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OS  PRIMEIROS  PASSOS  DO  ROMANTISMO 
O  TOUCADOR, DE  GARRETT

	Estamos em 1822, uma data-chave na modernidade literária portuguesa. Entre Fevereiro e Março sai O Toucador, " Periódico sem política dedicado às Senhoras portuguesas ", dirigido por  Garrett que tem  como colaborador Luís Francisco Midosi. Sete números que serão reunidos em volume, com uma segunda edição em 1957, com um Prefácio de Fernando de Castro Pires de Lima.
	Recuemos um pouco, 23 anos, a 4 de Fevereiro de 1799. Na actual Rua de Barbosa de Castro, nº 37, nasce João Baptista da Silva Leitão. Casa que abandonará algum tempo depois para ir habitar a quinta do Castelo, em Vila Nova de Gaia, onde ouvirá, da criada Brígida, romances populares e xácaras, de bruxas e lendas mouras que aparecerão em D. Branca em 1826. Em Coimbra (1816-1821), estudante e revolucionário liberal, adoptará os nomes de Almeida, de sua mãe, e de Garrett, de seu pai: João baptista da Silva Leitão de Almeida Garrett.
	O dandy, criador de modas , amante do luxo, das jóias, dos perfumes, da cortesia cavalheiresca medieval, explicar-se-á, possivelmente, pelas suas origens. O pai, António Bernardo da Silva Garrett, surge em Espanha, de uma família irlandesa, católica, emigrada por motivos religiosos. Vem para Portugal no séquito da rainha D. Maria Ana Vitória, mulher do rei D. José. Fidalgo cavaleiro da casa real, tornou-se selador-mor da alfândega do Porto, onde casa com D. Ana Augusta de Almeida Leitão, filha de um negociante rico e deputado dos vinhos do Alto-Douro.
	O erudito fica a dever a sua formação clássica a um tio paterno, D. Frei Alexandre da Sagrada Família, da ilha Terceira, para onde Garrett emigra com os pais em 1809, com a tomada do Porto pelos franceses. Essa formação clássica facilitará a sua adesão ao neoclassicismo arcádico que marcará as suas primeiras obras. Retrato de Vénus, escrita com 16 anos, será a sua primeira obra impressa (1821). Obra que o levará a tribunal pela sua carga erótica. O Romantismo virá com a sua participação nos movimentos liberais, com o seu contacto com a Europa (exílios em Inglaterra e França), com as leituras dos românticos ingleses, franceses e alemães.
	O " cavalier servant " , como se designa num dos artigos de O Toucador, cedo começará as suas aventuras que terminarão, apenas, com a morte que o surpreende aos 55 anos sob as chamas da sua maior e última paixão. Em 1813, dedica umas Odes Anacreônticas a uma menina de Angra. Em 1819, numa visita ao Porto, enamora-se de uma prima. Ainda na juventude, regista uns amores com jovens inglesas. Em 1821, conhece Luísa Cândida Midosi, de origem italiana, ainda com 13 anos, com quem casa 11 meses depois, de quem se vem a separar por infidelidade em Bruxelas. Em 1837, conhece Adelaide Deville Pastor, de origem francesa, que morre com 20 anos, deixando-lhe a sua filha Maria Adelaide que, segundo Garrett, foi a razão por que aceitou o título de Visconde, como reparação, talvez, da sua condição de ilegítima. Também se enamora de uma Maria Krus de Azevedo. Mas a sua paixão mais forte, mais sensual, surge em 1845 com uma senhora de origem espanhola, Rosa Montufar, casada com um oficial que se torna barão de Nossa Senhora da Luz em 1847, e que fica indiferente aos amores de sua mulher com o escritor. A baronesa acompanha Garrett até ao fim e, pouco depois da sua morte, obtém o título de Viscondessa da Luz. Trezentas cartas, que Garrett lhe deixou, testemunham essa paixão, chama da sua melhor obra lírica, Folhas Caídas, onde o poeta chega mais fundo na sensibilidade romântica. A propósito, José-Augusto França cita Herculano: " Era preciso perdoar-lhe, dizia Herculano ao folhear as páginas das Folhas Caídas. Como Madalena, ou D. Madalena, ele tinha amado de mais.". Esta labareda afectiva não nos permite concluir que Garrett era leviano, ou um D. Juan. O estudioso, o escritor, o soldado, o exilado, o prisioneiro, o revolucionário, o jornalista, o pedagogo, sempre sem parança, vivendo cada situação com toda a sua alma, não tem tempo que lhe permita traçar-se no perfil de um D. Juan " femeeiro banal sem latitude espiritual ", como se pode inferir de alguns estereótipos precipitados sobre Garrett. Segundo Urbano Tavares Rodrigues, autor da citação precedente, " O D. Juan autêntico repugna à sensibilidade portuguesa.". Falando de Garrett, porém, não exclui a leviandade, com o epíteto de " catavento ": " E depois essoutro donjuanismo ao mesmo tempo repeso e satisfeito (nesse mesmo remorso e nessa mesma vaidade tão lusitano), do galante Garrett, a sua psicologia de dandy e catavento vazada no seu 'repartido' Carlos (...). ". Mas Urbano Tavares Rodrigues não faz uma análise sócio-psicológica dos amores de Garrett, baseia-se apenas num detalhe literário, do Carlos com as três irmãs inglesas, nas Viagens na Minha Terra.
	Estamos em 1822. Insistimos na data. Pela sua importância para uma cronologia literária portuguesa, face à análise que vamos fazer de O Toucador que, segundo Fernando de Castro Pires de Lima, é " o primeiro jornal do género que se publicou em Portugal ". Certo, considerando apenas o seu conteúdo específico, dado que, em 1807, em Lisboa, se publicou o Correio da Moda. Na mesma linha da imprensa feminina, sairá o Correio das Damas, redigido por Camilo, a Moda Ilustrada (1875-1876), A Moda (1888), a  Colecção de trajes que se usam em todas as nações do mundo (1909), Moda e Bordados (1921), Eva, Donas de Casa, Crónica Feminina, Maria, e, actualmente, a proliferação de revistas femininas que enchem de cor os escaparates dos quiosques.
	Estamos em 1822. A impressão a cores só se verificará em 1864, em Londres. Os ardinas, também em 1864, serão introduzidos pelo Diário de Notícias. As vendas eram efectuadas por assinatura e, publicamente, pelos " cegos papelistas " da irmandade de S. Jorge. A máquina compõe apenas 800 a 1000 caracteres por hora que passarão a 10.000 em 1888, e a 5 milhões em 1954. A primeira máquina de fazer papel pelo sistema Fourdrinier é recente, 1804. E o primeiro prelo a vapor é de 1810, em substituição do manual, mas que só em 1820 aparece em quase toda a Europa. A generalidade das publicações era em "folhas volantes", as gazetas, de gazetta, nome da moeda que correspondia ao seu preço em Itália . Geralmente de venda reduzida, um milhar aproximadamente, ainda que, segundo estimativas, cada exemplar, em Portugal, fosse lido por 15 a 20 pessoas, muito aquém das 70 a 80 em Inglaterra. A primeira lei da liberdade de imprensa aparece em 1820, mas será a Constituição de 1822 que a garantirá: " A livre comunicação do pensamento é um dos mais preciosos direitos do homem." . E só em 1846, Garrett e José Estevão promovem um encontro de homens de letras e jornalistas, no Conservatório Real de Lisboa, de onde sai a Liga ou Associação dos melhoramentos da Imprensa.
	A ideia de um jornal dedicado às Senhoras terá surgido em 1821, a 29 de Setembro, no teatro do Bairro Alto. Estreia da tragédia Catão, de Garrett, que escolheu para si o papel de Bruto. Luís Francisco Midosi chama a atenção de Garrett para sua prima, Luísa  Cândida Midosi, com 14 anos incompletos, sentada num camarote. Um coup de foudre que terminará em casamento no ano seguinte. Este deslumbramento estará na origem de O Toucador. O título terá sido sugerido por uma dama a Luís Francisco Midosi. Esta veia jornalística será cultivada com persistência e com todos os seus dotes, exercício (relação directa com o público) que muito contribuirá para a renovação da linguagem literária. Em 1827 publicará O Cronista, depois O Chaveco Liberal, tendo como colaborador José Ferreira Borges. Em 1831, sob a direcção do Duque de Palmela, redige O Precursor. Em 1837, o Entreacto. Em 1851, funda o jornal Regeneração. Para além da sua colaboração em outros periódicos. O dandy não tem mãos a medir. Preocupado, desde a juventude, com mudanças nas letras, na política, na sociedade, nos costumes. A mudança da mentalidade portuguesa, de que falará Herculano, encontra em Garrett uma prática na acção e na escrita. Para nós, a grande paixão de Garrett está na reforma do país, na sua actualização, tendo como referência a vanguarda da Europa, sem desfocar a índole e a tradição portuguesas.
	O Visconde foi preso, foi exilado, foi perseguido, passou dificuldades económicas. Sempre na oposição ao absolutismo. E, muitas vezes, contra as derrapagens dos liberais, que se acomodavam. Setembro de 1851 trar-lhe-á, mais uma vez, a esperança. Fim do Cabralismo (de Costa Cabral) e da "Lei das Rolhas". Passos Manuel convida Garrett para se encarregar do teatro nacional. E assim surge a Fundação do Teatro Nacional (hoje D. Maria), o Conservatório Nacional e a criação de um repertório de peças de teatro. É neste período que surge o título de Visconde e Par do Reino.
	Ataca-se Garrett, ou, no mínimo, esboçam-se sorrisos sarcásticos, por atacar os barões e posteriormente receber o título de Visconde. Vemos o problema de outra maneira. Em plena monarquia, os títulos eram normais. Garrett, quando ataca os barões, não ataca os títulos, mas a sua classe sócio-económica. Diz ele dos barões, nas Viagens na Minha Terra: " (...)  O barão é, em quase todos os pontos, o Sancho Pança da sociedade nova. (...) O barão mordeu no frade, devorou-o ... e escouceou-nos a nós depois. (...) Como havemos nós agora de matar o barão? (...) e evitar assim os barões, que é muito mais daninho bicho e mais roedor.  (...) Se exceptuarmos o débil clamor da imprensa liberal já meio esganada da polícia, não se ouve no vasto silêncio deste ermo senão a voz dos barões gritando contos de reis. / Dez contos de reis por um eleitor! / Mais duzentos contos pelo tabaco! / Três mil contos para a conversão de um anfiguri! / Cinco mil contos para as estradas dos aeronautas! / Seis mil contos para isto, dez mil contos para aquilo! / Não tardam a contar por centenas de milhares. / Contar a eles não lhes custa nada. / A quem custa é a quem paga por todos estes balões de papel - a terra e a indústria...".
	O pedagogo, que foi Garrett, manifesta-se na política, no jornalismo, na literatura. Conduzir o povo (no seu atraso, uma criança), alterar a sua mentalidade e os seus hábitos, gera a energia da sua existência. Não há desenvolvimento sem liberdade, e é militante na acção e no ideário. As suas melhores obras literárias, Frei Luís de Sousa e Viagens na Minha Terra, têm como motivação mais profunda a intervenção social: " E no entanto este homem, de uma natureza tão complexa, amou sinceramente o Povo, defendendo os seus legítimos direitos, estudando a sua arte, os seus costumes, as suas tradições, de uma forma tão elevada e numa tão completa comunhão, que nunca houve em Portugal quem tão verdadeiramente o amasse e o compreendesse." (Fernando Castro Pires de Lima). O jornalismo é a sua arma de contestação e de formação. É nesta linha da formação que é necessário encarar  O Toucador, sem negar a sua admiração pelo belo-sexo, expressão que emprega umas três dezenas de vezes neste periódico, seguida de belas. Sem que sexo, no seu sentido carnal, se sobreponha à sua sensibilidade estética, que passa pelo seu horror à fealdade: " Amante da Beleza, que sobrepunha a tudo, sacrificando à divindade como um grego antigo, tinha um horror visceral a toda a fealdade, mesmo às de palavras e atitudes." (F.C.P.L.). Garrett, de temperamento irrequieto, vivo, profundamente emotivo, tudo vivia com grande intensidade, sem qualquer espaço para uma simulação, uma estratégia, um oportunismo. Era demasiadamente verdadeiro, um carácter, uma personalidade rica e complexa. Até ao fim. Dele dirá Ramalho Ortigão que foi jovem até à morte.
	" Às Senhoras Portuguesas ", " Sexo amável e encantador ", se dirige Garrett em O Toucador. Para que se actualizem  nas suas modas e nos seus hábitos sociais. Para que estejam ao nível da vanguarda da Europa, sacudindo o seu atraso. Numa toada dialogada, em que a mulher oscila entre a sensualidade e a idealização " (...) sendo de utilidade e instrução para o belo sexo, e à sua glória dedicadas, são por isso as primeiras entre as coisas humanas, se é que de divinas não participem muito.". Diz o bravo do Mindelo, que delas se considera vassalo, à boa maneira do cavaleiro medieval.
	Do vasto programa exarado na dedicatória, foram tratados apenas ao seguintes temas: Modas, Namoro, Bailes, Teatro, Jogo, Passeios e Variedades. Não é nosso propósito fazer a análise dos seus conteúdos, a não ser por alguma pertinência no contexto dos nossos objectivos: 1822, data da publicação de O Toucador, provavelmente a mais legítima  para vincular o início do romantismo literário em Portugal. É essa análise o principal motivo deste texto.

*

	Quem ler O Toucador e, de seguida, ler as Viagens na Minha Terra, terá forçosamente de concluir que se trata do mesmo autor, mesmo que o ignore. E uma análise posterior comparativa, se a fizer, virá confirmar esta asserção. Uma linguagem coloquial, de contacto directo e íntimo com o público, como se estivesse presente, como o desejou Fernão Lopes, é aí  a sua primeira preocupação, pela finalidade dos seus escritos e pela introdução consciente de uma nova linguagem, oposta à tradicional de preocupações literárias. Uma " flexibilidade de estilo espantosa ", como Garrett viria a escrever como anónimo, no prólogo da edição de 1846 das Viagens. A propósito, diz Ofélia Milheiro Caldas: " Filiado directamente, como afirmámos supra, na sua prosa jornalística, esse estilo molda-se, contudo, nas Viagens, com uma ductilidade admirável e nova para a época, às intenções e aos cambiantes do pensamento ou da sensibilidade de Garrett.". O que se aceita, mas com uma correcção: não é só na obra citada, já em O Toucador é plena de adaptação. Aqui, já a influência natural da " fala " ressuda o seu pensamento e a sua sensibilidade. A emoção corre-lhe nas veias, quer se trate da escrita, quer se trate da acção. O sonante caudilho das convulsões estudantis de Coimbra, arrebatado e arrebatador, de coração com o coração, sê-lo-á até ao fim. Linguagem e emoção, ideal e acção, luta e existência, sonho e realidade, confundem-se em Garrett. Sempre imparável perante uma dama, perante um texto, perante uma tarefa concreta. A personalidade de Garrett dilui-se num devir histórico e social com toda a febre da sua alma e da alma da sua pátria. Garrett é um paradigma de uma escrita semiósica, de um debuxo de significados, do foro do íntimo e da época.
	Tal como nas Viagens na Minha Terra , se verifica em O Toucador:
	A frase curta, com o sabor da oralidade, como separador, como chamada de atenção, como ênfase, como acento emotivo: " Introdução! Para quê? " ; " O título? Essa é boa! Ora deixe-me pensar... Olhe: ali o tem: o toucador."; " E daí? - E daí  hei-de parar com o meu artigo? Oh! Que não (...) Não senhor, não paro.";  Compare-se com as Viagens: " Vamos à descrição da estalagem."; " E falam no Evangelho!" ; " Nada, nada, verdade e mais nada."; " Viajar? ... qual viajar!"; " É assim."; " Ah! sim ... ele é isso?" ; " Pois quê? Que tenho eu?"; e sobretudo nos diálogos. Não separamos as frases elípticas das curtas  pela sua afinidade.
	Na mesma linha de comunicabilidade, as pausas e as suspensões: "(...) e trazem consigo, em regra, os olhos azuis ... (...) que me enfastia sobremaneira, e que..."; " Olhava para uma, olhava para outra ... aqui uns olhos, ali um seio, acolá um braço ..." ; "(...) com as voltas que dei na cama acordei ..."; " Lídia que nunca ri ..." ; " Fi-la escrava ..."; " Do seu L ...". Compare-se com as Viagens: " É um mito porque ..." ; " O céu é azul ... / A noite é negra ... / A terra e o mar são verdes ..." ; " Eu! Joana, oh! se tu soubesses ... "; "(...) a beleza toda da natureza era a mesma ... só eles eram outros ... outros, tão outros e tão diferentes do que foram! (...)". 
	O diálogo com o leitor ausente, como se estivesse presente, como uma necessidade de contacto directo, de uma literatura viva , pública, actuante: " ó sexo adorável, a vós e só a vós são votados os meus escritos, são consagradas nossas vigílias."; " Sim, adoráveis soberanas; nós queremos vosso jugo, nós anelamos vosso despotismo (...)"; " Dobrai de atenção, amáveis leitoras (...)" ; " Ora muito bons dias, minhas senhoras." ." Compare-se com as Viagens: " Já agora rasgo o véu, e declaro abertamente ao benévolo leitor (...)" ; " Pois acredite-me o leitor amigo (...)" ; " Dizei-o vós, ó benévolas leitoras (...)"; " Vejam as amáveis leitoras (...)"; "  Porquê? Já se acabou a história de Carlos e Joaninha? Diz talvez a amável leitora." / ' - Não, minha senhora', responde o autor muito lisonjeado da pergunta (...)".
	A apóstrofe inflamada e declamatória: "Que digno não fora de imitar-se um tão nobre exemplo! Que respeitável não seria ver um congresso de senhoras belas e espirituosas decidindo com majestade suprema sobre o airoso de um vestido, sobre o elegante de um toucado!" ; etc.. Compare-se com as Viagens: " Hoje o mundo é uma vasta Baratária em que domina el-rei Sancho. / Depois há-de vir D. Quixote. / O senso comum virá para o milénio (...)" ; " Oh! Sancho, Sancho, nem sequer tu reinarás entre nós!" ; " Não: plantai batatas, ó geração de vapor e de pó de pedra, macadamizai estradas, fazei caminhos de ferro, construí passarolas de Ícaro, para andar, a qual mais depressa, estas horas contadas de uma vida toda material (...) Andai, ganha-pães, andai; reduzi tudo a cifras, todas as considerações deste mundo a equações de interesse corporal, comprai, vendei, agiotai. (...)" ; " Coroai-vos de alface, e ide jogar o bilhar, ou fazer sonetos à dama nova, ide, que não prestais para mais nada, meus queridos lisboetas(...).
	Os " sintagmas não-progressivos " , designação de Dâmaso Alonso, citada por Ofélia, redundâncias para acrescentar um pormenor ou para encontrar mais precisão para o que se começou por dizer: " Não digo eu que sejam desairosas as cinturas compridas; ninguém com imparcialidade poderá negar o esbelto das belas; sei quanto ajudam o bom ar e elegância natural de um corpo bem feito." ; " Não imagino beleza que se compare com esta, não concebo formosura que lhe assemelhe; nem há encantos que rivalizem seus atractivos. ". Compare-se com as Viagens: " Como te direi  , Joana, querida Joaninha, como te direi a ti que me amas, a ti que eu amo - porque te amo, e Deus me castigue que deve! Porque te amo, com este infame e abominável coração que Ele me deu - como te hei-de eu dizer a ti, e para quê, as palavras que ali dissemos, os protestos que ali fiz, os juramentos que ali se deram, as promessas que ali foram trocadas?". 
	As sequências verbais retóricas para desdobrar uma ideia, torná-la mais ampla e mais intensa: " Veio o Inverno; secaram as árvores, caíram as folhas; e foi-se a moda." ; " Não deixe um véu misterioso que imaginar o desejo; não encubra o recato o que a imaginação deve supor (...)". Compare-se com as Viagens: " São os dois entes mais parecidos da natureza, o poeta e a mulher amada: vêem, sentem, pensam, falam, como a outra gente não vê, não sente, não pensa nem fala." ; " Ando falando, sonho e ando, sonho e falo, sonho e escrevo.".
	As sequências nominais: " (...) o gosto dos torneios, as danças, as mascaradas, os bailes (...)" ; " O estadista, o príncipe, o magistrado, o guerreiro, o pai de famílias (...)" ; "(...) as diversas espécies de comédias, a que em Roma se dava o nome de mistas, motórias, tatárias, paliatas, protestas, tabernárias, togatas, etc. (...)" ; " (...) pelo seu tamanho, pela sua beleza romanesca, pelas suas ruas, pela magnificência das equipagens e concursos de povo que ali se apresenta." ; " Togas, áureos bastões, borlas, espadas, / Mitras, coroas, toucas e capuzes, / Tudo, tudo me obedece.".  Compare-se com as Viagens: " E eu pergunto aos economistas-políticos, aos moralistas, se já calcularam o número de indivíduos que é forçoso condenar à miséria, à infâmia, à ignorância crapulosa, à desgraça invencível, à penúria absoluta, para produzir um rico?" ; " Ficou o materialismo estúpido, alvar, ignorante, devasso e desfaçado (...).".
	A linguagem literária mesclada de termos populares: "safa, nem pés nem cabeça,  desato a rir, triste figura, fastio, cabeçudo, gâmbias, magustal fogueira, barriga, parvos, bestas, jumentais, chusma, etc.. Compare-se com as Viagens: " Cruzes maldito , não sejas pateta, figurões, choiteira mula, com os pés no pingue nateiro, achaque do corpo, nas unhas dos críticos, grandecíssima tola, deu catanada, metido num chinelo".
	Os diminutivos: " Que quezília particular que tenho com esta corzinha de olhos!" ; " Que lindas questõezinhas se não levantariam sobre a (...)." ; " As capinhas à romeira" ; " (...) e mui pouco delicado e fino terá o gosto quem de semelhante corzinha de cabelo for apaixonado.". Compare-se com as Viagens: " Há umas certas boquinhas gravezinhas e espremidinhas pela doutorice que a mais aborrecidinha coisa e a mais pequenina que Deus permite fazer às suas criaturas fêmeas.".
	O emprego do adjectivo absoluto sintéctico : " utilíssima, extensíssima, engenhosíssima, fortíssima, raríssima, certíssimo, antiquíssimos, moderníssimos". Assim como nas Viagens: " interessantíssimo , espiritualíssima, agudíssima, antiquíssima, cristianíssimo, fidelíssimo, amplíssimas, finíssimas".
	A anáfora da oratória de António Vieira: " Namora-se hoje sem amor (...) namora-se com amor; namora-se para ter amor; namora-se para fingir amor; namora-se por amor da moda; namora-se por amor de Deus; namora-se por ... por tudo quanto há neste mundo.". Nas Viagens : " Se não viajam, se não saem, se não vêem mundo esta gente de Lisboa" ; " Nós, que somos a prosa vil da nação, nós não entendemos a poesia do povo; nós, que só compreendemos o tangível dos sentidos, nós somos estranhos às aspirações sublimes (...)".
	A pontuação não se esgota no emprego gramatical, acompanha a personalidade literária do escritor, sobretudo a interrogação, a exclamação e as reticências. Pela pontuação passam as emoções do autor, reforçam-se as ideias, quebra-se a monotonia do discurso, enlaça-se o leitor, joga-se com a ironia e o humor, joga-se com os recursos da suspensão, cria-se o espanto. Funções da área da significação. Estamos perante características daquela oralidade que, com parcos recursos linguísticos, estiliza as entoações (leia-se pontuação oral) como compensação. Investimento forte do estilo de Garrett, onde se funde o conservador, o jornalista, o novelista, o dramaturgo, o orador, o pedagogo. 
	O psicologismo, semeado nas suas divagações, também aproxima as duas obras. Registamos um pormenor, por pertinente na identificação: a curiosidade pelo desconhecido, como estímulo do desejo. Em O Toucador: " Estas foram  (e são) excitar o desejo pelas privações, e a vontade pelas negaças. A curiosidade é a mola de todas as coisas e o princípio que sustenta todas ou quase todas as pretensões." ; " (...) e o prazer do mistério tornava ainda mais interessantes aqueles furtivos rendez-vous e escondidas entrevistas." ; " Não deixe um véu misterioso que imaginar ao desejo; não encubra o recato o que a imaginação deve supor; e o poder mágico do belo sexo se reduzirá a bem pouco." . Nas Viagens: " O pé breve e estreito, o que se adivinhava da perna admirável." ; " Parei e pus-me a namorar a janela. / Encantava-me, tinha-me ali como um feitiço. / Pareceu-me entrever uma cortina branca ... e um vulto por detrás ... Imaginação decerto! Se o vulto fosse feminino! ...".
	Bem colado ao estilo de Garrett, anda também o emprego dos advérbios de modo terminados em -mente, que emprega com desusada frequência, com intenção, como se poderá verificar pelos exemplos seguintes, menos vulgares. Em O Toucador: altamente, caladamente, tiranicamente, desairosamente, bastantemente, antecedentemente. Nas Viagens: cortesmente, pitorescamente, molemente, lascivamente, classicamente, usurariamente, tibiamente, voluptuosamente, froixamente.
	Todo o discurso de Garrett, nas duas publicações, chama a atenção de qualquer gramático normatizado. Há um claro predomínio dos sintagmas copulativos, dos relativos e dos integrantes, que explicarão módulos mentais próprios, ou o cariz jornalístico, ou a linguagem corrente  falada mais próxima do povo. 
	Também muito pessoal é o emprego das palavras em itálico, umas vezes de acordo com as normas, mas outras para traduzir uma ironia, uma sátira, um humor, um realce.
	Vamos a O Toucador.  Garrett, quando fala em seios e decotes , põe em itálico afogados e decotados, adivinhando-se um certo jogo com essas palavras, um certo humor. Repare-se também na ironia dos itálicos: " E a não ser em Portugal, onde uma feliz protecção nos ia pouco a pouco britanizando, e em breve inglesaria de todo (...) ".  E como realce, preferência do autor, ao lado de Bond-Street, em redondo, o Palais Royal, em itálico. A clara intenção irónica: " E deveis com tanta mais tranquilidade esperá-la e ouvi-la (a sentença), quanto vos fica salvo o recurso de apelação ou agravo para o juízo superior de vossos amantes, que, além de mais competente, é aquele cuja decisão mais vos pode interessar.". O mesmo se passando em: " (...) a chamada opinião pública (coisa em que tanto se fala, de quem tanto se diz, por quem tanto se julga , para quem tanto se apela, e que tão pouco se sabe o que é) (...) ".
	Agora às Viagens.
	A ironia satírica: " Sancho, o invisível rei do século, aquele por quem hoje os reis reinam e os fazedores de leis decretam e aferem o justo! ". O realce em: " (...) a menina dos rouxinóis (...)." . A intenção satírica: " E a maior parte da gente que é gente, vive assim (...)". Para dar a intensidade: " (...) e lha (a mão de Georgina) beijou mil vezes com um arrebatamento, uma fúria, (...).".

*

	As características fundamentais do romantismo já se anunciam em O Toucador: a postura do homem perante a mulher, a idealização da mesma, o sentimentalismo, o patriotismo e o individualismo, a admiração pela Idade Média.
	Garrett coloca-se perante a mulher como um cavaleiro medieval, um "cavalier servant",  perante a sua suserana: " (...) ó sexo admirável, a vós, e só a vós são votados os nossos escritos, são consagradas nossas vigílias. Nascestes para encantar-nos; nascemos nós para servir-vos. Escravos, que beijamos os grilhões, (...) conhecemos a nossa dependência, e confessamos vossa superioridade." ; " (...)  prestar homenagem e adoração ante vosso trono amável, curvar-me ante o ceptro da vossa encantadora dominação." ; " (...) a cavalaria andante, instituição que, na sua origem, tanta honra faz à humanidade e tanta glória deu ao belo-sexo (...)." . A mulher-sexo, concreta e real, com quem se cruza nos bailes de corte e de sociedade, no teatro, no salão, nos passeios pelo Hide Park ou pelas Tuilleries, ou pelo nosso Passeio Público, é colocada no vértice da sua pirâmide afectiva. Há uma certa licenciosidade semeada pelo discurso, mas é absorvida pela admiração, pelo " encantamento ", que coloca a mulher na esfera da alma. Longe do erotismo clássico, mitológico ou real, devassadamente  sensual e carnal, e do clássico platonismo metafísico, Garrett coloca-se numa postura existencial de gaza romântica, no deleite diluído na espiritualidade.
	E por aí  se debuxa a idealização da mulher, que no platonismo clássico é sombra projectada pela luz, é reminiscência de arquétipo, ausência de mulher real, e no romantismo é trabalho de joalharia sobre uma mulher concreta, em que se purifica, se superlativa, se sublima, se diviniza. Repare-se na descrição do corpo: 
	Os olhos: " Uns olhos brilhantes dardejam fogo ao íntimo da alma  (...) " .
	O sorriso / boca : " (...) entra de assalto no peito mais duro (...) " .
	O seio: " Oh! se uma vez pelos olhos extasiados foi gravar-se dentro da alma, não há forças que a (visão do seio) apaguem, não há imagens que a substituam, nem  poderes que a desvaneçam." .
	O corpo: " Convém que seja tal a sua ligeireza  (vestido de baile) , que nos passos de dança, moldando-se às formas, e revelando parte dos segredos que lhe são confiados, pareça, não coisa da terra, mas da região dos ares, em que volteia."; " Haverá belas a quem este uso  (vestidos de cinturas compridas) dará o garbo das deusas e o airoso das ninfas (...)." .
	As tranças: " (...)  a mais bela das suas (natureza) produções (...) ." ; " Qualquer que seja a cor das vossas tranças , todas elas me prendem, em todas elas se enreda a minha vontade, e todas, todas são para meu coração grilhões desejados, em que ele muito de gosto se vai encadear." .
	Os cabelos e os olhos pretos: " Não imagino beleza que se compare com esta, não concebo formosura que lhe assemelhe; nem há encantos que rivalizem seus atractivos. Vénus, se não teve o cabelo preto, não foi a deusa da formosura (...)." ; " (...) Maomé, conheceu tanto esta verdade, que no seu delicioso paraíso promete aos verdadeiros crentes as encantadoras Huris, com olhos e cabelos pretos." .
	O amor / namoro: " (...) todo o vivente tem necessidade de amar, e o namoro é a expressão do amor." .
	O baile / corpo: " (...) a dança desde o seu princípio teve sempre por objecto exprimir os diversos sentimentos a que era aplicada. (...) A expressão dos sentimentos ternos e amorosos é o seu empenho." .
	Não é ocasional este tratamento . Garrett  já  tem consciência do sentimento romântico: " A poesia sentimental e melancólica doçura (...)" ; " A tragédia pode comparar-se a uma bela sentimental, que (...) nos move o coração e excita os mais ternos afectos e os mais fortes (...)".  Já faz alusão ao patriotismo e liberalismo, coordenadas do romantismo: " (...) generalizar-se entre nós esta tão importante mudança pelos seus resultados patrióticos e consecutivo liberalismo (...)" ; " Muito mais quando o liberalismo deste século tem simplificado tanto mais aquela etiqueta e reduzindo bastantemente o ritual das cerimónias." .

*

	As "folhas" de O Toucador foram todas escritas por Garrett?
	Na dedicatória Às Senhoras Portuguesas, lê-se: " Tais são as ideias dos redactores deste periódico (...)." . E, mais adiante: " Receber-se-ão, de todas as pessoas que nos quiserem honrar com a sua colaboração (...).".
	Fernando de Castro Pires de Lima, no Prefácio à 2ª edição (1957) , em volume, das " folhas " de O Toucador, afirma: " Escrito e publicado, de colaboração com Luís Francisco Midosi, em Fevereiro e Março de 1822 (...).". E, mais adiante: " (...) não é possível distinguir com segurança, Midosi de Garrett (...)." . No entanto, na análise que se segue sobre o conteúdo do jornal, apenas fala do Garrett, na linha das suas características, como se as "folhas" fossem de um só autor, do bravo do Mindelo.
	Não encontramos fundamento para a afirmação "Escrito e publicado, de colaboração com Luís Francisco Midosi". Parece que Fernando de Castro Pires de Lima também não o encontrou: " não é possível distinguir (...)". E, daí, a análise que nos deixou, tendo por fio condutor o autor das Viagens na Minha Terra.
	Nos textos, ora aparece eu, ora aparece nós. Mas esta alternância  aparece contígua, onde o discurso, contínuo, é do mesmo autor. Não vemos outra explicação para além do plural majestático. 
	Há um encadeamento, de "folha" para "folha", que aponta para o mesmo autor: " Disse eu no passado número ", " e no número seguinte continuaremos ", "dissemos antecedentemente", "Corremos ligeiramente pelos princípios da história ", "Nos números passados não entrámos no seu desenvolvimento", "Nos números seguintes continuaremos esta matéria ". Há um encadeamento do discurso, dentro da mesma temática, há uma coordenação de raciocínios, uma uniformização de linguagem, de tratamento das matérias, de relação com o leitor, de recursos culturais, de manifestações emotivas, de cadência discursiva.
	Feita a análise, que propomos neste artigo, ficámos de mãos vazias para atribuir qualquer parcela de O Toucador a um autor que não seja Garrett.
	Tudo indica que, à partida, o jornal seria redigido por Garrett e Luís Francisco Midosi, com a porta aberta para eventuais colaboradores. Mas tal, na nossa opinião, nunca chegou a acontecer. Ou então ter-se-á de admitir uma total indiferenciação  entre Garrett e Midosi, desde a vírgula ao estilo, o que nos deixaria perplexos, pois, tanto quanto sabemos, Midosi nada nos deixou de literário. Muito estranho, numa personalidade literária que se confunde e se funde com um Garrett. Os artigos não estão assinados. A colaboração, a nível de escrita, do primo de Luísa Cândida Midosi, deve ter ficado na intenção , ou, então, não terá  passado de um vínculo de amizade, de uma partilha pública de Garrett, sendo apenas ele o seu autor.
	O Toucador, na nossa opinião, de Garrett, merece ser considerado a primeira publicação onde o romantismo já se anuncia.
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