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nquanto a Europa mediterrânea 
se especializou na produção de 
uvas e vinhos, as regiões mais 
frias do norte mostraram-se 

mais adequadas à cevada e ao lúpulo, 
dois ingredientes básicos da cerveja. 
Na Inglaterra sob colonização romana 
(55 a.C. a 410 d.C), a bebida era servi
da em estabelecimentos às margens das 
estradas, onde os viajantes relaxavam 
após as longas viagens a pé e a cavalo. 
Assim nasceram os pubs. uma abrevia
ção de public houses (casas públicas. 

em inglês). Mais tarde, foi nessas taver
nas que grandes escritores redigiram 
suas peças e romances — e, evidente
mente, beberam. "Uma caneca de cer
veja é um prato de rei", escreveu 
William Shakespeare (1564-1616) na 
peça Como de Inverno. Já o seu con
temporâneo português Luís de Camões 
preferia os vinhos e nunca citou a bebi
da de cevada em suas obras. O livro Os 
Comos de Canterbury, de Geoffrey 
Chaucer, foi escrito no fim do século 
XIV e é uma das obras inaugurais da 
literatura inglesa, ainda que escrita em 
um idioma bastante arcaico. Narra um 

encontro entre peregrinos em uma hos
pedaria. Eles bebem e contam suas his
tórias, participando de um concurso pro
posto pelo proprietário. O ambiente é 
típico de um pub. O escritor Charles 
Dickens (1812-1870) situou parte do ro
mance Nosso Amigo Comum no pub 
Trafalgar Tavern. em Greenwich. Lon
dres, frequentado por ele e em funciona
mento até hoje. Ao longo dos séculos, 
esses estabelecimentos se firmaram co
mo o centro da vida comunitária um 
abrigo quente e divertido para combater 
a solidão do frio. um escritório informal 
para fechar negócios, um lugar para co
mer um engordativo fish and chips (pei
xe empanado com batata frita) e uma 
sala de estar para discutir o futebol, o 
rúgbi e a vida. Mas essa tradição está em 
decadência. Toda semana, em média. 37 
pubs fecham as portas na Inglaterra. Em 
1871. havia um pub para cada grupo de 
201 ingleses. Hoje. a proporção é de um 
para cada 1061 habitantes. 

Sem público e sem dinheiro para 
pagarem o salário dos empregados, os 
taverneiros estão vendendo seus imó
veis para que dêem lugar a residências, 
lojas ou simplesmente fiquem vazios à 
espera de um novo comprador. A eco-
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nomia combalida, as leis antifumo e a 
mudança nos hábitos de consumo de 
bebidas são as principais razões para o 
fechamento dessas casas. A inflação 
nos últimos quatro anos reduziu o poder 
de compra dos ingleses, que preferem 
economizar e comprar suas cervejas no 
supermercado, mais baratas, a ir a um 
pub. O fator financeiro somou-se à insa
tisfação dos fumantes, que desde 2007 
são proibidos de dar suas baforadas no 
interior de restaurantes e casas notur
nas. Só lhes é permitido satisfazer o ví
cio na calçada, às vezes sob temperatu
ras congelantes, antes de retornar para 
mais uma rodada de cerveja artesanal. 
"Quem visitava um pub sempre saía de
fumado pela fumaça do cigarro e ainda 
tinha de aturar os bêbados de praxe", 
diz Cilene Saorin. mestre cervejeira de 
São Paulo. Muitos fumantes, contudo, 
não gostaram da novidade e foram to
mar sua cervejinha em casa. 

Nos séculos XIX e XX, os pubs so
freram com a construção de uma vasta 
malha ferroviária (de repente, os que 
funcionavam em beira de estrada se vi
ram no lugar errado) e. nas cidades, 
com o surgimento de novas formas de 
divertimento, como os restaurantes 

e lialf-pint (284 mililitros). O objetivo é 
atrair a clientela feminina, que em geral 
prefere copos menores. 

Leis como essa são estimuladas pe
lo lobby dos pubs. formado principal
mente por donos de bares e por peque
nos fabricantes de cerveja. Estes temem 
ir à falência se não tiverem onde vender 
suas bebidas artesanais, não pasteuriza
das e servidas à temperatura ambiente, 
chamadas de real ale. Há. na Inglaterra, 
2 000 marcas diferentes de cerveja. "Se 
os pubs fecharem, muitas delas também 
desaparecerão", diz o paulista Vinicius 
Cassarotti especialista em cerveja do 
Senac. Em todo pub tradicional, há 
sempre um pequeno sino na parede. 
Quando toca pela primeira vez é porque 
chegou o momento de pedir a última ro
dada. Na segunda, é a hora de fechar as 
portas e ir para casa. Está soando o sino 
da cultura de pubs na Inglaterra. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 44, n. 49, p. 96-98, 7 dez. 2011. 




