O ROMANCE EPISTOLAR ENQUANTO ESCRITA DE VIAGENS:
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DE MARY HILL
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Em 1809, durante a Guerra Peninsular, a desconhecida
autora Mary Hill1 publica o romance epistolar em três volumes
The Forest of Comalva, a Novel; Containing Sketches of Portugal,
Spain and France (FC)2, a que se seguiria um segundo, Anselmo;
or, the Day of the Trial (1813), obras que estão praticamente por
estudar. Como veremos, FC ficcionaliza os (des)encontros amorosos de Frederic Hamilton e Gertrude Morenton, bem como (retrospectivamente) o Grand Tour de Frederic, “a curious traveller”
(I 70), pela Península Ibérica, ocupando-se o presente trabalho
apenas da dimensão imagológica3 anglo-portuguesa da narrativa ficcional, ou seja, dos auto- e hetero-estereótipos literários e,
sobretudo, da natureza e função da escrita epistolar de viagens
dedicada a Portugal logo no início da viagem narrada. As missivas recuperam memórias ao longo do romance e assumem-se

1
Mary Hill deverá ser um pseudónimo. Vindo a provar-se a existência da autora,
ela é ainda praticamente desconhecida. Não encontrámos qualquer informação biográfica relevante sobre Mary Hill, sendo pouquíssimas as referências à autora e inexistentes
estudos sobre a sua obra. O romance de que nos ocupamos não consta da bibliografia
de ficção epistolar publicada até 1850 elaborada por Beebee (1999). De entre algumas
publicações coevas que referem Mary Hill, vejam-se: Monthly Retrospect of Politics (144),
The Monthly Magazine; or, British Register (170) e Watt (496).

Vol. 1 (231 pp.), vol. 2 (210 pp.) e vol. 2 (261 pp.).
Para uma definição de imagologia, auto- e hetero-imagótipo/estereótipo, veja-se
o nosso estudo Puga (2014).
2
3
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como repositórios de recordações e de auto- e hetero-imagótipos, ou seja, de imagens literárias sobre o Self britânico e sobre
o(s) Outro(s) continentais. O formato gráfico e a estrutura da
obra mimetizam, como não poderia deixar de ser, o manuscrito
da carta, recordando-nos que “for the letter novelist the choice
of epistle as narrative instrument can foster certain patterns of
thematic emphasis, narrative action, character types, and narrative self-consciousness” (Altman 9) e influencia o processo de
leitura-interpretação da obra (Herman 172; McArthur 12). O
facto de o romance ser composto por cartas (como escrita de viagens retrospectiva) permite aos diversos narradores descrever
viagens continentais e domésticas e tirar conclusões críticas das
realidades que vão observando e filtrando enquanto britânicos e
membros de uma classe social privilegiada.
O romance epistolar, ao descrever uma expedição do Grand
Tour, ficcionaliza não apenas as paisagens visitadas, mas também a própria escrita de viagens, cujas estratégias e cujo discurso são mimetizados. As intersecções entre o romance (epistolar) e a escrita de viagens que estudaremos ao longo deste
trabalho, no que diz respeito a FC, foram já, no geral, abordadas
por Percy G. Adams na sua obra pioneira Travel Literature and
the Evolution of the Novel (1983), para a qual remetemos o leitor
interessado. Como veremos, o romance epistolar de Mary Hill e
a escrita de viagens partilham estratégias literárias (descrição,
enumeração, adjectivação, comentário, tradução cultural, apreciação crítica) e temáticas (viagem, alteridade, usos e costumes,
comunicação intercultural, confronto cultural/religioso), bem
como características epistemológicas, nomeadamente a função
da obra como (suposta) representação realista (da realidade fora
do texto) e como ficção (Adams 81-102). Aliás, Hunter (5, 58,
353) afirma que os primeiros romancistas tentaram
capitalize on the contemporary popularity of travel books
by suggesting the similarity of their wares (…). Few eighteenthcentury novels stay in one place; even the ones (…) set wholly
in Britain emphasize cultural comparisons between different regions or social groups that minister to similar curiosities (…) the
novel is a product of serious cultural thinking about comparative
societies and the multiple natures in human nature (…) similarity
between novels and travel books consists mostly in their both being loosely constructed, capable of almost infinite expansion, and
susceptible to a great variety of directions and paces. But just as
important are the formal differences. Travel books almost never
have or need a sense of closure, for example. Journeys in most
travel books just end, they do not culminate in much of anything.

118

Já Bohls (97), ao estudar a relação entre o romance e a
escrita de viagens no século XVIII, afirma que é impossível discutir o primeiro sem falar da viagem, pois é a expedição que é,
muitas vezes, motor da acção de ficções como Robinson Crusoe,
Gullliver’s Travels e Tristam Shandy, tendo inúmeros romancistas redigido também relatos de viagem, por exemplo, Tour
Round the Whole Island of Great Britain (1724–6), de Daniel
Defoe, Journal of a Voyage to Lisbon (1754), de Henry Fielding,
Travels Through France and Italy (1766), de Smollett, os diários
de Beckford (1787–8), Journey through Holland and Germany
(1795), de Radcliffe, entre inúmeros outros exemplos, como as
narrativas de Dorothy Wordsworth e de Mary Shelley. Como FC
demonstra, o acto de viajar e os espaços estrangeiros forçam o
romance a representar e a comentar a noção de Britishness no
período áureo do império através do encontro-confronto com o
Outro, sendo muitos estudos dedicados às relações coloniais
úteis também para analisar romances e escritos de viagem
(Bohls 98). Aliás, em 1797, pouco antes da publicação de FC,
a revista Critical Review descrevia o final do século XVIII da
seguinte forma: “this may be called the age of peregrination;
for we have reason to believe, that the desire of seeing foreign
countries never before so diffusively operated” (cit. em Turner
2); daí que não seja de admirar que o título de FC remeta para o
acto de viajar e para espaços europeus.
As missivas que, em FC, relatam a viagem pelo Continente
são relatos de viagem, pelo que ambos esses discursos são ‘romanceados’ (Bakhtin 7, 10) em simultâneo, e se a carta, enquanto texto fragmentário, surge com a ausência/afastamento
físico, o ‘espaço epistolar’ é solitário e advém de e exige muitas
vezes sofrimento, permitindo prestar atenção a alguém e ser
alvo da atenção de terceiros, ou seja, funciona simultaneamente como (simulacro de) companhia e testemunho (de viagem)
íntimo. Por essas razões, Perry considera que “the isolation of
the characters is essential to the epistolar formula because it
throws the characters back into themselves, to probe their own
thoughts, their own fellings” (117). O romance epistolar tradicional é normalmente sentimental ou educativo (Salini 13), e
o isolamento e a introspecção acarretam a preocupação com
a educação e o crescimento interior. Era esse, aliás, um dos
objectivos do Grand Tour masculino, que a obra ficcionaliza.
Como o fluxo de textos de FC demonstra, a missiva desencadeia
emoções e provoca desejos e aprendizagens, pelo que o olhar
e a consciência do Self que vive e narra os acontecimentos au
jour le jour são obviamente diferentes do Self que os revisita
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mais tarde (o Self que narra e o que vivencia; Bray 27), pelo que
Beebee (202) e Bray (3) concluem que a carta funciona como
um conjunto de funções e de possibilidades que interage e se
vai transformando a par das realidades sociais e culturais também em mudança. Por seu lado, o leitor vai-se gradualmente
tornando um voyeur perante a intimidade dos protagonistas,
descodificando as dimensões (auto)biográfica e até diarística do
subgénero. De acordo com Beebee, e como verificamos em FC,
a carta cristaliza as relações sociais de várias formas, e a ficção
apropria-se desse fenómeno, servindo-se Mary Hill de outros
géneros, como a autobiografia (II 72-81), o anúncio de jornal
(III 48, 167, 259) e poemas ‘romanceados’ (FC, I 129; II 166). A
missiva, enquanto secção ou (sub)capítulo do romance, torna-se uma narrativa autorreflexiva e metaficcional quando os narradores falam do processo de escrita, ou até do atraso no envio
do texto4 que permanece em aberto para conter mais novidades
(futuras), como demonstram os romances de Aphra Behn, Eliza
Haywood, Fanny Burney, Charlotte Smith, Richardson, Balzac,
Dostoevsky e Austen, entre outros. De acordo com Lodge (2324), o romance epistolar é uma narrativa na primeira pessoa,
mas tem características que não encontramos na autobiografia,
pois a carta descreve um processo contínuo, desconhecido no
início, ao invés da autobiografia, e, ao contrário do que normalmente acontece com o diário, poderão existir vários correspondentes que revisitam o mesmo evento de vários pontos de vista,
com interpretações distintas (Clarissa, de Richardson), enquanto uma carta dirige-se a terceiro(s), cuja resposta influencia a
escrita “and makes it rhetorically more complex, interesting and
obliquely revealing”, gerando o efeito do “pseudo-documentary
realism” (24), como se verifica em FC.
A missiva (que viaja entre remetente e receptor)5 surge da ausência, da distância e também do acto de viajar, e uma das suas
funções é atenuar a distância geográfica ao descrever, reflectir
e acompanhar a deslocação do viajante. De acordo com Beebee
(3-4), a ficção epistolar europeia intensifica-se no Renascimento
e perdura até início do século XIX6, tendo, a partir daí, caído

4
Brindle (2) refere que as formas epistolares serão sempre metaficcionais pois
remetem para o mise en abyme da própria relação escritor-leitor.
5
Landry (51-73) estuda a “nomadic relation” que a carta exige, andando de terra em terra, e por vezes de mão em mão (vários receptores). Veja-se também Derrida
(1984).
6
Day (2) afirma que, entre 1660 e 1740, foram publicados 200 romances epistolares, e na lista de Black (112-53) são listadas 700 obras publicadas entre 1740 e 1800.
Versini (164) afirma que a partir de 1798 a ficção epistolar diminui, enquanto Bray (28)
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em desuso, ou seja, pouco antes de Mary Hill publicar o seu
romance. Num estudo sobre o subgénero, Kauffman (Special
Delivery: xiv) defende que o ‘modo epistolar’ tem sobrevivido ao
alterar-se e tem uma função mais abrangente que outros ‘modos’, com os quais se consegue combinar (“the very looseness of
its conventions has made it resilient, adaptable, and relevant in
diverse historical epochs”), listando (xiii) algumas das temáticas
do romance epistolar: a escrita na ausência do/a amado/a, o
queixume pela linguagem desadequada para veicular estados
de mente e emoções, a transgressão de limites, a subversão dos
papéis de género e a encenação de revolta através do acto da
escrita. O envio de cartas dá forma a uma elaborada e constante
rede de informantes e à consequente troca de informação (e gossip), acumulando-se, como num jogo de espelhos, várias formas
de ver o mundo, e como FC revela, o acto de escrever missivas
é também uma forma de manter amizades (convívio epistolar).
O título da obra de que nos ocupamos remete, desde logo,
para o Sul da Europa, nomeadamente para França, Espanha e
Portugal, o palco da acção da Guerra Peninsular, episódio bélico que foi amplamente descrito na literatura inglesa (Terenas
1999). Aliás, o pânico e o medo das populações ibéricas são
referidos pelo narrador-protagonista (I 94), a par do heroísmo
da Grã-Bretanha, que é louvado logo no prefácio da obra: “that
awful scene of heroic enterprize now displayed in Spain and
Portugal; when the heart of every Briton is animated to support
the cause of oppressed nations” (iv), contexto e imediatismo que
despertariam, de acordo com a autora, o interesse do público
leitor. Como conclui Bower,
any book, fiction or criticism, can elicit a response from the
reader. Presumably one of our motives for writing or reading is
that we want that kind of give and take. To posit a book as a letter is to emphasize the dialogic nature of the critical undertaking
(…). A letter is a fragment of a discourse, a communication sent off
before the whole story is known” (xi).

Assim sendo, a forma epistolar enfatiza o acto da escrita e
a escrita como acto (Bower 3), podendo a carta ser vista como
a textualização da vida ‘ao vivo’. O mundo extraliterário acaba, assim, por ser invocado na narrativa para seduzir leitores
a conhecer o palco da Guerra Peninsular. Para tal objectivo

localiza esse decréscimo em 1797.
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nada melhor que, como veremos, recorrer à escrita de viagens
e descrever as paisagens onde essa mesma guerra é travada,
além-Pirinéus, concluindo o prefácio, ao convidar o leitor a viajar-ler sobre um mundo (im)possível de cariz realista: “A tour,
therefore, not the mere work of fancy, is inserted (amidst the
lighter productions of the novel) from Lisbon, through Madrid,
to Paris” (iv-v), interessando-nos apenas a descrição epistolar
da primeira fase da viagem, efectuada em território português
no final do século XVIII, ou seja, antes da Guerra Peninsular.
Tratando-se de um romance epistolar, torna-se forçoso recordar
as palavras de Favret, ao defender que foi sobretudo a carta
(war correspondence) que veiculou novidades e representações
da Guerra Peninsular para o Reino Unido, que tornou o episódio um assunto doméstico e moldou a experiência colectiva
da guerra: “war correspondence behaved according to the rules
of traditional epistolary romance, translating the experience of
global warfare into an interiorized and psychologized event that
invaded the mind (and body) of the English subject” (173-185),
e se FC funde o romance e a correspondência de viagem, a referida guerra e o seu palco geográfico encontram eco no conteúdo
de uma das cartas de Louise no terceiro volume de FC que se
refere aos soldados britânicos como “militar heroes (...) braving
every support of out constitution – the dignity of the British
realm” (III 116), palavras que deverão ser lidas à luz do excerto
do prefácio do romance que refere a Guerra Peninsular. Num
estudo intitulado “‘O My Mother Spain!’: The Peninsular War,
Family Matters, and the Practice of Romantic Nation-Writing”,
Saglia afirma, citando FC:
Romantic nationalism still has not been investigated in connection with the Regency interest in things Spanish, nor has it
been related to the cultural atmosphere of the Peninsular War
(1808-1814). Indeed, the anxiety with which Regency Britain followed the events in the Peninsula triggered both the usual demand for war bulletins and chronicles and a remarkable output
of novels, poems, and travel narratives evoking the Spanish landscape, people, culture, and history for an eager reading public.
But although Spain was an exotic elsewhere for British readers,
reading about it was rather different from reading about other
distant places such as India or Egypt. During the Peninsular War
the other character of Spanish history and civilization seemed annulled by the Spaniards’ rebellion against Napoleon and their alliance with Britain. As the preface to a novel published in 1809 put
it: “Relatively new for an English public, Spain was narrated in
a variety of ways ranging from recreations of its medieval past to
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adventures set during Wellington’s campaign.” The Iberian country might be included as a descriptive tour with little bearing on
the overall structure of the text, as in the novel by Mary Hill from
which the above quotation is drawn. But Spanish geography and
culture might also condition the whole narrative development as,
for instance, in Honoria Scott’s The Fair Andalusian (1810) and
Alexander R. C. Dallas’s Felix Alvarez; or, Manners in Spain (1818).
In all of these novels, however, the theme of exotic Spain is constantly related to an investment in the discourses of nationalism.
The quotation from Mary Hill’s Forest of Comalva insists on the
fact that Britons’ hearts are primarily moved by the predicament
of a heroic and oppressed nation. By this rhetorical gesture, Hill
depicts both Britain and Spain as national communities at one fell
swoop, while conversely offering the nationalist theme as a viable
justification for Spain’s overwhelming presence in contemporary
fiction. British literature deployed the Spanish theme as inseparable from nationalism, and from a Peninsular conflict often construed by the press as a crusade in aid of a fellow nation usurped
by France (…). The literature about Spain and the Peninsular War
combined the exotic and the military with a national ideology that
was still quite unclear, connecting older forms of loyalty to newer
ideas about political representation, the state, and the influence
of the public sphere on politics (…). Furthermore, by charting
the relations among nationalism, war, and the exotic, literature
on Spain written during the Peninsular War offers a continuous
output of texts closely linked by subject and temporal contiguity
(363).

As conclusões que o estudioso apresenta sobre a ‘exótica’ e
desconhecida Espanha são também válidas para Portugal, tornando-se óbvio o tema do nacionalismo(s) logo a partir do título
de FC, que enumera três países continentais, do mais longínquo
para o mais próximo, que é apenas representado parcialmente
(“Parts of France”). Através da ideia de nacionalismo ou imagem
nacional, o romance invoca aquilo a que Hobsbawm e Ranger7
chamam ‘tradições inventadas’ e Anderson8 ‘comunidades imaginadas’, ou seja, constructos e auto-imagens nacionais, e,

7
Hobsbawm e Ranger descrevem tradições inventadas como “a set of practices,
normally governed by overtly or tacitly accepted rules and of a ritual or symbolical
nature, which seek to inculcate certain values and norms of behaviour by repetition,
which automatically implies continuity with the past” (1-2).
8
Anderson: “all communities (...) are imagined. Communities are to be distinguished, not by their falsity/genuiness, but by the style in which they are imagined” (6).
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embora Anthony D. Smith9 critique a teoria da ‘imaginação’ de
Anderson e recorde que a nação tem uma existência real fora
das suas representações discursivas, devendo ser considerados
os sentimentos colectivos e a participação de comunidades concretas, o nosso trabalho não contempla as realidades sociológica e histórica da nação, mas sim uma representação ficcional do
Reino Unidos e dos países do Sul da Europa. Aliás, no volume
3 de FC, Gertrude escreve do estrangeiro e demonstra como o
serviço postal une o império britânico e os residentes no estrangeiro, pelo que as personagens, com saudades de casa, apreciam o selo dos correios britânicos (III 96). O título do romance
inscreve, desde logo, a escrita de viagens no interior da obra,
estratégia que continua no breve prefácio, datado de Janeiro
de 1809, e que aborda temáticas como o carácter universal da
literatura de qualidade, o gosto pessoal e a avaliação dos críticos literários, o medo da recepção da obra, tema que permite à
autora pedir clemência enquanto escritora ainda inexperiente,
temática (da humildade), aliás, comum nos elementos paratextuais (front matter) desde a Antiguidade Clássica.
Um recensão coeva de FC não consegue justificar o título
da obra, que é descrita pelo recensor anónimo (preocupado em
demonstrar a sua imparcialidade) como uma “harmless production, not wholly devoid of interest”, tendo-lhe sido assegurado pelo amigo que lhe a deu a conhecer que esta é um “maiden effort” não muito bem conseguido e algo sentimental (“The
Forest of Comalva”: 402-403, 407-408), concluindo:
the main story, although rather confused in its progress, is
highly pleasing at its close. The episodical Sketches of Portugal,
Spain, and France, although somewhat abruptly introduced, are
light and amusing, and at length connect themselves with the
leading plot (…).These sketches occupy 58 pages in Vol. I. and
31 pages in Vol. II. Not quite one eighth of the work (…). We must
(…) suggest (…) more attention to the rules of grammar in all her
future labours, if she really hopes to attract public admiration by
them (…). We do not regret the care and attention paid by us to
Mary Hill’s maiden effort (…). To say that “The Forest of Comalva”
is an excellent performance, would be most basely to belie our

9
Anthony D. Smith: “national communities do purvey great historical and linguistic narratives, which are vital to their survival and renewal. But they contain much else
besides – symbols, myths, values and memories, attachments, customs and traditions,
laws, institutions, routines and habits – all of which make up the complex community
of the nation” (138).
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own sentiments; but we do not hesitate cheerfully to avow our
belief, that the writer has, even therein, exhibited inventive powers, that promise, if sedulously cultivated and improved, to raise
her name hereafter to no mean rank among the female novelist to
England (402-408).

Tal como o título da narrativa ficcional sugere (“Sketches”),
a obra é fragmentária, e um dos subenredos que a recensão
refere é exactamente o que nos ocupa, a descrição da paisagem
portuguesa, espaço da acção inicial relativamente ‘exótico’. Uma
outra recensão, publicada em The Gentleman’s Magazine, elogia
longamente o romance pelas suas funções social e didáctica:
this agreeable performance possesses most of the requisites
for forming a complete model for genteel Comedy (…) it inculcates
good manners, urbanity, and politeness; discourages vulgarity,
insolence, and pertness; reproves the immoral and licentious; and
affords a pleasing picture of the softer sympathies of the heart,
meliorated and polished by Virtue and Religion” (249).

O recensor classifica a obra como “instructive and entertain
ing” (249), e refere que algumas cenas são fruto da experiência
da autora, estratégia que enriqueceria o texto:
the description of France, Spain, and Portugal affords an interesting view of the state of Society, and indeed of the Arts, in
those Countries, and bears evident marks of authenticity. The introduction of this Episode is very well contrived; and, whatsoever
may be the opinion entertained respecting the probability or possibility of cementing the bonds of union between the Southern
Peninsula of Europe and the Island of Great Britain, there can be
no difference respecting the advantage which may be derived from
this pleasing and appropriate method of diffusing useful information respecting the Topography of the two Countries. Such valuable instruction, when conveyed in a popular and pleasing manner,
is of double worth; and the Author has evidenced the soundness
of her judgment, the goodness of her hert, and a spirit of loyalty
and independence truly characteristic of the Country to which she
belongs, in so laudable an endeavour to communicate knowledge,
at the same time that she affords amusement (The Gentleman’s
Magazine 249).

Ambas as recensões utilizam como critério para avaliar a
obra a sua dimensão sentimental, o que invoca a crítica ao sentimentalismo exacerbado do chamado romance sentimental dos
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séculos XVIII e XIX, juízo de valor já presente em ficções como
An Apology for the Life of Mrs. Shamela Andrews (1741) e The
History of the Adventures of Joseph Andrews and of his Friend
Mr. Abraham Adams (1742), de Henry Fielding, ou Sense and
Sensibility (1811), de Jane Austen. O recensor do Gentleman’s
Magazine invoca ainda a noção romântica do ‘Estado-nação’ e remete para o auto-imagótipo (imagem literária) da Grã-Bretanha
com base na sua comparação com os Outros estrangeiros, o inimigo francês, o velho aliado português e Espanha. FC é também
referido num romance igualmente publicado em 1809, Modern
Times; or, Anecdotes of the English Family (vol. 1: 58), quando o
narrador informa que a personagem Mrs Burrows lera imenso
na sua infância e adolescência para exercitar a memória, e entre romances fantasiosos, como The Mysteries of Udolpho e The
Back Spirit of the Wye, lera também The Forest of Comalva, ou
seja, a narrativa ficcional é romanceada e torna-se intertexto de
outro romance.
A acção principal de FC começa com a troca de missivas entre o jovem Frederic Hamilton (Londres) e o Reverendo Charles
Delville (Winchelsea), em Maio de 1796, e termina dois anos
depois, em 1798 (III 228). Como é sabido, à época a carta era o
meio de comunicação privilegiado, sendo enviada por intermédio de amigos, empregados, viajantes ou pelo correio. Essa prática-objecto detinha um valor social enquanto prática das classes privilegiadas, como, aliás, é notório nas temáticas, opiniões
e ideologia que as missivas de FC veiculam, como veremos. No
entanto, há sempre algo que fica por dizer; daí a continuação
prolongada do intercâmbio epistolar, sendo o seu registo caracterizado pela incompletude e pelo monólogo que caracterizam o
momento inicial da escrita. A missiva, enquanto escrita íntima
frequentemente datada e localizada, permite um certo imediatismo e revela, também através do seu tom, o universo doméstico e privado de vários correspondentes-autores ao tornar-se
‘pública’, sem que a comunicação entre as personagens seja
mediada pelo narrador heterodiegético, ou seja, dando a sensação de acesso imediato ao pensamento dos protagonistas10.
O envio da carta pode não implicar que os correspondentes se

Perry afirma que o romance epistolar cria a sensação do acesso imediato à
consciência da personagem (128), enquanto para Keymaer Pamela (1740), de Samuel
Richardson, nunca se afasta muito do (e chega mesma a ser um) “soliloquising diary or
journal”, aproximando assim ambos os géneros (45). Já Bray defende que a influência
ao nível estilístico e da representação da consciência do romance epistolar na ficção em
geral (representação da consciência em narrativas na terceira pessoa) tem sido negligenciada no estudo do desenvolvimento do romance (1-3).
10
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conheçam, servindo ainda como estratégia para enganar terceiros, por exemplo, a carta falsa que Henry Sinclair envia a
Gertrude. O estilo e obviamente o conteúdo desse modelo de
escrita difere de acordo com o destinatário (padre, amigo, amada), e, tal como o leitor do romance, o receptor da missiva lê
e descodifica o documento, e normalmente responde (Schmidt
116), vivendo o romance epistolar desse intercâmbio. São vários
os exemplos de ‘cartas’ famosas, bastando referir os romances
e escritos epistolares de John Lyly (Euphues, or the Anatomy
of Wit, 1578), Aphra Behn (Love-Letters between a Nobleman
and his Sister, 1648-1687), John Locke (Letter on Toleration,
1689-1692), Eliza Haywood (Letters from a Lady of Quality to a
Chevalier, 1721), Jonathan Swift (The Drapier’s Letters, 1724),
Goethe (The Letters of Young Werther, 1774), Edmund Burke
(Letters on a Regicide Peace, 1797), os romances de Richardson,
de Alice Walker (The Color Purple, 1982), de Margaret Atwood
(The Handmaid’s Tale, 1986) e de Jane Gardam (The Queen of
the Tambourine, 1991), entre tantos outros, como, por exemplo,
Les Lettres Portugaises (1669), obra traduzida para inglês, por
Roger L’Estrange, como Love-Letters from a Nun to a Cavalier
(1678) e que já ia na décima edição em 1740. Um outro romance
epistolar que dialoga intertextualmente com FC é Julie; ou, La
Nouvelle Héloïse (1761), de Jean-Jacques Rousseau, também
sobre um amor proibido.
Se uma das temáticas do romance de Mary Hill é a relação
amorosa dos protagonistas, a obra não contempla apenas cartas de amor11, pois os textos abordam temas literários, políticos
nacionais e europeus, coloniais, morais e gossip, entre outros.
Os temas abordados, validados e reforçados pelos correspondentes em FC são influenciados quer pela noção de intimidade,
pela persona/imagem pública e pelos interesses económicos e

11
Sobre o sentimentalismo do romance epistolar sentimental do século XVIII, que
antecede FC (por exemplo, Frances Sheridan, Memoirs of Miss Sidney Bidulph (1761);
Henry Mackenzie, Julia de Roubigné (1777); Fanny Burney, Evelina (1778), Charlotte
Smith, Desmond (1792); e Eliza Fenwick, Secrecy (1795)), Bray afirma “feeling and reason (...) do not conflate with, triumph over or give way to each other. Instead they remain
in constant negotiation and interaction” (107). Já Watson, ao estudar o romance epistolar feminino, defende que no final do século XVIII, a ficção na primeira pessoa foi substituída pela forma mais patriarcal do romance na terceira pessoa, e as paixões ilícitas e
sentimentais do romance epistolar sentimental, encaradas como uma possível energia
revolucionária, foram substituídas por narrativas mais adequadas à construção de uma
identidade nacional e de um consenso político (4). Como recorda Kraft, no século XVIII,
a esfera privada desafiou a pública como nunca (16), sendo FC também marcado pelos
excessos sentimentais dos jovens protagonistas que, aliás, os confessam na intimidade
das missivas (I 4, 32, 35, 199; II 156; III 178).
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amorosos, quer pela moral vigente e pelas relações sociais, de
género e de poder (respeito pela vontade do pai, busca do e validação pelo casamento: I: 4, 26, 28-30, 33, 104; II 97). Como o
romance de Hill ilustra, a carta era também uma forma de educação moral para as mulheres, tinha fins didácticos e veiculava
estereótipos vigentes de feminilidade que respeitavam cegamente a estabilidade social e familiar patriarcais (Gilroy e Verhoeven
2), como se verifica nos títulos das cartas de, por exemplo,
Wetenhall Wilkes (A Letter of Genteel and Moral Advice to a
Young Lady, 1740), Hester Chapone (Letters on the Improvement
of the Mind, Addressed to a Young Lady, 1773), John Gregory
(A Father’s Legacy to his Daughter, 1774), Mary Hays (Letters
and Essays, Moral and Miscellaneous, 1793), Laetitia Matilda
Hawkins (Letters on the Female Mind, 1793), sendo o status quo
desafiado através de obras como Letter to the Women of England
on the Injustice of Subordination (1799), de Mary Robinson, considerada um projecto proto-feminista. Em FC, algumas cartas
trocadas entre mulheres funcionam como analepses e revelam
o passados dos protagonistas, a sua educação, os problemas
antigos e a forma como várias personagens se conheceram (I
96-107; II 130-133). Utilizamos o conceito ‘patriarcal’ cientes
de que este não está apenas directamente associado ao conceito de masculinidade, sendo “gender-complicated” (Claridge e
Langland 3) e multivalente (Erickson 23; Allman 22), pois nem
sempre os poderosos são (apenas os) homens, nem as vítimas
apenas mulheres, e toda a comunidade ajuda a elaborar esse
constructo.
A escrita, a leitura, a retrospecção, o poder da retórica, a
persuasão e a confissão são, portanto, temas obrigatórios do
subgénero. Daí que Alexander Pope considerasse que escrever
cartas é “talking on paper” (Beebee 1, 206), Redford (1986) definisse esse processo como ‘conversar com a caneta’ e Showalter
considerasse o romance epistolar um “technical dead end”
(121).12 FC permite-nos, assim, reflectir sobre a relação e as
intersecções entre romance e epístola, enquanto formas de (d)
escrever que se influenciam mutuamente13, evidenciando uma
voz (e uma prática) autorial feminina (epistolar) que mimetiza/
domina códigos sociais e literários em prol da ficcionalização
da felicidade feminina. Aliás, como referem Gilroy e Verhoeven,
“the generic and ideological boundaries between conduct writ-

Sobre o romance “cast in letter form” e o “epistolar impulse”, veja-se Singer (vii).
Recordemos que os manuais de epistolografia faziam parte da educação no século XVIII e influenciaram obviamente o romance epistolar (Bray 1967).
12
13
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ing and the ‘novel’ were very porous (…) [female letters] spoke
in the private voice appropriate to women whose roles were increasingly circumscribed within the constraints of bourgeois
ideology” (2). Se Castle defende que romances como Clarissa (e
CF, diríamos nós) questionam o acto da interpretação do que se
lê e que a sua dimensão moral reside no auto-exame que leva
os leitores a fazer (16, 29, 196), ao estudar o letter novel, Salsini
demonstra que as autoras utilizaram este subgénero para desafiar percepções literárias e sociais da e sobre a própria mulher
(5-6). De facto, em FC as cartas são escritas na privacidade14 e
dirigem-se também a um leque variado de mulheres, com vidas e aspirações diferentes, embora estas sofram e tenham que
se conformar com a moral e as tradições vigentes, como, por
exemplo, respeitar cegamente a vontade paterna. As missivas
permitem, ainda face à distância, um companheirismo e o desabafo, uma colaboração e protecção femininas, por exemplo, entre Louisa e Gertrude, através das suas próprias vozes, medos,
planos e da “self-expression” referida por Salsini ao recordar
que esses documentos permitem à mulher ser também sujeito
e não apenas objecto, e isso acontece inter e extratextualmente
(8). No desenlace da acção são, aliás, as cartas que permitem a
resolução do mistério e a reposição da ordem, sendo as relações
femininas ficcionalizadas como positivas. O fluxo de epístolas
marca o tempo que passa, e esse tempo é relevante pois o que
se (d)escreve já aconteceu ou irá acontecer, mas, muitas vezes,
o que seria o futuro no momento de escrita de uma das missivas (casamento dos protagonistas em FC) já aconteceu quando a carta chega ao destinatário15. Daí que Rosbottom afirme:
“letters are an attempt at arresting time, at controlling it, and
in the epistolar work, time is shortened, lengthened, intensified through the process of memory and antecipation” (289).
A mulher e a condição feminina são talvez um dos temas mais
recorrentes em FC, recordando-nos, como afirma Kamuf, que,
no século XVIII, houve uma “collective obsessing about an idea
called ‘woman’” (ix). Beebee recorda, aliás, que a carta é uma
das modalidades de escrita atribuída socialmente à mulher,
sendo-lhe tolerada publicamente (105). Ao longo do romance há

14
Cook afirma que as categorias do público e do privado funcionam como um intrincado sistema cultural e que o contrato epistolar, que em princípio regula relações
afectivas privadas, deve ser lido como análogo às (e complacente com as) tecnologias do
capitalismo (45-46).
15
Altman usa o termo “mediation” para se referir ao facto de a carta permitir às
personagens andar para trás e para frente no tempo e no espaço (14-43).
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também mulheres activas e determinadas, como a protagonista
Gertrude, marcada pelas decisões e pela acção sobre a sua vida
e não apenas pela mera introspecção e resignação passivas. A
voz da epístola é íntima, mas também se torna pública e adquire poder e estatuto, como os que a protagonista detém no final
da acção, ao passar de outcast a heroína e mártir feminina no
topo da escala social, sendo recebida inclusive pela rainha.
No início do enredo, Frederic Hamilton terminara há pouco
o seu Grand Tour (“Continental Tour”), privilégio educativo dos
jovens aristocratas britânicos, e regressara à sua “native land”
(I: 1) após uma ausência de três anos, concorrendo o incipit da
obra para enaltecer a terra natal, por comparação às áridas terras que percorrera, caracterizadas de forma negativa através de
adjectivos que caracterizam tudo o que é estrangeiro (“uncultivated”, “insolence”, “wretchdness”, “miserable”, “splendid indolence and dissipation” I: 1-2; “tyrants” III 117), acompanhados por
substantivos como “slavery” (I:2), termos e hetero-estereótipos
que poderão ser aplicados aos países que dão título ao romance.
Já a adjectivação e os substantivos positivos descrevem a “superior” Grã-Bretanha (“happy and enlightened”, “mild and beneficient government”, “industry”, “independant”, “ease”, “content”, “delightful, free, generous, soul-inspiring England”, I 1-2,
III, 109). A paisagem natural reflecte, várias vezes, a harmonia
quase arcádica que caracteriza a Grã-Bretanha, e é utilizada
para definir a Britishness: “elegant simplicity reigns here, combined with perfection of domestic happiness”, de que Frederic
se afastara durante o seu “banishment from [his] native clime”
(I 37) e para onde tanto desejara regressar rapidamente. No final do primeiro volume, esse narrador escreve, mais uma vez,
a Delville e caracteriza o campo inglês como “cheerful” (I 214),
e estas imagens concorrem para a construção (nacionalista) de
uma ideia de Britishness. Daí que o “Continent”, enquanto espaço do Outro, seja um termo recorrente ao longo do romance,
bem como as referências ao “native clime” e os elogios aos verdadeiros “patriotas” que visam a construção ficcional de auto-estereótipos britânicos, ou seja, a auto-imagem de um ‘povo’ a
formar-se também através do romance, como se verifica através
de afirmações como: “I adore the British character; for where
shall we find such benevolence, such noble-minded generosity”
(III 66). Num período de construção e reforço de ‘nacionalidades’ na Europa, essa auto-noção de Britishness ganha também
forma através de ideias como “public charities (...) liberality and
public spirit of the people” (III 67). Ao estudar os romances de
Richardson, Eagleton (1982) demonstra como o género, a sexualidade e a classe social influenciam as relações de poder
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também numa relação epistolar, e, por exemplo, em CF, Louisa
ecoa a opinião da ‘elite’ britânica, auto-representada como superior ao resto da população e com medo dos efeitos das revoltas francesa e irlandesa (1798), mas sobretudo da Revolução
Francesa, que decerto estaria na mente dos leitores (I 221; III
67), pois Inglaterra é apresentada como o país “where all frees
dwell” (III 109), por oposição à França, ou seja, o romance é
também uma ferramenta ideológica e a voz de uma determinada
classe social que desvaloriza as críticas aos mais privilegiados e
contraria a ideia de igualdade, “which has proved so fatal in its
effects to a sister kingdom” (III 67). Há portanto missivas com
um forte cariz político (II 144-145, III 67-68) que abordam questões nacionais e de nacionalidade, sobretudo no que diz respeito a constructos como classe, estatuto e (des)igualdade. Henry
Sinclair, o desonesto e cruel antagonista de Gertrude, torna-se,
no final do enredo, o outcast social, desfecho para o qual vamos
tendo indícios desde cedo, por exemplo, quando Louise parodia a personalidade dele ao perguntar-lhe se ele teria feito o
seu Grand Tour (“Continental expedition”) durante duas meras
semanas em Calais (I 201), afirmação que o hetero-caracteriza
sarcasticamente e distingue de Frederic Hamilton. O transgressor é eliminado da sociedade no final e silenciado através do
suicídio após se ter endividado a jogar (III 159), um gesto de
auto-destruição que acentua a sua caracterização negativa e o
ethos do contexto de produção e consumo de FC.
O romance (I 26-27, 105, 203; II: 89-91) veicula a cosmovisão da classe alta britânica sobre si mesma (o nobre, o estatuto,
a classe, o casamento como elevador social e o reforço ou a manutenção de fortunas, o Grand Tour) e sobre as demais classes
sociais, sobretudo os pobres, por exemplo, o “poor cottager” (I:
27), havendo assim um constructo imagológico da própria GrãBretanha e dos demais países (II 37, 39) como sendo compostos
por várias camadas sociais estereotipadas, que devem conhecer e ‘respeitar’ o seu lugar na hierarquia social. Os pobres e
os empregados aparecem amiúde como figurantes do ‘cenário
de fundo’ e parte da cor local, invocando as palavras do médico francês Philippe Hecquet, que, em 1740, terá afirmado: “os
pobres num Estado são como sombras num quadro, fazem o
contraste necessário” (cit. por Couzin 127, tradução nossa). Se,
inicialmente, o pai de Frederic não deseja que ele case com uma
mulher de condição social e financeira inferior à sua, após os
inúmeros desencontros amorosos os jovens protagonistas casam e Gertrude assume a sua verdadeira identidade e o seu (até
então desconhecido) estatuto social elevado, sendo, no final da
acção, notícia por ter sido recebida pela rainha, cerimonial que
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marca a sua ‘ascensão’ (por direito) ao cume da pirâmide social,
estatuto que é, nesse momento, reconhecido por todos. As ordens amorosa, familiar e social encontram-se assim repostas.
Aos vinte e três anos, Frederic demonstra ter uma consciência social e observa, com o ‘filtro’ da sua classe social, a relação
entre os mais e os menos privilegiados, demonstrando que o
seu Grand Tour fora educativo. Essa viagem tem como objectivo
paterno separar os jovens, e a longínqua Lisboa é referida como
destino de onde Hamilton envia cartas à sua amada (I 5), sem
que ela as receba, pois são interceptadas pelos seus acompanhantes. Daí que a jovem não lhe responda, dando-se início ao
desencontro e ao suspense que pautarão quase todo o enredo,
e cujos contornos parciais nos são inicialmente veiculados apenas através da focalização masculina. A segunda vez que Lisboa
é referida é como local de paixões e aventuras (I 36), como qualquer outro local estrangeiro. As missivas vão construindo gradualmente o auto-estereótipo do nobre inglês (“calmness and
dignity that distinguishes the noble mind under every misfortune”, “disciplined (...) experince (...) confidence”, “courage” (I 1213; I 19), apesar de, na intimidade epistolar, Frederic confessar
o seu desejo ardente (pouco nobre) de se vingar de Gertrude (I
20), impulsividade e emotividade normalmente associadas às
‘gentes do Sul’. Na oitava carta regressa o tema do Grand Tour
e o aviso que, de seguida, Frederic, para se ocupar, na casa da
sua irmã, narrará as suas aventuras europeias (“foreign tour” I
38), também de forma a entreter o pastor e a mulher. Algumas
cartas mais tarde, Charles Delville e a sua mulher agradecem as
descrições do “tour” e pedem ao jovem que as continue (I 120). O
escritor afirma que privilegiará as suas aventuras em Espanha,
pois o destinatário da missiva não visitara esse país, ou seja,
Frederic sente a necessidade de agradar ao leitor com base no
seu suposto ‘horizonte de expectativas’. Daí também as várias
interpelações aos leitores das cartas, pedindo paciência (I 198),
uma vez que esses objectos dão respostas ao e exigem respostas
do leitor-personagem (Bower 5) e do leitor extratextual, tendo,
assim, esse intercâmbio também uma componente dialógica.
O jovem embarcou em Falmouth, na companhia do seu tutor, Mr. Falconer, rumo a Lisboa, apresentada como o ponto de
chegada à Europa “before [they] commenced [their] tour” (I 39),
espaço de descanso da viagem marítima durante alguns meses
antes de aí mesmo começarem a expedição, rumo a Madrid e
posteriormente França. A viagem de Inglaterra a Lisboa demora
catorze dias, e mal Frederic chega à capital encontra Mr. Harvey,
um colega de Oxford que se tinha mudado para Lisboa por motivos de saúde, ecoando ficcionalmente Henry Fielding e tantos
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outros doentes britânicos que se mudaram para Portugal, nem
que temporariamente, para melhorar o seu estado de saúde. O
velho amigo servirá de guia através da Península Ibérica, pois
acompanhá-lo-á até Madrid, e, em Setembro, os viajantes e os
seus “servants” (I 41) chegam à Aldeia Galega (Montijo), cuja
localização é apresentada após a referência à travessia fluvial,
sendo indicada como o porto de escala para todas as mercadorias e passageiros a caminho do “Alentejo, the kingdom of
Algarve, and Spain” (I 41). A Estalagem da Aldeia Galega é motivo para um exercício intertextual, uma vez que o narrador invoca os viajantes-autores anteriores para a declarar “one of the
best”, com o aval e o peso dos seus antecessores, ou seja, do
cânone da escrita de viagens britânica16. Esse famoso espaço
entre viajantes estrangeiros é descrito através da sua arquitectura e dos seus vários microcosmos, encontrando-se os quartos
sobre os estábulos, de onde sobem odores nada agradáveis, ou
seja, a paisagem visual (landscape) portuguesa é complementada pela smellscape, ou paisagem odorífera (“through numbers of large apertures in the neglected floors”), elemento que,
tal como a adjectivação, intensifica, mais uma vez, os aspectos
negativos do país estrangeiro (e auto-caracterizam o viajante
como um jovem corajoso a ultrapassar obstáculos), imaginando
o narrador o quanto sofrerão os hóspedes que dormem por cima
da “manjedoura”, “regaled by such a perfume” (I 42). De acordo
com Drobnick,
(…)soundscapes consist of sound events, some of which are
soudmarks (compare landmarks). Similarly, smellscapes will involve smell events and smell marks. ‘Eyewitness’ is replaced by
‘earwitness’ and ‘nosewitness’. Visual evidence becomes hearsay
and nosesay. The heightening of visual perceptions becomes earcleaning and nose-training”(92).

Tal processo observa-se, embora de forma ténue, em FC. A
paisagem olfactiva poderá então ser entendida como o conjunto
de aromas por vezes associados a pessoas, a locais ou a outros
estímulos exteriores (Relph 1976; Engen “The Origin”; Engen
The Perception; Engen e Ross 221-27) que intensificam a descrição da paisagem visual. As paisagens olfactivas e auditivas são
portanto análogas à paisagem visual, remetendo para a informação geográfica percepcionada em conjunto pela visão, pela

Citamos, a título de exemplo: Hervey (220). Esse espaço é também ‘habitado’ por
Byron. V. Eisler 187.
16
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audição e pelo olfacto, que, por sua vez, auxiliam o ser humano
a localizar-se a si mesmo no espaço, bem como a terceiros, como
verificamos em FC. Tuan e Porteous têm estudado a dimensão
olfactiva da experiência geográfica, e este último utiliza o termo
smellscape para aludir à dimensão geográfica de determinados
aromas: “the concept of smellscape suggests that, like visual
impressions, smells may be spatially ordered or place-related”
(359), afirmação à luz da qual analisamos a representação do
cheiro da estalagem, que denota falta de higiene e de condições saudáveis de vida. Enquanto a paisagem humanizada e
arquitectónica percepcionada pela visão não muda de imediato,
cheiros e sons (I 76) aparecem no romance, mais ou menos intensos (dependendo da localização do viajante, como o narrador
infere ao falar das diversas partes da estalagem), e alguns cheiros esbater-se-ão rapidamente, podendo inclusive impregnar-se (Rodaway 61-81). Portugal é também descrito/estereotipado
através de aromas positivos que se vão sentindo ao longo da viagem, como “shrubs of an aromatic smell” (42), sendo o percurso entre Aldeia Galega e Pegões percorrido de cadeirinha. Um
outro tipo de paisagem de que nos ocupamos como marca do
auto-estereótipo luso é a soundscape, ou imagem sonora, que
pode ser definida como o conjunto de sons descritos, sugeridos e/ou reproduzidos num texto literário (Puga “Soundscape”;
“Every Fresh Object” 223), tendo esse conceito sido cunhado
por Schafer, com base no termo landscape, no âmbito da sua
investigação na área da ecologia acústica (The New Soundscape,
1969; The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning
of the World, 1977). O termo remete para os elementos sonoros
presentes na narrativa literária, nomeadamente sons humanos
(vozes, música), sons do quotidiano, sons naturais (clima e fenómenos naturais) e animais, entre outros. Vários sons marcam
presença na mística Floresta de Comalva, um percurso escuro
em que as personagens escutam com cuidado para poderem
percepcionar os perigos que não podem ver, sendo os sons culturais portugueses também apresentados pelo narrador (I 76),
repetindo-se os ruídos simultâneos durante o ‘espectáculo’ da
tourada lusa: “trumpet sounds, and the music plays (...) bands of music (...) the music plays, and the trumpet sounds for
the fight to commence” (I 90, 93). De acordo com Emily Ann
Thompson, “like a landscape, a soundscape is simultaneously
a physical environment and a way of perceiving that environment” (1), sendo várias as cartas em FC que referem sons específicos de cada personagem, lar ou região, por exemplo, o som
da harpa que associamos a Gertrude (I 105, 182), a diversidade
linguística na Península Ibérica (II 28, 34), a música de pobres
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“rústicos” que alegra as classes privilegiadas (II 40, tradução
nossa) e que caracterizam a cor local sonora dos espaços da
acção, estrangeiros e domésticos.
Através de elipses e sumários, a descrição da viagem vai
ilustrando hábitos nacionais e dos viajantes nas várias paisagens ‘etnográficas’ percorridas e descodificadas, tornando-se
claro que há um processo de escolha de informação e dos interesses que o narrador regista, sobretudo informação útil para
futuros viajantes, como acontece com as estalagens de várias
localidades, ou, quando em França, Frederic informa o leitor:
“has nothing to arrest the attention of the traveller, except a
fine old catedral” (II 42). A tourada portuguesa é descrita já em
Espanha através do encontro dos viajantes com um “Lisbonian”
(I 94), que conta como é esse espectáculo tauromáquico em
Lisboa (88-94), estratégia que confere vivacidade e legitimidade
(“an exact representation”, I 89) à longa descrição, concorrendo
assim para o chamado ‘efeito do real’. A tourada é textualizada
a partir da narração de um informante português, para passar
o tempo no percurso até Madrid, e ganha forma através da exposição da hierarquia simbólica do espaço desse ritual. A descrição é marcada pelo visualismo do corso de carros alegóricos
que representam divindades, por verbos de acção, pela raiva do
touro, pelos movimentos dos forcados, pela exoticização de “negroes in their country dresses” (I 91), pela tradição de “soldiers
in ancient dresses” (I 93), pela luxuosidade, pela morte de vinte
touros “for the amusement of the audience” (I 93), entre outros
rituais e comentários que intensificam o cariz ‘etnográfico’ recorrente na escrita de viagens e que é recuperado, mais tarde,
na descrição de costumes do País Basco (II 28-31) e de localidades francesas (II 34, 37-40). A tourada é, assim, obviamente, associada ao imaginário ibérico, daí que a sua apresentação
seja feita por um português em Espanha, a caminho de Madrid.
A descrição dessa festa torna claro que o narrador é contra esse
espectáculo, desejando a sua abolição: “such an entertainment
could not inspire foreigners of the humanity of the country” (I
94), ou seja, a Península é apresentada, através da tourada em
Lisboa descrita em Espanha, como um espaço pouco humanitário, algo primário, embora Frederic compare a tourada ao bull
baiting (ataque de cães a um boi para o imobilizar)17 na GrãBetanha. O Outro leva, assim, o Self a auto-analisar-se, a auto-criticar-se e a reconhecer que a crueldade que visiona nesse

Embora date de muito antes, a primeira referência inglesa a esse desporto é de
1174, a descrição de Londres da autoria de William Fitzstephen (Collins e Lile 51-53).
17

135

Outro existe também ‘em casa’, de forma distinta. É curioso que
em 1809 o romance refira, de forma crítica, esse espectáculo recreativo britânico (através da comparação à tourada), pois, em
1800 e 1802, a House of Commons votara a sua abolição, tendo,
no entanto, vencido os defensores da sua continuação, e apenas
o Cruelty to Animals Act de 1835 abole a prática do baiting com
qualquer animal. Se tivermos em conta o contexto de produção
do romance, concluímos facilmente que o episódio tauromáquico ‘lisboeta’, o juízo de valor do narrador e a comparação cultural têm um objectivo político e ideológico, até porque o próprio
português que descreve a tourada concorda com Frederic no
que diz respeito à abolição da tourada (e consequentemente do
bull bating). O romance encontra-se, assim, também ao serviço
(ideológico) do activismo em torno de causas sociais, humanitárias e até dos direitos dos animais.
Os elementos da paisagem natural vão-se acumulando através da enumeração e avançam informação de carácter mais
prático e útil para futuros viajantes em Portugal: o clima, os
aromas de arbustos, as estalagens limpas, o relevo rochoso, as
poucas casas e a estalagem de Pegões, as estradas e ruas de
areia, os pinhais, o milho, o melão barato e as oliveiras (I 42-43,
46-49, 224), paisagens que se repetem em Espanha (I 63). Se a
literatura inglesa advogava que o calor do Sul da Europa tornaria os nórdicos indolentes, à semelhança dos povos que aí residem (I 224), as personagens de FC consideram que a Itália fica
nos Antípodas de Inglaterra (III 109), não deixando de ser interessante o tópico das instalações portuguesas antigas e descuidadas, por exemplo, em Torres Novas, cujo palácio real é antigo,
a par de outros edifícios referidos como ruínas (símbolo de decadência). A beleza das filhas dos donos da estalagem e a higiene
são elogiadas nessa localidade, antes da passagem por Silveiras
(“Assiveras”, I 43) e da chegada, no dia seguinte, a Montemor,
localidade sem muito que descrever, pelo que o narrador recorre
sobretudo à enumeração de espaços e edifícios religiosos católicos (como fará em todas as grandes vilas): quatro mosteiros,
um convento, várias igrejas e um castelo mourisco, concluindo
“the whole, being viewed at a distance, forms an agreeable prospect” (I 44). Como em qualquer viagem, os topónimos tornam-se elementos cronotópicos, pois marcam as diferentes fases e
o avanço (ou recuo) dos viajantes, por exemplo, rumo a Évora,
“on account of its being more worthy of the curiosity of a traveller”, ou seja, os ingleses preferiram essa rota mais indirecta
a passar por Arraiolos, ficando claro que o interesse ‘turístico’
influencia a rota desenhada pelos viajantes. Mais uma vez, a
enumeração é a estratégia utilizada para apresentar a cidade de
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forma sumária – a muralha, o gótico Convento de S. Francisco
“well desserves attention” (I 44) –, enquanto Frederic adjectiva
estrategicamente as suas dimensões amplas, os altares elegantes e as belas pinturas (I 45), detendo-se o seu olhar sobretudo
na famosa Capela dos Ossos, onde são exibidos os restos mortais de um adulto e de uma criança. Esse espectáculo mórbido
é também referido numa nota de A Tale of Paraguay (1825), de
Robert Southey, através de um exercício de comparação intercultural entre a América Latina (Paraguai), um espaço então já
pós-colonial, e Portugal, ambos universos católicos:
hideous exhibitions of this kind are sometimes made in monasteries, where they are in perfect accord with monastic superstition. I remember seeing two human bodies dry and shrivelled,
suspended in the Casa dos Ossos, at Evora, in a chapel, the walls
of which are lined with skulls and bones (Southey 174).

Perante a mesma paisagem religiosa, o narrador de FC conclui: “their appearance was awful, and one would think must, if
any thing could, remind the spectator of his mortality” (I 45). A
prática de utilizar ossadas humanas para efeitos decorativos e
de doutrinação, sobretudo no interior de capelas, foi, em tempos, uma prática comum na Europa católica (Quigley Skulls and
Skeletons 171-172), bem como na América Latina, e a capela de
Évora é ainda hoje um exemplo mundialmente famoso. As ossadas são acompanhadas por frases alusivas ao memento mori,
uma prática-reflexão comum desde a Idade Média, e a descrição ficcional realista desse ‘espectáculo’ permite-nos, tal como
acontece na escrita de viagens, interpretar a visão e o cerimonial
barrocos da morte, bem como o espaço performativo enquanto
lembrete da mortalidade e dos conceitos religiosos de céu, inferno e salvação da alma após a morte. Numa descrição que ilumina a nossa compreensão do simbolismo e da função do referido
monumento, Ariès descodifica as galerias da igreja e o cemitério
da Confraternità della Orazione e Morte da seguinte forma:
each bone is used according to its shape (...) it is a stage set
in which the human bone lends itself to all the convulsions of baroque or rococo art. The skeleton is exhibited as a theatrical prop
and itself becomes a spectacle (...) it has lost its individuality (…)
the gestures of thousands of limbs (506)18.

Na página 328, o autor recorda que uma parte do osso tem o mesmo valor simbólico que todo o osso ou equeleto.
18
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Esta descrição da teatralização da morte pela igreja católica
também ilustra a atitude do viajante-observador pelo continente europeu perante realidades que, por seu turno, haviam sido
comuns na Inglaterra a partir do século XIV, tendo aí as aulas
de catequese e reuniões de caridade tido lugar em salas repletas de ossadas, apesar do cheiro (Quigley The Corpse 265-266),
paisagens que, no século XIX, faziam, obviamente, parte de um
passado recuado e esquecido. O Outro católico assume-se assim também, durante o Grand Tour, como o ‘definitional other’
(Parker et al. 5), através do qual o britânico se auto-caracteriza,
sobretudo nas obras que fazem parte da chamada protestant
imaginative writing (Shell Catholicism 1-2). O narrador de FC
descreve práticas, obras de arte e edifícios religiosos, relíquias,
estruturas e os impressionantes luxos católicos na Península
e em França (I 65-67, II 15-18; II 32, 44), sem juízos de valor
expressos, e fá-lo desde que chega a Portugal, revelando um
interesse pelo desconhecido ao achar que essa realidade interessará ao destinatário da sua carta, um clérigo inglês. Daí que
interprete a simbologia de obras de arte católicas (I 67), que
conferem ao texto uma dimensão ecfrástica e estabelecem um
diálogo interartes que enriquece as missivas. Para um viajante protestante torna-se relevante comparar e distanciar a GrãBretanha do Continente católico, e a descrição do macabro, da
falta de liberdade e da ignorância eram formas de o fazer na literatura protestante desde a Reforma de Henrique VIII. O autor
remete indirectamente para a memória e para o poder simbólico
dos ossos enquanto artefactos-estratégias religiosas e detém-se
longamente na descrição da capela, transcrevendo a mensagem
inscrita à entrada da mesma, simulando o ritual (ou passagem)
da morte: “the entrance of the chapel lies written over the door:
Nos Ossos qui estamos pellos vossos esperamos” [sic.], apresentando uma tradução errada em rodapé: “Our bones we hope to
see again revived” (I 45-46).
O parágrafo seguinte começa abruptamente, sem qualquer
comentário à frase cujo verdadeiro significado o leitor anglófono nunca apreenderá, devido ao erro de tradução, ocupando-se
Frederic da dimensão do edifício gótico da Sé de Évora, dos seus
belos mármores, pilares, mosaicos e pinturas, entre as quais se
destaca a do altar. Mais uma vez, a enumeração adjectivada funciona como descrição, à semelhança do que acontece no mercado da cidade (Templo de Diana): “which, it has been said, are
the remains of a temple dedicated to Diana. The whole is tiled
over, and has very little the appearance of ancient architecture”
(I 46). O olhar do viajante dirige-se também para as mulheres da
urbe, que descreve brevemente como sendo mais belas do que as
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de Lisboa. É também óbvio o seu interesse pelo estado das vias
de comunicação, nomeadamente as estradas de má qualidade,
perigosas, “almost impassible” (I 215) ou “miserable!” (I 42, 48,
71) no Inverno, sendo algumas descritas como “tolerable” (I 47)
ou “good” (I 48), sobretudo entre Évora e Estremoz, sendo esta
última localidade apresentada como uma das maiores cidades
lusas, onde reside um governador, pelo que os visitantes são
inquiridos à entrada, espaço de fronteira em que têm também
de mostrar o seu “passport” (I 49). Tal como em Montemor e em
Évora, o narrador descreve o aspecto geral do espaço urbano:
“The houses are small, perfectly white, and have the look of cleanliness. In the praça are some very handsome edifices. There
are several convents and churches; an excellent fountain, and a
fine open square: but, together, nothing very remarkable” (I 49).
A falta de entusiasmo de Frederic face ao Outro contrasta, por
exemplo, com o entusiasmo e dépaysement do pai de Gertrude
ao chegar a França: “the novelty of everything in that part of
France interested him” (I 228),recordando-nos os vários tipos
de viajante e as várias formas de observarmos o Outro e dos
nos relacionarmos com ele. Ao longo da obra, há ainda inúmeras viagens domésticas e pelo Mediterrâneo, em Itália (naufrágio
e reencontro amoroso, III 136-149) e preparações de futuras
excursões à Alemanha, por exemplo, ou as expedições de Mr.
Walpole pelo mundo, “making discoverings” (III 152), uma clara
alusão à época das expedições científicas. Após o casamento dos
protagonistas, a lua-de-mel, na companhia de amigos, é gozada na Alemanha, ou seja, no Norte da Europa, acumulando-se,
de seguida, várias outras paragens europeias, como revelam as
cartas que Frederic vai enviando a Charles.
A arte sacra, o estilo gótico, bem com outras paisagens pitorescas prendem o olhar do viajante e dão lugar a líricas descrições (I 49, 60, 66), enquanto Frederic se movimenta de estalagem em estalagem, por entre uma sucessão de aldeias que
vai enumerando e apresentando de forma muito geral. Évora
Monte é encimada por um “ruinous fort, and a castle” (I 48), ou
seja, o imaginário das ruínas acompanha o viajante ao longo da
Península Ibérica, por oposição à indústria e ao progresso britânicos, elogiados logo no incipit da obra. Os fortes das povoações
são também listados, destacando-se o Forte de Nossa Senhora
da Graça ou do Conde de Lippe, “reckoned one of the best fortifications in Europe” (I 50), e o Castelo-forte de Santa Luzia, em
Elvas, a par de algumas informações sobre a economia e os produtos locais, por exemplo, relativamente ao mármore da zona
de Elvas utilizado para construir edifícios públicos. A caminho
da cidade de Badajoz – apresentada como repleta de edifícios
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góticos (“striking appearance”, I 51) –, o rio Caia é atravessado
e funciona como a fronteira natural e física entre os dois reinos
vizinhos, zona em que são revistados por guardas espanhóis,
de forma a evitar transgressões por parte dos viajantes (vigilância). É essa mesma travessia da fronteira terrestre (ou fluvial,
e marítima anteriormente) que dá lugar ao chamado displacement sentido por Frederic, como verificamos ao longo das suas
descrições-comparações do Continente.
A chegada a Espanha dá imediatamente lugar a uma comparação entre os reinos vizinhos, sendo a população de Badajoz
“much gayer than Elvas” (I 51), aproximando o viajante, mais
tarde, a praça de Trujilho à de Évora (I 57) e o teatro de Madrid
ao de Lisboa (II 19). O relevo e os fenómenos naturais partilhados por Portugal e Espanha são também referidos (I 59), assim
como as lutas entre ambos os países (I 71). A maior atenção
prestada às paisagens monumental e humana espanholas poderá dever-se ao facto de o narrador saber (I 39) que o destinatário da sua missiva nunca visitou Espanha. Daí que, como já
afirmámos, o horizonte de expectativas do religioso influencie
o acto da escrita-descrição, como não pode deixar de acontecer
numa carta, ocupando Portugal dez páginas, enquanto Espanha
ocupa quarenta e quatro e o Sul de França cerca de trinta e uma.
No final da missiva que se ocupara de Portugal, Frederic abandona o registo típico da escrita de viagens ao parar de narrar a
expedição, e o seu registo torna-se mais literário e introspectivo:
“the drowsy god Morpheus begins now to steal over my senses;
and as my letter has grown to an unwieldy size, I must conclude
for the present” (I 52), iniciando a próxima carta a desculpar-se por ser um “neglectful correspondent” (I 53) e por se divertir
mais a si mesmo do que ao seu leitor ao reviver as suas aventuras continentais. Aliás, o viajante passa a expedição ansioso por
chegar ao seu próximo destino, seja Madrid, seja posteriormente França, talvez porque desejasse regressar a Inglaterra e ver
Gertrude. Será na Espanha imaginária, logo depois de Mérida,
que se dará o encontro na floresta que dá nome à obra, e, na página 175 do terceiro volume, o leitor fica a saber que Frederic regressa de Itália a Londres rapidamente por questões de negócios,
podendo ter sido esse também um dos motivos da sua pressa na
Península. É, aliás, sempre no estrangeiro que se dão os encontros fantásticos com Glenalcar, em espaços de ‘contos de fada’,
longe do ‘lar’ britânico, o universo da racionalidade e da ordem.
Como acontecera em Portugal, o espaço ‘selvagem’ e natural
funciona como fronteira entre localidades, mas a wilderness da
Floresta de Comalva é um local com características fantasiosas
e elementos do romance gótico (I 73-87), invocados mais tarde
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a propósito de castelos isolados e pesadelos (I 116, 134, II 8,
III 185-220), temática da qual não nos ocupamos. A travessia
desse longínquo espaço natural é marcada pela escuridão – que
simboliza os segredos por descobrir e a desordem que será substituída pela ordem no final da acção –, pelo suspense, pelo medo,
pelo perigo e pelo terror, bem como por encontros inesperados
que vão intensificando a aprendizagem que a viagem permite. Os
feitos e os espaços coloniais ibéricos marcam também presença
(I 58) no texto, a par dos britânicos, sobretudo as viagens para
a Índia. O ‘efeito do real’ caracteriza, assim, FC, que ficcionaliza
a história e a sociedade coeva britânicas através do conceito de
classe, das relações sociais, dos hábitos e de referências ao império das “East Indies” e aos soldados na Ásia, os construtores
do império (I 29; II 46-58, 73, 882-83; III 75, 97), revelando as
dinâmicas da colonização e da construção de fortunas que leva
à emigração para a Índia e o regresso ou mudança “to our happy
Island” (III 75), bem como a ida dos jovens para a metrópole colonial por motivos de educação, sobretudo as raparigas (I: 29). O
império, tal como para Portugal e para Espanha, faz(ia) parte da
auto-imagem e da identidade nacionais e do quotidiano britânicos, sendo também frequentemente romanceado.
A par dos auto- e hetero-estereótipos que já referimos, as
missivas de FC veiculam também, de forma privilegiada, os conflitos psicológicos e sentimentais típicos do romance epistolar.
O encontro-confronto com o Outro durante os peripatéticos e
cronotópicos itinerários geográficos do Grand Tour de Frederic
dão também lugar a um itinerário íntimo, rumo ao crescimento e ao conhecimento do Self e do Outro continental. O narrador demonstra assim uma enorme preocupação em definir a
Britishness com base no confronto com os Outros luso e espanhol, descrevendo paisagens humanas, religiosas, naturais
e monumentais. A viagem e o (des)conhecimento do Outro e a
afirmação do Self tornam-se, portanto, ferramentas ideológicas
ao serviço da construção imagológica da identidade, do ethos e
da paisagem nacional britânica através do romance e da escrita
de viagens, tornando-se a carta também marca e repositório
dessa(s) individualidade(s), enquanto o Outro católico continental serve de referente de comparação para a crítica do Self pelo
próprio Self.
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