
Pequeno colóquio em Goa

"Ruano, meu caro... Não está a ver! O seu rei está fechado, asfixiado no meio da sua  guarda. Nunca vai 
conseguir escapar. Um cavaleiro, muito espantado da sua sorte repentina,  força a passagem, é o fim de um 
longo reinado..."
Com um ligeiro movimento do indicador, Garcia da Orta, o meu anfitrião nestas terras de  exílio, companheiro 
em medicina e coisas de botânica, empurrou mais uma vez o rei, que se virou  com um barulho seco sobre o 
tabuleiro de xadrez de madeira. Esforcei-me por ter um ar  surpreendido e irritado, sobretudo para contentar o 
meu amigo, pois as nossas partidas eram  invariavelmente humilhantes para mim.
"Sabia que os indianos conhecem este jogo? Interpelou-me ele. Calculava, mas agora  tenho a certeza. Um 
dos homens da aldeia, que muitas vezes me presta assistência nas minhas  explorações, ensinou-me jogadas 
temíveis. Estranho não ? Nós, os portugueses, chegámos a  Goa em 1498. Estamos no ano de 1559, mas, 
provavelmente, eles treinaram-se neste jogo bem  antes de nós.
- Diz-se com efeito que os indianos inventaram o jogo de xadrez, o "shaturanga". Devo-lhes a minha 
humilhação quotidiana...
" Garcia deu uma pequena gargalhada infantil. Era sempre um prazer ver este homem de  ciências, inesgotável 
no que diz respeito à medicina vegetal, encontrar por alguns instantes uma  posição brincalhona. Estávamos 
instalados num pequeno terraço da moradia, do mais puro estilo  português, nestas terras orientais. Estava 
muito calor e a humidade ambiente, neste fim de mês de Agosto, era terrível.  Ainda antes que eu tivesse 
percorrido a paisagem com o olhar, Garcia já tinha substituído  as peças sobre o tabuleiro. Era insaciável. Eu 
tinha, no entanto, uma vantagem substancial : a  sua concentração estava toda no jogo e baixava a guarda 
sobre os seus segredos de boticário.  Com o olhar fixo sobre o tabuleiro, ele entregava as suas descobertas 
com um vago gesto da  mão. Face a um ignorante ou um arcaico - ou alguém que se fazia passar por tal...-, ele 
não  conseguia resistir:
" Aprovo a sua vontade de ficar cá, na Índia. A Inquisição dos católicos em Portugal  mergulhou o país no 
terror. Não conseguiria sobreviver muito tempo.
- Sem dúvida, não mais que o seu bispo, abandonado, sem defesa. Eis ao menos uma  peça que não o vai 
incomodar mais ! As pessoas da colónia, aqui em Goa, ignoram que sou  judeu. Passo por um bom católico, e 
a medicina dá-lhe um estatuto de semi-deus ! Pratico assim  com toda a calma. "
Uma observação que me facilitava as coisas. O meu bispo defunto já estava no  esquecimento:
"Como pode praticar a medicina aqui, tão longe dos seus colegas, da Universidade, das  inúmeras bibliotecas?
- Já não tenho nada a fazer com os meus colegas, sabe-lo bem, respondeu ele, afastando por um  momento o 
olhar do jogo para me encarar com um sorriso insolente. Durante a minha juventude em Portugal, li tudo o que 
se podia ler sobre a arte da medicina e da botânica. Acredite, são  considerações que revi à luz das minhas 
descobertas aqui, na Índia !
- Não pode certamente deitar fogo a séculos de ciência !
 - Claro que não, mas encontramos tantos disparates em determinados textos! Estes são  apregoados e tidos 
como verdades, mas ninguém, e sobretudo quem os cita, não pode verificar  se eram verdadeiros. Como vê, 
meu caro Ruano, diz ele caçando solenemente outro peão com  uma jogada da sua rainha, eu acredito na 
experiência. Sem experiência não há ciência. Na Índia,  pude, como em nenhum outro lugar, verificar uma 
quantidade de coisas. O conhecimento teórico  dos meus colegas do Ocidente é rectificado vantajosamente 
pelo savoir-faire dos Indianos."
Quando a conversa seguia este caminho, esforçava-me por memorizar com todos os detalhes as propostas do 
médico, sempre com um olhar distraído sobre o jogo, enquanto que do  meu lado o tabuleiro se esvaziava 
perigosamente.
"Tenho um grande respeito por aquilo que os nossos antepassados dizem. Mas não os  podemos considerar 
uma autoridade absoluta. Veja-se o exemplo de Ptolomeu. No século II  depois de Cristo, este astrónomo grego
deduziu que do outro lado do Atlântico, em frente a  Portugal, estava a Índia, onde estamos. Estava a 
escamotear um continente inteiro ! Felizmente, o  espírito de aventura de Cristóvão Colombo levou a melhor 
sobre esta ideia e, em 1492, pôs os  pés numa nova terra. O que eu não dava para ser eu próprio a fazer isso...
- Se conseguir a mesma coisa pela botânica, se explorar esse novo continente, será  também um Cristóvão 
Colombo. É preciso escrever tudo isso, Garcia, registar as suas  descobertas !
- Para ser lido, relido, estudado na Universidade ? Considerado um ancião venerável. Cuja palavra seria 
sagrada ? Prefiro, por agora, dedicar-me às minhas experiências ! É isso que me faz  feliz. Conhece a 
sensação que se tira ao colher uma planta, a confeccionar um remédio a partir dela e por fim ver esta poção a 
expulsar a doença ?



- Eis precisamente a razão pela qual deve contar por escrito as suas descobertas. Eu  posso ajudá-lo !
- Juventude inconsciente... olhe a sua jogada : deixada assim a descoberto, tenho de a tirar  do jogo. É um 
excelente médico, mas um jogador de xadrez medíocre. Mas posso pegar a sua  palavra : poderei empreender 
a tarefa de registar o meu trabalho, se conseguir vencer-me nesta  partida.
- Que atitude infantil...
"Mas Garcia parecia novamente mergulhado nas profundidades do jogo. Sem esperar pela  sua próxima 
jogada, levantei-me em silêncio e fui negligentemente explorar o seu jardim. Situado  a um nível inferior ao 
terraço, ao abrigo do vento, o jardim parecia-se com uma embrulhada  vegetal verdadeiramente inextricável. No
entanto, diante dos meus olhos, via o resultado vivo das  muitas e por vezes perigosas explorações de Garcia. 
Desde a sua chegada a Goa, vinte e cinco  anos antes, tinha percorrido a região em todos os sentidos, 
recolhendo amostras de plantas,  interrogando os indígenas sobre as suas qualidades e as suas utilizações, e 
coleccionando-as no  seu jardim. Como resultado da paciência e da tenacidade, tinha conseguido juntar, 
separar e  descrever inúmeras plantas medicinais utilizadas desde há séculos pela população indiana, quer  
para se alimentar, quer para se curar.
Certas plantas cuja existência eu apenas conhecia por exploradores remotos, Garcia da  Orta já tinha 
registado. Nenhum homem tinha tratado, anteriormente, deste assunto com tanta  precisão e rigor científico.
Quando havia oportunidade, mostrava-me algumas das suas notas, que tomava depois da  descoberta de um 
novo espécime vegetal. Sem sequer utilizar o desenho, ele conseguia  descrever fielmente a planta, 
comparando-a a outras plantas conhecidas, fazia o inventário dos  efeitos... Estava na presença de um homem 
de ciências incrível, que para além disso, colocava os  seus conhecimentos ao serviço dos seus 
contemporâneos. Da tamareira, esta grande árvore que  estava à minha frente, Garcia podia tirar substâncias 
que permitiam combater afecções febris. Da  árvore da moscada, utilizava os frutos para aliviar doenças 
nervosas. Remédios que, se fossem  conhecidos no Ocidente, iriam atrair muitas atenções...
"Ruano ! Se me quer ver a escrever esses livro, é preciso ganhar-me !" gritou ele do  terraço.
Voltei rapidamente do jardim e sentei-me diante do tabuleiro de xadrez. Voltei a lançar-lhe  o isco". Ele gostava, 
mais do que tudo, de emendar os erros dos antigos e restabelecer a  verdade. Também me deixava à vontade 
para chegar onde queria:
" Ao examinar o seu jardim, vi que a pimenta...
-... não vem de uma árvore, mas de uma planta trepadeira ! Espantoso, não é ? Aprendeu,  sem dúvida, em 
Portugal que a pimenta brotava das árvores. Eu também pensava assim. Os  antigos dizem-no. A uma só voz, 
todos acordaram em não dizer a verdade... Dioscórides, imitado  por Plínio, Galiano, Isidoro, Avicena e todos 
os Árabes. Foi preciso questionar os Indianos para perceber que a árvore da pimenta não existia, mas a 
especiaria brotava forte e bonita de uma  planta trepadeira. Como podemos ensinar ciências ou curar os 
doentes se os nossos  conhecimentos, por falta de verificação, são falsos ? Creio que devo consagrar a minha 
existência  a clarificar este conhecimento, para fazer justiça aos nossos descendentes.
"Garcia tinha deixado de olhar para o jogo e parecia não prestar atenção, o que não me  deixou de 
surpreender. Olhando para o tabuleiro, não conseguia acreditar no que via.  Prudentemente, agarrei na minha 
rainha e coloquei-a no meio do campo do meu adversário:
"A rainha, protegida pelo cavalo, destrói a sua defesa, apodera-se do bispo e condena o  seu rei a um xeque-
mate.
"Garcia emergiu bruscamente dos seus pensamentos e pôs-se em vão a procurar uma  salvação para o seu rei.
"Que pensa, continuei, de Colóquios sobre as plantas medicinais, as drogas e produtos  medicinais da Índia, os 
frutos que encontramos, sobre o que se salienta da medicina prática e  outras coisas úteis para saber? Acho 
que é um bom título para juntar o seu prodigiosos  conhecimento. 
"Orta tinha um ar de praguejar, mas sabia, pelo brilho dos seus olhos, que não se recusaria  a entrar para a 
História.
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