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Poemas e Canções dos Pioneiros Norte-Americanos: 
A Viagem das Palavras

João de Mancelos

A viagem de procura é um elemento intrinsecamente mítico, bastando recordar Orfeu e Eurídice, as deambulações de Jasão em busca  do velo de ouro, ou a atribulada odisseia de Ulisses. Nos séculos dezoito e dezanove, a mais mítica e longa das viagens foi a que os pioneiros norte-americanos encetaram através do novo continente. Esta jornada de descoberta enformou toda a tradição literária e o pensamento da nação, desde os primeiros diários dos viajantes até ao nossos dias, e talvez  aí resida parte da resposta à esfíngica e sempiterna questão - o que é um americano? 
Esta saga épica teve como «dramatis personae» o caçador, o «cow-boy», o agricultor, o agiota, o industrial, o soldado, o político, o poeta - personagens mais ou menos aludidas ou até tipificadas na cultura popular, desde a «folk song», ao sempiterno «western», da canção à poesia. São estes os verdadeiros heróis, como confirma Walt Whitman, em «Pioneers! O Pioneers!»: «Deixamos para trás todo e qualquer passado,/ desabrochamos para um novo mundo, mais poderoso, pleno de novidade, / conquistamos um mundo fresco e pujante, um mundo de trabalho e de marcha, / Pioneiros! Oh, Pioneiros!»
Em última análise, a marcha para oeste é paralela a uma viagem iniciática em busca do chamado mito americano. É óbvio que esta deslocação e o seu possível significado não passaram desapercebidos aos intelectuais. O bispo Berkerley afirmava: «Para oeste é o caminho do Império» e William Smith antecipava «a grandiosidade crescente da América; traçar o progresso das Artes, à semelhança do Sol, de leste para oeste». Porém, é nas canções, uma forma de fixar a poesia popular, que esta marcha surge mais nítida. Uma balada tradicional do século XIX sintetizava o espírito da jornada: «Para oeste, para oeste, para a terra dos livres, / Onde o poderoso Missouri rola rumo ao mar.» Na mesma linha, John Adams relata a Benjamin Rush, numa carta datada de 1807, a descoberta, sessenta anos antes, em Plymouth, de uma pedra gravada com este curioso dístico: «As nações do leste afundam-se, e a sua glória termina, / Um novo império ergue-se no lugar onde o sol se põe.»
As razões desta deslocação massiva para oeste são óbvias. Desde o início que a América, descrita como «boa e frutuosa terra», simbolizou para os pioneiros a oportunidade do século. Materialmente, significava presas e peles em abundância para os caçadores, e recursos naturais quase ilimitados para os agricultores e mineiros. Espiritualmente, para os puritanos, representava a liberdade religiosa e a promessa um novo paraíso - que a beleza paisagística não desmentia. De facto, parte do fascínio do Novo Mundo devia-se à magnitude dos grandes espaços naturais e à diversidade geográfica e climatérica. É costume até dizer-se que aquilo que os americanos têm a menos de história, têm a mais de natureza - um universo impoluto e grandioso, que cedo se tornou num elemento importante para definir a identidade da nação. 
A literatura reflectiu esta característica, actuando com frequência como chamariz para incentivar à viagem e à sedentarização em certos estados. Em Poems Lyrick and Pastorall, de 1606, Michael Drayton poeta: «Vós, espíritos heróicos e bravos, / Dignos do nome da vossa pátria, / Que ainda acreditam na honra, / Ide e submetei, / Enquanto os camponeses ficam em casa, envergonhados. / (...) Conquistai a pérola e o ouro, / Esperam-vos as planícies da Virgínia, / O último paraíso da Terra, / Onde a natureza guarda / Aves selvagens, caça e pescado, / Onde o solo fértil / E quase sem labor, / Vos dará três colheitas mais do que o esperado».
As sucessivas vagas de emigrantes deixavam-se atrair por poemas como o citado, boas novas de uma terra de oportunidades e recursos aparentemente inesgotáveis. Ao longo de menos de quatrocentos anos, mais de três milhões de milhas quadradas foram percorridas e, pouco a pouco, habitadas. Porém, as reacções à enorme deslocação humana eram adversas. Para uns, era o entusiasmo da descoberta e da corrida ao ouro. Para outros, um factor de preocupação.  Um velho do Restelo, «mutatis mutandis», poetava: «a maldição do americano é errar, errar, errar.»
À medida que as populações iam avançando, a chamada Fronteira - linha entre o território conhecido e a zona por explorar - era traçada cada vez mais para ocidente. Frederick Jackson Turner, num congresso de historiadores, valorizou desta forma a importância da jornada para oeste na identidade americana:«A natureza molda o colonizador. Encontra-o europeu no vestuário, indústria, ferramentas, hábitos de viagem e mentalidade. Porém, tira-o da carroça e põe-o na canoa. Despoja-o das vestes civilizadas e fá-lo envergar o fato de caça índio e os mocassins. Dá-lhe por habitação a cabana de troncos do iroquês, rodeada por um paliçada. Sem se aperceber disso, o colono começa a lançar gritos de guerra e a escalpar à moda índia. Em suma, na Fronteira, quem não se adapta, morre.»
A tese de Turner começou por ser contestada. Porém, hoje, e com alguma revisão, parece ser aceite que um dos factores que moldaram o carácter do povo americano foi a viagem e a capacidade de adaptação às áreas recém-descobertas. De facto, à medida que a fronteira avançava, o americano renascia, regressava ao estado primitivo. O optimismo e o pragmatismo dos americanos resultou do facto de haver sempre uma segunda oportunidade de sucesso, nas terras por explorar - se as culturas falhassem, avançava-se para um solo mais fértil, a oeste. Por outro lado, a igualdade e a fraternidade nasceram com a entreajuda a que todos se obrigavam, para poderem sobreviver e enfrentar os mais diversos perigos.
Porém, se a marcha para Oeste correspondeu ao avanço da civilização branca, não menos certo é que foi também, até certo ponto, o percurso em fuga do ameríndio. Uma mitologia cresce, outra regride. Thoreau, nas palavras do seu Journal (1841), define o americano nativo como o «habitante e não o convidado» da natureza. Porém, o indígena foi sendo empurrado para o Pacífico, pela doença, tratados de compra, anexações e conquistas. A resistência, defendida por chefes como Pontiac, Tecumseh, Red Cloud ou Crazy Horse, foi sempre inútil. Muitos acabaram por vir para este, para reservas na zona das Midlands. Também a viagem forçada os marcou. A esperança de paz está bem presente neste canto de jornada ameríndio: «Feliz, eu recupero./ Feliz, o meu eu tornara-se ameno./ Feliz, avanço./(...)/Possa eu caminhar sem cansaço./ Como dantes, / Possa eu caminhar./ Com fartas nuvens escuras/ Com chuvadas / Com vegetação abundante /Feliz, possa eu dar meus passos numa estrada de pólen.»
	Com os escritores românticos americanos, a natureza e a viagem através dela atingiram a sua verdadeira importância como temática literária e parte do mito de um paraíso reencontrado. A propósito de Emerson, Thoreau, ou Ripley, fala-se do misticismo natural, do transcendentalismo ou do panteísmo. Acreditava-se que o meio ambiente era feito de bondade, que todas as coisas tinham vindo dele e a ele regressariam. Reconhecia-se a importância do ambiente como necessário à indústria e ao deleite da alma, e da jornada como um teste ao qual só os mais capazes e empenhados sobreviveriam, para colher a recompensa de um novo paraíso. Em conclusão: o americano essencial e genuíno era o viajante. 
	Nesta linha, o mito americano é o da busca, mais do que o da chegada; por outras palavras: o mito de poder encontrar o mito. Terá a busca terminado? Já não haverá Fronteira? Recentemente, chegou-me às mãos uma cópia de um poema, da autoria de Arvid Sponberg, que se entretece intertextualmente no já citado «Pioneiros! Oh, Pioneiros!», de Whitman. Desta feita, o objectivo parece ser louvar - algo prematuramente, convenhamos - os conquistadores do espaço: «Longe, para longe, despojados de parentes, / Persistentes, errantes, vagabundos de grandes distâncias, / Ansiosos, em forma de estrela, os pioneiros passam velozmente, / Rumo ao exterior, à deriva no vento solar. // Um homem, uma mulher, órfãos da Terra morna / Quais esplêndidos viajantes de velas douradas, / Quais ciganos deambulando antigas trilhas estelares, / uma caravana em busca de poiso estelar. // (...) // Um espírito fulgurante rompe novas fronteiras; / Uma odisseia é a nossa morada; enaltecemos os pioneiros.» Este texto laudatório não me surpreende. Que foram a Lua ou o Viet-Nam, senão novos destinos da viagem - uma forçada continuação, tantas vezes duvidosa e até politicamente errada - do mito? E porém, a viagem e a sua mi(s)tificação prosseguem.
Incapaz de reconhecer a derrota, o americano estende a mão em pala sobre a testa e escrutina o horizonte adiado daquilo que sabe já ter perdido - mesmo antes de ter encontrado. Da costa de Colombo à superfície lunar; do «the end» monocromático de um «western», às palavras do capitão Kirk, no início de cada episódio de O Caminho das Estrelas: «Espaço, a última Fronteira»; do entusiástico Star Spangled Banner até à canção popular de um amargo Springsteen quando entoa: «Tenha Deus piedade do homem que ainda duvida do que já sabe ser certo» - a adiada convicção de que o destino da viagem jamais se encontrará. Exactamente porque é um mito - e os mitos só sobrevivem enquanto não são tornados realidade.


