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A cozioha futurista, de Italia ao PaLace do Bu<;aco

Rita Marnoto

Se as

comunica~6es

que foram anterionnente apresentadas mostraram muito bern a abrangencia

das implica~6es culturais da

alimenta~ao,

a antropologia, a hist6ria social, a
ou a literatura,
s6 vern

0

refor~ar

pelo que diz respeito a dominios disciplinares tao ricos como

organiza~ao

dos circuitos de

produ~ao

e de

distribui~ao,

a botanica,

encontro de idearios, de personagens e de rotas que serve de tema a esta interven~ao
a vertente culturalista de cariz transdisciplinar dessa area deestudos.

o percurso em causa alarga-se de Italia a Portugal, conduzindo-nos ate uma localidade bern
conhecida por todos n6s, e ate uma
de Coimbra -'- 0 Hotel Palace do

institui~ao

Bu~aco.

hoteleira de renome intemacional situada nos arredores

Vejamos, pois, quem sao os pmtagonistas desta viagem.

Da parte italiana, temos 0 movimento futuristae

0

seu lider, Filippo Tommaso Marinetti

(Alexandria, Egipto, 1876 - Bellaggio, Italia, 1944). Os seus pIimeiros textos te6ricos foram publicados
em nome do grupo, embora ,Marinetti fosse, indiscutivelmente,

0

seu elemento dinamizador. Intelectual

dotado de uma personalidade energica e caIismatica, foi tambern chamado, ironicamente,

11 0

desorganizador do Futurismo", em virtude das suas liga~6es com 0 Anarquismo, as quais, com 0 passar
do tempo, evoluiram no sentido de uma conivencia cada vez,mais estreita com 0 Fascismo de
Mussolini. Esse movimento de vanguarda tinha por emblema

0

futuro. Programaticamente, pretendia

cortar as pontes com 0 passado, de fonna a viver hoje 0 amanha. Alvos a abat€r eram, por consequencia,
todos os simbolos do passadismo, tais como os Museus, as Escolas, as Academias, ou qualquer especie
de tabu, em nome da audacia e da velocidade. 0 manifesto de funda~ao do Futurismo foi publicado a
20 de Fevereiro de 1909, no jornal parisiense Le Figaro. Pela ousadia das suas propostas, fez estremecer
toda a Europa do inicio do seculo.
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Por sua vez, pelo que diz respeito

a parte portuguesa, 0 nosso protagonista e 0 estudante de

Coimbra Francisco Lopes de Azevedo Coelho de Matos Castelo Branco Levita, mais conhecido por
Chico Levita, conforme e recordado em algumas cr6nicas da vida academica dessa epoca. Nasceu em
Portalegre, oriundo de uma familia abastada de origem hebraica, em 1894, ou seja, urn ana depois de
_ Almada Negreiros. Foi em Coimbra que completou a sua forma<;ao, ao hivel secundario, no Liceu Jose
Falcao, depois do que se inscreveu na Faculdade de Direito. Formou-se em 1917, e partiu para Angola.
Faleceu, ainda novo, no ana de 1924, em Luanda, cidade onde ocupava urn alto cargo no sistema
administravo colonial. No panorama das letras portuguesas do seculo XX,

seu nome destaca-se

0

enquanto urn dos primeiros conhecedores das propostas -de Marinetti. A sua acuidade critica parece nao
conhecer limites. 0 celebre Manifesto anti-Dantas, publicado por Almada Negreiros em Lisboa no ana
de 1915, pela irreverencia com que fustigava ovetusto Julio Dantas, tinha escandalizado 0 publico da
capital. Apesar disso,

0

nosso Levita considerou-o com distaneia, se nao com desprezo. Em seu

entender, quem se preocupava com urn tal especime era igual, ou pior, do que ele. Era "0 Damas n° 2",
conforme escreve no panfleto que edita em Coimbra, no ana seguinte, e que bern poderiamos designar
como urn manifesto anti-anti-Dantas. Intitula-se Negreiros- Dantas. Uma pagina para a historia da
literatura nacional.

Apresentados que estao os nossos
urn olhar mais especifico sobre

0

prota~onistas,

voltemo-nos entao para Italia, a fim de lan<;ar

movimento futurista. No quadro europeu,

0

Futurismo foi

0

primeiro

movimento de vanguarda dotado de uma ideologia global, artistica e extra-artistica. Teoria e pratica,
arte e vida, interpenetram-se mutuamente. A teoria esta para a pratica como a pratica esta para a teoria,
e a arte esta para a vida tal como a vida esta para a arte. As suas propostas visam uma renova<;ao global
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dos habitos de vida, alargando-se aos mais variados campos da experiencia escultura, a arquitectura, a musica,

0

cinema,

verdade, foi dispensada particular atenc;ao

0

a literatura, a pintura, a

desporto, e tambem a alimentac;ao e a culinaria. Na

a cozinha desde os primordios da actividade do grupo. as

seus elementos propugnavam e realizavam urn tipo de alimentac;ao na qual se espelhava directamente
o vanguardismo do seu ideario. Quando em 1917, Marinetti, combatente da Primeira Guerra Mundial,
participa na batalha de Kuk, pratica urn regime composto por chocolate polvilhado com terra e por bife
de cavalo preparado numa serra previamente borrifada com agua de Colonia. Ao longo dos anos, os
Futuristas elegeram como local de reuniao alguns restaurantes que ficaram muito celebres pelo
desusado ambiente que os caracterizava. Recordem-se 0 Penna d' oea, em Milao, ou

0

Santo palato, em

Turim, decorado por Filia e Diulgheroff.
Embora 0 manifesto de fundac;ao remonte a 1909, so em 1930 veio a luz 0 Manifesto della

cuCinafuturista, logo seguido pelo volume La eucinafuturista, editado dois anos depois. Na verdade,
apesar de essa area cultural ter merecido a maior atenc;ao ao grupo futurista, so depois de explorados
outros campos artisticos ligados a literatura e as artes plasticas comec;ou a ser divulgada uma teorizac;ao
elaborada em torno da arte da cozinha. As propostas enunciadas nesses escritos vao no sentido de uma
alimentac;ao que nao seja pesada e que renegue todos os habitos passadistas. Vma das suas mais
clamorosas inovac;6es diz respeito, desde logo, a abolic;ao do ancestral habito do consumo de

pastasciuta, a massa. No entender de Marinetti e dos seus sequazes, a massa tern urn efeito sonifero,
que induz a pieguic;a e

a indolencia. Sendo os futuristas acerrimos apologistas da guerra, percebe-se

por que razao entendiam que esse tipo de alimento nao poderia preparar combatentes energicos. Caso
fosse necessario urn regime calorico, admitiam a sua substituic;ao por arroz, urn produto nacional. De
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facto, grande parte dos cereais utilizados no fabrico de massa eram importados, ao passo que, em
virtude das obras de regulariza9ao hidraulica levadas a cabo por Mussoljni, a produ9ao de arroz ia
ganhando crescente imporrnncia na balan9a comercial italiana. Vma alimenta9ao adequada devia ser
rica em proteinas e vitaminas, comportando as calorias estritamente necessarias. Alem disso, e
dec1arada guerra aos sab<?res e as combina90es culinarias tradicionais.Para os futuristas, eram
responsaveis por habitos gustativos que impediam a verdadeira degusta9ao do paladar dos alimentos.
Mas uma das grandes concep90es de base defendidas pelos futuristas, que ira ter consequencias
notaveis sobre toda a cozinha do seculo XX, diz respeito a sua elei9ao como arte, a par de qualquer
outra. A sua preocupa9ao com 0 aspecto visual da mesa e dos alimentos e de tal ordem,que 0 pr6prio .
Marinetti chega a desenhar pratos onde, nos restaurantes futuristas, era habitualmente servida a
refei9ao. Alguns artistas pHisticos do grupo elaboraram obras de arte para serem degustadas. Alias, a
reuniao em tomo da mesa e concebida como ocasiao para estimular as mais variadas sensa90es. 0 uso
dos talheres e banido, em nome do prazer tactil advindo do usa das maos. Devem ser utilizados os mais
variados odores para despertar 0 palato. As caracteristicas da comida poderao ser postas em relevo pela
audi9ao de musica ou de poesia contextualmente adequadas. Pela mesma razao, os discursos a mesa
devem ser abolidos, sem apelo nem agravo. Enquanto decorre a refei9ao, podem ser exibidas iguarias
nao para consumo, mas para deleite visual.
A "revolu9ao" alimentar futurista passa tambem pelo plaqo tecnol6gico, conforme bern podemos
compreender, tendo em linha de conta a cren9a nas potencialidades da maquina partilhada por esse
grupo de vanguarda. 0 uso de raios laser, a ozoniza9ao e a electr6lise sao alguns dos processos cujo
aproveitamento, em termos culinarios, por ele era advogado e praticado.
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o espectro de incidencia das suas novas propostas foi tao amplo, que se alargou a propria lingua
italiana, assumindo particular impacto no ambito vocabular. Ao mesmo tempo que era radicalmente
condenada a mania de importar habitos alimentares estrangeiros, era tambem banido do campo
semantico da

alimenta~ao 0

uso de qualquer neologismo. Em vez de bar, deveriapassar a dizer-se

quisibeve, aqui bebe-se; em vez de sandwich, traidue, entre os dois; em vez de cocktail, polibibita, poli
bebida.
Sera escusado dizer quais foram as reac~5es desencadeadas por urn pfograma tao radicalmente
.

"

inovador. As donas de casa de Aquila assinaram uma peti~ao a favor do consumo da massa, que
entregaram a Marinetti. Em Napoles, a popula~ao saiu arua, numa clamorosa manifesta~ao contra a
aboli~ao

dessa apreciada iguaria.

Se hoje folhearmos uma qualquer compila~ao de receitas ou preceitos culimirios futuristas, nao
podemos deixar de admirar a originalidade das

combina~5es

de ingredientes propostas, ate entao

impensaveis, bern como a fantasia e 0 talento artistico por elas ilustrados. Recordem-se pratos tais
como, consome de rosas e de sol, salmao do Alasca com raios de sol e molho de tomate, escultura de
carnes, borrego assado com molho de leao, arroz de laranjas, salada poliritmica, bolo elastico, gelado
de lua, gelado simultaneo, fruta do jardim de Eva, chuva de

a~ucar,

lragrimas do deus Gavi.

De facto, a cozinha assume uma enorme importancia na caracteriza~ao das duas culturas entre
as quais se estabelece

0

dialogo que serve de tema a esta comunica~ao, a portuguesa e a italiana.

E

sintomatico, pois, que urn dos primeiros sinais da recep~ao do ideario futurista em Portugal tivesse
ganho expressao nesse mesmo ambito. Referimo-nos ao banquete futurista promovido pelo nosso
Francisco Levita, no Palace do
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Bu~aco.

Estamos em data nao muito distante do ana de 1916. Em epoca

de carestia, face as

priva~5es

decorrentes da Primeira Guerra,

0

estudante de Coimbra aluga urn carro

e segue para a luxuosa estancia turistica, na companhia de dois amigos. 0 Hotel do

Bu~aco

era, na

epoca, urn dos mais requintados simbolos do passadismo. A sua constru~ao, iniciada em 1888 e
terminada em 1907, segue urn estilo revivalista, neo-romanico e n~og6tico. Se pensarmos que a Torre
Eifel foi edificada em 1889, poderemos perceber melhor 0 significado de uma edifica~ao que, as.portas
do seculo XX, teima em regressar a decora~ao medieval.

o seu Restaurante era frequentado por uma elite arreigada aos mais tradicionais habitos
burgueses. Nao admira, como tal, que ao ver entrar urn grupo de estudantes, identificado pelo seu traje,
num local que nao the era habitualmente acessivel, a clientela fosse de imediato dominada por uma viva
agita~ao.

Os vanguardistas procederam como se nada fosse. Encomendaram uma ementa absolutamente

desusada por aquelas paragens, frango com chocolate e omelete de pessego, que acompanharam com
champanhe Clieot. Aos criados e ao pessoal do Restaurante nao faltou dignidade - serviram-nos como
se nada fosse.
Enfim, 0 desfecho do epis6dio. Levita pagou, gratificou com generosidade, e entrou no carro de
regresso a Coimbra. Depois das primeiras curvas, mandou 0 motoristaparar. Vomitou tudo, e osamigos
tambem. Os caminhos da mata nao eram, seguramente, as boas estradas que Marinetti-galgava, com 0
seu celebre autom6vel branco, entre Milao e Paris.
Se compararmos a fantasiosa

combina~ao de

ingredientes cohcebida por Levita com as

propostas futuristas, logo verificamos que ambas se encontram afinadas pelo mesmo diapasao. Alias,
tambem a alimenta~ao praticada pelo Marinetti combatente de Kuk e constituida por carne e chocolate.
Mas a ousadia de Levita e tanto mais espantosa quando situada no seu contexto temporal e espacial. 0
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manifesto de fundayao do Futurismo foj editado em 1909, embora so em 1930, pelas raz6es apontadas,
tenha vindo a luz 0 primeiro texto programatico consagrado

a cozinha. Ja muito antes, porem, neste
extremo da Europa, urn estudante de Coimbra intuira 0 papel fundamental que cabia a cozinha, no
ambito da renovayao dos costumes, enquanto pratica cultural privilegiada atraves da qual emblematiza
o seu proposito de cortar as pontes com 0 passado, de forma a viver, na contemporaneidade,
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0

futuro.

