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BATINA BRANCA
Até

1911, o seu zelo devorador exer-

eeu-se

em

favor dos pagãos e cris-

tãos de S. Luís.

Várias pessoas contaram o que foi essa esta-

em terras do SeneTodas exaltam o seu espírito de decisão e

dia do Padre Daniel Brottier
gal.

de organização, a sua actividade, a sua incansável caridade. Alguém que foi seu menino de
coro na igreja e no hospital de S. Luís, o senhor
Sallenave, teve a gentileza de resumir para nós
as suas memórias. Escutemo-lo:
O Padre Brottier! ... O que nele mais impressionava logo, mesmo a uma criança, era o
seu olhar penetrante. Tinha-se a impressão de
que lia os nossos pensamentos. Era, com efeito,
muito difícil mentir-lhe ... A princípio poderia parecer reservado. É que ele estudava as
pessoas antes de lhes dar confiança; quando, porém, essa confiança nascia, que calor o da sua
amizade! Posso garantir que, se eu o amava como

—
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a

um

pai, ele

me

tratava

como

a

um

filho.

Tão

Para a minha primeira comunhão
ofereceu-me um relógio de prata que mandara
vir da Suíça. No entanto, quando era preciso,
sabia ser extremamente severo; assim, um primito meu recebeu dele, certo dia, um correctivo que
nunca mais lhe esqueceu ... O Padre Brottier estava rodeado de um grande grupo de rapazes. Sim,
bem depressa ele soubera reunir à sua volta toda
a juventude, branca, africana, mestiça e até muçulmana. O meu avô oferecera-lhe o rés-do-chão
da sua casa, na Rua Afonso de Neuville, número
12, para que aí instalasse o seu «Círculo católico». O Padre Brottier aí fazia conferências, leituras e organizava representações teatrais. Lembro-me muito bem de ver os actores a maquilharem-se no nosso salão, diante de uma grande fotografia de Leão XIII ... Divertido, infatigável,
o missionário permanecia sempre até cerca da
meia-noite com os «seus rapazes». No dia 14 de
Julho de cada ano, havia sempre esplêndidas
festividades náuticas projectadas por ele. Além
afectuoso!

...

disso, tinha

uma

fanfarra,

chamavam, que

«A Faidherbe», como

ele próprio dirigia.
o Sr. Sallenave mostra uma fotografia em
que se vê o Padre Brottier rodeado de negros,
mestiços e brancos, por entre instrumentos enormes e espaventosos.
Tinha também um grupo coral. Fazia executar motetos gregorianos de cantochão, e era

lhe

E

A BATINA BRANCA

65

belo. Ele próprio tocava órgão maravilhosamente.

E quem o

ouvisse pregar na Quaresma?

Essa
eloquência, essa convicção ardente! ... Para o
escutar até os maçónicos se infiltravam na igreja.
Possuía verdadeiramente todos os dons, mas co...

mo

poderia ele entregar-se às suas preferências?
Não tinha um momento de seu. Ocupava-se do
patronato e até do parque infantil, para onde
levava jogos e imagens. As mães africanas desatavam o pano que lhes segurava o filho às costas;
confiavam-no ao Padre e voltavam a pilar o milho tranquilamente
Ele era, enfim, director das
Filhas de Maria, nas Irmãs de S. José de Cluny.
Ali lhes prodigalizava encorajamentos e conselhos,
na casa de lavores que mandara abrir, interessando-o, em cada uma das suas visitas, os progressos feitos pelas raparigas em costura ou em
bordados.
Ele próprio enxertava as roseiras com desvelo e carinho. Não eram, evidentemente, rosas
vaporosas, rosas finas como as nossas. Muito
grandes, muito rapidamente desabrochadas e
quase sem perfume. Mas, mesmo assim, extasiaram os europeus de Dakar e de S. Luís, que as
procuraram para adornar as mesas dos jantares
de gala e para obséquios sentimentais. Vendo
que as rosas iam, em parte, permitir-lhe manter
as obras, o Padre Brottier pensou nos frutos.
. . .

Interessou-se pelas tangerinas, pelas laranjas e

pelos limões, que ele conseguiu criar enormes,
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devido a que processo. Foi um sucesso,
um grande sucesso de venda! Então, enxertou as
«mangueiras», e as «mangas», por sua vez, toma-

não

sei

ram proporções

insólitas; a «manga - Brottier»
ainda hoje é célebre, como poderá ter notado,
nos mercados senegaleses. O Padre via assim entrar dinheiro ... mas não, contudo, o suficiente:
eram tantas as suas obras! Fez então peditórios
com as «Filhas de Maria» e algumas senhoras
piedosas da cidade. Não se deve esquecer que foi
no Senegal, efectivamente, que o Padre Brottier
começou a forçar a caridade.
Foi nesta altura que ele fundou, com os nomes dos benfeitores, o «Boletim das Obras Paroquiais», como fundaria mais tarde, em Auteuil,
o «Correio dos Órfãos». Foi também nesta época
que, para melhor penetrar a alma indígena, o Padre começou a aprender a língua «ualofa».

Homem

de acção, homem de oração, homem
Assim, ele confiaria um dia ao
Padre Pichon, que no seu tempo de missionário
em S. Luís do Senegal, gostava de pregar algumas partidas aos companheiros. E dava exem-

brincalhão!

...

plos.

à sua chegada ,um
coadjutores disse-lhe, ao entrar na igreja:
Sabe pregar?

No

—

dia

seguinte

dos
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— Mal — responde o Padre Brottier.
— É pena! Vai ter um auditório muito
Quer fazer

um

cul-

pequeno exercício?
Brottier aquiesce. Ante a sua palavra entaramelada e os seus gestos afectados, o coadjutor
meneia a cabeça, e no domingo seguinte mostra
grande ansiedade no momento do sermão. E, dò
alto do púlpito, enquanto arrebata os fiéis, pela
to

...

segurança, pelo arrebatamento, pregando, enfim,

como sabemos que ele pregava, o Padre Brottier
diverte-se como uma criança ao ver o espanto
do coadjutor!
Alguns dias depois, o organista que deveria

acompanhar ao harmónio os cânticos das

«Fi-

lhas de Maria» adoece repentinamente. Desapon-

tamento geral! ... Como remediar o problema?
Posso ajudar
propõe o Padre Brottier.
Como?... V. Rev. a sabe tocar harmónio?
Muito pouco. Aprendi vagamente no Semi-

—
—
—

—

nário. Já veremos.

E, dizendo isto, senta-se diante do instrumento.

Ondas de harmonia. Admiração

geral!

...

Num belo dia chega a S. Luís um irmão da
missão de Nagazobil, orgulhosamente montado
numa bicicleta nova, acabada de chegar de
França.

— Quer que o ensine a montar? — perguntou
ao Padre.
— Gostaria imenso, mas receio incomodá-lo
muito.
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O irmão

esmera-se então em mostrar o funcionamento do pedal e do guiador; o missionário senta-se no selim e o irmão vai empurrando,

em

preocupado

evitar quedas e oscilações;

de

um

repente, vê-o partir, a toda a brida, por

caminho escabroso. O irmão junta as mãos,

morde os

lábios: para este principiante o acidente é inevitável. Passa uma hora, e o Padre
Brottier sem aparecer. Finalmente, ei-lo que sur-

ge por outro carreiro, rindo e de faces afogueadas.

—

Padre
não compreendo
Andei por aí
à sua procura sem conseguir encontrá-lo ... Mas
então, já sabia andar de bicicleta?
Que julga, meu caro? Na tropa fui ciclista
.

.

.

. . .

—

do Comando, no regimento.
Outra brincadeira: a do gato. Ao velho Padre
Tranquilli que se gabava dos seus talentos culinários, perguntou um dia:

— Será capaz de distinguir um guisado
coelho dum guisado de gato?
— Naturalmente — respondeu o outro,

de

indi-

gnado.

Mas

momento deixemos

a palavra ao
Padre Pichon, que recolheu a confidência: «Exactamente nesta época as Irmãs do Hospital tineste

nham um

gato magnífico; o criado da missão
encarregado de o apanhar e de o matar. O
Padre Brottier que era, efectivamente, senhor
de todos os talentos, encarregou-se de o prepafoi
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rar. E, no domingo seguinte, os Padres de São
Luís viram aparecer à mesa um magnífico e
cheiroso prato de coelho guisado: regadinho com
algumas garrafas de vinho branco, donativo de

um

capitão da guarnição, o referido guisado teve
o maior sucesso. Foi o Padre Tranquilli o primeiro a achá-lo tenríssimo, saboroso, bem temperado, preparado por mão de mestre, etc. Terminado o almoço, passou-se ao recreio.
inQue tal o coelho, Padre Tranquilli?
sinua o Padre Brottier.

—
—
— Delicioso, perfeito!
— Obrigado, caro Padre Tranquilli. Mas uma
segunda pergunta: não lhe achou um saborzito
assim — como direi?... — um poucochinho
vagem?
— Absolutamente nada!
— Heterodoxo?
— De maneira nenhuma!
— Esquisito, duvidoso, equívoco? Um sabor,

sel-

como

dizer...

felino?

Enfim, não admite que

esse coelho pudesse ser...

um

gato?...

E, dizendo isto, o Padre Brottier exibe diante dos Padres, divertidos, a pele do malfadado
bichano das Irmãs do Hospital. O Padre Tranquilli zangou-se durante cinco minutos; sentiu
umas reviravoltas no estômago e finalmente concordou que fora lindamente apanhado. E o Padre Brottier confirmava: «Foi uma linda brin-

cadeira!»
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Alegre, pois,
S.

em

do Senegal: Não dizia
«um santo triste é um
como na sua terra natal,

S. Luís

Francisco de Sales que

santo»? Alegre

triste

como em

Orly,

onde as suas «saídas», fizeram

dizer ao Padre Litthard, sub-director dos novi-

«Você faz

o diabo». Candidamente
faceto. E isso, a despeito de um trabalho verdadeiramente extenuante
levantar ao romper
da aurora, deitar depois da meia-noite
e de um
estado de saúde cada vez mais precário. O clima, sobretudo a estação das chuvas, não lhe era
nada favorável. Por vezes, atravessando a cavalo
extensas regiões sob um sol escaldante, chegava
a Sor
coqueiros, hortas, cemitérios, oito mil
almas; na soleira da porta da casa de lavores
ou à porta do jardim das rosas, esperavam-no
as Irmãs, essas tocantes irmãzinhas, rostos pálidos e mais adelgaçados pelo véu encimado pelo
capacete colonial. Elas viam-no, de fontes latej antes, apertando a cabeça.
dizia
Ah
estas enxaquecas, sempre
estas enxaquecas ... Quando eu morrer, hão-de
abrir-me o crânio para ver que coisa me faz
sofrer tanto desde garoto.
Mas logo esquecia a má disposição e a doença, para se ocupar de novo das tarefas do momento; e divertia com uma graça os alunos e as
religiosas. «Tinha sempre pronta a palavra apropriada para nos fazer rir a qualquer propósito,
ços:

rir até

—

—

—

—

declara

—

uma

—

destas Irmãs. E, no entanto, ele
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Deus mimoseou-o com provações e des...
Mas, como todos os que
querem praticar o bem, ele sabia que tudo se

sofria.

gostos profundos

adquire com a generosidade, o sacrifício, o esquecimento de si próprio». Que penas foram essas?
Podemos, talvez imaginá-las; mas que é isso de
«imaginar?» O essencial continua velado. Os seres desaparecem com os seus segredos! E a cruz
que o Padre Brottier então levou secretamente,
debaixo de sorrisos, ninguém saberá que nome
lhe atribuir.

Chega, entretanto, o fim da sua primeira perem África: as consequências duma inso-

manência

em Agosto de 1906, a
França para um longo repouso.
Pensativo, compra pequenas lembranças para
seus pais, para Gastão e Luísa
arcos primitivos, estatuetas de ébano, cabaças adornadas,
recordações de viagens que, colocadas na casa
provinciana, entre um ramo de cardos azuis e
um frasco de compota de maçã, falarão aos sedentários de uma vida que eles não imaginam.
lação incitam os médicos,

exigir o regresso à

—

Seis meses

em

França

...

À

família o Padre

Brottier não diz absolutamente nada do paludis-

mo

abrasador que, por vezes, o abate e o faz

transpirar excessivamente no
diz daquelas borbulhas

leito,

como nada

que tantas e tantas vezes
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lhe salpicam o peito de carmim. Abstém-se de
evocar esse sol escaldante que entra nos olhos,
nas cavidades da nuca, e essa humidade venenosa que, à noite, gela os pulmões. Não descreve
o movimento, o estrondo contínuo da barra, impiedoso, exasperante para os nervos sensíveis.
Não! Nas suas narrações vivem só os jovens,
Brancos e Negros, que ouvem com proveito a
boa nova; as Negritas, cingidas nos seus trajos
de algodão, que aprendem a ser donas de casa
cristãs ... Tudo está bem, tudo corre bem! E,
quando, em Janeiro, embarca de novo para São
Luís, deixa na doce luz de Blois seus pais crédulos e tranquilos ...
Em seis meses, as coisas mudam, e em África
mais do que em qualquer parte: terra dos móveis provisórios e das cores rapidamente extintas, das surpresas, das partidas e chegadas, dos
edifícios que parecem nascer do solo como cogumelos. Ao passar por Dakar, o Padre Brottier
quase não reconhece a cidade: todas essas casas,
essas novas avenidas ontem projectos, hoje realizações, e tudo isso tão rápido, tão rápido! E é,
com uma apreensão que ele não analisa, que vê,
horas depois, aparecer por detrás de uma cortina
de eucaliptos, a estação de S. Luís.
À porta da missão, um novo superior o aguarda. O Padre Jalabert, ao voltar da sua viagem
através do deserto de Ferbo, fora, efectivamente,
nomeado Vigário Geral de Dakar. O Padre Prono,
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substitui, não tardará a cair doente, e morprecisamente no dia em que Monsenhor Kunemann, bispo do Senegal, se perde no mar. É
então o Padre Brottier nomeado superior da

que o
re,

comunidade ... As Irmãs já não estão em Sor:
foram instalar-se nos arredores de N'Dar Tu te.
E o jardim que cercava a capela com uma faixa
de perfume, fora vendido.
Elevada à categoria de capital da nova colónia da Mauritânia, a própria cidade de S. Luís
se transforma. Gouraud surge aureolado de heroísmo. Aos Mouros que haviam afirmado: «Jamais
os Franceses entrarão no Adrar» respondera ele,
lançando-se, à cabeça de quinhentos Senegaleses,
sobre Amatil, sobre Hamdum e, finalmente, sobre
Atar, a cidade santa: «Páginas romanas, escreve
Psichari, dignas de César». Uma onda de coragem
paira sobre a cidade... O vencedor era bem conhecido na missão, que visitara em cada uma das suas
paragens em S. Luís. Não escrevera ele, no seu
Diário, pouco depois da chacina do destacamento de Jorge Mangin: «Eu ia muitas vezes à Missão dos Padres do Espírito Santo. Após uma
oração na capela, conversávamos no pequeno
jardim, ao cair da noite. Um dia, nesse período
em que estávamos manietados pelas ordens, como
lhes dissesse que o homem mais independente
talvez um jovem Mouro, que
um bom camelo, um saco de tâmaras, uma

do mundo era
tivesse

pele de cabra,

uma

carabina e cartuchos rouba-
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dos aos Franceses, um deles citou-me a oração
plenamente a propósito:
Senhor, livrai-me das ciladas da noite e do demónio do meio
dia...
Estava lá também o Padre Brottier.» Os
dois homens conheciam-se, portanto. Mas os
seus laços de amizade viriam a estreitar-se depois de Akar, uma amizade que não deminuiria
jamais. Será o general Gouraud quem, vinte e
cinco anos mais tarde, colocará na batina do missionário a cruz de Oficial da Legião de Honra.
Entretanto, o Padre Brottier prosseguia a sua

—

cristã,

—

tarefa:

círculo

católico,

fanfarra,

patronatos.

Faz cantar a missa de Santa Cecília, para a primeira comunhão; organiza as procissões da festa
do Corpo de Deus, prega o retiro aos seus jovens. Também se faz jornalista, dirigindo o
«Eco de S. Luís», e esquece, no ardor das suas
múltiplas actividades, o seu precário estado de
saúde; ele não deve estar doente! Não tem o direito de parar por mesquinhas razões de cansaço físico. E aqui se situa uma anedota que ilustra a
sua recusa a «deixar-se levar», ao mesmo tempo
que uma delicadeza de sentimentos pouco vulgar. Monsenhor Jalabert (o pastor dos desertos
acabava de ser nomeado bispo titular de Telepte)
estava de passagem por S. Luís, uma noite em
que o Padre Brottier foi projectado da sua viatura; chovia, o pavimento estava escorregadio,
o cavalo cairá. O missonário ferira-se gravemente
na cabeça; uma religiosa estivera mais de uma
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hora a limpar as feridas dos fragmentos de pedra
Mas ninguém foi capaz de o convencer a deitar-se, e, escondendo as ligaduras com
um boné, apareceu assim na sala de jantar, saudado pelos risos e zombarias dos outros, que
ignoravam o acidente. Estava a ponto de desfalecer, mas foi com a sua habitual boa disposição
que conversou com Monsenhor Jalabert, o qual
nunca teria sabido do que se passara, se no dia
seguinte a Irmã enfermeira não viesse, preocupada, perguntar pelo estado do Padre Brottier.
Mas
pergunta então o bispo ao Padre
porque não me disse nada ontem à noite?
Para quê? Isto não foi nada; um pequeno
acidente. E, como eu conheço bem a sua sensibilidade, Monsenhor, estou certo de que, se soubesse que eu estava ferido, ficaria muito preocupado ...
Mas soou a hora do regresso definitivo. Os
médicos foram inflexíveis. O Padre Brottier não
voltaria a ver essa África, à qual tantos anos
e de terra.

—
—

—

—

estivera ligado.

No

barco que o reconduzia a França, podeque a Madre Javouhey escrevia de Caiena: «Oh! Querida cidade de
S. Luís, a quem eu quereria consagrar a vida, e
em cuja salvação penso constantemente!»
ria ele repetir as palavras

