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Quando o rio é lento e se conta com uma boa bicicleta 
ou um cavalo, aí sim é possível banhar-se duas vezes 
(e até três, dependendo das necessidades higiênicas de 
cada um) no mesmo rio.

Augusto Monterroso
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Edelmira Thompson de Mendiluce
Buenos Aires, 1894 — Buenos Aires, 1993

Aos quinze anos publicou seu primeiro livro de poesias, Para 
papai, graças ao qual conseguiu se situar numa discreta posição 
na imensa galeria de poetisas da alta sociedade portenha. A par-
tir de então se tornou frequentadora assídua dos salões de Xime-
na San Diego e de Susana Lezcano Lafinur, ditadoras da lírica e 
do bom gosto nas duas margens do Prata, nos albores do século 
xx. Seus primeiros poemas, como é de se imaginar, falam de sen-
timentos filiais, pensamentos religiosos e jardins. Flertou com a 
ideia de ser freira. Aprendeu a montar a cavalo.

Em 1917 conhece o pecuarista e industrial Sebastián Men-
diluce, vinte anos mais velho. Todo mundo ficou surpreso quan-
do poucos meses depois se casaram. Segundo as testemunhas da 
época, Mendiluce desprezava a literatura em geral e a poesia em 
particular, não tinha sensibilidade artística (embora de vez em 
quando fosse à ópera) e sua conversa estava no mesmo nível da 
de seus peões e operários. Era alto e vigoroso, mas estava bem 
longe de ser bonito. Sua única qualidade reconhecida era a ines-
gotável fortuna.
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As amigas de Edelmira Thompson disseram que havia sido 
um casamento de conveniência, mas a verdade é que ela se ca-
sou por amor. Um amor que nem Edelmira nem Mendiluce ja-
mais souberam explicar e que se manteve inabalável até a morte.

O casamento que acaba com a carreira de tantas escritoras 
em gestação deu novo ânimo à pluma de Edelmira Thompson. 
Abriu seu próprio salão em Buenos Aires, que rivalizou com o 
da San Diego e o da Lezcano Lafinur. Protegeu jovens pintores 
argentinos de quem não só comprava obras (em 1950 sua pinaco-
teca de artistas argentinos era não a melhor, mas uma das mais 
numerosas e extravagantes da República), como também costu-
mava levá-los à sua estância de Azul para que, com todas as des-
pesas pagas, pintassem longe do burburinho mundano. Fundou 
a Editora Candil Sureño e publicou mais de cinquenta livros de 
poesia, muitos dos quais dedicados a ela, a “boa fada das letras 
argentinas”.

Em 1921 publica seu primeiro livro em prosa, Toda minha 
vida, autobiografia idílica, para não dizer rasa, sem mexericos e 
cheia de descrições paisagísticas e considerações poéticas que, 
ao contrário do que a autora esperava, passa em brancas nuvens 
pelas vitrines das livrarias de Buenos Aires. Decepcionada e em 
companhia de seus dois filhos pequenos, duas empregadas e 
mais de vinte malas, Edelmira parte para a Europa.

Visita Lourdes e as grandes catedrais. É recebida pelo papa. 
Percorre de veleiro as ilhas do Egeu e chega a Creta num meio-
-dia de primavera. Em 1922 publica em Paris um livrinho de poe-
mas infantis em francês e outro em espanhol. Depois volta para 
a Argentina.

Mas as coisas mudaram e Edelmira já não se sente bem 
em seu país. Um jornal recebe o lançamento de seu novo livro 
de poesias (Horas da Europa, 1923) chamando-a de cafona. O 
crítico literário mais influente da imprensa nacional, dr. Luis 
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Enrique Belmar, julga-a uma “senhora infantil e desocupada 
que melhor faria se dedicasse seu esforço à beneficência e à 
educação dos muitos malandros esfarrapados que percorrem os 
espaços ilimitados da pátria”. Edelmira responde com elegân-
cia, convidando para seu salão o dr. Belmar e outros críticos. Só 
comparecem quatro jornalistas mortos de fome que se ocupam 
do noticiário social. Edelmira, ofendida, isola-se na estância de 
Azul, acompanhada de uns poucos seguidores incondicionais. 
Na paz dos campos, ouvindo as conversas de gente trabalhadora 
e humilde, prepara um novo livro de poesias que jogará na cara 
de seus detratores. Horas argentinas (1925), a esperada coletânea, 
causa escândalo e controvérsia desde o dia de seu lançamento. 
Edelmira abandona a visão contemplativa e passa ao ataque. Ar-
remete contra os críticos, contra as literatas, contra a decadência 
que cerca a vida cultural. Prega um retorno às origens: os traba-
lhos no campo, a fronteira sul sempre aberta. Deixa para trás os 
namoros e os desvanecimentos de amor. Edelmira quer uma li-
teratura épica, epopeica, cujo pulso não trema na hora de cantar 
a pátria. A seu modo, o livro é um êxito absoluto, e num gesto de 
humildade, mal tendo tempo de saborear as doçuras do trabalho 
reconhecido, Edelmira parte mais uma vez para a Europa. Vai 
acompanhada dos filhos, das empregadas e do filósofo portenho 
Aldo Carozzone, que faz as vezes de secretário particular.

Passa o ano de 1926 viajando pela Itália com seu numeroso 
séquito. Em 1927 Mendiluce se junta a ela. Em 1928 nasce em 
Berlim sua primeira filha, Luz Mendiluce, uma vistosa menina 
de quatro quilos e meio. O filósofo alemão Haushofer será o pa-
drinho de batismo numa cerimônia em que irão se encontrar a 
nata da intelectualidade argentina e a nata da intelectualidade 
alemã, e que terminará, depois de três dias de festa ininterrupta, 
num pequeno bosque perto de Rathenow, onde os Mendiluce 
oferecem a Haushofer um solo de timbales composto e executa-
do pelo maestro Tito Vázquez, que na época causará sensação.
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Em 1929, enquanto o crash mundial obriga Sebastián Mendi-
luce a voltar para a Argentina, Edelmira e seus filhos são apresen-
tados a Adolf Hitler, que pegará a pequena Luz no colo e dirá: “É 
sem dúvida uma menina maravilhosa”. Fazem fotos. O futuro 
Führer do Reich causa profunda impressão na poetisa argenti-
na. Antes de se despedir, ela lhe oferece alguns de seus livros 
e um exemplar de luxo do Martín Fierro, presentes que Hitler 
agradece calorosamente, obrigando-a a improvisar uma tradu-
ção para o alemão ali mesmo, coisa que Edelmira e Carozzone 
conseguem, não sem dificuldade. Hitler fica encantado. São 
versos peremptórios e que apontam para o futuro. Edelmira, fe-
liz, pede-lhe conselho sobre a escola mais adequada para seus 
dois filhos mais velhos. Hitler sugere um internato suíço, embo-
ra ressalve que a melhor escola é a vida. Finda a conversa, tanto 
Edelmira como Carozzone se confessarão hitleristas convictos.

O ano de 1930 é de viagens e aventuras. Na companhia de 
Carozzone, de sua filha pequena (os meninos ficaram num se-
leto internato de Berna) e de suas duas empregadas dos pampas, 
Edelmira navega pelo Nilo, visita Jerusalém (onde sofre uma 
crise mística ou nervosa que a mantém três dias prostrada no 
quarto do hotel), Damasco, Bagdá…

Sua cabeça ferve de projetos: quando regressar a Buenos 
Aires, planeja fundar uma nova editora que traduzirá pensadores 
e romancistas europeus, sonha em estudar arquitetura e projetar 
grandes escolas que construirá nos territórios argentinos aonde 
a civilização ainda não chegou, deseja criar uma fundação que 
leve o nome de sua mãe para mocinhas de parcos recursos e in-
quietações artísticas. Pouco a pouco, vai tomando forma em seu 
espírito um novo livro.

Em 1931 volta para Buenos Aires e começa a dar corpo a 
seus projetos. Funda uma revista, La Argentina Moderna, que 
Carozzone dirigirá e que publicará as últimas novidades em poe-
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sia e prosa, sem desprezar os artigos políticos, o ensaio filosófico, 
a resenha de cinema e as amenidades sociais. O lançamento da 
revista coincide com a publicação de seu livro O novo manan-
cial, ao qual La Argentina Moderna dedicará a metade de suas 
páginas. O novo manancial, um misto de crônica de viagem e 
memórias filosóficas, é uma reflexão sobre o mundo contem-
porâneo, sobre o destino do continente europeu e do continen-
te americano, ao mesmo tempo que espreita e adverte sobre a 
amea ça que o comunismo representa para a civilização cristã.

Os anos seguintes são pródigos em novos livros, novas ami-
zades, novas viagens (percorre o norte da Argentina e, montada 
a cavalo, cruza a fronteira boliviana), novas aventuras editoriais 
e novas experiências artísticas que a levarão a escrever o libreto 
de uma ópera (Ana, a camponesa redimida, 1935, que estreia no 
Colón com opiniões divididas e confrontos verbais e físicos), a 
pintar uma série de paisagens da província de Buenos Aires e a 
colaborar na montagem de três peças do dramaturgo uruguaio 
Wenceslao Hassel.

Em 1940 Sebastián Mendiluce morre e a guerra a impede 
de viajar para a Europa, como gostaria. Louca de dor, redige 
ela mesma a nota necrológica que ocupa uma página de duas 
colunas nos principais jornais do país. Assina-a: Edelmira, viúva 
de Mendiluce. O texto demonstra sem dúvida o desvario men-
tal em que se encontra. Destila farpas, alfinetadas, desprezo por 
grande parte da intelectualidade argentina.

Uma vez mais, refugia-se na estância de Azul em compa-
nhia apenas de sua filha caçula, do inseparável Carozzone e do 
jovem pintor Atilio Franchetti. De manhã escreve ou pinta. De 
tarde faz longos passeios solitários ou dedica as horas à leitura. 
Fruto dessas leituras e de sua manifesta vocação de decoradora 
de interiores é sua melhor obra, O quarto de Poe (1944), que pre-
figurará o nouveau roman e muitas das vanguardas posteriores e 
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que dá à viúva de Mendiluce um lugar ao sol na literatura argen-
tina e hispano-americana. A história é a seguinte. Edelmira lê A 
filosofia do mobiliário, de Edgar Allan Poe. O ensaio a entusias-
ma, ela descobre em Poe uma alma gêmea em matéria de artes 
decorativas e discute amplamente o assunto com Carozzone e 
Atilio Franchetti. Este último pinta um quadro seguindo fiel-
mente as instruções de Poe: uma câmera oblonga de uns trinta 
pés de comprimento por 25 de largura (um pé equivale a cerca 
de trinta centímetros), com uma porta e duas janelas dispostas 
no extremo oposto. Os móveis, o papel de parede, as cortinas são 
reproduzidos com a máxima exatidão por Franchetti. Edelmira 
acha, porém, que essa exatidão é pouco, e opta por reproduzir ao 
natural o quarto de Poe. Para tanto, manda construir no jardim 
da fazenda um quarto com as mesmas medidas do descrito por 
Poe e depois lança seus agentes (antiquários, comerciantes de 
móveis e marceneiros) na pesquisa dos móveis e utensílios des-
critos no ensaio. O resultado almejado e obtido só pela metade 
era o seguinte:

— As janelas são amplas, descem até o chão e estão encai-
xadas em nichos profundos.

— As vidraças das janelas são de cor carmesim.
— As molduras, de pau-de-rosas, mais grossas que as usuais.
— Do lado interno do nicho existe, à guisa de cortinas, um 

tecido prateado e espelhado, que se adapta à forma da janela e 
cai solto em pequenas pregas.

— Fora do nicho se veem cortinas de uma seda carmesim 
lindíssima, debruada com uma brilhante rede dourada e forrada 
com o tecido prateado da cortina externa.

— O drapeado das cortinas surge de um entablamento lar-
go e dourado que percorre o quarto na linha de junção das pa-
redes com o teto.

— Fecha-se ou abre-se o cortinado com um cordão doura-
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do grosso, que o prende bem frouxo e termina num simples nó. 
Não se veem pinos nem outros dispositivos semelhantes.

— As cores das cortinas e de seus debruados, ou seja, car-
mesim e dourado, aparecem profusamente em toda parte, deter-
minando o caráter do quarto.

— O tapete, tecido na Saxônia, tem meia polegada de es-
pessura e seu fundo também é carmesim, realçado simplesmen-
te por um cordãozinho dourado (parecido com os festões das 
cortinas) em ligeiro relevo, estando disposto de tal modo que 
forma uma série de curvas breves e irregulares, as quais se entre-
cruzam aqui e ali.

— As paredes são revestidas de papel acetinado de tonali-
dade prata-acinzentada, no qual figuram pequenos desenhos de 
arabescos no tom carmesim dominante, mas de um matiz mais 
suave.

— Inúmeros quadros. Predominam as paisagens de estilo 
imaginativo, tais como as grutas das fadas de Stanfield ou o lago 
melancólico de Chapman. Veem-se, contudo, três ou quatro 
cabeças femininas de etérea beleza; são retratos à maneira de 
Sully. A tonalidade de todos os quadros é cálida mas sombria.

— Não há nenhum de dimensões reduzidas. Os quadros 
pequenos dão a um quarto esse aspecto manchado que é o defei-
to de tantas belas obras de arte excessivamente retocadas.

— As molduras são largas mas não profundas; são ricamen-
te lavradas mas não opacas nem filigranadas.

— Os quadros estão bem encostados nas paredes, e não pa-
recem presos por cordões.

— Há um espelho não muito grande, quase circular, pen-
durado de modo a que nele não se reflita ninguém que esteja 
nos lugares onde é possível sentar.

— Esses lugares são constituídos por dois amplos sofás de 
pau-de-rosas e seda carmesim com flores douradas e por duas 
poltronas leves também de pau-de-rosas.


