
Pisa, Outubro de 1932 

 

AMIGO (digo Amigo porque as afinidades que ligam duas pessoas ultrapassam as 

distâncias e o tempo). 

 

Graças a si tive hoje o extraordinário prazer de ver em Pisa um maravilhoso mural que 

nunca teria visto se não tivesse lido a sua descrição nas "Cartas a Columbano" que 

acabam de ser publicadas pela Seara Nova, neste mesmo ano de 1932. Quem aqui chega 

olha pasmado para a Torre inclinada, passa a correr pela Catedral, atravessa o largo 

mesmo em frente para admirar o Batistério e depois compra nas tendas  da praça umas 

torrezinhas em miniatura para levar aos amigos. E pouco mais. 

Venho agradecer-lhe, pois, a alteração que fiz a estes mais que batidos percursos 

turísticos, pois o meu amigo conduziu-me ao Campo Santo que o maravilhou e me 

encantou a mim. Não tanto pelos monumentos funerários, embora, como diz :" por 

muito mais trágicos que sejam os assuntos que representam, só transparece a exultação 

da nudez humana, como os antigos a sabiam apresentar". Estou completamente de 

acordo com as suas palavras e ainda mais com a sua visão dos frescos, nas cenas 

infernais do "Triunfo da Morte" que mau grado os "seus diabos vermelhos, de caninos 

desmesurados, só encontramos motivos para sorrir." De facto, mesmo as cenas de 

pecado são exaltações da vida e do gozo de viver, de um colorido exuberante, com céus 

em tons de azul turquesa e verdes ainda primaveris, por muito desgastados que estejam 

pelos estragos do tempo e pela má conservação dos murais. Como o meu amigo diz 

:"tudo canta o Triunfo da Vida, singular ornamentação de um cemitério católico". Muito 

me agradou também a sua pesquisa sobre um coautor dos murais ter sido talvez o 

português Álvaro Pires que "por ali transitou no fim do século catorze, ou começos do 

décimo quinto". 

Agradeço, pois, ter-me guiado e levado a desfrutar essa magnífica e quase ignorada obra 

e pelo grande prazer que me proporcionou, bem haja. 

 

Margarida Tengarrinha 

 

 


