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RESUMO Este artigo examina as mestiçagens culturais na capital do 
México, uma cidade multiétnica e pluricultural , nos séculos XVII e XVIII. 
Analisa o uso de elementos indo-africanos pela arte barroca mexicana, 
constatando que as realidades indígena e africana foram recuperadas , 
mas reduzidas a suas dimensões exóticas e pitorescas. 

ABSTRACT The article examines the cultural mixture of multiethnical 
and pluricultural, 17th_ and 1Sth_century, Mexico City. The uses of indian
african elements in Mexican Baroque art are analized through a exami
nation of the process of recuperation of indian and african realities , which 
appear, however, only in their exotic and picturesque dimensions. 
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Uma sociedade multiétnica e pluricultural 

Convém, para começar, recordar a peculiaridade da cidade do Mé
xico. Desde sua conquista, em 1521 , foi uma cidade em que se acotove-

1 Art1go traduzido do espanhol por Kát1a Gerab Bagg1o. 
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lavam europeus, africanos e ameríndios. Sua população era sumamente 
heterogênea e, neste aspecto, totalmente distinta da das cidades euro
péias. Esta característica foi comentada pelo manchego2 Bernardo de 
Balbuena em uns versos famosos- ainda que, segundo penso, poucas 
vezes comentados - de seu poema Grandeza mexicana3: 

Varias figuras, rastros y semblantes, 
de hombres varias, varias pensamientos; 
clérigos, frailes, hombres y mujeres 
de diverso colar y profesiones, 
de varias estados y varias pareceres; 
diferentes en lenguas y naciones, 
en propósitos, fines y deseos, 
y aun a veces en leyes y opiniones 
y todos por atajos y rodeos 
en esta gran ciudad desaparecen 
de gigantes volviéndose pigmeos ... 4 

No alvorecer do século XVII, esta pluralidade não era um traço limi
tado aos grupos subalternos ; correspondia também às elites da cidade . 
Nisto, parece exemplar a situação que prevaleceu até o primeiro terço 
desse século. Então, a cidade maneirista abrigava um grande número 
de círculos intelectuais e artísticos, dominantes ou não, que tentavam 
preservar sua originalidade cultural: filhos de conquistadores e antigos 
habitantes; imigrantes europeus: bascos , galegos, castelhanos e anda
luzes, e também flamengos e alemães; criptojudeus e protestantes; índi
os mexicas, tlatelolcas , texcocanos ou chalcas, assim como mestiços 
de segunda e terceira gerações. Em 1607, o pintor Baltasar de Echave 
publicou um livro em que defendia a antiguidade de sua língua basca. 
Figuras tão dissímeis como os índios Chimalpahin e Tezozómoc, o mes
tiço Alva lxtlilxóchitl , o alemão Henrico Martínez, o manchego Bernardo 
de Balbuena, o crio/lo Juan Ruiz de Alarcón e o franciscano Juan de 
Torquemada encarnavam a diversidade das orientações e correntes que 
fizeram do México uma das capitais mais cosmopolitas do Século de 
Ouro espanhol . 

Grupos heterogêneos desde o ponto de vista cultural e lingüístico 
encabeçavam uma cidade multiétnica e pluricultural. Este contexto tor
nou possíveis produções artísticas tais como as de lxmiquilpan e Pue-

2 Natural da Mancha. região da Espanha (nota da tradutora). 
3 Opte1 por manter no orig1nal espanhol os poemas e demais textos citados pelo autor (nota da tradutora) 
4 Bernardo de Balbuena. La grandeza mexicana y compendio apologético en alabanza de la poesia Estudío 

preliminar de Lu1s Adolfo Domínguez México: Porrúa, 1990, pp. 64-65. 
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bla. Os diversos grupos conservavam bastante autonomia para criar seus 
próprlos marcos culturais: pintores índios manipulavam as imagens clássi
cas e ovidianas para fixar elementos de sua herança "pagã", escritores 
mestiços inventavam uma nova visão do passado indígena e poetas ín
dios adaptavam os "cantares mexicanos" ao contexto colonial e cristão. 5 

Outras elites- que eu definiria como barrocas- sucederam aos 
círculos maneiristas. A repressão do protestantismo e o extermínio físico 
dos criptojudeus, a guerra contra Portugal e a saída dos portugueses, a 
perda definitiva do norte dos Países Baixos, o enraizamento crescente 
dos crio/los, a crise da metrópole produziram um contexto distinto do 
que havia prevalecido no período maneirista. A cidade do México per
deu seu cosmopolitismo tão singular: os grupos dominantes que suce
deram aos círculos maneiristas constituíram um meio mais homogêneo, 
repartido entre a corte e a cidade. Uma corte de gachupines, em torno 
do vice-rei e da vice-rainha, se opôs a uma cidade crio/la. Ainda que, de 
fato, se tratava de uma relação mais complexa, agitada, mas nunca in
terrompida, entre os dois pólos clássicos do que então era a sociedade 
barroca francesa, com a variante da corte de Versalhes e a sociedade 
parisiense. 

Enquanto as elites novo-hispanas se modificavam e se regulariza
vam segundo pautas européias, o polimorfismo da cidade "profunda" 
não perdia nada de sua intensidade, ao acrescentar, à variedade dos 
grupos étnicos, os efeitos incontroláveis e imprevisíveis do processo de 
mestiçagem. É provável que, depois da grande inundação de 1629, hou
vesse uma defasagem e até um divórcio cada vez mais marcado entre o 
binômio dominante- cidade-corte- e o resto da população citadina. 

De que maneira as elites barrocas reagiram frente a esta prolifera
ção? Desde os Reis Católicos a uniformização religiosa traçava o cami
nho da integração, pois a fé , e não a cultura- "os costumes"-, definia 
o homem na sociedade e no reino. Era o papel do Tribunal do Santo 
Ofício. No caso mexicano, não era factível acentuar e estender a repres
são, dado que o Santo Ofício só podia funcionar com alguma eficácia 
contra grupos reduzidos e delimitados: judeus, protestantes, sacerdotes 
solicitantes. 

Entretanto, a normalização religiosa, como processo integrador, po
dia seguir outras vias: por exemplo, a multiplicação das confrarias ou o 
culto das imagens milagrosas, que criou terrenos e práticas comuns em 
que os distintos grupos da cidade e do vice-reinado podiam comungar6 

Contentar-me-ei em explorar o campo das festas e das diversões. 

5 Ver a edição de John B1erhorst. Cantares mexicanos. Songs of the Aztecs. Pnnceton Princeton Univers1ty 
Press. 1985. passim 

6 Ver meu liVro La guerra de las imágenes. México FCE. 1995. 
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A estetização do presente indígena 

A arte é um componente essencial da civilização barroca. É, em 
parte, uma arte mestiça, na medida em que integra elementos africanos 
e indígenas em várias de suas manifestações. Todos recordamos o vi-
1/ancicd de São Pedro Nolasco (1677), no qual sor Juana lnés de la Cruz 
entrelaça latim, castelhano e náuatle para formar: 

... un tocotín mestizo 
de Espafíol y Mejicano 8 

Aqui aparece um qualificativo que merece ser sublinhado, "un toco
tín mestizo". Então, o que poderia chamar-se "mestiçagem" cultural pa
recia um fenômeno tão óbvio e usual que o mesmo termo tornou-se co
mum e corrente, até o ponto de ser empregado em um villancico tão 
burlesco e popular como o de São Pedro Nolasco. 

O caso não é único. Para festejar ao Nifío Divino y a la Virgen , os 
poetas do México não se contentavam com povoar seus villancicos 
de bascos e galegos, notáveis por seus sotaques tão pitorescos ,9 mas 
introduziam em suas obras negros e índios , cujos idiomas, tons e tra
jes divertiam muito ao público novo-hispano. A arte barroca mexica
na utilizava elementos indo-africanos por duas razões . A primeira delas 
é que esta prática remetia a uma tradição da Península Ibérica, que 
dramaturgos e poetas seguiam , de incluir elementos folclóricos, afri
canos e mouros em seus espetáculos . Faziam as suas personagens 
africanas falar uma mescla de castelhano e português, parecida com 
o idioma que os escravos tinham aprendido com os negreiros. Exis
tem exemplos famosos nas obras de Lope de Veja e de Góngora. Não 
se deve esquecer que a recuperação do popular, no sentido mais 
amplo da palavra, foi um traço constante do teatro espanhol do Sécu
lo de Ouro. 

A segunda é que era inconcebível ignorar os grupos africanos e 
índios que viviam na cidade do México. A convivência diária com esta 
população nas ruas , nos mercados, na casa, no pátio e na cozinha, às 
vezes na cama e no temascal, tornava impossível esquecer ou passar 
por cima de sua existência e diferença. As culturas índias de México
Tenochtitlan formavam um ambiente onipresente , uma realidade com a 
qual se ombreava a cada dia, uma presença que impregnava o ar, a 
comida, os odores, a percepção das cores e das paisagens. Os lagos e 

7 Vil/ancico é um gênero de canção (nota da tradutora) 
8 Sor Juana lnés de la Cruz. Obras Completas. 11, Villancicos y letras sacras. Edição de Alfonso Méndez Plan

carte . México: FCE, 1976, pp. 41 e 17. 
9 lbid .. p. 289. 
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os vulcões pertenciam ao mundo indígena, às crenças, lendas, daque
les que desde milhares de anos povoaram o Vale do México. 

Do mesmo modo, ainda que em menor grau, os grupos africanos e 
mulatos ocupavam um lugar relevante na capital do reino, até o ponto 
que, de alguma maneira, a cidade do século XVII poderia ser qualificada 
de "cidade africana". Basta mencionar as cifras de população e as im
pressões dos cronistas e viajantes desta centúria; pois na segunda dé
cada do XVII , o México contava com 50.000 negros e mulatos. Ainda 
que a cifra talvez seja exagerada, reflete fielmente a reação e o senti
mento dos europeus frente a grupos que lhes pareciam prolíferos.10 

Mas as elites e os poderosos não podiam aceitar a realidade indíge
na ou africana tal qual, com suas supostas "superstições idolátricas" e 
sua estranheza, com seus aspectos lascivos, sórdidos e sinistros, pro
dutos da servidão e da exploração. Convinha mudar as aparências da 
realidade para submetê-las às regras e aos princípios da arte barroca. 
Músicos, poetas, decoradores e pintores o fizeram seguindo caminhos e 
métodos mais ou menos parecidos: recuperaram a realidade indígena e 
africana, reduzindo-a a suas dimensões exóticas e pitorescas. A tiraram 
de seu contexto. Criaram uma expressão estetizada destas realidades, 
ou seja, purificada de qualquer aspereza desagradável ou ameaçadora, 
expurgada de qualquer nota estranha, desconcertante ou desorientado
ra. 11 Conseqüentemente, a imagem do mundo indígena ou africano só 
podia e devia ser bela e festiva. A intervenção dos índios e dos africanos 
nos villancicos, nos entremezes e nas comédias se tornava automatica
mente sinônimo de alegria e divertimento: 

Los Mejicanos alegres 
también a su isanza salen ... 12 

Sob tal forma e disfarce, durante o século XVII, os indígenas apare
ceram tanto nas festas de rua como nos divertimenti mais sofisticados 
da corte e da cidade. Este processo de recuperação parece culminar na 
segunda metade desse século. Os exemplos são numerosos. Grupos 
de índios, ou melhor, atores vestidos de indígenas, se apresentavam in
clusive nos salões do Palácio Vice-reina!, para surpreeender e divertir os 
vice-reis recém chegados da metrópole. A obra-mestra de sor Juana 
lnés de la Cruz, Los empenas de una casa, termina com um sarau das 

1 O Fre1 Antomo Vázquez de Espmosa. Oescripción de la Nueva Espana en e/ sigla XVII. México: Editorial Patria S. 
A, 1944, p. 118. 

11 Esta este!ização prefigura a mania dos séculos XIX e XX por encerrar as culturas extra·ocidentais no sepulcro 
dos museus e das exposições 

12 Sor Juana lnés de la Cruz (1976), 11, p. 16 
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quatro nações, em que participam os "mexicanos". Assim, enquanto os 
bailes se sucedem, o coro está cantando: 

Venid, Mejicanos; 
alegres venid, 
a ver en un sol 
mil soles /ucir/ 13 

Existem, certamente, exemplos anteriores à obra e à época de sor 
Juana. Anos antes , uma diversão parecida amenizou a comédia de São 
Francisco Borja escrita por Matias Bocanegra (1612-1668) . Os alunos 
do colégio jesuíta de San Pedro y San Pablo a representaram para agra
decer a visita do vice-rei marquês de Villena. Ao final do espetáculo, dois 
meninos disfarçados de índios bailaram 

tan vistosamente adornados con preciosas ti/mas y trajes de /ana 
de oro, cactles o coturnos bordados de pedrería, copi/es o diade
mas sembradas de per/as y diamantes, quetzales de plumería ver
de sobre los hombros. 

Em uma homenagem ao vice-rei, os cantores entoaram: 

Salid, mexicanos, 
bailá e! tocotín, 
que a/ sol de Villena 
tenéis en zenit ... 14 

Dezesseis crianças bailaram um tocotín ou mito te, ou seja, uma dan
ça indígena qualificada de "majestuosa y grave". O acompanhamento 
musical tentou ser o mais fiel possível à tradição: 

A lo sonoro de los ayacatzt!es dorados, que son unas curiosas 
calabaci//as 1/enas de guijillas, 15 que hacen un agradable sonido y 
a! son de los instrumentos músicos, tocaba un nino cantor, acom
pafiado de otros en e! mismo traje, en un ángu/o de/ tablado, un 
teponaztle, instrumento de los indios para sus danzas, cantando é! 

13 lbid, IV. p. 180. 
14 Tres piezas teatrales de/ wreinato. Edição de José Rejas Garciduenas e José Juan Arrom. Méx1co: UNAM. 

1976, pp. 377-379. Concebida segundo o modelo das comédias de Lope de Vega, ao mesmo tempo edifican
te, humorística e divertida. a comédia de San Franc1sco Borja conta a conversão do santo jesuíta, que fo1 
duque de Gandfa. grande de Espanha e vice-rei da Catalunha Inclui um entremez. umas danzas- um branle 
- e uma partida de a/cancías, umas pelotas de terra cozida cheias de flores ou de c1nzas. 

15 As guijillas são pedras miúdas 
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solo los compases de/ tocotín en aquestas copias, repitiendo cada 
una la capilla, que en un retiro de celosías estaba oculta. 

Já em 1620, outro tocotín concluía um longo poema bucólico devido 
à pluma de Francisco Bramón. Seus sirgueros de la Virgen davam um 
amplo espaço ao folclore local, ao introduzir a seis caciques e ao reino 
mexicano 

riquísimamente vestido com una til ma de plumería y oro, costosa
mente guarnecida. Las demás rapas que sacaron, que fueron za
ragüeles y cacles, estaban de rico oro bordado. Llevaba, como los 
seis, en el brazo izquierdo un rico escudo con un vistoso plumero 
de muchas y diversas plumas que más realzaban el adorno de la 
persona. 

Autenticidade e invenção 

A recuperação do indígena coloca a questão da fidelidade à cultura 
exótica, ou seja, a autenticidade na relação com a cultura de origem. 
Regressemos à obra de Bramón . Os sete personagens se põem a bailar 
um netotiliztli, 16 que Francisco Bramón traduz por mito te ou tocotín .. Bra
món o descreve da seguinte maneira: "es danza que para relación o 
escrita no tiene gracia y donaire , que I e comunican aquellos que diestra
mente deleitan en ella con sus agradables vueltas , reverencias , entra
das, cruzados y paseos ... "17 O autor detalha de maneira precisa os ins
trumentos utilizados, entre os quais se refere ao teponaztle: 

que es de pato, y todo de una pieza, muy bien labrado, hueco y sin 
cuero ni pergamino por de fuera , con cierta hendedura o muesca 
por lo alto; tócase con palillos, aunque son extremos delicados, 
por ser de algodón; de otro instrumento usan, que es mayor que 
és te, alto más que hasta la cinta, redondo, hueco, entallado por de 
fuera y pintado, en su boca tiene un ancho parche de cuero de 
venado, bien curtido y estirado, que, apretado, sube, y, flojo, abaja 
el tono; tócase con las manos, aunque con trabajo. 

A prec isão, quase etnográfica, desta reconstituição demonstra uma 
inegável familiaridade com os usos indígenas, a instrumentação, as co
res , os elementos do traje . O exotismo barroco , ou melhor, o processo de 

16 Netotiliztli significa baile, dança. 
17 Francisco Bramón. Los s1rgueros de la Virgen. Prólogo e seleção de Agustín Yáfiez. México lmprenta Unlver

sitaria, 1943, p. 109. 
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exotização, não se reduz à pura caricatura, à paródia ou ao estereótipo 
redutor. Os crio/los estavam familiarizados com os recursos fornecidos 
pelas tradições indígenas e o próprio idioma náuatle . Como se sabe, sor 
Juana não vacilou em introduzir no original espanhol em seus villancicos 
frases e palavras em náuatle, e até séries inteiras de estrofes, o que 
produz um texto tão colorido quanto matizado: 

Só/o Dias Piltzintli 
de/ Cielo bajó, 
y nuestro tlatlacól 
nos lo perdonó. .. 

Entretanto, não se deve confundir a busca ou o conhecimento do 
detalhe folclórico com alguma obsessão pela autenticidade, preocupa
ção que hoje em dia condiciona, impregna e perverte nossa relação com 
as culturas extra-ocidentais. O caso das mascaradas é observado no 
México desde o século da Conquista. Aos espanhóis, negros e mulatos, 
lhes agradava aparecer sob o disfarce de outra nação. Faziam isto tão 
mais facilmente quanto não lhes guiava nenhum desejo de autenticida
de. Ao apresentar-se com aparatos exóticos, davam maior liberdade à 
sua imaginação e fantasia . No colóquio de 1578, apresentaram-se ato
res com "trajes" "mezclados de Espanol y de lndio". Um deles "llevaba 
el cabello cogido ai modo de acá, com muchas joyas de oro y perlería. 
Su vestido interior era a la espano la y encima un huypil [ ... ] el qual rema
tava en la cortapisa con una orla de oro y seda".18 Aqui, de maneira 
propriamente física, as referências culturais se sobrepunham, sem levar 
em conta normas históricas, arqueológicas ou étnicas. Mas esta liberda
de não significava que a arte mestiça seguia vias arbitrárias ou espontâ
neas. 19 

Empresários, projetistas20 e produtores da arte mestiça 

Os inventores destas mestiçagens merecem um estudo especial , 
que não posso desenvolver em tão curto espaço. Não basta mencionar 
o papel de sor Juana lnés de la Cruz como autora de vil/ancicos, autos e 
loas, mas cabe citar numerosas outras figuras e distinguir entre empre
sários públicos e particulares, sem menosprezar as intervenções dos 
vice-reis, como a de Luis de Velasco. A este vice-rei, nascido no México, 
lhe ocorreu selecionar os grupos de músicos indígenas. Assim, para a 

18 Hildburg Schilling. Teatro profano en la Nueva Espana. México: lmprenta Universitaria, 1958, p. 56. 
19 Existe uma relação entre disfarce, mascarada e mestiçagem que convinha examinar de maneira mais demo

rada. 
20 No original, diseiiadores (nota da tradutora). 
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festa de Corpus, o vice-rei "mandó venir los lndios de Zumpahuacán [ .. . ] 
que hiciesen danzas todos los dias y que desde la mafíana hasta la 
noche los ocho días estuviesen con sus vihuelas y cantando" para ame
nizar a celebração. 21 

Os empresários públicos, que se recrutavam entre os membros do 
governo da cidade, levavam o título de "deputados das festas". Eram, 
pois, funcionários que trabalhavam em colaboração com o vice-rei, e 
nos recordam o papel motor das autoridades públicas e locais na orga
nização e no desenvolvimento das festas. Isto significa que a dimensão 
sincrética e mestiça destas manifestações estava controlada pelos re
presentantes do poder público. Entre eles, há que mencionar Francisco 
Escudero Figueroa e Juan Torres Lorança (sic), comissionado em 1617 
para organizar a festa de Corpus. Ao lado destes funcionários espa
nhóis, os intérpretes ou nahuatlatos- mestiços e índios -tiveram um 
papel menos documentado, mas que suponho decisivo, que mereceria 
outra investigação minuciosa. 

Os empresários particulares podiam propor programas à cidade ou 
ao vice-rei e receber encargos; ou então, atuar por si mesmos com mais 
liberdade. Entre os empresários de teatro, cabe destacar o rol do bacha
rel Arias de Villalobos, que não apenas projetava22 e organizava materi
almente programas completos , mas que os vendia, ou seja, comerci
alizava-os, às autoridades locais; neste caso, ao cabi/do da cidade do 
México.23 Extremenho24 , nascido em 1568, Arias de Villalobos era um 
presbítero culto, conhecedor das tradições indígenas, capaz de enten
der o náuatle e de escolher elementos integráveis em seus espetáculos. 
Em 1621, ganhou o concurso para celebrar o primeiro centenário da 
Conquista do México.25 

Muito diferentes tinham que ser os empresários laicos, atores e dire
tores de companhias, espanhóis ou italianos recém chegados da Penín
sula: eram portadores de uma tradição ibérica e, no geral, pouco famili
arizados com as culturas índias e africanas do México. Tal foi o caso do 
sevilhano Gonzalo de Riancho, que desempenhou um papel destacado 
na vida teatral do México desde 1595 até 1620.26 Na seleção das dan
ças - de gitanos, de vil/anos, de índios - cabe recordar o papel dos 
coreógrafos e, em especial, do mestre de danças Florián de Vargas. 

Valeria a pena esquadrinhar as relações entre a seleção feita pelos 
empresários, as modas da época, o gosto do público mexicano e o ob-

21 Sor Juana lnés de la Cruz (1976), 111 , p. LXVI. 
22 No original, disetiaba (nota da tradutora) . 
23 José Maria Marroquí. La ciudad de México, 111. México: Jesús Medina Editor, 1969, pp. 500-514. 
24 Natural de Extremadura, região da Espanha (nota da tradutora). 
25 Guillermo Tovar de Teresa. Bibliografia novohispana de arte, I. México: FCE, p. 79; Genaro Garcia. Documen

tos inéditos, XII. México, 1907: "México em 1623". 
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jetivo perseguido pela representação : que tipo de baile? que grupo de 
negros ou de índios? que tipo de trajes e que cores? Que proporção 
havia entre os elementos africanos, os indígenas e os ibéricos de índole 
popular: os tarascos, os gigantes e os pelas? ;27 que espaço se outorga
va às composições paródicas e às "à la maniere de"? que lugar era 
concedido à participação indígena ou africana genuínas? e como nego
ciavam com os interlocutores institucionais, as parcialidades indígenas, 
os caciques e curas e as confrarias de negros? 

Obviamente, os componentes do programa não eram o mero produto 
dos caprichos do empresário . Deviam responder a opções e cálculos tão 
elaborados como os critérios que, por exemplo, regem em nossa socie
dade a inclusão de músicas extra-ocidentais na world music, ou como 
os que organizam a programação dos canais de rád io e televisão na 
Europa.28 Uma vez mais , é preciso destacar a singularidade histórica do 
México barroco , sua situação de vanguarda cultural diante de fenôme
nos que séculos depois invadirão o mundo ocidental e o planeta. Assim 
como hoje em dia temos a vista e os ouvidos acostumados a captar as 
combinações mais surpreendentes , o público mesclado da capital da 
Nova Espanha estava habituado a assistir a espetáculos que reuniam ou 
amalgamavam trad ições e expressões oriundas de três continentes. 

Na mesma perspectiva, poder-se-ia reler o longo processo de cria
ção do mito guadalupano.29 As obras dos crio/los que fi xaram e difundi
ram de forma definitiva a história da Virgem do Tepeyac são bem conhe
cidas . Manifestaram uma capacidade excepcional para recuperar ele
mentos indígenas ou de aparência indígena e textos em náuatle com o 
objetivo de armar um relato sincrético, eficaz e convincente: a estetiza
ção da realidade indígena se expressa com um singular virtuosismo na 
descrição e explicação da imagem milagrosa. Por esta razão, Sánchez, 
Lasso de la Veja e os demais "evangel istas" - o termo é de Francisco 
de la Maza- merecem figurar entre os mais destacados promotores da 
estetização do indígena. 

Os projetistas30 destas mestiçagens literárias e artísticas não atua
vam sós. Necessitavam do concurso de artesãos capazes de confecci
onar trajes , pintar ornamentos , interpretar músicas e dançar. A presença 
numerosa e ativa de mestiços, índios e mulatos nas oficinas de pintura e 
escultura é um fato documentado. Ficam por estudar as modalidades 
desta cooperação . 

26 Schilling (1958). pp. 68-69. 
27 Meninos que vão ricamente adornados sobre os ombros de um homem 
28 Veja-se as composições de Peter Gabriel e, em um plano menos industrial , o teatro de Peter Brook e de Ariane 

Mnouchkine, que Introduzem de maneira deliberada elementos asiáticos, ameríndios ou africanos em suas 
próprias cnações. 

29 O autor refere-se à Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira do México (nota da tradutora). 
30 No original , disefiadores (nota da tradutora) 
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Não obstante, índios, mestiços e mulatos não se contentavam com 
responder aos encargos dos crio/los e gachupines. Muitos deles partici
pavam no próprio processo de criação mestiça. Basta recordar que um 
dos pintores mais famosos do México barroco, nos fins do século XVII , 
foi um mulato, Juan Correa, que introduziu traços de sua negritude nas 
numerosas telas que pintou ao longo de sua vida produtiva. A cor apa
gada de muitas das cabeças de anjos, que realizou , recorda as origens 
do pintor e a africanização do ambiente urbano. O fato de pintar estes 
querubins - e até o Menino Jesus - com uma cor distinta do branco 
tradicional corrobora a natureza da mestiçagem barroca "dirigida" como 
estetização e exotização do alheio. Uma vez mais , a referência à cultura 
alheia se fez sob a forma sublimada e aceitável de uma arte religiosa, 
convencional e estereotipada. 

Um exotismo para a exportação 

Uma vez transfigurada, a realidade africana ou indígena ficava pron
ta para seu "consumo" pelo mercado europeu. Como a prata do México 
ou as sedas da China, o exotismo indígena ou africano era exportado ao 
Velho Mundo. Séculos antes do jazz estadunidense ou da salsa cubana, 
duas danças africanas se difundiram na Europa, ambas nascidas no 
ambiente novo-hispano: a chacona e a zarabanda. Eram "danzas ale
gres y sensuales, que se cantaban con atrevidas copias y se acompana
ban con panderetas, castanuelas y cascabeles en el tobillo" .31 

Em 1599, já se assinalava a presença da chacona na Espanha. Em 
seu Entremés de/ platillo, Simón Aguado convida sua parceira com as 
estrofes seguintes: 

vámonos, vida, a Tampico, 
antes que lo entienda e/ mico; 
que alguien mira la chacona 
que ha de quedar hecho mona 

Lope de Vega explicou como: 

... la Chacona. 
De /as /ndias a Sevilla 
h a venido por la posta ... 

---------·--
31 Maya Ramos Smith La danza en México durante la época colonial. México: Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes y Alianza Editorial Mexicana, 1990, p. 36. 
32 lbid. p. 37. 
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Tanto Cervantes como Ouevedo estimaram que se tratava de uma 
dança de origem mulata. 32 

A zarabanda é outro caso análogo. Aparece no México em meados 
do século XVI através de uma menção na obra de Pedro de Trejo. O 
dominicano Diego Durán condenou esta dança lasciva, que parece ter 
chegado do Peru no final do século XVI . Na mesma época, gozava de 
certo êxito na Espanha, apesar de ter sido proibida por volta de 1583. 
Nos princípios do século XVII , era bailada nos cenários do teatro espa
nhol enquanto continuava sua difusão européia e chegava à Itália. Em 
seu poema L 'Adone, publicado em 1623, Giambattista Marino denun
ciou 

.. . i/ sozzo inventor che tra no i questa 
introdusse primier barbara usanza! 
Chiama questo suo gioco empio e profondo 
saravanda e ciaccona i/ Nuovo lspano. 

Ou seja, "el novohispano llama zarabanda y chacona a este juego 
impío ... " 

É significativo que, depois de transformar-se em danças elegantes , 
a chacona e a zarabanda passaram a ser parte da cultura cortesã e da 
música barroca, para sobreviver em nossa memória através das obras 
de Johann Sebastian Bach. Um interessante e complicado ciclo foi cum
prido: em primeiro lugar, uma americanização do africano; em segundo, 
uma hispanização do produto americano; em terceiro, uma europeiza
ção da dança hispanizada ... De tal maneira que duas danças exóticas 
oriundas das Índias haviam deixado definitivamente de sê-lo, ao inte
grar-se ao patrimônio mais sofisticado e prestigioso da música ociden
tal. 

O fenômeno não concerne apenas aos ritmos africanos. Por volta de 
1680, a famosa dança indígena tocotín33 chegava à Espanha. 

A passagem de elementos exóticos mexicanos para a cultura espa
nhola e européia torna mais estranha ainda a quase ausência de refe
rências mexicanas na obra do crio/lo Juan Ruiz de Alarcón. Como expli
car que um dos criadores mais fecundos do teatro do Século de Ouro 
tenha evitado, de maneira cuidadosa, incluir detalhes ou diversões me
xicanas, ou seja, afro-indígenas em suas obras? O debate sobre a mexi
canidade do autor de La verdad sospechosa ultrapassa em muito os 
limites deste curto ensaio. Tal atitude pode estar ligada à origem "india
na" do autor: Ruiz de Alarcón havia se empenhado em eliminar os ele-

33 Marie-Cécile Benassy-Berling . Humanismo y religión en sor Juana lnés de la Cruz. México: UNAM, 1983, p. 
31 
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mentos que poderiam recordar sua formação novo-hispana, para pare
cer mais espanhol que os próprios gachupines. 

A reabilitação do passado indígena 

O mesmo processo de recuperação e neutralização do indígena pode 
ser observado no campo da historiografia mexicana. Em fins do século 
XVII, o passado indígena da cidade já despertava um interesse "arque
ológico". No Colégio de San lldefonso, o viajante italiano Gemelli Careri 
pôde admirar umas pedras talhadas nas quais aparecia uma águia enci
mado nopal34 ; e os letrados discutiam sobre a localização do templo de 
Huitzilopochtli , que alguns situavam debaixo da catedral. 35 Nessa épo
ca, a visita às antiguidades , ou seja, as pirâmides de Teotihuacan, mar
cava uma etapa indispensável em uma viagem à cidade do México. 

Naquele momento, o melhor conhecedor das sociedades pré-hispâ
nicas era dom Carlos de Sigüenza y Góngora. Sua coleção de códices 
pré-hispânicos - "alhajas tan dignas de aprecio y veneración por su 
antigüedad, y ser originales" - 36 era tão excepcional , que havia projeta
do deixá-la às bibliotecas européias de El Escoriai , do Vaticano ou de 
Florença. A decifração dos manuscritos e as explorações arqueológicas 
lhe brindaram conhecimentos extensos sobre estas sociedades passa
das. Sigüenza y Góngora se considerava, não sem razão, um pioneiro 
neste campo, frente a estudiosos que tinham "por trivialidad desprecia
ble [la explicación de los caracteres o jeroglíficos] , y por el consiguiente, 
indigno objeto de sus estudios sublimes" .37 

Dom Carlos desenvolveu uma visão heróica dos antigos mexicanos. 
Para ele, se tratava de uma 

gente arrancada de sus pueblos, por ser los más extrafios de su 
provincia, gente despedazada por defender su patria y hecha pe
dazos por su pobreza; pueb/o terrible en e/ sufrir y después de/ 
cual no se hallaría otro tan paciente en e/ padecer, gente que siem
pre aguarda e/ remedio de sus miserias y siempre se ha//a pisada 
de todos, cuya tierra padece trabajos en repetidas inundaciones. 38 

Esta apreciação foi acompanhada de uma idealização dos antigos 
soberanos; o que se pode ver no comentário que Sigüenza y Góngora 

34 O nopal é uma espécie de cacto (nota da tradutora). 
35 Giovanni Francesco Gemelli Careri. Viaje a la Nueva Espana. México: UNAM, 1976, p. 123. 
36 Elías Trabulse. Ciencia y religión en e/ sigla XVII. México: EI Colégio de México, 1974, p. 19. 
37 Carlos de Sigüenza y Góngora. Obras históricas. Edição de José Rojas Garciduenas. México: Porrúa, 1960, 

pp. 255-256. 
38 lbid., p. 252. 
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redigiu para explicar a significação do arco do triunfo- uma construção 
efêmera, de estilo barroco, carregada de figuras alegóricas - que a 
cidade lhe havia encomendado a fim de homenagear o vice-rei marquês 
de Mancera. Segundo o erudito novo-hispano, os "reis" mexicanos eram 
líderes sábios , esforçados e exemplares. A partir de então, Huitzilopo
chtli deixou de ser a figura demoníaca, que difundiu a idolatria entre os 
índios , para ser o caudilho e condutor dos mexicanos e que, como os 
imperadores romanos, conheceu depois de sua morte a apoteose "con 
que lo veneraron por di os" .39 

Neste caso, o processo de estetização se desenvolve a partir do 
modelo da Antigüidade clássica: os antigos tlatoani são convertidos em 
estátuas gregas e romanas. Esta estetização é também uma seculariza
ção, porque os deuses e reis pré-cartesianos deixam de ser entidades 
divinas ou seres dotados de poderes mágicos. 

O passado mexicano como pretexto e disfarce simbólico 

A leitura histórica proposta por dom Carlos tem outros significados 
que ultrapassam a reabilitação do heróico passado mexicano. É um dis
curso "patriótico", que assimila o passado índio ao de sua pátria mexica
na. É um discurso político: a descrição dos fatos e das façanhas dos 
"reis " mexicanos- imagem no arco, explicação oral e comentário escri
to - difunde uma mensagem política, à qual o arco do triunfo outorgava 
uma visibilidade e uma publicidade consideráveis . A imbricação do pre
sente novo-hispano com a história pré-hispânica resulta tão estreita que 
o passado mexicano parece tornar-se quase um pretexto . Os "reis" me
xicanos servem de canais e painéis para proclamar algumas verdades 
às que os crio/los estavam apegados. 

Daí valores como a liberdade: 

no hay prerrogativa que exceda a la de la libertad,· [. .. ]si los c i elos 
sirviesen de papel, y todos los hombres fuesen escritores, no bas
taría todo esta para escribir las alabanzas de la libertad. 40 

e qualidades tais como a audácia a serviço da pátria novo-hispana: 

resolución tan magnánima cuanto lo es empefíarse en defender la 
libertad y la patria en la ocasión que se teme su rui na. 

39 lbid ... p. 285 
40 lbid, p 294. 
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Sigüenza y Góngora manipula o passado indígena para expressar, 
de modo disfarçado, verdades básicas para ele e seu meio. Em seu 
comentário, ele mesmo explica e confirma o método que seguiu : con
vém "hacer escuchar la verdad cubierta con veios fingidos"; 41 é preciso 
usar "parábolas", já que "de mala gana soportan oír la verdad los reyes 
y los príncipes y las turbas". 

O passado índio, transformado em heróico, contém as bases da filo
sofia política do meio crio/lo. O processo de recuperação e reabilitação 
do indígena obedece a fins políticos. Assim como as mascaradas, a in
tegração de figuras pré-hispânicas no arco, esta mestiçagem audaz, só 
tem as aparências da mestiçagem. Não expressa uma sensibilidade 
particular ao pluricultural ou à realidade índia. Sigüenza y Góngora per
tencia às elites ocidentais barrocas, ainda que estivesse confrontado 
com os obstáculos e freios de uma situação de tipo colonial. O demons
tra, a maneira brutal com que manifestou seu desprezo aos índios da 
cidade, seus contemporâneos, quando se rebelaram no motim de 1692. 
A dom Carlos, os índios interessavam apenas quando estavam mortos 
ou eram ilustres e reis 42 

Entre teatro indígena e ópera italiana 

Seria errôneo, por tanto, imaginar que a arte barroca oficial lo
grou absorver ou domesticar todas as manifestações das culturas in
dígenas e africanas. Não sem razão, a cerimônia indígena da dança 
dos voladores ou as diversões dos negros e mulatos despertavam a 
inquietação dos provedores e inquisidores, 43 sempre atentos a perse
guir "superstições" que poderiam desencadear perturbações e mo
tins. 

Em fins do século XVII, os indígenas do bairro de Santiago Tlatelolco 
se acostumaram a representar a Paixão de Cristo sem que o clero local 
interferisse. Organizavam um nezquititle ou nexcuitil, espécie de drama 
religioso no qual os índios encarnavam Cristo, os apóstolos e a Virgem. 
Outros nexcuitiles celebravam a festa dos Santos Reis ou o Domingo de 
Ramos. 

Nessas datas, os moradores do México, de qualquer origem, afluí
am a Santiago Tlatelolco para ver os "representantes" indígenas e diver
tir-se no grande mercado, que invadia a praça do bairro e as ruas dos 
arredores. Ainda que os preparativos fossem longos, os índios se entre-

41 lbid. p. 357 
42 Quanto aos negros. é óbvio que sua origem - a escravidão - e sua "ignorãnc1a das letras" - não têm 

h1stória - os excluem de qualquer tentativa de valorização. 
43 Os "oratonos y escapulanos·· entre os negros e mulatos. em Gabriel Saldívar Historia de la música en México. 

México: Edic1ones Gernika SEP. 1987 p 265. 
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gavam com gosto à organização do evento. Alugavam trajes, armas, 
cavalos, compravam adornos de qualquer tipo. As indígenas prepara
vam a comida, as tortillas e as pamonhas, que iam vender nas bancas. 
O chocolate e o pulque eram vendidos em todos os lugares, enquanto 
os mais ricos consumiam vinho de Castela. 

Numerosos e entusiastas, os espectadores índios seguiam não só 
as peripécias da história sagrada, como também identificavam os atores 
indígenas com as personagens representadas. Na mente do público, 
atores, santos e santas se confundiam. Neste aspecto , o nexcuitil era 
uma manifestação tipicamente indígena, alheia à dramaturgia ocidental 
e hispânica de tradição culta e popular. Os atores indígenas não vacila
vam em provocar o riso do público e em divertir as crianças ali congre
gadas. Cada qual queria defumar e beijar o Cristo. Às vezes também 
atiravam pedras em um apóstolo demasiado bêbado. O drama litúrgico 
podia degenerar em uma briga generalizada, que deixava feridos e mor
tos . Banquetes e bebedeiras sucediam à representação , resgatando 
costumes de origem pré-hispânica em que a sociabilidade comunitária 
e a intoxicação coletiva e ritualizada ocupavam um papel importante. 

Quanto aos curas e religiosos, estes se limitavam a evitar os exces
sos mais visíveis , sem captar a significação que os índios colocavam em 
seus gestos e intervenções. Enquanto alguns clérigos se aborreciam e 
se escandalizavam , a maioria tolerava uma situação vigente desde um 
tempo que parecia imemorial. 

Concomitantemente , não muito longe de Tlatelolco , no Palácio dos 
Vice-reis, outro público podia assistir ao que se considerava, e se segue 
considerando, como o cúmulo da arte culta ocidental , ou seja, a ópera. 
A princípios do século XVIII , foi representada a primeira ópera mexica
na, E! Rodrigo, drama musical que teve lugar no Palácio , na presença do 
duque de Alburquerque, para celebrar o nascimento do infante Luis Fer
nando.44 

Outro vice-rei , o duque de Linares, instigado pelo talento de Zumaya, 
pediu a este que traduzisse para o espanhol e pusesse música em ópe
ras italianas. Em 1711 , Zumaya criou Parténope, ópera em três atos. Foi 
representada no Palácio, em primeiro de maio, para festejar o aniversá
rio do rei Felipe V. Tratava dos amores contrariados de Penélope, rainha 
e fundadora de Nápoles.45 Isto faz lembrar que a corte novo-hispana e 
seus músicos podiam estar informados sobre as modas européias e os 

44 José Mariano Beristain de Souza. Biblioteca Hispano-Americana septentrional. México: Ediciones Fuente 
Cultural, s.d., pp. 201-202. Em Florença, exatamente na mesma época, em 1707, um jovem e talentoso músi
co, Georg Friedrich Handel. executava- sob o mesmo tftulo- uma ópera extraída de uma obra do italiano 
Francesco Silvani. 

45 Na Itália, este tema inspirou a Porpora e a Vivaldi a composição de duas óperas. Menos de vinte anos depois, 
Handel utilizou este libreto para sua ópera Parténope, da qual dispomos de uma excelente gravação. 
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estilos do novo século. A representação exigia um grupo de músicos e 
cantor~s experimentados, várias ornamentações suntuosas capazes de 
evocar a beleza do mar, a grandeza do porto e o campo de batalha. O 
acontecimento foi considerado tão importante que justificou a publica
ção, na cidade do México, de um libreto bilíngüe, italiano e espanhol , 
destinado ao público amante da ópera. 

• • • 

A princípios do século XVII , o panorama cu ltural da cidade do Méxi
co abarcava formas e expressões muito diversas . Desde espetáculos 
europeus muito sofisticados até manifestações indígenas aparentemen
te ocidentalizadas e até certo ponto autônomas. A distância cultural era 
notável , muito superior à que separa atualmente , em qualquer país da 
Europa Ocidental , as diversões cultas das populares. A cidade barroca 
ostentava uma dupla face . Era, ao mesmo tempo, uma cidade mestiça, 
em que proliferavam culturas mescladas, e uma metrópole do mundo 
ocidental , dotada de uma corte e, como tal , receptora de todas as mo
das européias . 

A história de grande parte do século XVIII fo i a de uma convivênc ia 
espontânea ou agitada entre trad ições indígenas, clandestinas ou tole
radas, gêneros importados - sobretudo da Itália: a ópera, o balé clássi
co- e formas crio/las populares , mestiças e hispânicas. A singularida
de barroca reside nesta convivência e no afã- nem sempre logrado
das autoridades civis e religiosas por resgatar e manipular a mestiça
gem cultural . 

Com o desenvolvimento da Ilustração, as elites só viram com des
prezo crescente as cu lturas populares e indígenas do México. O statu 
quo, vigente no Renascimento e na época barroca, fo i substituído por 
um conflito cada vez mais aberto , que se prolongou depois da Indepen
dência, ocupando todo o século XIX, e que perdurou , pelo menos, até a 
Revolução. De fato , é preciso esperar pela segunda metade do século 
XX para exumar estas formas rechaçadas e, de novo, sob o impulso do 
esnobismo, do turismo e das indústrias culturais , voltar a utilizá-las e 
manipulá-las. 
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