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"Ó glória de mandar, ó vã cobiça (..)1"
Camões, Os Lusíadas (1572), IV, 95.

Em 2005, comemora-se o Ano Ibero-americano da Leitura, e
festejam-se, também, os quatro séculos da primeira edição do Dom
Quixote, de Miguel de Cervantes. Os que não o leram têm, pois, duas
boas razões para fazê-lo (mas sem que se envergonbem pela demora,
que os clássicos não existem para nos pesar na consciência... ), como
justa homenagem ao romance que é não apenas obra-prima do
castelhano, jóia de que se orgulham a terra e o povo de Espanba, mas,
também, patrimônio cultural da humanidade, como assim caberia à
Unesco declarar.
Entre as razões pelas quais Dom Quixote é importante, alinbamse os diversos referenciais que podem orientar a leitura (na verdade, as
leituras, pelos vários enfoques que as diferenciam), conforme se
observem, ao longo do texto, as alusões a personagens e acontecimentos
históricos, aos romances de cavalaria, à religião, à filosofia, à poesia, à
paremiologia (os provérbios que Sancho Pança diz a toda hora), à
ciência ... e ao poder. Este, o elemento de que nos vamos ocupar - o
poder em Dom Quixote - , sem a pretensão de um estudo acadêmico
que daria, ele só, tantas páginas quantas as do livro de que trata.
No próprio Cavaleiro da Triste Figura, já reconbecemos uma
expressão do poder - o que se resume ao indivíduo, que o exerce pela
riqueza econômica, pela autoridade política ou pela força moral. Não
sem razão, o Presidente Hugo Chávez, da Venezuela, mandou imprimir,
há pouco, nada menos do que um milhão de exemplares do Quixote,
com apresentação do escritor José Saramago, para distribuí-los
gratuitamente em todo o território nacional. O líder "bolivariano", como
ele mesmo se intitula, certamente reconbece em si o caráter messiãnico
da entidade quixotesca, tão agudamente percebido por Ferreira Gullar
na crônica "Quixote, um maluco beleza"!, quando escreve: "A lição que
Cervantes nos passa, através do fundamentalismo de seu personagem,
é muito atual, aliás, pois nos mostra que, tanto no século 17 como hoje,
quem se julga imbuído da verdade pode trazer mais desgraça do que
1

Folha de S. Paulo, 6 de março de 2005.
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felicidade àqueles que diz defender." Vide George W. Bush, o "campeão
dos direitos humanos" e o "semeador da justiça" que tanto sofrimento
causa ao povo iraquiano.
Esse tipo de poder - com substãncia político-institucional, que
se reserva aos detentores de mandatos e aos ocupantes do governo està mais para Sancho Pança do que para Dom Quixote. Reconheçase, a bem da verdade, a singular injustiça que se comete contra o
escudeiro: pela inferioridade social que o caracteriza, com relação ao
senhor a quem acompanha, alguns o consideram, também, literariamente
inferior, como antagonista na história, como criação de quem o concebeu.
Realmente, dá-se o oposto: personagem "redonda", segundo a
classificação de E. M. Forster, no conhecido Aspects of the novel,
Sancho é muito mais complexo do que o Quixote, personagem "plana",
de atitudes semelhantes e de reações previsíveis. Lembra Josué Montello'
que a entrada em cena do ajudante pode ter surpreendido - e, de certa
maneira, dominado - o próprio autor: "É tese corrente que Cervantes,
ao iniciar o Dom Quixote, se orientara no propósito de escrever uma
'novela exemplar'. Quase ao concluir a novela, surge-lhe à pena a figura
de Sancho Pança. Dir-se-ia uma aparição súbita, dando a impressão de
não ter sido prevista no argumento inicial da narrativa. Tanto assim que,
à proporção que se desdobra o romance, o tipo ganha relevo, a ponto de
adquirir, em certos lances capitais, uma situação de preeminência, no
corpo da narração, como personagem principal."
Ainda a propósito de Sancho Pança, chama-me a atenção
Maurício Arcoverde, consultor legislativo da Càrnara dos Deputados,
para a idéia equivocada que temos da figura do escudeiro, a partir de
como sempre o imaginaram pintores, desenhistas e escultores. De fato:
Cervantes não o supõe com "a estatura baixa" e "as ancas largas" que
se encontram na famosa (mas um tanto imperfeita) tradução dos
Viscondes de Castilho eAzevedo 3 . O que o original 4 nos apresenta é um
homem com "la barriga grande, el talle corto y las zancas largas" - ou
seja, barrigudo, pequeno de tronco e com as pernas compridas: em
resumo, desengonçado, mal-ajambrado ... "Cervantes no da ninguna otra
descripción del escudero, ni en ningún lugar del QUÍJote se dice que
Viagem ao mundo do Dom Quixote. 3. ed. Fortaleza, Edições UFC, 1983.
Dom Quixote de La Mancha. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, s.d.
Don Quijote de La Mancha. Edición dei IV Centenario. Madrid, Real Academia
Espanola y Asociación de Academias de la Lengua Espanola, 2004.

2
3

4-
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Sancho sea paticorto, como siempre se le ha pintado" - observa
Francisco Rico, nos comentários que preparou para a edição espanhola
a que nos referimos.
Já no capítulo VII da primeira parte do Quixote', em que pela
primeira vez se alude ao serviçal do cavaleiro, menciona-se o
compromisso que nos interessa: "- Hás de saber, amigo Sancho Pança
- disse Dom Quixote - , que foi costume muito usado dos antigos
cavaleiros andantes fazerem governadores aos seus escudeiros das ilhas
ou reinos que ganhavam; e eu tenho assentado em que, por minha parte,
se não dê quebra a esta usança de agradecido, antes nela me desejo
avantajar; porque os outros, algumas vezes, e as mais delas, estavam à
espera de que os seus escudeiros chegassem a velhos, e já depois de
fartos de servir, e de levar maus dias e piores noites, é que lhes davam
algum título de conde, ou pelo menos de marquês de algum vale ou
província de pouco mais ou menos; e tu, se viveres, e mais eu, bem
poderá ser que antes de seis dias andados eu ganhe um reino com outros
seus dependentes que venham mesmo ao pintar para eu te coroar a ti
por seu rei
A promessa só se cumpre no capítulo XXXII da segunda parte,
por meio dos duques anônimos que, ao acolher Quixote e Pança no
castelo em que vivem, querem mesmo é divertir-se à custa deles. Quando
o escudeiro, referindo-se ao senhor a quem presta serviços, declara que
"nem a ele faltarão impérios que mandar, nem a mim ilhas que governar",
ouve do nobre hospedeiro: "Eu, em nome do senhor Dom Quixote, vos
confiro o governo duma que tenho agora vaga". Descreve-a, insinuando
já o uso pessoal que dela poderá fazer, como "uma ilha bem-feita e bem
direita, redonda e bem proporcionada, e muito fértil e abundante, onde,
se souberdes ter manha, podeis com as riquezas da terra granjear as do
céu". Trata-se, realmente, não de ilha, mas de uma vila cercada de
muros, "lugar quase de mil vizinhos, dos melhores que o duque possuía".
A Sancho, dizem que se chamava "ilha Baratária, ou porque o lugar
tinha o nome de Baratário ou pela barateza com que se lhe dera o
governo"6
5 Para as referências, tomamos a tradução dos Viscondes de Castilho e Azevedo,
cotejada, se preciso, com a edição da Real Academia Espanola.
5 Essa, a pronúncia dos topônimos em castelhano. Para o português, melhor traduzilos como "Barataria", "Baratario". Assim fez, por exemplo, Carlos Drummond de
Andrade, nos versos com que glosou os desenhos de Cândido Portinari sobre o
Dom Quixote.

96

Sobre o poder ernDom Quixote
(ou sua excelência, o governador Sancho Pança)

Em favor do companheiro analfabeto, pronuncia-se Dom Quixote:
"Já sabemos por experiência que não são mister nem muitas letras, nem
muita habilidade, para qualquer ser governador, pois há por aí centos
que mal sabem ler e governam como águias. O caso está em que tenham
boas intenções e desej em acertar em tudo, que nunca lhes faltará quem
os aconselhe e encaminhe no que hão de fazer, como os governadores
cavaleiros e não letrados, que sentenciam com assessores." Disposto a
manter consigo o burro que lhe serve de transporte, declara Sancho:
"Eu j á tenho visto entrar para os governos mais de dois asnos, e levar eu
o meu não seria coisa nova"

Dois capítulos da segunda parte - XLII e XLIII - reúnem as
advertências do Quixote ao Pança que assumirá o poder. Sábios
conselhos, que vão do "que sejas asseado e cortes as unhas" ao "sê
moderado no beber, considerando que o vinho em excesso nem guarda
segredos, nem cumpre promessas". Mais à frente, no capítulo LI, em
carta ao já governador, volta o cavaleiro a orientá-lo: "Não te mostres
cobiçoso (ainda que porventura o sejas, o que não creio), nem mulherengo
nem glutão, porque em o pov0 7 sabendo o teu fraco, por aí te hão (sic)
de bombardear, até te derribarem (sic) nas profundas da perdição."
Pareceres ainda hoje válidos, como se vê pelo diálogo sobre as tentações
a que se submetem os governantes:
"- Em provando uma vez, Sancho - disse o duque - , não
haveis de querer outra coisa, porque é realmente agradável mandar e
ser obedecido.
"- Senhor- redargüiu Sancho - , imagino que é bom mandar,
ainda que seja um rebanho de gado."
No capítulo XLV, dá-se a partida solene do escudeiro para a ilha
Barataria, cuj os habitantes, devidamente instruídos pelo nobre, encenam
"ridículas cerimônias" em homenagem ao "governador perpétuo".
Empossado, começa a fazer curiosas rondas noturnas, em que arbitra
contendas pessoais que vão de cobranças de empréstimos a uma
acusação de estupro. (Séculos depois, Jànio Quadros o repetiria: prefeito
de São Paulo em 1985, brigava na rua com o motorista imprudente que
7 No original, "el pueblo y los que te tratan", com o que se justificam as formas
verbais que, mantidas na tradução, afrontam a regra da concordância.
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furava o sinal de trânsito ... ) Sobre o vício das cartas, são espantosamente
atuais o propósito de Sancho e o que lhe responde o servidor:
"- Ou eu pouco hei de poder, ou hei de acabar com estas casas
de jogo, que me parece que são muito prejudiciais.
"- Com esta, pelo menos, não poderá Vossa Mercê acabar observou um escrivão - porque pertence a um alto personagem, e não
tem comparação o que ele perde por ano com o que tira dos naipes".
São tantos os que o procuram e tão gravoso o que requerem,
que Pança desabafa: "Agora é que verdadeiramente percebo que os
juízes e os governadores devem ser de bronze, para aturar as
importunidades dos negociantes, que a todas as horas e a todo o tempo
querem que os escutem e os despachem atendendo só ao seu negócio,
venha lá o que vier".
Responsável, na expressão do Quixote, por "descuidos e
impertinências", e acusado por outros de portar-se "bizarramente",
Sancho Pança toma boas iniciativas, próprias de um hábil administrador:
abre a economia local a mercados externos pela importação de vinho,
"e quem lhe deitasse água ou lhe mudasse o nome morreria por elo"8;
controla o preço dos calçados, que lhe parece exorbitante; impõe multa
aos cantores de indecências, que afrontam a moral alheia; e cria uma
espécie de fiscal da mendicãncia, não para a perseguir, mas para evitar
os problemas com o álcool e a exploração da boa-fé do público. "Enfim,
ordenou coisas tão boas, que ainda hoje se guardam naquele lugar e se
chamam 'As constituições do grande Governador Sancho Pança'''.
Com pouco mais de uma semana de governo, resolve o duque
assustar o seu preposto: encena-se um ataque à residência oficial, simulase a vitória da guarda palaciana... e a confusão é vista por Sancho não
como oportunidade para se fazer mais forte, mas como o momento ideal
para fugir, renunciar ao poder (Jãnio Quadros, de novo l ) Já na montaria
que o levará de volta à liberdade sem preço, despede-se do povo: "Eu
não nasci para ser governador, nem para defender ilhas nem cidades
dos inimigos que as quiserem acometer. (... ) Fiquem vossas mercês
com Deus, e digam ao duque meu senhor que nasci nu, nu agora estou,
e não perco nem ganho; quero dizer: que sem mealha entrei neste governo,
A forma neutra pronominal demonstrativa ello, que para qualquer neófito em
castelhano equivale a isso, foi traduzida pelos Viscondes de Castilho e Azevedo
por um despropositado elo. Impressionante!
B
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e sem mealha SalO, muito ao invés do modo como costumam sair os
governadores de outras ilhas"
Depois, no castelo dos nobres, dá-lhes conta de que é impossível
agradar a todo mundo: "Se governei bem ou mal, testemunhas tIve de
tudü. que dirão o que quiserem", Pouco antes, ouvira do QUlxote sentença
que vale como se eSCrIta hOJe: "Se o governador sai rICO do seu governo,
dizem que foi ladrão, e, se sai pobre, dizem que foi tolo". Por via das
dúvIdas, Sancho valOrIza mais o mUlto que acertadamente não fez do
que o mímmo que se arnscou a fazer "Não pedr dmherro emprestado a
ninguém, nem me meti em negócios rendosos: e, amda que tencionava
fazer aJgumas ordenanças proveitosas, não iíz nenhuma, receoso de
quc se não guardassem, quc, para ISSO, tanto monta fazê-las como não
as fazer. (...) Assim, portanto, duque e duquesa meus senhores, aqUl
está o vosso Governador Sancho Pança, que, nestes dez dias de governo,
só lucrou o ficar sabendo que não serve de nada ser governador de uma
Ilha, nem governador do mundo mtelro". Mais tarde, celto cavaleiro lhe
pergunta se, realmente, foi govemador"'- Fui - respondeu Sancho
..... , de uma ilha chmnada Bamtária. Dez dias a governei; nesses dias
perdI o sossego e aprendI a desprezar todos os governos do mundo"
Se assim se conta a malogmda experIência administrativa do
escuderro em Dom Quixote. há homens (e mulheres em número cada
vez maior) que, quatro séculos depois de Sancho Pança, têm na política
um dos melhores e mais deslumbnmtes prazeres da vida. Como o exmmistro Mário HenrIque Simonsen, que reconheceu, com a inspiração
que lhe era próprIa: "O poder é tão embriagador que passei a considerar
o uísque supérfluo ... "
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