, iludi-me de ser eu também um milionário – de
sonhos, talvez, como Rodolfo, não o Crespi, mas o da ‘Boheme’ – também com a estrela
iludi-me de ter encontrado minha princesa....
Ragognetti
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O ULTIMO PIONEIRO
GEREMIA LUNARDELLI
O que ficou da tradição gloriosa dos italianos em São Paulo
A constatação para os italianos, em São Paulo, é amarga, mas verdadeira, no fundo
índice do progresso e da afirmação racial dos brasileiros, de São Paulo: não existem mais
“italianos” na terra abençoada de Paritininga! A metrópole absorveu completamente a
província, e a terra de Carvalho Pinto e Ermelino Matarazzo, na sua marcha progressista,
destruiu completamente todos os quistos (ou ilhas) do estrangeirismo bandeirante. Há disso,
hoje: dois italianos, recem vindos da terra de Salvatore Quasimodo, em conversa com
italianos, já radicados no planalto, usam o idioma português: nem mesmo em italiano os
italianos falam entre si, agora.
A raça se consolida, e caminhamos ràpidamente para seguir o surto dos ianques, onde
um filho de italiano, como Francesco Capra ou Francesco Sinatra, usa naturalmente o
primeiro nome, Frank, à americana, sentindo-se, etcnicamente, bem americano, nem tomando
conhecimento da origem tipicamente peninsular do seu sobrenome característico.
Assim sendo é de causar larga admiração ao se notar que um Geremia Lunardelli é,
hoje em dia, o único baluarte que sustenta a tradição do pioneirismo italiano, na nossa plaga:
mesmo brasileiro, por razões legais, Geremia Lunardelli é considerado por todos “o italiano
que se tornou Rei do Café”.
Assim é de fato. Todos sabem a história dêste homem singular que aqui veio ainda
criança e foi iniciar a sua vida como colono numa fazenda. Com perseverança, com audácia,
com inteligência, com muito trabalho e muitos sacrifícios depois de sitiante tornou-se
finalmente fazendeiro, e, como afirmou num seu recente artigo o embaixador Assis
Chateaubriand, “São Paulo teve no fim do século, e, na primeira metade dêste, uma trindade
de homens prodigiosos, a qual completaria a obra de Palheta e dos Prados na construção da
base econômica do café: Schmidt, Siciliano e Lunardelli. Três imigrantes e três homens que
compreenderam mais do que milhões de brasileiros o que seria a aventura do café em nossa
terra”. Inutil dizer que dos três, o melhor é Geremia Lunardelli.
Compreende-se a razão. Outros tempos, tempos difíceis demais os que topou
Geremia Lunardelli, com uma série de crises incríveis, com muitas revoluções sem sentidos,
com dois conflitos bélicos mundiais e com esta ânsia que domina e orienta as multidões de

todo o emisferio, em busca de uma vida melhor, sempre mais distante. Fazendeiros clássicos,
com profundas raízes ancestrais, desistiram da luta, entregaram as terras à outros, aos bancos,
ao próprio govêrno, pois a porfia era ingrata e tremenda. Geremia Lunardelli, não. Continuou
firme, enfrentando tôdas as tempestades, comandante imbatível, levando sempre, tudo e todos
de vencida. Ficou onde começou, ficou com o bastião na mão, e, mesmo em época desastrosa
para o café, progrediu sempre, conquistando outras terras, as terras de outros Estados.
Eis porque aqui e na Itália, Geremia Lunardelli, com o conde Francesco Matarazzo, é
considerado o maior dos emigrantes.
Nunca perdeu a linha. Austeridade marcou sempre os passos da sua existência útil.
Nunca o se viu com o copo na mão, em “coqs” fúteis, em reuniões fáceis de sociedade em
decadência. Sempre ostentou, com a máxima simplicidade, a dignidade de sua nobre missão
na vida. Sem pôse, sem desmesurada vaidade, naturalmente. Lembra e é, no fundo, o
fazendeiro antigo, chefe íntegro e afetuoso da imensa família dos seus colonos.
Viajou. Conhece o mundo, mas nas suas andanças, ficou sempre no “seu mundo”: a
família.
Geremia Lunardelli tornou-se o “trait de union” entre a província e a metrópole
paulistana. Permanece com a sua opinião sôbre os homens e as coisas: à maneira arcáica, mas
digna, com a decência de uma vida de província, apesar de desfrutar os fastos de um rodopio
moderno.
Deu-se com êle um raro fenômeno etnico: de origem típicamente italiana, tornou-se,
no conteudo, um perfeito caboclo a fôrça de lidar com a terra.
Obra do Brasil, e glória de Lunardelli.

