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CARTA DE GUIA DE CASADOS - 1650
UM LIVRO DE D. FRANCISCO MANUEL DE MELO
Casa limpa. Mesa asseada. Prato honesto. Servir quedo.
Criados bons. Um que os mande. Paga certa. Escravos poucos.
Coche a ponto. Cavalo gordo. Prata muita. Ouro o menos. Joias
que se não peçam. Dinheiro o que se possa. Pinturas as
melhores. Livros alguns. Casas próprias. Quinta pequena.
Missa em casa. Esmola sempre. Poucos vizinhos. Filhos sem
mimo. Ordem em tudo. Mulher honrada. Marido cristão. É boa
vida e boa morte.
D. Francisco Manuel de Melo (1608-1666) foi definido pelo
erudito espanhol Menéndez Pelayo, no final do século XIX,
como el hombre de más ingenio que produjo la Peninsula Ibéria
en el siglo XVII, a excepción de Quevedo.
Esta singular e interessante carta, escrita com todo o respeito
pelas normas do género epistolográfico vigentes nos séculos
XVI e XVII, é apresentada pelo autor como um texto em estilo
alegre e fácil, com o intuito de fornecer um vasto conjunto de
avisos e conselhos a um amigo em véspera de casamento,
desconhecendo-se quem seria esse amigo, ou mesmo se terá
alguma vez existido, ou se terá sido uma invenção para
apresentar a sua própria visão de temas matrimoniais. A carta,
por tradição editorial, foi dedicada a um primo solteiro.
Ler esta carta 370 anos depois da sua publicação, constitui uma
oportunidade de adquirir conhecimentos históricos e
sociológicos. Sobre o modo de vida, o governo da casa, os
papéis dos esposos, os costumes, as ideias da época sobre o
que era o casamento, a família, a educação dos filhos, o
convívio na intimidade. Principalmente nas classes abastadas a
quem naturalmente o livro se destinava. Além desse aspeto, é
uma belíssima peça de literatura muito divertida.
D. Francisco Manuel de Melo era um nobre português de
ascendência espanhola por parte da mãe, com carreira militar,
diplomática e literária, de esmerada educação escolar e
cortesã, frequentador da corte madrilena. Curiosamente nunca
casou, o que não o impediu de ter ideias muito claras e
arrumadas sobre o assunto.

