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Vagabunda – memórias da Grande Guerra
pela pena de Mercedes Blasco
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A escrita no feminino em tempo de guerra
Vagabunda: Seguimento às Memórias de uma Actriz. 1908 a 1919 (a partir

de agora nomeado apenas Vagabunda) foi editado em 1920 e é apresentado
como sendo a sequência de Memórias de uma actriz, dado à estampa em 1907.
Trata-se de uma obra memorialista que abrange também os quatro anos «de
ferro e fogo» (BLASCO, M., 1938: 113) que a actriz e escritora portuguesa
Mercedes Blasco, o marido e os dois filhos viveram na cidade belga de Liège sob
ocupação alemã durante a Primeira Guerra Mundial. A segunda parte do livro,
intitulada Na Bélgica Heroica. 1914-1919 e que está dividida em 16 caṕıtulos,
começa com uma breve explicação sobre a verdadeira causa do assasśınio do
arquiduque do Império Austro-Húngaro Francisco Fernando, que mais não foi do
que a «continuação de outros episódios» (BLASCO, M., 1920: 206), e termina
com uma homenagem ao povo belga, um povo «dotado para a lucta com vontade
tenaz e intelligencia rija» (id.: 301).

Como a própria autora explica, não se trata de uma «obra de historiógrafo»
(id.: 205), mas, sim, de «uma compilação de notas colhidas no centro mesmo da
guerra e d’algumas observações pessoais» (id.: 205). O livro foi escrito após o
seu regresso a Portugal, pois «era imposśıvel escrever qualquer coisa sobre a
guerra, na Belgica, visto que os allemães andavam sempre a fazer perseguições
em casa de cada um» (id.: 305). Não sendo um diário, esta segunda parte de
Vagabunda relata-nos cronologicamente a vida de Mercedes Blasco na Bélgica
ocupada, embora a ausência de referências temporais não nos permita perceber
a que mês ou mesmo a que ano se refere a maioria dos episódios narrados, o
que dificulta o acompanhamento do desenrolar da conflito, principalmente por
parte de quem está menos familiarizado com a história da Grande Guerra ou
mesmo por parte de quem queira traçar uma biografia mais pormenorizada sobre
a autora.

Este livro insere-se naquilo a que Susana Margarida Gomes Silvério de-
signa por «escrita no feminino em tempo de guerra. . . Uma escrita testemunhal,
dialógica, de denúncia e declinação da guerra» (2003: 9), mas que durante muito
tempo foi menosprezada como fonte histórica por não ser considerada autêntica
nem realista, uma vez que as mulheres não tinham a experiência da guerra en-
quanto militares. «[. . . ] the combatant’s voice was more “authentic” or “realistic”
that the civilian’s» (ABREU, D. B., 2008: 8).

Como sublinha Sharon Ouditt, a simples ideia de que as mulheres tenham
escrito sobre a Primeira Guerra Mundial, em particular, tem sido muitas vezes
recebida com cepticismo. Afinal, «they weren’t in it. They didn’t bear arms,
only glimpsed the blood and the muck of the battlefields from the shelter of the
hospital, and thought plum puddings a Christmas treat rather than military ne-
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cessity» (OUDITT, S., 2000: 1). E, no entanto, elas estiveram, de facto, na
guerra:

Ordinary working women struggled to feed and maintain their families on
severely reduced incomes, and often in the face of accusations of drunken-
ness or unchastity by the local authorities. Women lost husbands, fathers,
brothers, sons; children grew up without fathers. When millions of men are
involved in armed combat, the full record of war experience could not possibly
be limited to theirs alone. (ibid.).

Estas são algumas das razões que explicam por que motivo Vagabunda não
tem sido valorizado pela historiografia portuguesa, apesar de redireccionar o
nosso olhar da história poĺıtica, militar e económica – que durante várias décadas
foram o foco quase exclusivo dos estudos sobre a Grande Guerra – para a história
social e, mais especificamente, para a história dos civis, que mesmo não tendo
pegado numa arma nem tendo estado num campo de batalha, foram igualmente
v́ıtimas dos horrores da guerra. Este livro é, por tudo isto, um valioso instrumento
de análise e de compreensão deste outro lado da guerra, tantas vezes esquecido.

Além do mais, pese embora na sua quase totalidade nos relate o dia-a-dia
de uma portuguesa na Bélgica ocupada, dois dos caṕıtulos da segunda parte da
obra – Pela Pátria e No hospital – falam-nos do contacto que Mercedes Blasco
teve, enquanto enfermeira da Cruz Vermelha belga, com antigos prisioneiros de
guerra portugueses, de como cuidou deles no hospital de Liège e de como ajudou
as autoridades lusas no seu repatriamento. Memórias que são acompanhadas
de fotografias da autora com alguns destes seus doentes e de relatórios escri-
tos por eles, a seu pedido, sobre a forma como foram tratados pelos alemães
enquanto viveram nos campos de concentração. Relatórios que «constituem do-
cumentos unicos e curiosos para elucidação dos vindouros, sobre os sentimentos
humanitarios dos representantes da kultur d’Alem-Rheno, em pleno seculo XX»
(BLASCO, M., 1920: 269), principalmente por se tratar de testemunhos maiori-
tariamente de soldados, quando as memórias e os diários que chegaram até nós
de prisioneiros de guerra portugueses são sobretudo de oficiais.

Esta preocupação de Mercedes Blasco com a memória futura, com o deixar
testemunhos para as próximas gerações, é uma constante na sua obra. A própria
escrita de Vagabunda resulta do facto de ela acreditar ser seu «dever contar
qualquer coisa da colossal Epopéa de que [foi] testemunha ocular, no centro
de acção mais forte e onde foram cahir os primeiros estilhaços dos engenhos
mort́ıferos, productos refinados da moderna arte de matar» (id.: 205).

Porém, antes de folhearmos a obra, desvendemos quem foi Mercedes Blasco.
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Mercedes Blasco pela própria
Apesar da sua longa e conturbada vida pessoal e profissional, Mercedes

Blasco é um nome pouco conhecido em Portugal. Figura em entradas de di-
cionários e de enciclopédias, mas não existe qualquer biografia que retrate de
forma profunda a sua vida e obra, que coloque em confronto o seu pensamento e
a sua acção, que contextualize historicamente os diversos regimes poĺıticos nos
quais viveu (Monarquia Constitucional, I República, Ditadura Militar e Estado
Novo), que nos fale das figuras com as quais se cruzou e dos páıses pelos quais
passou. Não nos cabe aqui fazer esse trabalho, mas, para uma melhor com-
preensão do seu livro Vagabunda, faremos uma breve apresentação biográfica da
autora, socorrendo-nos, em grande parte, da sua obra Memórias de uma actriz,
publicada em 1907.

Mercedes Blasco é o pseudónimo mais conhecido de Conceição Vitória Mar-
ques, nascida em 4 de Setembro de 1867, em Minas de São Domingos, no
concelho alentejano de Mértola. O pai, José Maria Marques, era da região de
Coimbra, trabalhou como engenheiro naval em Inglaterra (onde casou em pri-
meiras núpcias) e como maquinista de 1.a classe da Companhia Real. Da mãe,
sabe-se apenas que era natural do Baixo Alentejo. O casal teve outra filha e um
filho.

Pouco depois de ter nascido, mudou-se com os pais para Huelva, na prov́ıncia
espanhola de Andaluzia. Quando completou sete anos de idade, a faḿılia passou
a residir no Porto, onde as duas irmãs fizeram a sua instrução escolar. Desde
criança, Mercedes Blasco sentia ter vocação para as letras, «apesar de muito
preguiçosa em escrever» (BLASCO, M., 1907: 19). Contudo, sempre foi «doida
pelo teatro» (id.: 23), especialmente pelo género dramático, para grande desgosto
do pai, que queria que ela se dedicasse à medicina ou à literatura. Certa manhã,
ainda menor de idade, decidiu fugir de casa para perseguir o seu sonho, dando,
assim, ińıcio a uma preenchida vida como actriz.

Foi no Porto que se estreou, na peça Grande Avenida, no Teatro Chalet,
momento em que adoptou o nome art́ıstico Judith Mercedes Blasco «para des-
nortear a faḿılia» (id.: 11), embora nos cartazes figurasse apenas Judith Mer-
cedes. Quando mais tarde debutou em Lisboa, passou definitivamente a usar o
pseudónimo Mercedes Blasco, o qual utilizava mesmo em actos oficiais e com
cujo apelido foram registados os dois filhos. Ao longo da sua carreira, actuou
em diversos palcos em Portugal, Brasil, França, Reino Unido, Espanha, Itália e
Bélgica.

Casou com o engenheiro-electricista belga Remi Ghekiere, com quem teve
dois filhos antes de concretizado o matrimónio. Viviam em Liège, na Bélgica,
quando a Grande Guerra começou, em Agosto de 1914, e áı permaneceram até
ao fim do conflito. O filho mais velho, Stelio, ficou gravemente doente durante
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a guerra, devido à alimentação deficiente, acabando por morrer. O mais novo,
Marcelo, morreria anos mais tarde em Lisboa, também «v́ıtima das provações»
(GRANDE, s/d: 767).

De regresso a Portugal, escassearam os trabalhos como actriz e Mercedes
Blasco, que tinha já publicado artigos em jornais (alguns com os pseudónimos
Dinorah Noemia e Mam’zelle Caprice) e um livro (o já referido Memórias de uma
Actriz), dedicou-se mais afincadamente à escrita para sobreviver financeiramente.
Ela própria o assume em Como eu fui Amada, publicado em 1927:

Não quero pedir nada a ninguém. Enquanto tive jóias, vendi-as. Agora, que
nada tenho que valha, vendo-te os segredos da minha alma, vendo-te o meu
pudor, porque não penses que é de ânimo leve que te descubro o sacrario
das minhas reĺıquias de amorosa.
Se meus filhos vivessem, eu não publicaria estas coisas nem muitas das que
tenho escrito. (BLASCO, M., 1927: s/n).

Mercedes Blasco acabaria por se dedicar de corpo e alma às suas duas
grandes paixões: a escrita e o teatro. Publicou mais de 30 obras, entre memórias,
romances, peças de teatro, traduções, entre outras. Morreu na miséria, em Lisboa,
no dia 12 de Abril de 1961, com 94 anos. O seu corpo foi sepultado no talhão
dos Artista Teatrais no Cemitério dos Prazeres.

Na Bélgica ocupada
Quis o destino, como a própria Mercedes Blasco escreveu, que ela estivesse

em Liège quando as tropas alemães invadiram aquela cidade belga em Agosto
de 1914. Ali se encontrava a matar saudades do marido e dos filhos depois
de uma digressão em França, páıs ao qual deveria regressar em 1 de Agosto,
o que acabou por não acontecer. Desde finais de Julho, circulavam na cidade
rumores de que iria começar uma guerra entre a França e a Alemanha e, desde
então, a Bélgica «se armou e preparou para resistir a qualquer assalto provável
dos saxões» (BLASCO, M., 1920: 214). Os bombardeamentos germânicos nos
arredores de Liège começariam no dia 2 de Agosto, altura em que Mercedes
Blasco decidiu juntar-se à Cruz Vermelha belga.

Quatro dias depois, os alemães notificaram o burgomestre: caso não se ren-
desse, a cidade seria bombardeada a partir das 18 horas. Foi de imediato
lançado um aviso à população de que partiriam vários comboios em direcção a
Bruxelas para levar todos aqueles que quisessem deixar a cidade, como foi o
caso de Mercedes Blasco e da faḿılia. Foi na capital belga que viveram durante
duas semanas, com a ajuda dos bruxelenses e de Alves da Veiga, o ministro de
Portugal na Bélgica. Mas, em 20 de Agosto, os alemães entraram na capital
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«para d’ali seguirem até Mons, a fim de entrarem por esse lado em França –
a terra prometida ao seu ambicioso Keyser» (id.: 227). A faḿılia acabaria por
regressar a Liége, onde viveria quatro anos num autêntico inferno:

Eu tive de ficar n’aquele inferno até ao fim, não podendo sair logo no principio
para a Inglaterra, como tencionava, porque o meu filho mais velho adoecera
gravemente. Fecharam logo as fronteiras da Holanda com fios electricos e
muita gente que tentou passal-a foi fulminada. Outros foram mortos a tiro
pelas sentinelas – que houve sempre heroes que tentavam ir engrossar as
fileiras dos defensores da sua patria.
Viviamos ali completamente isolados do resto do mundo. (id.: 233)

A partir daqui, Mercedes Blasco lança-se na descrição pormenorizada dos
principais episódios que a faḿılia viveu, intercalando os relatos sobre o que
vivenciou, com desabafos acerca do que estava a sentir e interpretações sobre o
desenrolar da própria guerra, denunciando uma mulher não só preocupada com
o seu futuro pessoal e familiar, mas também de toda a Europa. Através das
redes clandestinas de distribuição de jornais e de panfletos, manteve-se sempre
informada acerca do que se passava nos restantes páıses beligerantes, apesar do
risco que corria ao manter consigo esses documentos, como nos conta a propósito
do discurso que o presidente francês proferiu em 14 de Julho de 1916:

Belgica valente, Belgica sublime, o que o mundo te deve!
Assim o reconheceu tambem o Presidente da Republica Franceza, n’uma
allocução ás tropas belgas, em Paris, em 14 de Julho de 1916. Este docu-
mento, cuja copia me foi dada, em Liége, por alguem que a obtivera em Paris
– sabe Deus por que preço! – deu-me muito trabalho a conservar até aqui,
pois que a cada passo os allemães andavam fazendo pesquizas pelas casas
particulares, na esperança de encontrarem motivo para descarregarem a sua
ira, e se me fosse encontrado não deixaria de ser fusilada. (id.: 216)

Que Mercedes é esta que perpassa em Vagabunda? Estamos na presença de
uma mulher profundamente crente. Ao longo do livro, são várias as referências
a Deus e à religião, que para ela era «o maior de todos os bens de um povo.
Sem ella, afundamo-nos no desespero, na descrença e, muitas vezes, no crime
(id.: 242). A sua fé era de tal forma inabalável que acreditava que Deus não
deixaria «voltar a humanidade aos tempos execrados do barbarismo, depois de
ter sido tão profundamente perturbada na labuta sagrada do pão quotidiano»
(id.: 228). Era crente, mas não beata:

Longe d’isso. Não ando pelas egrejas a resmungar «padre-nossos», como
tantas que por lá usam os joelhos e mal sahem a porta começam a fazer mal
ao seu proximo, calumniando-o e negando-lhe uma codea de pão.
Mas tenho fé na protecção divina e rezo. . . rezo com a alma. (id.: 243)
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O seu amor a Deus era igualável ao amor à Pátria, ou melhor, às duas
Pátrias: Portugal e Bélgica. Um amor pelo qual se dispôs a passar pelo mais
duro dos sacrif́ıcios: a morte de um filho. Em nome desse patriotismo, recusou
trabalhar para os alemães, ao contrário de outras mulheres, «criaturas de fraca
vontade, com raras excepções, e desarmando facilmente, ante uma situação um
pouco complicada» (id.: 238). Mercedes criticava aquelas mulheres que «com os
maridos batendo-se no campo de batalha para reconquistarem a sua pobre Bel-
gica opprimida, abriam tambem os braços aos homens da mesma raça d’aquelles,
que talvez, mesmo na hora d’esse amor odioso, estavam matando ou mutilando o
pae dos seus filhos» (ibid.).

Mercedes nunca aceitou cantar para a «soldadesca germânica» (id.: 242),
o que lhe teria permitido ganhar muito dinheiro e viver desafogadamente e,
sobretudo, ter-lhe-ia permitido salvar o filho mais velho. Stelio adoece no ińıcio
da guerra e nunca recupera, devido «à falta de alimentos adequados á sua edade»
(ibid.). Durante o conflito, os medicamentos escassearam nas farmácias e os bens
alimentares atingiram preços que a faḿılia não podia suportar. «O pequeno
morria. Morria de fome, que não era matar a fome, mas enganal-a apenas, a
alimentação irrisoria que eu podia dar-lhe» (id.: 244), desabafa Mercedes. Seis
meses depois, presumivelmente no ińıcio de 1915, Stelio morre, e nem nesse
momento a escritora portuguesa se arrependeu da decisão tomada: «Talvez haja
quem me censure por este. . . exagero, dirão, de patriotismo. Cada um tem a sua
maneira de ver» (id.: 241).

Vagabunda mostra-nos ainda uma mulher altrúısta. Embora sem qualquer
formação nem experiência, assim que a guerra começou, alistou-se na Cruz Ver-
melha belga, trabalhando na cĺınica montada na Academia de Belas Artes, na
Rue Jonfosse, perto de sua casa. Chegou mesmo a tentar sair da Bélgica para
ir para as ambulância do front, onde os soldados portugueses combatiam, «para
cuidar d’elles» (id.: 265), mas nunca o conseguiu.

Só após a assinatura do Armist́ıcio, em 11 de Novembro de 1918, pôde,
de certa forma, concretizar esse seu desejo. Como já referimos, à cĺınica onde
trabalhava chegaram inúmeros prisioneiros de guerra doentes, entre os quais
vários portugueses, «cahidos nas mãos do inimigo, n’esse famoso combate de
9 d’Abril de 1918» (ibid.). Mercedes cuida «d’esses destroços humanos, que a
crueldade saxonia» (id.: 267) devolveu com desvelo, transmitindo-lhes o conforto
posśıvel na sua ĺıngua materna. Estes foram «os unicos dias felizes» na vida de
Mercedes «durante aquelles quatro anos de martyrio» (id.: 266):

Lá nos hospitaes de sangue,
Senti-me um pouco feliz,
Ao dispensar meus cuidados
Aos homens do meu paiz.
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Que olhar tão reconhecido
Que eles tinham pra mim,
Quando eu dizia: «Meu filho,
Que tens tu? Estás bem assim?»

Oh! santa mãe portugueza!
Do negro horror sobre os trilhos,
Fiz tudo quanto em mim coube
Para salvar os teus filhos (id.: 265)

A faḿılia regressou a Portugal em 1919, deixando o pequeno Stelio sepultado
em Liège. Apesar de todas as provações pelas quais passou durante os quatro
anos que viveu sob ocupação alemã naquela cidade belga, de se ter recusado a
trabalhar para o inimigo, de ter perdido um filho e de ter cuidado dos prisioneiros
portugueses aquando da sua libertação, Mercedes Blasco caiu «no meio da mais
injusta e cruel indiferença, como se viesse de gosar as delicias de Capua. . . » (id.:
286).

Uma mulher que honrou Portugal lá fora e que caiu na tolice de passar fome,
para não divertir os inimigos da sua pátria, que preferiu ao seu lar as salas
de um hospital, onde os seus soldados agonizavam, não merece honrarias
nem gratidão.
Mas tudo se paga. (id.: 293).

A desilusão foi tamanha que Mercedes chegou a ter saudades dos anos de
inferno que viveu na Bélgica, «com todas as suas dores e misérias. Ali estava
entre inimigos. Soffria resignada, na esperança de que tudo havia de acabar
e melhores dia viriam forçosamente.» (id.: 294). Mesmo assim, o seu amor por
Portugal falava sempre mais alto:

Nas sallas de um hospital,
Longe da Patria querida,
Eu dei aos nossos soldados,
Em carinho a minha vida.

Eu não sei bem definir
O mal que se abriga em mim. . .
Um mal traidor, mal estranho,
Que me aproxima do fim.

Quando eu um dia morrer,
Victima d’esta canceira,
Quero ser amortalhada
Na minha qu’rida bandeira (ibid.)
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Neste tempo de evocação do centenário da Grande Guerra, temos assistido
em Portugal à publicação ou reedição de obras escritas por muitos daqueles que
viveram este peŕıodo conturbado da história contemporânea, mas nenhuma de
autoria feminina. Continua a privilegiar-se o olhar masculino, do poĺıtico e/ou
do militar, esquecendo-se que também as mulheres tomaram posição sobre a
guerra, escreveram sobre a guerra, sofreram por causa da guerra. Talvez não
tenham perdurado no tempo manuscritos inéditos escritos por mulheres, como
aconteceu no caso dos homens, mas há diversas obras de autoria feminina que
mereciam e deveriam ser reeditadas e interpretadas. Como foi o caso deste livro
Vagabunda, reeditado em Agosto de 2017 pela Câmara Municipal de Mértola.
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Literários, Área de Concentração Ĺıngua Inglesa. Belo Horizonte: Faculdade de
Letras da UFMG.
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