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O MISTRAL CEARENSE 1 

Henriqueta Galeno desejando marcar a passagem do octogésimo terceiro 
aniversário natalício de seu venerando pai fundava, a 27 de setembro de 1919, 
o Salão Juvenal Galeno, mais tarde conhecido por Casa de Juvenal Galeno. 

Claro que a história dessa Casa está intimamente ligada à vida de seu 
próprio inspirador. Depois de uma fase de prestígio popular com seus versos 
muitos deles musicados e correndo de boca em boca ao som das violas, inter
nava-se Juvenal Galeno em sua fazenda da Serra de Aratanha entretido com 
suas plantações de café e por lá mesmo se casando. Depois em Fortaleza por 
Caio Prado fora nomeado bibliotecário público e sua figura começaria, então, 
a cair no esquecimento. 

Eis que surge Antônio Sales, seu amigo desde a fase do Libertador, seu 
companheiro no Clube Literário e nas redações de A Quinzena e de O Domin
go; aproveitando-se da data natalícia do autor de Lendas e Canções Populares, 
27 de setembro, promove por intermédio da Padaria Espiritual uma belíssima 
homenagem ao famoso bardo popular. Mas a esse banho de rejuvenescimento 
seguem-se-lhe a invalidez e o glaucoma que o tornaria cego aos setenta anos 
de idade. 

• 

O coração da filha estremosa fez renascer o nome, por muita gente con-
siderado há muito desaparecido, de seu amado pai. Decorou o amplo salão da 
casa paterna e instalou o Salão Juvenal Galeno, maneira inteligente de manter 
sempre viva a memória do grande aedo. E aí passou a realizar serões I ítero
-musicais, neles tendo presença, deitado numa rede, o Béranger Cearense. 

O nosso Antônio Sales, tão arredio a manifestações públicas, preferindo 
o silêncio e a solidão, evitando aglomerados humanos, escusando-se compare
cer às tertúlias, no entanto abrilhantou com a sua presença ativa, por inúme
ras vezes, essas reuniões de cultura, num tributo de amizade e respeito a esse 
unosso Mistral, o construtor de um monumento de puro e simples lirismo, em. 

que a vida do povo nos aparece em quadros simples, cheios de emoção e de 

simpatia humana''. 

Enumeremos alguns dos acontecimentos culturais em que o nosso An-
7 tônio Sales marcaria presença: assim, quando do trágico fim de Mário da S il-
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veira,2 seus confrades, amigos, admiradores e familiares se reuniram na terça
-feira de 26 de julho de 1921, às dezenove horas, acertando pormenores sobre 
o tributo que iriam prestar à memória do poeta assassinado e novamente, ago
ra a 6 de agosto, outra reunião de intelectuais, sob a presidência de Antônio . 
Sales, ocasião em que ficava decidida a publicação de uma plaqueta com a 
produção I iterá ria do saudoso v ate a a promoção de um fest i vai I itero-musical, 
no Teatro José de Alencar, cujo produto final arrecadado seria destinado à 
ereção do mausoléu ao artista do verso desaparecido aos vinte e três anos de 
idade. 

Na Quarta-Feira Literária de 10 de agosto de 1921, às vinte horas e 
quinze minutos, Antônio Sales pronunciava a conferência intitulada A Classi
comania3 finda a qual distribuíram-se cartões com interessantes ·quadras de 
Juvenal Galeno e recitadas por Julinha: 

uVisitando o Parazinho, 
como inspetor escolar, 

vi Safes no próprio ninho, 

criança, ainda a brincar. 

E no Centro Literário,
4 

anos depois, vi-o entrar, 
das Musas como emissário, 
para glórias partilhar. 

E após li versos e prosas 

do seu fecundo talento, 
• • 

poes1as primorosas, 

de real merecimento. 

O seu livro - Minha Terra 
- e Aves de Arribação 

que tanta beleza encerra 
arte, engenho e correção. 

Salve, pois, Antônio Safes! 
Salve o cantor sem rival 

das praias, montes e vales 
de sua terra natal". 

Ainda nessa noite os versos de Antônio Sales seriam interpretados por 
Sales Campos5 e pela filhinha de Soares Bulcão, L ígia,6 responsável pelo 
atamento afetivo entre seu pai e o filho de Paracuru. Faustino Nascimento 1 
Alfa Rabelo Albano participaram também com recitativos a esse serão artís· 
tico. Na parte musical, a pianista Araci Freire interpretou Estudo, de Chopin, 
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Rapsódia de Liszt, Allegro Apassionato de Saint-Saens e La Neige de Henri
que Osvald. O Maestro Henrique Jorge brindou o público com seu violino em 
Vision de Drodla. Ao final, sorvetes, bolos e chocolate. 

No mês seguinte comemorava-se o octogésimo quinto aniversário nata
lício de Juvenal e o autor de Fábulas Brasileiras, presente às festividades, reci
tava de sua autoria um poema. 

Estávamos no ano do centenário de nossa Independência e a 22 de mar
ço prestávamos uma homenagem a Leonardo Mota, de há muito percorrendo, 
qual cavaleiro andante, as cidades brasileiras com farta distribuição de sua arte 
inconfund t'vel de dizer as coisas do folclore. Antônio Sales, orador oficial da 
solenidade, fez a apresentação do Larousse do Mato.7 

No sábado de 25 de outubro de 1924, nova sessão dessa vez em home
nagem a Viriato Correia que andava a nos visitar com sua Companhia de Re
vistas: o nosso poeta a ela não podendo comparecer justificava sua ausência 
em carta lida por Henriqueta Galeno e que merece seja lembrada: 

uFortaleza, 25 de outubro de 1924 

Cara Amiga Henriqueta 
Meu luto recente e o grave estado de saúde de pessoa que me é muito 

cara, não me permitem tomar parte na festa com que, em seu Salão, vai ser 

muito merecidamente homenageado o magn(fico escritor e meu prezado 

amigo Viriato Correia. 

Não conheço glória mais leg(tima do que a do grande escritor mara

nhense que a tua/mente honra nossa terra com a sua presença. 

Partindo a conquista do Rio, como um argonauta do pensamento, ele 

venceu ali unicamente pela força do talento e a nobreza do caráter, sem recor

rer aos processos venais do arrivismo, posto em prática pelos cabo tinos e char

latães que não escolhem meios para chegar à meta de sua ambição. 

Viriato é um puro artista, modesto, mas consciente de seu valor reco

nhecido por todo o mundo pensante do nosso pa(s, de cujo tesouro mental 

suas obras são das jóias mais preciosas. 

Peço transmitir esta comunicação ao seu glorioso hóspede e desculpar

-me de não poder levar minha homenagem ao belo esplrito que tanto prezo e 

admiro. 
Do confrade amigo obrigado 

Antônio Safes''. 

Chegava o ano de 1926 e, com ele, os noventa anos de Juvenal Galeno8 
e suas bodas de ouro, cujas festas foram abrilhantadas com as poesias do poeta 
de Aves de Arribação. 

No sábado de 7 de março de 193 1 falecia, um pouco antes da meia 
noite o autor dos Prelúdios Poéticos e daí por diante passariam a rarear na
quela Casa as aparições de Antônio Sales, que chora o amigo neste soneto :9 
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�� tua Musa lembra a cabocla formosa 

de vestido de chita e bogaris na tranç�, 

d florente a caminhar graciosa, 

Teus versos ora têm a cadência maviosa 

de um alegre baião que se canta � se dança, 

ora o ardente langor de uma queixa saudosa 

da juriti que em ramo oculto se balança. 

As vozes do sertão, da montanha e da prai�, 

do vaqueiro a aboiar, da onda que se espraia, 

tudo se ouve ressoar nessas rimas louçãs. 

E assim, cheios de luz, de sentimento e graça, 

são como enxame azul de falenas que esvoaça 

sobre os louros triunfais que te cobrem de cãs". 

• 

Após dezessete anos de intensa atividade cultural o Salão Juvenal Gale

no, aproveitando o ano do centenário de nascimento do Mistral Cearense, no 

domingo de 6 de dezembro de 1936, abria as suas portas a fim de festejar sua 

nova denominação: Casa de Juvenal Gale no. 

Em 1938, a 2 de janeiro, discursava Antônio Sales em louvor ao aniver

sário natalício do Monsenhor Quinderé fazendo-se também, presente, à home

nagem a Jônatas Serrano. 
A folhinha marcava 16 de junho. O casal A ntônio Sales comemorava 

naquela quinta-feira, às oito horas da noite, o seu quadragésimo quarto ani

versário de casamento e mais uma vez linda recepção oferecia-lhe a Casa de 

Juvenal Galeno, considerada o Hôtel de Rambouillet do Ceará. F ilgueiras Li

ma discursou pondo em relevo a personalidade da pianista mineira ali presen
te, Maria Lufsa Jaguaribe Nava, filha de José Nava, em visita a seus parentes, 
e que executou Serenata Diabólica de Barroso Neto, Valsa Nobre de Schumann 

e Estudos de Chopin. Antônio Sales recitou Consolatrix dedicado a sua Alice, 
agradeceu em seu nome e no de sua sobrinha pianista tanto carinho recebido e 
ao fim da festa Mariquinha Galeno, 10 viúva de Juvenal Galeno, fazia entrega a 
Alice de um ramo de cravos brancos e preso à haste de cada um deles uma 
estrofe de Antônio Sales. . 

E, finalmente, no sábado de 1 O de dezembro ainda de 1938 a Casa se , 
�ngalanava para receber o seu mais importante freqüentador, agora memoria
lista com o lançamento de Retratos e Lembranças.11 

. 
Está a

. 
�e�ecer a Casa de Juvenal Galeno a atenção dos pesquisadores 

POIS a sua h�stona
. 

é um repositório da vida social., política e artística de For
taleza a partir do f1nal da primeira década deste século. 
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NÓTULAS 

1 "Pena é que o nosso eminente Sflvio Romero, em sua alentada História da Literatura 
Brasileira, se tenha ocupado do nosso poeta parece que num momento de fadiga, e 
não lhe haja estudado mais detidamente a obra tão bela quanto simples, tfo encanta
dora e imperecível, pelo que encerra de espontâneo e de sincero" Antdnio Sales. 

2 "Talento não vulgar, m.as grandemente inculto, ele teve o seu momento de celebridade 
entre o grosso público, sempre vencido pelo acre encanto dessas almas intoxicadas 
pelo ambiente do vício, desses seres que vivem a vida exaltada e rápida, peculiar aos 
que se desgarram da senda das convenções. Finou-se no Hospital da Misericórdia esse 
que fo: o mais genuíno boêmio das letras cearenses" Antdnio Sales. 

3 Antônio Sales combatia o excessivo apego de certos gramáticos às coisas clássicas. Em 
prosa, conhecemos dele o excelente artigo A Classicomania metendo o pau em Cândi
do de Figueiredo, Gil Vicente, Castilho e em Carlos Góis. E termina assim a sua defe
sa: "O português do Brasil já existe em nossa fala e em nossa escrita, e o que nos cum
pre é intensificar a obra de nossa emancipação intelectual, com a diferenciação cada 
vez mais profunda entre o idioma, que devemos e precisamos escrever, e a velha lfngua 
preciosa, mas hoje inútil e, mais que inútil, nociva à expressão do nosso pensamento 
de jovem gente da América". · 
Em poesia, Antônio Sales sob o pseudônimo de Ivo do Vai, pelas páginas de O Povo 
de 6 de ago�to de 1935 continuava defendendo o seu ponto de vista no seu soneto 
Língua Brasileira: 

"A I íngua de Camões e de Vieira, 
"última flor do Lãcio", lusitana 
lfngua, que o Rui tornou tão soberana 
e o Machado ilustrou de tal maneira. 

Por artes de uma lei republicana, 
vai ser chamada "I íngua brasileira": 
é a nova Independência, que, altaneira, 
proclama nossa pátria americana. 

Livre das regras rígidas e antigas, 
mandando a forma clássica às urtigas, 
não mais nos velhos moldes contrafeita, 

a língua brasileira, certamente, 
da I íngua mãe vai ser bem diferente, 
e quanto mais errada, mais perfeita". 

• 

4 Talvez um equ (voco de Juvenal Galeno, confundindo Centro Literário com Padaria 

Espiritual. 
· 

5 Uma Carioca, soneto, também intitulado pelo autor, com pequenas modificações, de 

Tela Carioca. 

6 M ãos, poemeto. 

1 Saudação de Antônio Sales a Leonardo Mota - Correio do Ceará, 23 de março de 

1922. 
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. Correio do Ceará, 27 de setembro de 1926. 
8 ró . de AntôniO Sales no 

90 Anos, c naca 
eto dedicado aos oitenta e dois anos de 

com este outro son 
9 Reparem na •melhança 

d no dia 27 de setembro de 19 18: 
. Juvenal Galeno e comemora os 
edade de 

M ..c. como a cabocla formosa, 
"A tua usa • · 

"do de chita e manacés na trança; 
traz vesti 

tem nas faces a cor da manga�a e da rosa, 

e tio arisca ela é, que um beiJO a não alcança. 

Canta uma juriti em sua alma saudosa, 

Voz há 0 som da palma que balança; 
e, em sua 

quando marcha através da larga estrada umbrosa, 

tem seu passo a cadência airosa de uma dança. 

Aromas de aguapés dos lagos azulados, 

lamentaçl5es de viola e mugidos de touros, 

trovas de pescador, id (lios de almas chãs. 

Tudo tens, Juvenal, nos cantos inspirados 

que te cingem à fronte a coroa de I ouros, 

- primavera a florir sobre a neve das cãs". 
I 

10 Maria do Carmo Cabral Galeno, conhecida por Dona Mariquinha, falecia às vinte ho-

ras da quinta-feira de 16 de abril de 1942, aos oitente e quatro anos de idade. 

1 1  Discurso de Antônio Sales na Casa de Juvenal Galeno, O Povo de 14 de dezembro de 

1938. A parte art{stica ficou assim distribu (da: 

a) Números de declamação: 
Sra. Faustino Nascimento, com Ofertório de Antônio Sales e Jesus e Consola-

ção de seu marido; 
Srta. Artemilce Moreira Guedes, com l mprecação de Antônio Sales e Carnaval do 
Infinito de Filgueiras LitJ1a. 
Srta. Helena Clara Soares, com Árvore Seca de Antônio Sales e Mucu ripe de Faus
tino do Nascimento. 
Srta. Maria Cleudes Peixoto com O Homem que há de vir, poema de Filgueiras Li· 
ma. 

b) Números de piano: 
Srta. Nirvanda Paracampos com Rapsódia de Brahms e Balada em Lá Bemol de 
Chopin. 

c) Números de coreografia: 
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a cargo da Professora Adelaide Mendonça, diretora da Escola de Ritmos com A 
Morte do Cisne (dança) e Hora de bordo (sapateado côm ico). 
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