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Minha amiga Rachel... de Richard Katz da sua amiga Rachel de Queiroz 

Richard Katz (1888-1968) não teve uma vida fácil. Nascido em Praga, teve de deixar 
sua cidade natal depois da Primeira Guerra Mundial pelo fato de ser austríaco de língua 
alemã. Foi então para Berlim. Em 1933 teve de deixar Berlim por ser judeu. Foi para a 
Suíça. Em 1941 passou a ter problemas numa Suíça que receava a presença de judeus no 
seu  território.  Emigrou  então  para  o  Brasil.  E  ali  sim,  encontrou  a  paz  que  tanto 
procurava. Apaixonou-se de tal forma pela sua nova pátria que decidiu naturalizar-se 
brasileiro. Foi também no Brasil que conheceu sua grande amiga Rachel de Queiroz. 
Ambos moravam na mesma Ilha do Governador e ambos eram grandes escritores. Com 
seu primeiro livro, Uma voltinha ao redor do mundo, Katz tinha-se tornado famoso na 
Alemanha dos anos vinte.  A  derrota  na Grande Guerra tinha colocado o país numa 
grande crise e a vontade de sonhar com culturas exóticas era grande. Os relatos das 
viagens de Katz vendiam-se então aos milhares. Até que os nazistas se aproximaram do 
poder, estragando uma carreira que tinha começado de forma tão promissora. Sobre o 
Brasil, Katz publicou quatro livros, mas a guerra impediu que ele voltasse aos sucessos 
anteriores. Ao contrário de seu compatriota Stefan Zweig, cujo livro  Brasil – país do  
futuro  se tornou num clássico, hoje, ninguém no Brasil se lembra mais de Katz. Isto, 
apesar de ele  ter  sido o primeiro a traduzir  um livro do antropólogo pernambucano 
Artur Ramos ou a pesquisar a literatura de cordel, numa época em que nem no Brasil 
esses  folhetos  eram levados  a  sério.  A amizade  entre  Katz  e  a família  Queiroz  era 
grande. A partir da Suíça, para onde voltou em 1956, Katz fala sobre sua amiga na sua 
autobiografia – Uma vida contada na rede. 

“A rede de onde, deitado, estou contando minha vida  é uma verdadeira rede. Isto não só 
significa que ela foi feita no Brasil (também ali se produz muita tralha para turistas), 
significa que ela provém da parte do Brasil onde os índios a inventaram: do Ceará. Era 
ali que a arte de se fazer uma rede de verdade passava de geração para geração. Minha 
rede não saiu de uma fábrica de Fortaleza, ela foi feita por um verdadeiro artista que 
tem sua pequena empresa numa aldeia a noroeste da capital do estado. Pois ela é mesmo 
uma verdadeira rede, além de muito larga também, “para a família e seus vizinhos”, 
como se costuma dizer no Ceará.
Ela foi  um presente da minha amiga  Rachel  de Queiroz,  que nasceu numa fazenda 
pertencente à mesma família há várias gerações. A fazenda fica a meio caminho entre o 
mar (que em nenhum outro lugar tem aquela cor verde-esmeralda como junto às dunas 
cearenses) e a caatinga;  ali, onde a terra ainda é úmida para se poder plantar cana, mas 
onde o vento salgado que os coqueiros tanto adoram já perdeu sua força. Dali mesmo 
provêm as verdadeiras redes. E a minha é bem dali, é uma verdadeira peça de arte e 
quem ma deu foi a Dona Rachel.
Rachel de Queiroz é a principal autora brasileira. Seu primeiro livro – O Quinze – que 
escreveu ainda  como jovem professora,  é  uma das  obras  clássicas  da literatura  sul-
americana.  Mas  não  é  tanto  por  causa  disto  que, balançando  na  minha  rede, estou 
pensando nela, é sobretudo porque foi ela quem me ensinou como se deve esticar uma 
rede e como é preciso deitar-se nela, e como ela deve ser dobrada, lavada e guardada. 
Tenho boas lembranças da Dona Rachel, pois ela é  mesmo uma boa mulher. E uma 
boa mulher  vale  mais  do que o melhor  dos homens.  Enquanto por outro lado, uma 
mulher  má...  mas  deixa para lá;  idéias como estas não estão de acordo com o lento 
balançar da minha rede.



A Dona Rachel não só me indicou o caminho certo para a rede, como também para seu 
país; foi graças a ela que não apenas no meu passaporte, mas também no meu coração 
me tornei brasileiro.
Sim, pensemos numa mulher um pouco forte, mas ágil como um pássaro, com madeixas 
de cabelo escuro por cima de uma cara redonda e morena,  mas bonita e geralmente 
sorridente. Pensemos numa mulher baixinha de mãos pequenas, mas firmes e bem ágeis, 
tanto com a colher de pau como com a caneta. Pensemos nela, em seu sítio na Ilha do 
Governador, nos seus amigos e nas suas amigas; pensemos nos seus cachorros e  nas 
suas galinhas; pensemos na grande casa branca, cujas portas e janelas sempre ficavam 
abertas; pensemos em seu jardim, que de tão grande na Europa até seria um parque, e 
nas bananas, mangas e tangerinas que ali cresciam.
Durante muitos anos, eu e a Dona Rachel moramos na mesma ilha e quando no nosso 
primeiro encontro ela me dissera: “Minha casa é sua”, nem eu, nem ela sabia, o quanto 
esta expressão de hospitalidade se tornaria verdade. Quando estava triste, eu ia para a 
casa da Dona Rachel e voltava de lá sorrindo; quando não entendia o Brasil – e quantas 
vezes no início não o entendia – era ela quem me esclarecia. Pois o que ela não sabia do 
Brasil, não era importante se saber.
Quando  me  convidava  para  jantar,  era  ela  mesma  que  cozinhava  e  seu  leitão,  que 
preparava  com  leite  de  coco,  era  sempre  divino.  Como  sobremesa  havia  aquelas 
bolachas de amêndoa, típicas do Ceará, mas cuja receita ela não revelava a ninguém. 
Com todo o respeito pela Dona Rachel: mais fortes do que de seus livros são minhas 
saudades das bolachas dela.
Quando, muitos anos mais tarde, me foi apresentada na Suíça uma torta típica, feita à 
base de aguardente de cereja e a dona da casa me perguntou se já alguma vez tinha 
comido uma sobremesa tão deliciosa, quase me engasguei; pois enquanto me preparava 
para responder com toda a honestidade, de repente me vieram à memória as bolachas 
cearenses, e eu sou um mau mentiroso.
Se devo minha rede, e muito mais ainda, a esta querida amiga, devo meu corpo saudável 
ao marido dela, o Dr. Oyama Macedo. É médico e quando um desses automóveis, que 
agora também estão tornando as ilhas num perigo, tinha-me atropelado, foi ele quem me 
curou. E o que é que ele recebeu por isso? Minha indiscrição européia, com a qual lhe 
pedi a conta. Magoado, ele respondeu: “Pensava que nós éramos amigos...”
“Claro...é óbvio...” gaguejava eu, “mas eu pensava: amigos, amigos, negócios à parte...”
“Na nossa família, as coisas não são assim”, respondeu ele e pela primeira vez desde 
que o conheci, despediu-se de mim sem me dar um abraço.
Sim, também meu amigo Oyama faz parte dos meus sonhos nesta rede, ele que era o 
diretor  exemplar  da  policlínica  estadual  da  ilha  e  que só  aceitava  como  paciente 
particular quem fosse seu amigo. No seu  passatempo, preferia ir à pesca, o dinheiro não 
lhe interessava. É original do estado de Goiás, onde seu pai era senador e quando Dona 
Rachel se  irritava  com ele, bastava ela começar a comparar as belezas do Ceará com 
Goiás para abrir uma discussão que podia levar a noite toda. Pois seria  um erro supor 
que uma boa mulher estivesse sempre de acordo com seu bom marido (o que sobretudo 
não acontecia quando ela contava  em voz alta as garrafas de cerveja vazias, algo que 
Dona Rachel nunca podia deixar de fazer). É como em tudo na vida: sem sal, um bom 
casamento é tão insípido quanto uma boa sopa.
A canforeira e a castanheira, entre as quais minha rede está balançando, não conseguem 
mais parar os raios do sol e também minha arara Rachel,  que eu trouxe comigo do 
Brasil, está gritando tanto que até na praça junto à igreja consegue ser ouvida. Ela é bem 
menos paciente que sua madrinha, Dona Rachel, que em todos os meus anos de Brasil 
nem uma única vez  sequer a ouvi gritar. O português que ela fala é tão suave e tão 



melódico quanto o canto do sabiá, que os brasileiros amam tanto como nós o canto do 
rouxinol. Ela fala como escreve: cantando.
Depois de eu ter estudado durante anos o português, quando eu já lia bem, já escrevia 
sem problemas e até já começava a sonhar em português, perguntei-lhe uma vez se ela 
agora estava satisfeita comigo.
“Você fala  que nem um livro”, ela respondeu rindo. Quando viu o orgulho em minha 
cara, acrescentou: “mas não fala como a gente”.
“Porque falo errado?”
“É  esse  o  problema”,  disse  ela,  você  deveria cometer erros!  Você  tem  demasiado 
respeito pela gramática. Quem faz a gramática, somos nós.”
Aprendi muita coisa com a Dona Rachel, também, que gritar nunca resolve nada. Mas 
uma vez vi-a chorando, sem ela dizer nada, horas a fio. Foi quando num único ano, ela 
perdeu o pai, a mãe e o irmão. Ainda hoje meus olhos ficam molhados ao lembrar-me 
do seu  sofrimento, pois ela amava sua família. E agora, só lhe restava um irmão,  que 
trabalha como juiz no Ceará.
Pois, faltava isso: que uma verdadeira rede não serve apenas para se nascer, dormir e 
amar, também é nela que se morre.
Viajando pelo estado do Ceará, um camponês, seguindo a típica hospitalidade de seu 
estado,  me deu autorização para eu estender  minha rede em  sua casa.  Enquanto  eu 
arrumava minha rede, de repente ouvi ao longe tocar os sinos da igreja e, pouco tempo 
depois, dois homens passaram pela casa, carregando entre eles uma rede. Foi numa rede 
que transportavam o corpo de um amigo ao cemitério.
Madeira é raro na caatinga cearense. Por isso, não podiam enterrar o amigo num caixão. 
Ele foi enterrado em sua rede.”

[Esta  passagem foi  traduzida  do livro  Gruss  aus  der  Hängematte de  Richard  Katz, 
editado em 1958 pela editora suíça Albert Müller Verlag. Foi publicado com o título 
“Minha  amiga  Rachel...:  Lembranças  de  Richard  Katz  da  sua  amiga  Rachel  de 
Queiroz”, in: Diário do Nordeste, Fortaleza, 16.11.2003, p. 4]




