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o conceito de turismo que hoje utilizamos – ou seja, a ideia de uma des-
locação a um sítio fora da rotina diária para desfrutar de tempo de lazer – 
nasce no início do século XIX. De facto, a própria palavra tourism aparece no 
léxico inglês em 1811 e tourist em 1840, ambas relacionadas com o impacto 
da Revolução Industrial em Inglaterra, o país que introduziu a noção de 
leisure time (tempo de lazer) no pensar das crescentes legiões de trabalha-
dores industriais. É óbvio que as pessoas endinheiradas, e o eventual aventu-
reiro, sempre viajaram, mas foi no século XIX que a possibilidade de viajar 
por prazer, de fazer turismo, se alargou.
E foi no início da segunda metade do século XIX que thomas Wentworth 
Higginson e Mark twain viajaram dos Estados Unidos, rumo a leste. Primeiro, 
Higginson atravessou o Atlântico, com destino ao Faial, onde permaneceu 
seis meses, de Novembro 1855 a Maio do ano seguinte. twain, por sua vez, 
passou só dois dias na Horta, pois esta foi apenas a primeira escala de uma 
viagem/cruzeiro de cinco meses à Europa, terra Santa e Egipto, feita entre 
Junho e outubro de 1867.
Na altura, Mark twain tinha 32 anos de idade e estava mesmo no início da 
sua carreira como escritor. Será na década seguinte que começam a apare-
cer as obras que o iriam imortalizar como figura incontornável da literatura 
americana. tão conceituado é este autor que William Faulkner, considerado 
o melhor escritor americano do século XX, se referia a twain como sendo, 
muito simplesmente, the father of American literature (o pai da literatura 
norte-americana).

* Comunicação apresentada ao colóquio Mark Twain – Um viajante inocente? No Centenário 
da morte do escritor, realizado na cidade da Horta no dia 22 de outubro de 2010, organi-
zado pelo Centro de Estudos Gaspar Frutuoso, FLAD - Fundação Luso-Americana e Núcleo 
Cultural da Horta.
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Porém, antes de fazer a viagem que o levou ao Faial, twain já tinha diva-
gado por diversas partes dos Estados Unidos, numa espécie de demanda por 
aventuras e experiências de vida e por ofícios que lhe dessem sustento. tinha 
trabalhado como jornalista, tipógrafo, humorista, etc. As suas viagens tinham-
-no levado para oeste (Nevada, Califórnia, etc.), onde laborou como mineiro, 
e para sul (New orleans, Mississippi), onde obteve certificação como steam-
boat pilot (piloto dos vapores fluviais típicos do Rio Mississippi). Foi neste 
contexto que Samuel Longhorn Clemens, o nome que herdou dos pais, ouviu 
a expressão que veio a adoptar como pseudónimo literário: mark twain, termo 
usado na navegação fluvial para indicar águas seguras, por serem suficien-
temente profundas. Assumidamente popular, irreverente e irónico, podemos 
dizer, como escreve o conceituado crítico Leslie Fielder, que ao relatar esta 
viagem ao Velho Mundo, twain assume o papel de “spokesman for lowbrow 
tourism” (1980: 496) (porta voz para o turismo do povo), oriundo da jovem 
América rumo à velha Europa.

figura 1:  Foto do jovem Mark twain.

Quando esteve no Faial, thomas Higginson tinha 33 anos, apenas mais um 
do que twain. Mas as semelhanças ficam-se por aqui. Higginson era formado 
pela Faculdade de teologia da Harvard University. Como pastor protestante 
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da Igreja Unitária, pregava contra a escravatura e iria ser oficial na Guerra 
Civil americana (1861-1865). Homem sério e de convicções firmes, foi poeta, 
tradutor, ensaísta, crítico literário e ficcionista.

figura 2:  Foto de thomas Wentworth Higginson.

Natural da Costa Leste dos Estados Unidos, Higginson pertencia à classe que, 
de tão privilegiada e conceituada, se convencionou designar pela sigla WASP 
(white Anglo-Saxon Protestant). Comparado com twain, Higginson poderia 
ser rotulado de, segundo a terminologia de Fielder, um “upper middle-brow 
tourist” (turista de classe média-alta), assumidamente culto, ponderado e sério.
twain viajou até ao Faial no famoso vapor Quaker City (figura 3), transfor-
mado num cruzeiro turístico depois de ter servido na Guerra Civil. Indicando 
a vocação turística da viagem, o jornal New York Times, do dia 9 de Junho de 
1867, descreve-a como “a summer trip up the Mediterranean” (uma viagem 
de verão pelo Mediterrâneo) a bordo do cruzeiro Quaker City.
twain viajava como repórter, tendo sido contratado para enviar reportagens 
desta tão falada viagem inaugural aos jornais Daily Alta California e New 
York Herald. o humor cáustico típico de twain molda tudo o que o jovem 
autor regista no seu caderno para descrever o cruzeiro turístico, a começar 
pela publicidade, pelos preparativos, pelo entusiasmo gerado e pela própria
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figura 3:  o Cruzeiro Quaker City no Porto de Nápoles.

saída, pois uma violente tempestade iria condicionar a partida. o mar agitado 
que se fez sentir, nessa altura e por vezes durante a viagem, é bem evidente na 
imagem do Quaker City (figura 4), tirada da primeira edição de The Inno-
cents Abroad, a obra de 60 capítulos onde twain relata a experiência.

figura 4:  Imagem do Quaker City da 1.ª edição (1869) de The Innocents Abroad.

o espírito do humorista está patente no próprio nome da obra, pois o título 
completo é The Innocents Abroad or The New Pilgrim’s Progress, numa 
alusão irónica a The Pilgrim’s Progress, a alegoria cristã de John Bunyan, 
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publicada em 1678, que relata a peregrinação de Cristian, o personagem prin-
cipal, pelas profundezas da vida e do mal, rumo ao Céu. Apesar de twain, 
como Bunyan, assumir uma atitude de antipatia perante a Igreja Católica, 
The Innocents Abroad retrata uma peregrinação turística e mundana, o 
reverso da medalha do espiritualismo e da teologia protestante que moldam a 
obra original. Para além do título, outro exemplo do espírito irónico de twain 
aparece no manuscrito que faz a seguinte avaliação da obra em 1886, quase 
20 anos depois da sua publicação:

When the Lord finished the World, he pronounced it good. That is what I said about 
my first work too. But Time, I tell you, Time takes the confidence out of these incau-
tious early opinions. It is more than likely that He thinks about the world, now, 
pretty much as I think about the Innocents Abroad. The fact is, there is a trifle too 
much water in both.”

(Quando Deus acabou de criar o Mundo, declarou-o bom. Foi o que eu também 
disse da minha primeira obra. Mas o tempo, acreditem, o tempo encarrega-se de 
deitar por terra as pretensões incautas das primeiras opiniões. É bem provável que 
Ele, agora, pense do mundo mais ou menos como eu de The Innocents Abroad. 
Na verdade, metemos água os dois.)

todavia, apesar desta auto-avaliação jocosa mas mordaz, The Innocents 
Abroad foi a obra de twain mais vendida durante a vida do autor e é, defi-
nitivamente, um bestseller da Literatura de Viagens. Pena é que as imagens 
tenham desaparecido das edições subsequentes, pois enriquecem a compreen-
são do itinerário e dos acontecimentos descritos por twain. Por exemplo, a 
impressão iconográfica da figura 5, tirada da 1.ª edição do livro, faria um 
belo cartaz turístico da Horta, e dos Açores.
Imbuído de espírito ponderado e sério, lírico e tradicional, Higginson descreve 
a sua estadia na Horta, com passeios ao resto da ilha e ao Pico, em textos reu-
nidos na obra Atlantic Essays, publicada em 1871. Antes, estes artigos tinham 
aparecido na revista Atlantic Monthly e no jornal New York Herald, entre 
outros periódicos conceituados. (Em boa hora, o Núcleo da Horta reuniu os 
ensaios de Higginson sobre os Açores, traduzidos para Português por Lisa 
Godinho e Leonor Simas-Almeida, no livro O Faial e os Portugueses, publi-
cado em 2009).
Feito o enquadramento histórico-literário de The Innocents Abroad e Atlantic 
Essays, segue-se uma análise comparativa ao que cada um recria na sua escrita 
sobre a Horta, o Faial, e os Açores. tratando-se de ilhas, vamos primeiro ao
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figura 5:  Imagem da Horta da 1.ª edição de The Innocents Abroad de 1869.

mar e à própria experiência da viagem marítima. Para Higginson, o mar repre-
senta a matéria primordial, o caos que dá à luz a criação, que é a terra segura, 
a ilha a descobrir, como vemos neste trecho:

Em todas as épocas, e entre todos os povos de navegadores, tem havido sempre algo 
de fascínio especial acerca de uma ilha no meio do oceano. A sua mera existência 
tem um ar de magia... Uma ilha oferece-nos a altitude que se ergue da profundidade; 
mostra o que é estável ao lado do instável, o fértil ao lado do estéril e a segurança 
após o perigo (2009: 111).

Mais prosaico e pragmático, como seria de esperar, o mar para twain é o 
espaço de refúgio para fugir à confusão de estar em terra e de seguir o itine-
rário das muitas escalas do cruzeiro. Por exemplo, já perto do fim da viagem, 
partindo da Palestina, rumo ao Egipto, ele observa:

It was worth a kingdom to be at sea again… We did not look at the compass: we 
did not care now where the ship went to, so that she went out of sight of land as 
quickly as possible… No amount of money could have purchased for us the perfect 
satisfaction and the sense of being at home again which we experienced when we 
stepped on board the Quaker City – our own ship – after this wearisome pilgrimage 
(1980: 456).
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(Valia um reino estar de novo no mar… Não consultámos o compasso: não impor-
tava qual o rumo do navio, logo que a terra desaparecesse de vista o mais rapida-
mente possível… Nenhuma quantia de dinheiro poderia ter comprado a satisfação 
perfeita e a sensação de regresso a casa que sentimos quando voltámos ao Quaker 
City – o nosso próprio navio – depois desta peregrinação enfadonha.)

Ao avistar terra, neste caso a ilha do Faial, Higginson sente-se completa-
mente encantado e maravilhado, dizendo: “The next day we stumbled on deck 
in the foggy dawn; the dim island five miles off seemed only dawning too, a 
shapeless thing, half formed out of chaos, as if the leagues of gray ocean had 
grown weary of their eternal loneliness, and bungled into something like land 
at last” (1871: 228). (Na alvorada do dia seguinte, saímos para o convés, 
envoltos na neblina matinal; a ilha a emergir da bruma, a cinco milhas de 
distância, parecia nascer também, ainda disforme, saindo do caos, como se 
as legiões de mar cinzento se tivessem cansado da sua eterna solidão e se 
tivessem finalmente disfarçado em algo parecido com terra.) Por sua vez, 
twain, em vez de deslumbrado, fica incomodado com a aproximação às 
Flores, a primeira ilha dos Açores a ser avistada, às 3 horas da manhã, pelos 
passageiros do Quaker City.

At three o’clock on the morning of the 21st of June, we were awakened and notified 
that the Azores islands were in sight. I said I did not take any interest in islands at 
three o’clock in the morning. But another persecutor came, and then another and 
another, and finally believing that the general enthusiasm would permit no one to 
slumber in peace, I got up and went sleepily on deck” (1980: 42).

(Às três da manhã do dia 21 de Junho, fomos acordados e informados que as ilhas 
dos Açores estavam à vista. Disse que ilhas não me interessavam às três da madru-
gada. Mas perseguiu-me um, depois outro e outro e, percebendo que o entusiasmo 
que se tinha gerado não iria deixar ninguém dormir em paz, lá me levantei e fui 
cheio de sono para o convés.)

Em jeito de vingança, twain observa que as Flores pareciam “uma montanha 
de lama.” Porém, depois de estarem mais próximos, descreve-a como “um 
lindo retrato.”
o itinerário inicial do Quaker City previa uma escala em São Miguel mas, 
como as condições do mar estavam adversas, o cruzeiro dirigiu-se ao Faial. 
Na aproximação a esta ilha, não admira que ambos os viajantes tenham repa-
rado no Pico. Na descrição de Mark twain, a montanha parecia “a stately 
green pyramid” (1867) (uma portentosa pirâmide de verde). E aqui lembro 



460 Boletim do Núcleo Cultural da Horta

que os passageiros do Quaker City também visitaram o Egipto, fazendo-se 
retratar em frente às pirâmides (figura 6).

figura 6:  Imagem de passageiros do Quaker City no Egipto.

thomas Higginson, por sua vez, teve tempo de visitar o Pico e subir a mon-
tanha em Abril de 1856. Nos seus ensaios, descreve a ilha e o seu povo, 
incluindo um longo trecho em que elogia a beleza natural e o vigor saudável 
da mulher do Pico, concluindo que “the higher classes of Fayal are feeble 
and sickly” (as elites do Faial são fracas e dadas a enfermidades), enquanto 
o povo gozava de superioridade física, devido ao seu “mode of life – outdoor 
labor, simple diet and bare feet” (1871, 246-7) (modo de vida – trabalho ao ar 
livre, dieta simples e pés descalços).
Enquanto twain e os companheiros de viagem embarcaram e desembarcaram 
em numerosos portos, o destino final de thomas Higginson era o Faial. Pode-
mos ainda dizer que, ao desembarcar na Horta, Higginson e a esposa vinham 
fazer o que hoje chamamos “health tourism” (turismo de saúde), pois a razão 
da viagem era a esperada cura da esposa, Mary Channing. Por outro lado, 
lembrando o motivo da peregrinação já mencionado, e adoptando o tom iró-
nico twainiano, podemos dizer que Mark twain fazia uma versão irónica e 
mundana do chamado “religious tourism” (turismo religioso), num itinerário 
de cinco meses, que o levou até à terra Santa.
Dado que os Açores eram, como as apelidou Raul Brandão, ilhas desconhe-
cidas em Portugal continental, e mais ainda no resto do mundo, ambos os 
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autores se preocupam em fornecer informação sobre o Faial, em particular, 
e sobre o arquipélago, em geral. Referindo esta realidade, twain, ao iniciar 
o Capítulo 6, observa:

I think the Azores must be little known in America. Out of our whole ship’s com- Out of our whole ship’s com-Out of our whole ship’s com-
pany, there was not a solitary individual who knew anything whatever about them 
(1980: 45).

(Acho que os Açores devem ser pouco conhecidos na América. De todas as pessoas 
a bordo, não havia um único indivíduo que soubesse fosse o que fosse sobre as 
ilhas.)

Em face de tal desconhecimento, ambos se preocupam em fornecer infor-
mação geográfica, histórica, sociocultural, económica, política, etc. Descre-Descre-
vendo a paisagem terrestre, twain observa: “Every farm is cut up into 
innumerable little squares by walls of lava… this gives a hillside the sem-
blance of a vast checkerboard.” (Cada lavoura está recortada em pequenos 
quadrados por muros de lava… isto faz com que a paisagem pareça ser um 
grande tabuleiro de xadrez.) Referindo-se à Horta, diz:

The town has eight thousand to ten thousand inhabitants. Its snow-white houses 
nestle cozily in a sea of fresh green vegetations, and no village could look prettier 
or more attractive (1980: 42-3).

(A cidade tem uma população de oito a dez mil habitantes. As casas brancas como a 
neve aconchegam-se num mar de vegetação viçosa, e nenhum povoamento poderia 
parecer mais bonito ou atraente.)

Quanto aos habitantes, Higginson e twain divergem profundamente nas suas 
abordagens. observador atento da paisagem humana, Higginson aponta para 
as diferenças entre as elites e o povo, chegando mesmo a afirmar ser mais 
interessante estar entre o povo do que as elites. Descreve esse povo como 
extremamente “polite” (bem educado), afirmando mesmo que uma senhora 
de Lisboa lhe dissera que o comportamento açoriano era mais “polite” do 
que o dos portugueses no continente (248-9). Contudo, Higginson também 
comenta a falta de educação escolar e hábitos de leitura entre o povo, dizendo 
que o diálogo escasseia, não por falta de inteligência das pessoas, mas por 
falta de conhecimentos (1871: 256).
Assumindo a pose distante do desprezo, twain, por sua vez, é severo e mesmo 
desumano, descrevendo as pessoas que aparecem à sua chegada como ralé, 
pedintes, mal vestidos, sujos e preguiçosos, autênticos vermes, e concluindo 
que os burros são mais limpos e espertos do que tal plebe. De facto, depois 
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de descrever a vida quotidiana, remata da seguinte forma: “The donkeys and 
the men, women, and children of a family all eat and sleep in the same room, 
and are unclean, are ravaged with vermin, and are truly happy” (1980: 46). 
(os burros e os homens, as mulheres e as crianças de uma família comem e 
dormem juntos, no mesmo quarto; estão sujos, cheios de vermes e verdadei-
ramente felizes.)
Contudo, tanto twain como Higginson referem a pobreza e a vida difícil de 
então, o atraso no modo de vida e as alfaias antiquadas utilizadas pelo povo. 
Muito mais preocupado em traçar um retrato fiel das práticas e dos costu-
mes das pessoas locais, Higginson descreve formas de cultivo, de feitura de 
roupas, cestaria, comidas, etc.
Ambos falam dos Dabney: twain refere a visita à casa do Cônsul Ameri-
cano, a posição da família na economia local e algumas intrigas familiares; 
menciona a produção vinícola e o solo vulcânico e fértil; e faz um elogio 
rasgado à rede rodoviária de então, afirmando que só o Central Park tem 
vias públicas tão bem feitas e limpas (1980: 49). Higginson, por sua vez, 
descreve em pormenor a vegetação local; o ciclo de produção da laranja; o 
papel central de Messr. Dabney e a forma como este “verdadeiro pai da ilha” 
distribui uma “semanada” aos seus 25 000 filhos crescidos (1871: 238-9). 
Por ventura aludindo à produção citrina no Faial, e nos Açores de então, 
Higginson remata o seu texto, explicando que a sua estadia tinha chegado ao 
fim porque “we began to feel that we had squeezed the orange of the Azores a 
little dry” (1871: 268) (começámos a sentir que tínhamos espremido a laranja 
dos Açores ao ponto de ficar um pouco seca).
Não admira que, sendo ambos escritores, Higginson e twain tenham dado 
atenção a questões linguísticas e falado do português que encontraram na 
Horta. Enquanto a curta estadia de twain deu apenas para reparos sobre a 
pronúncia do nome Faial, que ele transcreve como sendo /Fy-all/, expli-
cando erradamente que a sílaba tónica é a primeira (1980: 42), Higginson 
tem o tempo e um temperamento que o faz ir mais a fundo, por vezes também 
com algum sentido de humor. Foca o vocabulário e aspectos lexicais que lhe 
despertam a atenção, ligando o uso da língua aos hábitos das pessoas. Descre-
vendo o uso de títulos e nomes próprios, por exemplo, explica que um homem 
chamado John Smith seria Mr. Smith em inglês, mas o Sr. João em portu-
guês, (1871: 251), observa que “dôr de cotovelo” equivale a “the green-eyed 
monster, Jealousy” (1871: 247), e faz uma tradução à letra da expressão “dar 
um passeio a cavalo num burro”, criando em inglês a miscelânea idiomática 
“go to walk on horseback on a donkey” (1871: 240).
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Enquanto autor e observador, Higginson não comenta a sua escrita, que 
assume como registo fiel das diferenças encontradas noutra terra e da sua 
própria descoberta desse lugar e do seu povo. Sempre pronto para comentar 
a sua actuação e a dos outros, twain tece comentários metaliterários como: 
“We were at sea now, for a very long voyage... We were all lazy and satisfied 
now, as the meager entries in my notebook… prove. What a stupid thing a 
notebook gets to be at sea” (1980: 475). (Estávamos embarcados, fazendo 
uma longa viagem… Estávamos preguiçosos e satisfeitos, como o compro-
vam as minhas poucas entradas... No mar, que coisa estúpida se torna um 
caderno.) E também: “I stopped then, discouraged. Startling events appeared 
to be too rare in my career to render a diary necessary” (1980: 477). (Então 
parei, desanimado. Eventos espantosos pareciam ser tão raros na minha 
carreira que nem era preciso um diário.)
Em síntese, ambos falam sobre o mar, a(s) ilha(s), as pessoas, a vida quoti-
diana e a língua, mas de formas diferentes, por motivos diferentes, e com 
resultados diferentes. Muito resumidamente, as pinceladas de twain sobre 
a Horta, e os Açores da época, são irreverentes, chamando atenção para as 
pretensões literárias do jovem artista. Por sua vez, o retrato de Higginson 
representa a tentativa de um visitante americano em descrever a realidade 
açoriana de uma forma cuidada e compreensiva. Comparando os dois autores 
desta perspectiva metaliterária, a escrita de Mark twain sobre a Horta e o 
cruzeiro transatlântico poderia ser considerada, parafraseando o famoso título 
de James Joyce, um retrato do escritor americano enquanto jovem turista, 
impertinente e irreverente. Em contrapartida, a escrita de thomas Higginson 
seria um retrato da Horta e dos Açores no século XIX, feito por um ameri-
cano letrado, atento e atencioso.
Finalmente, a temática da religião merece especial atenção. thomas 
Higginson, ministro protestante, formado em teologia, demonstra respeito 
pela religião católica na descrição que faz do culto popular que encontra nas 
ilhas. todavia, não poupa um olhar crítico à actuação do clero, na pessoa 
de um padre, no Pico, por exemplo. Conta que, durante três semanas, este 
ministro de Deus não celebrou missa, pois estava ocupado a aproveitar-se de 
bens que tinham dado à costa depois de um naufrágio (1871: 262).
Para além da moldura literária de uma peregrinação mundana, expressa no 
próprio título, como já mencionado, The Innocents Abroad contém múltiplas 
camadas de referências à religião, desde os nomes bíblicos e descrições de 
templos, às críticas abertas ao que Mark twain chama “Jesuit humbuggery” 
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(1980: 47) (fraudulência jesuíta). Aliás, segundo a avaliação deste autor, os 
Jesuítas são culpados por terem contribuído para a falta de progresso nos 
Açores, dado que “true irreverent Jesuit wisdom says that ignorance is bliss 
and progress is sedition,” (a verdadeira sabedoria jesuíta diz que a ignorância 
traz a felicidade e o progresso a rebelião), isto apesar de reparar que, como as 
elites, o clero Jesuíta anda muito bem vestido (1980: 45-6).
No final da obra, twain insiste no leitmotif da religião para fazer o balanço 
pessoal, sucinto e irónico quanto baste, da experiência, afirmando: “The 
pleasure ship was a synagogue and the pleasure trip was a funeral excur-
sion without the corpse” (1980: 483). (o barco do prazer era uma sinagoga 
e a viagem de prazer uma excursão fúnebre sem o cadáver.) tendo referido 
a excursão turística desta forma, twain acaba por explicar o porquê do seu 
desagrado, quando faz este retrato final dos passageiros/turistas:

Three-fourths of the Quaker City’s passengers were between forty and seventy years 
of age! There was a picnic crowd for you! It was chiefly composed of rusty old 
bachelors and a child of six years... Is any man insane enough to imagine that this 
picnic of patriarchs sang, made love, danced, laughed, told anecdotes, dealt in 
ungodly levity? (1980: 482)

(três quartos dos passageiros do Quaker City tinham entre quarenta a setenta anos 
de idade! Uma verdadeira multidão festeira! Eram principalmente solteirões enfer-
rujados e uma criança de seis anos… Haverá alguém tão louco para imaginar que 
em tal festa de patriarcas se iria cantar, fazer amor, dançar, rir, contar anedotas, 
fazer leviandades profanas?)

Dado que a condição de turista só se completa com o retorno a casa, ambos 
voltam aos Estados Unidos, o ministro protestante ao estado natal de 
Massachusetts, e o futuro vulto da literatura americana a Nova Iorque. 
Ao regressar, Higginson, embora lembrando a beleza paisagística do Faial, 
enaltece o aconchego das pessoas amadas que o esperam, e os valores e a 
cultura da sua terra de origem: “E, quando, após três semanas de uma traves-
sia com mar agitado… voltámos a ver o Cabo Ann, ainda que parecesse algo 
raso e prosaico depois dos promontórios do Faial, sabíamos contudo que para 
além daquela costa baixa se encontrava tudo o que nos era querido e as espe-
ranças mais nobres da Humanidade” (2009: 59). Noutro registo, como seria 
de esperar, twain encerra o relato da sua viagem com o seguinte parágrafo:

“At last, one pleasant morning, we steamed up the harbor of New York, all on deck, 
all dressed in Christian garb – by special order, for there was a latent disposition 
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in some quarters to come out as Turks – and amid a waving of handkerchiefs from 
welcoming friends, the glad pilgrims noted the shiver of the decks that told that ship 
and pier had joined hands again and the long, strange cruise was over. Amen.” 
(1980: 480)

(Finalmente, numa manhã aprazível, entrámos no porto de Nova York, todos no 
convés, vestidos à maneira cristã – conforme directiva, pois haveria o perigo de 
alguns se vestirem como turcos – e por entre amigos, dando as boas vindas com 
o acenar de lenços, os peregrinos felizes sentiram o convés estremecer, indicando 
que o navio e o cais tinham de novo dado as mãos e que o longo e estranho cruzeiro 
tinha chegado ao fim. Ámen.)

todavia, Mark twain iria incluir mais um capítulo, contendo um artigo escrito 
para o New York Herald na noite da chegada, porque o contrato com este 
jornal assim o exigia. tendo explicado que o dito artigo é “a proper, tolerably 
accurate and exhaustive summing up of the cruise and the performance of the 
pilgrims in foreign lands” (1980: 481) (um somatório toleravelmente acer-
tado e exaustivo do cruzeiro e do comportamento dos peregrinos em terras 
estrangeiras), twain tece uma avaliação mordaz dos seus companheiros de 
viagem – os “viajantes inocentes” do título – numa descrição cáustica que 
prefigura a imagem pejorativa do americano como viajante, o turista ame-
ricano que se convencionou chamar de “Ugly American,” depois da publi- 
cação do romance homónimo de Eugene Burdeck em 1958. Em jeito de 
balanço final do cruzeiro dos Viajantes Inocentes (figura 7), o futuro “pai da 
literatura americana” faz a seguinte síntese da experiência:

figura 7:  Imagem da 1.ª edição (1869) de The Innocents Abroad de Mark twain.
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We always took care to make it understood that we were Americans – Americans! 
When we found that a good many foreigners had hardly ever heard of America, and 
that a good many more knew it only as a barbarous province away off somewhere, 
we pitied the ignorance of the Old World, but abated no jot of our importance... The 
people of those foreign countries are very, very ignorant. They looked curiously 
at the costumes we had brought from the wilds of America. They observed that we 
talked loudly at table... We generally made them feel rather small too, because we 
bore down on them with America’s greatness until we crushed them. And yet we 
took kindly to the manners and customs, especially the fashions. When we left the 
Azores, we wore awful capotes... Oh, we were gorgeous! (1980: 485)

(tivemos sempre cuidado em mostrar que éramos Americanos – Americanos! 
Quando percebemos que quase todos os estrangeiros mal sabiam da América e, 
ainda mais, pensavam que era uma província bárbara e longínqua, situada algures, 
sentimos pena do Velho Mundo, mas permanecemos firmes na nossa importância… 
As gentes daqueles países estrangeiros são muito, mas muito ignorantes. olhavam
com curiosidade para os trajes que tínhamos trazido da América selvagem. obser-
vavam-nos a falar alto à mesa… Quase sempre fazíamos com que se sentissem 
insignificantes porque gabámo-nos das grandezas da América até os esmagarmos. 
Porém olhávamos com agrado para os seus modos e costumes, especialmente para 
as roupas. Quando saímos dos Açores, levávamos vertidos aqueles tristes capotes… 
Ah, como éramos lindos!)
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