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J oseph M ichel

os retratos de
poullart des places*

U

ma lista dos retratos da Congregagao do Espirito Santo, feita
em 1838, da-nos conta de tres retratos de Poullart des Places o
retrato logo a seguir a sua morte, o retrato dele a dar a cornunhao e aquele em que esta revestido de sobrepeliz.. O primeiro (que
esta na Rua Lhomond,) e de pintor de grande talento: pela sua composigao faz pensar no retorto mortuario de Bourdaloue, por Jouvenet,
conservado na Pinoteca de Munich. O segundo (actualmente em
Roma) e de pouco valor pictural. O terceiro desapareceu.
O retrato, pintado pouco depois da sua morte, e verdadeiramente o unico retrato de Poullart des Places de autenticidade certa que nos
possuimos. Foi pintado pouco depois da sua morte, meio sentado num
cadeirao, com o crucifixo entre as maos.
A Pinoteca de Munich possui um outro Jouvenet chamado “Re
trato de um jovem padre”. O sujeito nao esta em sobrepeliz mas assemelha-se muito com o retrato de Poullart des Places dando a cornunhao: cabeleira, sobrancelhas, desenho dos labios, o queixo redondo...
A grande diferenga esta nos olhos abertos no jovem padre e fechados
no de Poullart des Places.
De facto, o retrato de Munich nao e o de um jovem padre. A
prova dos raios mostrou que a pintura tinha sido feita a crayon o seu
modelo directamente sobre uma tela. O jovem representado nao esta
vestido de batina, mas de uma sobrecasaca, cujos grossos botoes, pou
co visrveis na tela, sao-no mais nitidamente no desenho. A sua mao
esquerda repousa sobre as “Obras Completas” de Cicero, obra tradicionalmente dada nos colegios Jesuitas como primeiro premio de filosofia.
Claudio teria entao 16 anos. Quanto ao peitilho, que e azul, ele fazia
parte, no seculo XVIII do uniforme dos mesmos colegios. Segundo o P.
Amadeu Martins, este retrato foi efectivamente pintado por Jouvenet
mas quando ele tinha 13 anos, quando acabou o seu curso de retorica.
e nao de filosofia. Jouvenet trabalhava entao na decoragao do Parlamento da Bretanha. Mais tarde o mesmo pintor modificou um pouco
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o retrato inicial, para lhe acrescentar a roupa de clerigo e o peitilho.
Esta opiniao contradiz o P. Lecuyer e o P. Michel e o P. Martins nao
nos fala das fontes onde bebeu esta informa^ao.,Diz-nos apenas que
este retrato foi identificado pelo P. Michel e que se encontra na Pinoteca de Munich.
De resto, os dois Jouvenet de Munich foram comprados ao mesmo tempo, aquando da liquidagao dos bens dos Jesuftas, pela galeria de
Mannheim, propriedade do prfncipe palatino; quando no principio do
seculo XIX, este se tomou Rei da Baviera, foram transportados para
Munich.
Em 1698, Poullart des Places, com a idade de dezanove anos e
meio, tinha defendido uma tese de filosofia (Grand Acte) dedicada ao
Conde de Tolosa, filho de Luis XIV, o ‘Mercure galant’ tinha consagrado tres paginas a esta tese.
“Terminada a sua filosofia, diz-nos Thomas, seu primeiro biografo, o seu pai julgou vir a proposito proporcionar-lhe uma viagem a Pa
ris, nao sei bem dizer a que tftulo”. Este pai, homem de muitos negocios, era tambem advogado no Parlamento da Bretanha, onde Jouvenet
tinha recentemente decorado o tecto.
Na ausencia de um documento escrito que nos daria uma certeza absoluta, parece legftimo ver o rosto de Poullart des Places no do
jovem padre de Jouvenet.
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