VI

A

CATEDRAL MONUMENTO
-

Em

1911, o

Padre Brottier é encar-

regado por Monsenhor Jalabert de
organizar a obra da Catedral-Monumento (Le Souvenir Africain). Ele
entrega-se totalmente a esta obra
apostólica.

Monsenhor

Jalabert, de passagem por Paris,
ao Padre Brottier, que acaba de regressar de Lérins e se encontra na casa dos Padres

dirige-se

do Espírito Santo, na Rua Lhomond.
V. Rev. a tem a nostalgia das nossas regiões
longínquas, disse-lhe ele, e eu compreendo-o perfeitamente. Há céus, há atmosferas carregadas
de um misterioso encanto que se não podem
esquecer. V. Rev. a escreveu-me que desejava continuar a trabalhar pela África. Pois bem: isso
é possível, e aqui mesmo, em Paris. Quer ocupar-se da obra da Catedral-Monumento?
Monsenhor Jalabert explicara a sua ideia. No
decurso das suas viagens descobrira, por mais de
uma vez, sob arbustos floridos ou no côncavo das

—

ESTE PADRE TINHA DUAS ALMAS

86

túmulos de Europeus, sem cruz, sem
nome, abandonados aos escorpiões e aos vendavais de areia. Evidentemente, não era coisa particular dos desertos; aqui e além, em toda a
África Negra, jaziam mortos esquecidos. Alguns
repousavam sob um montículo, devorado pelos
rícinos, os crotões e ananazes silvestres; outros,
sob uma lage, quebrada e desagregada pela queda constante das nozes de coco, pela secura dos
ventos (o «harmatão» ...) e a humidade da inverdunas,

nia; outros, finalmente, desconhecidos, fulmina-

dos por uma bala ou pela febre amarela, tinhamtransformado em pó, não se sabia onde, sob
os altos capins das savanas ou no mais secreto
das florestas ...
Em Dakar, Monsenhor Jalabert pensara nisso longamente. Viera-lhe então naturalmente a
ideia de construir uma igreja (não; uma catedral) à memória dos pioneiros da epopeia africana, de todos aqueles que tinham combatido,
militar ou espiritualmente, por uma Pátria
maior, soldados, exploradores, religiosas, missionários, professores, administradores, médicos.
Para esse efeito, encontrara-se já com o Governador, o Sr. Merlaud-Ponty, do qual recebera caloroso apoio:
Monsenhor, precisamos certamente de uma
catedral, mas uma catedral-monumento, edificada por todos os que foram amigos, admiradores
dessa legião de esquecidos. Nesse Panteão afri-

-se

—
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cano,

mandará gravar, em mármore
nomes desses heróis!
Que lhe parece, caro Padre?

pre, os

—

Mons.

Jalabert.

e para sem-

— continuou
— É uma tarefa de envergadura,

a que lhe confio: V. Rev. a conhece a palavra da
Escritura: É uma grande obra elevar um templo
ao Senhor. Não será, certamente, empresa fácil.

Eu não
cese,

poderei ajudá-lo por muito tempo: a Dio-

no Senegal, está à minha espera; tenho que

regressar brevemente. Será V. Rev. a

quem

terá

que dar todas as passadas, inumeráveis passadas, buscar dinheiro, muitíssimo dinheiro.

A mão

de obra ali é mais dispendiosa do que se diz e
as despesas de transporte serão consideráveis.
Dinheiro! O Padre Brottier sorri. Está tão
certo de o encontrar
Durante toda a sua vida
ele será «o homem que faz aparecer o dinheiro»
e até mesmo depois da sua morte. Este milagre,
ele o anunciará ao seu amigo, o barão de Brichambault, dizendo, a propósito dos seus Órfãos:
«Depois da minha morte, não procederei como
Santa Teresinha do Menino Jesus: não será uma
chuva de rosas que farei cair sobre a terra, mas
uma chuva de notas de banco!»
Inegável chefe de empresa, «inaudito gerente
dos negócios do Mestre»
segundo a palavra
de Huysmans referida a D. Bosco, o Padre Brottier será sem dúvida, um dia, o patrono oficial
dos chefes de empresa e dos homens de negócios, aquele que todos hão-de invocar em prazos
.

.

.

—

.
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de «vencimento» duvidosos e
netárias aflitivas

em

situações

mo-

...

Mas voltemos à Catedral-Monumento. Logo
no dia seguinte ao da conversa com Monsenhor
Jalabert, começam as suas diligências. Primeiro,
é necessário visitar os párocos de todas as fre-

guesias;

do

alto

do púlpito, aos domingos,

eles

revelarão o magnífico projecto e lançarão

os
primeiros apelos à caridade. Em seguida, tratar-se-á de congregar todos os Franceses que tenham
alguma razão de sentimento para se interessarem pela África: famílias que lá tenham perdido

um

ente querido, pais cujo filho esteja expa-

triado. Finalmente, interessar jornalistas e escritores: graças a eles, milhares de leitores virão
a saber o que é a «Catedral-Monumento».
Ah! A imprensa, dizia o Padre Brottier, é
uma das grandes alavancas de comando deste

—

mundo! Saibamos

E

usá-la!

ele ia saber usá-la

muito

bem

.

.

Aqui, mais uma vez, o seu senso diplomático,
o seu tacto, a sua simpatia, enfim, operou maravilhas.

uma

que fez, juntamente com Monsenhor Jalabert, ao gentil Henry
Bordeaux, o qual nos diz:
Recordo a cena perfeitamente. Esse bispo
frágil e majestoso ao mesmo tempo, a quem
acompanhava, como um Anjo da Guarda, um
Padre do ombros robustos e de uma vitalidade
Julguemo-lo por

—

visita
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transbordante ... O Padre Brottier causou-me
impressão inesquecível. Aquele perfil recto,
aquela voz sauve, em tão estranho contraste com
a estatura viril, e, sobretudo, aquele olhar! Sabe?
Uns olhos que viam «para além» ... Fazia lembrar um santo, um santo vigoroso e activo ... E,
enquanto me expunha o seu objectivo em termos
claros e precisos, veio-me a propósito, à memória a palavra de Mangin, ao tomar o sector de
Verdun, que, tendo-se-lhe perguntado: «Que vai
fazer? ...», respondeu energicamente: «Atacar!»
A força que nele se sentia! A tal ponto que os
seus interlocutores se sentiam, depois de falar
com ele, revigorados, com a impressão
como
dizer?
de que lhes tinham carregado de novo
as baterias ... E aquela caridade que emanava
dele! Irradiante; sim, ele era irradiante de caridade. Ele despertava o amor; ele, que estava aci-

uma

—

ma

—

,

do amor, seduzia.»

tal modo «seduzido», Henry Bordeaux não
poderia deixar de oferecer o seu concurso com
entusiasmo. Será ele quem no «Echo de Paris»
escreverá o primeiro artigo relativo à «Catedral-Monumento». Exemplo logo seguido por alguns
académicos, como Maurice Barres, René Bazin,
Étienne Lamy, Jules Lemaitre. Estes tinham aceitado fazer parte do «Comité de Honra e Propaganda», que, sob a presidência da duquesa
de Uzès, reunira outros nomes ilustres, desde
o general Dodds a Victor Gaboriaud, desde a du-

De
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quesa de Chartres ao almirante Gueydon, de Monsenhor Augouard ao príncipe de Aremberg. Tendo
Monsenhor Jalabert regressado ao Senegal, o Padre Brottier continuou a luta, só e fogosamente.
Nenhuma dificuldade o domina, nada o faz parar.
Sente-se ajudado por forças superiores. E ao pensamento nos vem a oração de Filipe Augusto, na
manhã de Bouvines. «Caminhai à frente, Senhor,
que eu irei atrás de vós, atrás de vós por toda a
parte!». Ele multiplica as visitas, exige artigos,

organiza conferências; lança o Boletim da Cate-

dral-Monumento; prepara cerimónias religiosas
importantes. Enquanto Francisco Veuillot, Alberto de Mun, o Dr. Anfreville de la Salle, Henrique
Lavedan, escrevem ou dizem a grandeza da obra
que vai nascer, Mons. Le Roy, Mons. Lenfant e
Mons. Touchet, nos púlpitos de Notre Dame, da
igreja da Madalena e outras, lançam palavras que
desencadeiam sobre Paris um calafrio de heroísmo. «A África é um ossário imenso, um ossário
fraternal de exploradores, de soldados, de missionários», clama o bispo de Orleães. «Sim! É
tempo de construir uma catedral, é tempo de erguer nas altas torres a cruz envolta na bandeira
tricolor!» E o bispo de Digne: «A Igreja de Dakar
será viva e eloquente, de modo a fazer estremecer
todos os corações com o seu longo martirológio gravado nos muros a letras de ouro.» E ainda
o Padre Berthet: «Não terão direito a um monu-
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mento digno

deles os que nos
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deram a França

africana?»

Assim, solicitada pela imprensa, convidada
para conferências, atraída a festas de caridade, em
que se vendiam batuques e estranhas figurinhas
de cobre, estimulada ao domingo por apelos religiosos, a França recordava uma epopeia rica de
dedicação e sacrifícios, via reviver à sua frente
figuras de lenda, mais apaixonantes que todos os
heróis de romance. Nos lares, à noite, em volta da
mesa, crepitavam, à mistura, nomes prestigiosos
de exploradores e guerreiros. Eram Binger, no
anel do Niger, que chegou ao Grande-Bassam,
após dois anos de aventuras; Gallieni, que combateu as hordas de Mahmadu Lamine; Archinard,
que saindo de Kayes, foi tomar Segu com seis canhões; Borgnis-Desbordes e os seus quinhentos
homens, que venceram em Uyako e lançaram a primeira pedra de Bamako. Eram Marchand, que chegou a Fachoda pelo Nilo Branco; Dodds que, no
Dahomé, capturou o cruel Behanzin; Joffre, que
bateu os Tuaregues e entrou em Tornbuctu; Mangin, ferido no assalto a Diena. Citavam-se nomes
desconhecidos de humildes soldados, heróis tam
bém, devotados ao seu chefe de alma e coração:
assim, os sargentos Samba Sall e Culibaly, o cabo
Kubi Keita. Remontava-se mesmo a tempos anteriores: falava-se dos Padres Glicourt e Bertaut, os primeiros que a Congregação do Espírito Santo enviou à África e que tendo nau-
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na costa senegalesa, foram vendidos
dos primeiros Padres Brancos
como
mandados para o deserto por Monsenhor Lavigerie, e que os Tuaregues decapitaram. E, fechando o círculo, remomorava-se o herói moderno,
Monsenhor Augouard, que evangelizou o Ubanfragado

escravos;

gui selvagem e declarara tranquilamente a Stan-

que se admirava de o ver, sem armas nem
nos arrabaldes de Djué: «Ora ... se há
um Deus para os bêbedos, como se diz, também deve haver um para os missionários!»
A tenacidade do Padre Brottier tinha já conseguido um prodígio: desde Ménilmontant a Passy, de Brest a Nice, todos voltavam a aprender
ley,

escolta,

com

verdadeira paixão a história das colónias
À saída da escola, as crianças liam,

francesas.

enlevadas,
Caillé, filho

a

em imagens de Renato
condenado a trabalhos for-

história

de

um

çados, falecido na prisão e que, disfarçado de

chegou a Tombuctu, depois de mil perigos e aventuras.

egípcio,

À

vitória sentimental não tardaria a seguiro êxito material. Eis o Padre Brottier de posse
de vinte mil francos, os primeiros vinte mil francos ... Satisfeito, chega à Casa Mãe dos Padres

-se

do Espírito Santo, na Rua Lhomond; pousa as
notas sobre a mesa:
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— Para
nada mal, não é verdade? E
um bom começo é já meio êxito
— Bravo! — exclamam os confrades. Monseestreia,

...

nhor Jalabert

vai,

certamente, ficar muito con-

tente. V. Rev. a vai evidentemente, enviar já este

dinheiro para Dakar?

— De

modo nenhum, protesta o Padre BrotEsta pobre quantia para tão grande catedral? Para enviar a Monsenhor, espero até haver
atingido uma cifra digna da Catedral-Monumentier.

não conta!
Todos se espantam:
E para que servirão então esses vinte mil

to. Isto

—

francos?

E

o Padre Brottier, como se fosse a coisa
mais natural do mundo:
Bem! ... Para a publicidade.
Assombro em todos os rostos, reprovação

—

Vinte mil francos atirados pela janela fora! Publicidade para coisas de religião!
renitente.

Nunca

E

tal se vira,

os Padres

em

1913

...

começam então a

seguir

com

inquietação as diligências do director da Obra,

o qual, imperturbável, encomenda aos tipógrafos prospectos, circulares, cartazes.

— Ele vê tudo em grande, demasiado grande,

murmuram. É

zeloso,

sem dúvida, mas temerário!

Temerário! ... Assim fora também considerado D. Bosco, o empreendedor optimista, que,
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«quando tinha

um

tostão,

se

empenhava por

dois».

E

é

com um método semelhante que o Padre

Brottier atrairá

em

vinte e cinco anos

—

ser-lhe-

-ão necessários vinte e cinco anos para fazer nas-

cer a catedral de Dakar

—

duzentos mil benfeitores e reunirá mais de sete milhões.
No seu pequeno rez-do-chão da Rua Grenelie
«Sede da Catedral-Monumento», diz uma placa
recebe muitos visitantes. Fez apelo aos ricos
e aos pobres: ricos e pobres trazem a sua

—
—

oferta.

Vêm

duques e jardineiros, industriais e

Entregam ao Padre Brottier o produto de peditórios feitos nas escolas ou no decurso de um almoço de casamento. Moedas e sobrescritos com dinheiro amontoam-se sobre a mesa
de trabalho do missionário. Por vezes, é uma

pedreiros.

idosa quem entra, portadora de uma lança
de guereiro, um pouco ferrugenta:
Meu sobrinho enviou-me isto de África, há
algum tempo. Morreu por lá com as febres, o
pobrezinho. Este objecto pode ser útil a V. Rev. a ?
Evidentemente, minha senhora; essa lança
figurará em bom lugar, nas vitrinas da próxima
exposição de arte africana!
Por vezes, é uma jovem, rosto cor de amêndoa, enfiada num casaco de peles, que tira do

dama

—
—

dedo

um

anel:

— Aceite

de Dakar

...

esta pérola, Padre, para a catedral
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E

o Padre Brottier, sorrindo, cita a esta visibem vestida e perfumada, as palavras de
S. Jerónimo, a propósito de Santa Paula: Ela
depositou o dinheiro naquelas pedras vivas de
tante,

que S. João diz no seu Apocalipse que compõem
a cidade do Grande Rei, pedras que um dia se
encontrarão mudadas, diz a Escritura, em outras
tantas safiras, esmeraldas, rubis e outras

de alto preço.
Certa manhã, apresenta-se-lhe

um

gemas

velho, tra-

jo coçado, chapéu esverdeado pelo uso; debaixo

do braço,
velhos.

um volume

Com

mal embrulhado

em

jornais

precaução, abre o embrulho. Esca-

pam-se maços de notas ... Era o donativo mais
generoso, de há semanas atrás.
Assim passam os dias. E, enquanto algumas
vendedeiras voluntárias oferecem, à porta das
igrejas, «a flor de malva da Catedrai-Monumento», enquanto de família em família se vai
passando o «cartão do alfinete» (cada picadela
simboliza uma enxadada), continuam a afluir
cartas à Rua Grenelle. Trazem o carimbo do Pas-de-Calais e do Mosa, do Daomé e do Canadá e
vêm assinadas por mulheres, que na África perderam o pai, o marido ou algum filho, e oferecem
o seu óbulo. A todas responde, o Padre Brottier;
assim fará, mais tarde, quando tomar a seu cargo a obra dos Órfãos de Auteuil. E explicará
um dia ao Padre Pichon: «Foi Monsenhor Augouard quem me ensinou o valor que podem ter
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o tinteiro e a caneta. Quando ele soube que eu
estava encarregado de recolher as subscrições
para a Catedral de Dakar, deu-me um conselho
que eu zelosamente guardei: «Se quer prender
os seus benfeitores, subscritores e amigos, agradeça-lhes imediatamente os donativos, ainda
que num simples postal!» E eu escrevia ... Cheguei a escrever trinta, cinquenta, cem cartas por
dia; às vezes duzentas. Respondi a todas as pessoas que me escreveram, a todas, sem uma única
excepção. Recebia a oferta de um selo de dez
tostões? Dele me servia para a resposta com os
respectivos agradecimentos. Bem vê: não há nada como a carta pessoal, que vai ao encontro do
correspondente e lhe expõe, no silêncio do gabinete, as razões que temos para o interessar na
nossa Obra. Esta forma de agir deu-me sempre
perfeito resultado. Considero-a a mais perfeita
de todas.»
De entre as inúmeras missivas que chegavam
ao gabinete da «Catedral-Monumento» e que exigiam ao Padre Brottier tão intenso trabalho epistolar, citemos uma. É assinada por Ernesto Psichari, datada de 1912
antes, portanto, da sua
conversão
e dirigida a Monsenhor Jalabert:

—

—

... Não sei qual o número de muçulmanos que
o venerável Padre de Foucauld converteu no
Saara Setentrional. Mas estou certo de que ele
fez mais para estabelecer o nosso domínio nessa
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do que todos os administradores civis e
um belo sonho que todos os oficiais do Saara tivessem alma de missionários.
Mas nós só faremos uma verdadeira política
francesa no dia em que, respeitando as tradições
dos nossos Berberes, guardarmos fervorosamente as nossas; no dia, enfim, em que os muçulmanos virem em S. Luís e Dakar, quando aí
terra

militares. Seria

forem, a beleza dos nossos templos e o número
Henry Bordeaux indide fiéis que aí se dirijam
gna-se, e com razão, de que S. Luís tenha a sua
.

mesquita

e

os crentes

bém

—e

.

.

Dakar não tenha a sua
é,

sem

isso é o

catedral.

Para

uma pena, mas é tamque mais me preocupa sob o

dúvida,

—

ponto de vista da nossa política indígena
um
verdadeiro desprestígio para a nossa raça. Passando ultimamente por Port-Êtienne, mostrei a
um moiro as belas instalações que aí temos.
«Vês, disse-lhe eu, os Moiros são loucos em resistir a um povo tão poderoso como o Francês!»
Ficou calado um instante e depois respondeu-me
com esta frase inaudita: «Sim! Vós tendes o reino da Terra, mas nós temos o Reino do Céu!»
Eis uma ideia que os moiros não deviam ter, e
Em acto
fomos em parte nós quem lha demos
de reparação, enviemos as nossas ofertas, modestas, sim, mas fervorosas, para a futura catedral
...

...

...

Uma

segunda carta de Psichari, posterior ao
com mais calor «a querida

seu baptismo, evoca
7
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catedral,

dominando com sua mole branca

esta

terra de África e atraindo sobre ela as bênçãos e

a protecção de que tanto necessita..»
centa:

E

acres-

«Que belo dia esse em que, do barco que

conduz ao desterro, lhe avistemos a flecha

vito-

riosa!»

Mas a

catedral de

Dakar não será encimada

pela flecha que o autor da «Viagem do Centu-

no planalto, precisamente no lugar onde anteriormente fora o cemitério de Dakar, terá a forma de uma cruz grega,
rião» desejava. Construída

uma

grande cúpula; as suas torevocarão
res e terraços
a arte niceriana, que,
transmitida pelo Egipto, apareceu em Tombuctu
centrada sobre

e

em

Djèné, por volta do século XIV.

Em Abril

de 1914, já os planos estão traçados.
um concurso de arO
quitectos e é Wulfleff quem vê preferida a sua
maquete. Começa-se a pensar naquilo que todos
então julgam prodígio e que, no entanto, um dia
será realidade: no interior das paredes do coro,
serão gravados os nomes dos missionários mortos pela África. Haverá a capela dos soldados de
Faidherbe e a dos Administrativos. Inscrever-se-ão ainda centenas e centenas de nomes, em
«letras de mármore», como desejara Merlaud-Porty, nas capelas do Tchad, do Sudão, de Madagáscar, de Marrocos ...
Eugénio Leblanc, o futuro construtor, vem

Padre Brottier organizou
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num

dia de Julho de 1914,

tar o Padre Brottier:

com o
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arquitecto, visi-

as centenas de milhares

de francos recolhidos vão permitir, esperam eles,
começar em breve os trabalhos das fundações.
Todos se atarefam, todos se regozijam.
Mas, no dia 2 de Agosto, ressoa por toda a
França o sinal de guerra.

