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ADRIANA BINATI MARTINEZ

Universidade Estadual do Centro-Oeste/UNICENTRO e PG-FFLCH-Espanhol/USP

EL  CERCO  DE  LIMA:  A  VIOLÊNCIA  HISTÓRICA  NA  NARRATIVA  PERUANA 

CONTEMPORÂNEA

¡Puta!, esos terroristas no tienen alma, carajo. Sonó tan fuerte esa explosión 
que yo pensé que todo Lima se vendría abajo.  Un estruendo de la puta 
madre.  La  gente,  los  carros,  el  desconcierto,  el  humo  que  asfixiaba,  la 
gritería. Todo, todo era un pandemonio. Y encima, muertos como cancha. 
Cuerpos  despedazados.  Sangre  por  todos  lados.   (COLCHADO LUCIO, 
2013, p.9).

A ficção El cerco de Lima (2013) de Oscar Colchado Lucio nos coloca de imediato 

em uma das ações dos membros do  Partido Comunista Peruano – Sendero Luminoso 

(PCP-SL) na cidade de Lima. Esta explosão a que se refere o parágrafo de abertura do 

romance  explicita  a  articulação  da  prosa  com a  representação  da  violência  histórica 

recente do país,  especificamente, com o conflito armado interno (CAI). O início dessa 

ficção peruana apresenta a narrativa tecida por uma subjetividade e o território urbano 

marcado pela disputa política social extrema, na medida em que o medo, a destruição 

(material e imaterial) e a morte configuram esse espaço como apocalíptico. A instalação 

do caos pode ser observada no uso do vocábulo pandemonio, que concentra a violência 

instalada na sociedade peruana, e esta, por sua vez, se esfacela na expressão muertos 

como cancha.  Publicada no período pós-conflito armado interno, poder-se-ia dizer que 

estas linhas iniciais de  El cerco de Lima simbolicamente remetem aos saldos terríveis 

apresentados pelo Informe final da Comisión de Verdad Y Reconciliación (CVR), entregue 

em 2003 para conhecimento público:

Si bien la CVR ha recibido reportes de 23,969 peruanos muertos o desaparecidos, 
los cálculos y las estimaciones estadísticas realizadas nos permiten afirmar que la 
cifra total de víctimas fatales del conflicto armado interno superaría en 2.9 veces 
esa  cantidad.  Aplicando  una  metodología  llamada  Estimación  de  Múltiples  
Sistemas,  la  CVR ha estimado que el  número total  de peruanos que pudieron 
haber muerto en el conflicto armado interno es de 69,280 personas.  (Informe I, 
p.53)

A violência  de  base  política  social  é  uma  tópica  presente  na  literatura  latino-

americana como, por exemplo, no que tange as representações ficcionais das ditaduras 

militares do século anterior no Cone Sul. Entretanto, nessa perspectiva contextual, Mabel 

Moraña argumenta sobre a necessidade de maiores estudos sobre o CAI.  Segundo a 

autora:
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Mucho menos presente estuvo por esos años en el panorama de los estudios de la 
cultura latinoamericana el caso de la violencia política en Perú el cual a pesar de 
su magnitud fue frecuentemente opacado por la espectacularidad y difusión que la 
violencia estatal y el narcotráfico tuvieron y siguen teniendo en otras áreas de la 
región latinoamericana. (MORAÑA, 2012, p.184)
  

Os anos de 1980 a 2000 marcam o conflito armado interno no Peru, abarcando, 

dessa forma, as presidências de Fernando Belaunde, Alan García e Alberto Fujimori. Isto  

significa que a violência estatal peruana se dá no contexto democrático, sendo que Jo-

Marie Burt explana que:

[...] Es necesario, sin embargo, hacer una aclaración importante: si bien durante 
los años 1980 el Perú mantuvo aspectos importantes de una democracia – como 
elecciones  periódicas,  separación  de  poderes,  una  prensa  libre,  partidos  de 
oposición dinámicos -,  grandes franjas del  territorio nacional  fueron declaradas 
zona de emergencia y puestas bajo control militar. (BURT, 2011, p. 32).

 
Com relação à análise desse período, Jo-Marie Burt acrescentara que: “en el caso 

peruano, la violencia política tuvo múltiples fuentes y fue ejercida a escala masiva tanto 

por el Estado como por los grupos insurgentes.”  (BURT, 2011, p. 26). Entre as causas 

dessa violência, a autora indica a falência das ações político-democráticas do Estado-

nação, no sentido de não atender igualitariamente às necessidades econômicas e sociais 

de todo território nacional e, tampouco, exercer o respeito aos direitos humanos de suas 

várias comunidades étnicas. Além do  Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso  

(PCP-SL), também houve a participação de outros grupos insurgentes nessa disputa do 

conflito  armado  interno,  como  o  Movimiento  Revolucionario  Túpac  Amaru  (MRTA), 

conforme expõe o Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR).  

 Ao ficcionalizar a violência político-social desse contexto histórico, o romance  El 

cerco de Lima se inscreve na transição das disputas eleitorais, ou seja, antes do general 

Alberto Fujimori ganhar as eleições em julho de 1990 e promover o auto-golpe em abril de 

1992.  Ademais,  a  obra de Colchado Lucio se estrutura no enfrentamento dos grupos 

subversivos com as forças militares que representam o Estado-nação. Na sequência da 

abertura do romance – que igualmente usamos para dar início a nossa leitura da obra – o 

narrador em primeira pessoa se revela como um agente de polícia da inteligência nacional 

que  acompanhava  a  escolta  presidencial  Húasares  del  Perú  do  quartel  Barbones  ao 

Palacio de Gobierno. Interrompido o trajeto pela ação do grupo subversivo, esse narrador 

declara:  “Fue  horrendo  ese  espectáculo,  carajo.  No  puedo  olvidarme”.   (COLCHADO 

LUCIO, 2013, p.11).
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O horror,  a  catástrofe  e  a  incapacidade  de  esquecer  essa  violência  de  ordem 

político-social são recorrentes em ficções peruanas que abordam sobre o CAI. De acordo 

com Lucero  de Vivanco,  essas obras  literárias  se  articulam sobre  um duplo  eixo:  “la 

externa del referente que nos sitúa frente al “qué” narrar y la interna de la experiencia  

vivida que nos emplaza frente al “cómo” narrar”. (DE VIVANCO, 2013, p.351, grifos da 

autora). Em outras palavras, nessas obras a estética está vinculada à política, seja no 

sentido  de  uma  construção  narrativa  que  busca  compreender  as  causas  e  as 

consequências desse passado nacional traumático a seus personagens e narradores, ou 

seja no sentido de dar voz às inúmeras vítimas dessa guerra interna. 

No que concerne ao como narrar, caberia dizer que o romance de Colchado Lucio 

opta  por  uma  estratégia  enunciativa  heterogênea.  O  agente  policial  de  inteligência 

nacional (Nito Espinoza), o terrorista exrecluso del Frotón (Manuel Rojas – compañero 

Alcides) e o Predicador são as subjetividades que narram a trama de El cerco de Lima e a 

protagonizam, sendo que há, algumas vezes, a intromissão de um narrador onisciente na 

obra. Entretanto, longe de oferecer uma visão totalizadora da violência do conflito armado 

interno, essas subjetividades narrativas explicitam a tensão e as dissonâncias étnicas, 

políticas  e  ideológicas  que  ocupam  e  disputam  o  mesmo  território  nacional.  Dessa 

maneira, no romance é possível interpretar o território como:

[...]  de início, um espaço cultural  de identificação ou de pertencimento e a sua 
apropriação só acontece em um segundo momento. O território é, assim como um 
espaço político, um jogo político, um lugar de poder. Definir seus limites, recortá-lo, 
é sinônimo de dominação, de controle. O domínio entre pessoas e nações passa 
pelo exercício de controle do solo. (MEDEIROS, 2009, p. 217).

A exemplo dessas posições discursivas na ficção de Colchado Lucio, Nito Espinoza 

representa a autoridade institucional do Estado-nação e, com o acirramento e a expansão 

do CAI  na  capital  limenha e  nas zonas rurais,  reflete  sobre  os  perigos da  militância 

subversiva armada: 

Las palabras del general eran preocupantes, en verdad. Puta, me dije entonces, 
como ahora sigo pensando en lo mismo, si Sendero toma la capital y el resto del 
país,  los  primeros  en  ser  pasados  a  cuchillo  seríamos  nosotros,  los  policías. 
(COLCHADO LUCIO, 2013, p.24).

Por  sua  vez,  Manuel  Rojas  ingressa  para  o  PCP-SL  porque  há  uma  causa 

nacional,  no  sentido  do  desejo  pela  mudança  social,  conforme  o  convence  um  dos 

membros senderistas: “Las masas se debaten en el hambre, la miseria, la injusticia, y 

nosotros  no podemos estar  con egoísmos individualistas,  pensando  solo  en  nuestros 

problemas personales”. (Ibid., p.29). Já o Predicador discursa ao longo da obra (nas ruas 
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e no rádio) sobre o Juízo Final, sendo que, ao ser indagado sobre as instituições políticas, 

militares e religiosas no país contesta que:

0Predicador: Bueno, hermanito, lo único que puedo decirle es que aquí cada uno 
trata  de  solucionar  los  problemas  a  su  manera.  Los  hermanos  católicos,  por 
ejemplo,  con  misas  y  procesiones;  los  hermanos  políticos,  ahorcando 
económicamente al pueblo; y los hermanos militares, a pura bala y palo.  (Ibid., 
p.69).

Assim,  se  por  um  lado  estas  três  subjetividades  narrativas  desestabilizam 

construções de sentido unívocos da matéria narrada, por outro contribuem para dimensão 

heterogênea dos conflitos ficcionalizados.  Nesse sentido,  a  estrutura discursiva  de  El 

cerco de Lima se aproxima da interpretação de literaturas heterogêneas realizada por 

Antonio Cornejo Polar: 

[…]  la  duplicidad  o  pluralidad  de  los  signos  socio-culturales  de  su  proceso 
productivo:  se  trata,  en  síntesis,  de  un  proceso  que  tiene  por  los  menos  un 
elemento que no coincide con la filiación de los otros y crea, necesariamente, una 
zona de ambigüedad y conflicto. (CORNEJO POLAR, 1978, p.12) 

Na ficção de Colchado Lucio, os enunciados de Nito Espinosa, Manuel Rojas e o 

Predicador representariam zonas de ambiguidade na medida em que simbolizam grupos 

sociais em disputa de poder durante o conflito armado interno. 

Em  relação  ao  Predicador,  se  observa  em  seus  discursos  diversas  alusões 

históricas (como Adolfo Hitler e Ronald Wilson Reagan) e, também, previsões do futuro 

nacional  em um tom crítico  irônico  como,  por  exemplo,  à  Alberto  Fujimori:  “[...]  pude 

darme cuenta que se trataba de las feas cosas que ocurrirían durante el gobierno de ese  

chino  sonriente.  A mí  parecer,  ese  hombre  representa  el  nuevo  rostro  de  la  Bestia.” 

(COLCHADO LUCIO, 2013, p. 115-116). Além dessas alusões, o Predicador apresenta 

uma Nueva Era como uma forma de ser e de conhecer compartilhado de modo igualitário. 

Nesse sentido, o personagem narrador explicita: “[...] Ese es el comunismo molecular del  

que nos habla las revelaciones Nueva Era, pero no un comunismo ateo o religioso...  

Nueva Era es solo conocimiento”.  (Ibid.,  p.15).  A associação dessa  Nueva Era com o 

comunismo não é gratuita nessa ficção, haja vista que o conceito de Estado-nação como 

entidade homogênea e democrática está em crise e sob disputa nesse conflito armado 

interno de fim dos anos 80 e início dos 90. 

Ainda  que  a  obra  de  Colchado  Lucio  não  se  atenha  a  explicitação  de  datas 

cronológicas,  sabe-se que se  refere  a esse contexto  pela  representação da violência 

nacional na narrativa. Em face do exposto, há a narração das disputas eleitorais nas quais 
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se envolve o escritor Mario Vargas Llosa. Em outras palavras, no romance em estudo, o 

autor peruano está ficcionalizado, bem como seu discurso:

- Lo que ese país necesita es modernizarse, trayendo más tecnología, alentando 
la inversión extranjera para generar trabajo – más vivas,  aplausos, se eleva la 
música de la canción-himno y cuando baja el  novelista concluye -:  ¡Peruanos, 
luchemos, pues, por nuestra libertad y constitución que están en peligro!  (Ibid., 
p.102).

Esse episódio tem outros desdobramentos na trama de El cerco de Lima, como a 

crítica explícita tecida pelo narrador onisciente ao descrever o coro da multidão: ¡Escucha, 

Vargas Llosa!/¡Escucha, Vargas Llosa! ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende!” 

(Ibid., p. 104). Outros autores e obras são ficcionalizados no romance peruano, em outra 

dimensão alusiva, como a diretiva do PCP-SL às suas células: “La lectura de las obras de 

Ciro Alegría, Manuel Scorza y Mariátegui muestran el porqué de nuestra lucha...” (Ibid., 

p.30). De modo geral, a ficcionalização dessas referências literárias e históricas contribui, 

simbolicamente,  na  exposição  da  disputa  de posições  em relação  a  constituição  e  a 

representação do território nacional no romance.    

Um outro caráter importante da enunciação narrativa heterogênea do romance diz 

respeito à impugnação da versão unívoca e homogênea da representação da violência 

histórica.  No  estudo  de  literaturas  pós-ditatoriais  que  se  inscrevem sobre  estratégias 

narrativas onde a experiência histórica não é totalizadora, Ana Olmos pondera que: 

De  alguma  forma,  portanto,  essas  narrativas  sugerem  que  a  verdade  do 
acontecido não é unívoca, nem está dada de antemão, mas que se constrói na 
dimensão  subjetiva  de  uma  diversidade  de  experiências  históricas.  (OLMOS, 
2012, p.138)

Dito de outro modo, essas subjetividades elaboram a narrativa em acordo com 

suas experiências individuais compondo um caleidoscópio sígnico onde a ação histórica 

não é um objeto pronto que simplesmente serve à ficção. Ao contrário, nessa elaboração 

poética o passado recente se constitui prática discursiva interpelada e narrada por essas 

subjetividades, sendo, dessa maneira, matéria verbal essencialmente questionável. 

O plano formal do romance de Colchado Lucio, onde se privilegia a ação física e 

verbal  na  elaboração  narrativa  heterogênea,  está  composto  por  uma  espécie  de 

introdução,  capítulo  1  e  2  e  epílogo.  Todavia,  essa  disposição  não  apresenta  uma 

organicidade da trama narrativa de causa e efeito, ou de início, meio e fim. A ficção  El 

cerco de Lima elabora o seu enredo a partir do atentado à escolta policial presidencial,  

seguido do passado de seus personagens e regressando à captura dos membros do 
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PCP-SL  que  realizaram  a  explosão  no  trajeto  do  quartel  Barbones ao  Palacio  de 

Gobierno. 

No  romance  a  mobilidade  e  o  trânsito  marcam  o  território  urbano,  nacional  e 

transnacional. Isto é, ainda que a maior parte da trama se passe em Lima, a narrativa 

heterogênea se movimenta para outras regiões, como a rural e a distrital, e outros países 

(Bolivia).  Lima  é  configurada  como  uma  metrópole  em  expansão  (devido  aos  fluxos 

migratórios  assinalados  por  tantos  personagens,  como,  por  exemplo,  Lucía)  e  com 

espaços  institucionais,  como  a  Universidad  de  San  Marcos e  de  ação  policial  (PIP, 

DIRCORTE, el Frontón) e zonas de exclusão e marginalização social, como as barriadas. 

Assim, a representação narrativa da violência do CAI se dá nessa composição e 

mobilidade  territorial,  sendo,  por  essa  razão,  pertinente  ampliar  a  interpretação  do 

território no romance por meio de uma abordem conceitual (i)material que articula noções 

de espaço-tempo, subjetividade e produção social histórica: 

[...]  centrada na relação espaço-tempo, isto é, na noção do espaço constituído 
socialmente,  tanto  objetiva  como  subjetivamente.  O  território  é  produto  das 
relações  sociedade-natureza  e  condição  para  a  reprodução  social;  campo de 
forças  que  envolvem  obras  e  relações  sociais  (econômicas-políticas-culturais), 
historicamente determinadas. (SAQUET, 2013, p.127, grifo do autor). 

Conforme assinalamos anteriormente, El cerco de Lima foi publicado em 2013, ou 

seja, no período pós-CAI. Há, portanto, um distanciamento da matéria narrada. Em  As 

formas da violência, Xavier Crettiez discute que a violência de base política com ações 

físicas exercida na sociedade pode ser interpretada como  inerente  quando um de seus 

propósitos é a segurança nacional no controle seus cidadãos: 

[...] Essa é obviamente a violência do Estado, a de manutenção da ordem, por 
exemplo,  cujo  calculado  objetivo  não  é  o  de  aniquilar  um inimigo,  mas  o  de 
reconduzir  ao  reto  caminho  “um  cidadão  momentaneamente  extraviado”,  para 
retomar o léxico policial. (CRETTIEZ, 2011, p.16, grifos do autor) 

No romance em estudo, essa violência do Estado-nação se observa na ação dos 

representantes  das  forças  policiais  quando,  por  exemplo,  capturam  e  torturam  os 

membros das células do PCP-SL: 

En otro lugar, en el Pentagonito, fue torturada la Gaviota para que desembuchara 
lo que sabía sobre Alberto y Natia. Sin embargo, no pudieron sacarle nada, porque 
era  tan  bravaza  esta  terruca  que  cuando  le  cortaron  un  dedo,  mostrando  los 
demás,  decía,  ¡Aquí  están  estos  también!  Córtenlos,  maricones!  (COLCHADO 
LUCIO, 2013, p.48). 

Por sua vez, os ativistas do PCP-SL igualmente praticam a violência como forma 

de submissão dos cidadãos, de seus membros e, também, como forma de exibição de 
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seu poder, conforme agem quando descobrem que um infiltrado da polícia estava próximo 

da cúpula do Partido: 

[...]  Se  descubrió  todo:  era  gente  de  la  PIP,  y  la  estación,  que  finalmente  no 
atacamos por precaución, era la oficina donde rendía sus informes. Sacándolo a 
rastras delante de su mujer y sus hijos, se lo llevaron al centro de la plazuela. 
Luego de dispararle un balazo en la cabeza, le pusieron una carga de dinamita y lo 
volaron, dejando una bandera con la hoz y el martillo y un cartel que decía: “Así 
mueren los soplones”. (Ibid., p. 83).

Ainda que ação de vigiar e de punir – usando aqui  como referência a obra de 

Michel  Focault  –  ocorram em perspectivas  distintas  (a  primeira  “oculta”  a  tortura  nos 

espaços institucionais da polícia e a segunda realiza uma “exibição” em praça pública), 

observamos que ambas representações de forças político-sociais se utilizam da captura e 

da tortura na apreensão dos sujeitos.  

Um último aspecto que acrescentamos a essa representação da violência do CAI 

no romance de Colchado Lucio é que há a militarização do corpo do sujeito no ingresso 

ao PCP-SL,  que torna a violência mais extrema. Os novos membros são escolhidos,  

doutrinados dentro da ideologia do Partido e aprendem estratégias de ação subversiva, 

como planejar atentados e utilizar dinamites. Dentro desse escopo, os ativistas entregam 

sua vida à causa partidária e se veem como guerreiros lutando por um bem maior. O 

diálogo travado entre Alcides e outros membros do PCP-SL que se encontram presos no 

El Frontón ilustra essa perspectiva:

Somos prisioneros de guerra,  compañeros,  y no delincuentes,  habla uno de la 
comisión. Los recién llegados, sonriendo, uno a uno le dan la mano, balbuceando 
algo. Nuevas vivas al Presidente Gonzalo. Y ahora sí, por fin sobreviene la calma. 
Después les dan ropa. Les piden detalles de su detención. (Ibid., p.50)

Poderíamos dizer  que a  ótica  apresentada nessa passagem  se estreita  com a 

linguagem e a retórica  da guerra  do  “vencer  o  morir” que,  segundo estudo de Hugo 

Vezzetti na avaliação de grupos subversivos, avalia que: “En esas evocaciones, la guerra 

es un ethos, es más que un conjunto de hábitos y se impone como un modo de existencia 

y una segunda naturaleza”. (VEZZETTI, 2009, p. 135, grifo do autor).  

Outrossim, o romance em estudo elabora uma aproximação visceral  do conflito 

armado  interno.  O  autor  Oscar  Colchado  Lucio  de  várias  obras,  que  contemplam  o 

romance, o conto, a poesia e a literatura infantil e infanto-juvenil1, aborda em El cerco de 

Lima intensamente  o  passado  recente  nacional  com  uma  estratégia  narrativa 

heterogênea. O fundador de revistas literárias – como Alborada e Alborada Internacional – 

1Entre os diversos títulos citamos Del mar a la ciudad (1981), Cordillera Negra (1985), Cholito (1985), Hacia el  
Janaq Pacha (1989), Rosa Cuchillo (1997), La casa del cerro El Pino (2003) e Hombres de Mar (2011).
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e ganhador de muitos prêmios literários2 tece na obra analisada uma heterogeneidade 

narrativa que recusa a harmonia de elementos dissonantes ou de uma reconciliação com 

o passado recente. Na obra  El cerco de Lima a representação da violência histórica na 

narrativa  é  um  campo  de  disputa  político-sócio-cultural  que  traça  algumas  das 

problemáticas identitárias da sociedade peruana. 
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EL PERCURSO DESREGULADO DEL  AMANTE OTOÑAL EN  FLORES,  DE MARIO 

BELLATIN

Introdución

Nuestro objetivo es reflexionar acerca de la experiencia humana representada en 

Flores  (2001),  del  autor mexicano Mario  Bellatin.  La obra en cuestión,  es una novela 

elíptica, constituida por treinta y seis fragmentos, cada uno bautizado con el nombre de 

una flor (lirios, clavos, gardenias, etc.). 

La novela del autor mexicano, a través de una voz en tercera persona, cuenta las 

historias de distintos personajes. La de la misteriosa señorita Henriette Wolf y su labor en 

el  laboratorio  de  un  científico  Olaf  Zumfelde.  La  historia  de  un  personaje  llamado 

únicamente escritor, hombre solitario que no posee una pierna y que vaga por las noches, 

en una ciudad indeterminada, en búsqueda de relatos sobre sexualidades y religiones 

alternativas. Se encuentra además la historia del Amante Otoñal, un ermitaño de lo cual lo 

único que se sabe es que cambia constantemente de sexualidad e identidades. A veces 

se  trasviste  de  mujer,  otras  de  anciana,  siempre  con  el  motivo  de  encontrar  alguien 

interesado en realizar sus fantasías sexuales. Otras tantas historias van siendo contadas, 

pero  se  desarrollan  sin  centro  y  raras  veces  se  tocan,  más  bien  se  diseminan  en 

direcciones imposibles. 

Frente a este universo caleidoscópico nuestro objetivo es reflexionar acerca de la 

constitución de las identidades a partir de la mirada del narrador. Nuestra hipótesis es que 

las formas de vida representadas en la novela, pueden ser vistas como metáforas de la 

desregulación,  de  la  esquizofrenia  y  de  la  oscilación  entre  la  euforia  y  la  disforia, 

elementos característicos, según Frederic Jameson (1999), de la condición existencial del 

hombre en el tercer estadio del capitalismo. 

Fredric Jameson (1999), pensando en la arquitectura contemporánea, apunta que 

ella  se  diferencia  de  la  clásica  o  moderna,  ya  que esta  es  provisoria,  hecha para  el 

consumo  instantáneo,  sin  distinción  entre  el  exterior  o  interior,  entre  otras,  tales 

características  de  esta  arquitectura  son  posibles  de  ser  percibidas  en  el  modelo  del  

capitalismo contemporáneo, ““A lógica do capitalismo antes de mais nada é dispersiva e 

disjuntiva e não tende a totalidades de nenhuma espécie” (JAMESON, 1999, p.122). Así 

se puede observar una relación entre las formas fragmentarias de las manifestaciones 
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culturales  y  el  tardo  capitalismo,  según  el  teórico  y  tratando  de  reforzar  la  relación 

dialéctica  entre  cultura  post  moderna  y  mercado  él  dice:  “sugiero  que  nuestras 

representaciones imperfectas [...] son, en sí mismas, tan solo una figuración de algo aún 

más profundo, a saber, todo el sistema mundial del capitalismo multinacional en nuestros 

días” (JAMESON, 1999, p. 64).

 De  este  modo,  nuestro  objetivo  es  reflexionar  acerca  de  la  identidad  que  se 

representa  en  la  ficción  novelesca,  en  una  ecología  de  identidades  fragmentarias,  

volubles e inestables. 

Intentaremos demostrar que la figuración de un universo narrativo desregulado está 

en la base de la propuesta literaria manifiesta en la novela  Flores de Mario Bellatin. El 

universo narrativo se constituye a partir de polarizaciones y oscilaciones de puntos de 

vista del narrador entre la seguridad y la libertad, el exceso y el orden, la verdad y la  

mentira, la ficción y la realidad, la salud y la enfermedad, lo eufórico y lo disfórico etc.  Y 

ante ellas, la postura del narrador es la de no posicionarse acerca de ninguna de ellas, 

comportamiento también significativo en la contemporaneidad. 

La representación de la dinámica eufórica y disfórica emerge, por ejemplo, de los 

fragmentos que cuentan la historia del personaje llamado tan solo de Amante Otoñal: un 

ser solitario que vaga por una ciudad sin nombre, (espacialidad sin cualquier definición o 

descripción) deseando satisfacer sus deseos y fantasías sexuales. De este ser poco se 

sabe, ya que cuando es visto en la historia, lo único que hace es buscar satisfacciones 

sexuales.

En el fragmento quinto se puede leer en el libro:

el amante otoñal, personaje que aparecerá próximante en el relato – se sabrá por 
primera vez de su existencia en el apartado de los jacintos- cree que el paraíso 
está habitado sólo por ancianos decrépitos dispuestos a mostrar sus bondades 
sexuales únicamente con pedirlo” (BELLATIN, 2001, p. 25). 

En otros fragmentos el personaje revela que hubo una época en que le gustaba 

salir a la calle vestido de mujer, sin embargo, dejó esta identidad provisoria, después de 

haber  sido  acuchillado  por  un  anciano.  Luego  de  recuperarse,  decidió  asumir  otra 

identidad, la de una mujer mayor. Una vez travestido de anciana, pasa a frecuentar los 

Altares masoquistas donde relata que los asistentes y participantes no le maltrataban con 

bates de béisbol a él, pero a la anciana en que se había transformado (2001, p.58). 

El personaje ejemplifica la identidad voluble y oscilatoria en tiempos desregulados. 

La escena de él siendo agredido con bates de béisbol encarna la metáfora de la falta de 

seguridad individual e identitaria para alcanzar los placeres deseados. Acepta momentos 
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de apaleamiento y pérdida de su identidad a cambio de satisfacciones momentáneas. El 

grado de esquizofrenia, en términos de Jameson (1999), es elevado, ya que el  Amante 

Otoñal da como cierto que él se transforma en otra ‘persona’, al punto de decir que aquel 

que sufre la paliza no es él, sino la anciana que se ha transformado. 

Según Jameson (1999) la identidad esquizofrénica contemporánea ocurre por la 

pérdida  de  la  historicidad  de  los  eventos  (debido  a  la  multiplicidad  y  velocid  de 

aocntecimeitos (virtuales o reales) que cercan la vida). Ese proceso conlleva a que el 

individuo, en un contexto deshistoricizado, se pierda y se descentre, dada la multiplicidad 

de eventos e imágenes puestas alrededor del ser, tal cual ocurre al  Amante Otoñal. El 

sujeto  es  puesto  en  estado  de  alejamiento  de  la  experiencia  y  de  la  historia  del  

acontecimiento  ocurrido,  y  así,  según  el  teórico,  se  da la  asunción  de una identidad 

dividida, múltiple y alejada (esquizofrénica) de la experiencia histórica. 

Del mismo modo que la metáfora de Jameson (1999), el Amante Otoñal se pierde 

de si, se descentra. Su identidad está en constante cambio, oscilando entre una y otra 

performance. Es un sujeto espectacular, (ya que solo sabemos de él cuando aparece en 

algún fragmento buscando placeres, está constantemente en un y otro escenario, y en la  

búsqueda por placer y satisfacción, totalmente narcisista, su subjetividad invariablemente 

se  ve  descentrada.  La  identidad  que  surge  de  la  representación  es  hecha  por 

‘temporadas’ (2001, p.58),  una temporada le gustaba salir  a la calle vestido de mujer 

(2001, p.58). En otra temporada, “decidió vestirse como anciana” (2001, p.58). Efectúa 

cambios constantes de personalidad con el objetivo de volver a tener una sensación que 

tuvo cuando era niño, al visitar un hogar de ancianos, “el amante otoñal le señaló que 

recordaba esa etapa como una de las más intensas de su vida […] experimentó esa 

sensación  desde  de  niño”  (BELLATIN,  2001,  p.59).  La  intensidad  y  las  sensaciones 

pasarán  a  determinar  los  rumbos  identitarios  de  la  vida  del  personaje,  hecha  por 

temporadas  y  no  vinculadas  a  otros  seres  o  valores,  las  relaciones  de  él  con  otros 

personajes se da a distancia y sometidas al tiempo de un fortuito intercambio sexual.  

Por  lo  tanto,  se  puede ver  al  personaje  inmerso en un universo  figurativo  que 

podría representar la situación de ciertos comportamientos del hombre contemporáneo, 

repletos de desplazamientos, discontinuidades y superficialidades.

Además de esa representación de identidades descontinuas y razas, observando 

otras categorías como el tiempo y el espacio percibimos que su constitución en la novela  

es fluida y sin centro, conformando una arquitectura desarticulada y provisoria.  Habitando 

ese  tiempo  y  espacio,  el  personaje  mimetiza  tales  características.  Jameson  (1999) 
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hablando de las características de la  arquitectura contemporánea dice:  “os elementos 

flutuam desagregados em seu  momentum  próprio,  cada um se tornando um signo ou 

logotipo da própria arquitetura, a qual é, desse modo, consumida, desnecessário dizer,  

como mercadoria” (JAMESON, 1999, p. 122). Esa arquitectura hecha para el consumo, se 

da en un espacio y tiempo acrónico y atópico, donde “los hechos son relatados como si no 

tuviesen causas pasadas ni efectos futuros.” (CHAUÍ, 2012, p. 46, traducción nuestra). 

Así, la conformación identitaria del personaje es vinculable a la acronia y la atopía, 

en que él habita. Estos elementos pueden ser vistos como una representación y metáfora 

de ciertos comportamientos post-modernos. Según Mafessoli,  “maneras de pensar que 

creíamos relegadas a los siglos del obscurantismo pueden ser retomadas […]- dionisíaco,  

tribales y nómades –  poco a poco contaminan el conjunto de prácticas post-modernas” 

(MAFESSOLI, 2001, p.10), ejemplifica el filósofo. 

Para demonstrar la relación entre le actante (El amante otoñal) y su cronotopo, 

miramos el recorrido del personaje desde el momento que aparece en  Flores  hasta la 

última vez que es nombrado en la novela. La primera vez que es mencionado ocurre en 

fragmento quinto “el amante otoñal, personaje que aparecerá próximamente en el relato” 

(BELLATIN 2001, p.25) y la última vez es “el amante otoñal deja la casa” (2001, p.114). Es  

entre esos dos momentos que se cuenta la historia del personaje. 

Se percibe en la  citación que el  personaje aparece de repente,  pues según el 

narrador “el amante otoñal, personaje que aparecerá próximamente en el relato” (2001, 

p.25), el tiempo verbal futuro (aparecerá) utilizado para designar la acción del sujeto crea 

indeterminaciones,  incertidumbre  sobre  su  situación  inicial.  Se  puede  ver,  que  ni  la 

aparición se da en un determinado momento y espacio preciso, ya que ocurre, u ocurrirá  

en una temporalidad volátil y en un lugar incierto; pues el narrador dice que el personaje 

“aparecerá”.  Así  desde  el  principio  se  rompe  la  idea  de  una  historia  con  sentido  de 

continuidad y se borra los contornos del estado inicial del personaje. El inicio, en el caso 

del  personaje en cuestión,  ya es desplazamiento,  movimiento.  Tampoco el  final  de la 

historia presenta contornos definidos, su historia se finaliza así: “el amante otoñal deja la  

casa” (última vez que aparece en la novela) (2001, p.114). Ese hecho de ausentarse,  

también es movimiento, desplazamiento hacia afuera, es apertura y ruptura. Además en la 

expresión  “deja  la  casa”  (2001,  p.114)  se  puede  ver  que  la  casa  no  es  su  sitio,  el 

personaje terminará su historia como empezó, desplazándose, sin una habitación, como 

un nómade, su trayectoria dicta la imprecisión espacial y temporal de su vida, confirmando 

la metáfora post-moderna que se observa en su modo de vida.
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De este modo, se percibe que la historia del personaje absorbe en su estructura los 

dilemas de su propia época histórica: el tercer período del capitalismo. En tiempos de 

desregulación,  su  historia,  de  un  modo  dialéctico,  se  vuelve  inestable,  irregular,  

fragmentaria  y  episódica  y  representa  algunos  de  los  comportamientos  del  sujeto 

contemporáneo.

Consideraciones finales

Al tomar como objeto de análisis el  personaje Amante Otoñal de  Flores  (2001), 

buscamos demostrar que su trayectoria en el interior de la narrativa puede ser entendida 

e  interpretada  cuando  se  aproxima  a  ella  el  estudio  de  algunos  de  los  conceptos 

relacionados con  la  post-modernidad.  La  trayectoria  del  Amante  Otoñal,  conforma en 

Flores, la metáfora del desequilibrio contemporáneo entre los polos de la libertad y de la 

seguridad  mencionados  por  Bauman  (1995).  Además,  la  representación  metafórica 

eufórica y disfórica no se restringe solamente al plano temático, al del significado textual,  

sino que penetra la forma y la estructura de la novela de Bellatin. El desplazamiento, la 

oscilación, la escisión, las trayectorias irregulares de vida, la incertidumbre, lo ignoto y la  

fragmentación de la estructura de la novela, confirman la metáfora de la desregulación del 

plano temático. 

El  narrador  sólo  proyecta  al  lector  los  sucesos  e  imágenes  sin  intervenir  en 

absoluto; el autor crea este efecto haciendo con que las trayectorias de los seres fluyan 

como sin  centro  y  que las  identidades se  vean perdidas.  Nunca empiezan,  sino  que 

surgen, son a-históricas, nunca terminan, simplemente desaparecen. El punto de vista del 

narrador  crea  el  efecto  de  algo  que  es  frágil  pero  a  la  vez  complejo,  frágil  por  las 

impredecibles relaciones entre las partes que conforman la narrativa, complicado, por la 

multitud de pequeñas partículas que al final la conforman. Por estas razones esta obra, 

para nosotros, es una metáfora de lo líquido y fluido. 

Los  elementos  como  la  precariedad  de  vínculos  entre  los  sujetos,  el  carácter 

transitorio y la volatilidad en las actitudes, decisiones y vida de los personajes, conforman 

el  punto  de  vista  del  narrador  de  Flores.  Y  por  consecuencia  de  ese  modo  de 

representación la novela se hace flotante. Al final, la experiencia estética de  Flores  es 

también análoga al modo de algunos comportamientos y relaciones humanas que se tiene 

en la contemporaneidad. Pues éstas se dan también de modo inestable, volátil, amorfo e 

incierto. Finalmente, el lector de  Flores se siente, ante el universo fluido de la novela, 

como alguien que surfea en las olas de un universo narrativo líquido. 
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AMANDA LETICIA OLIVEIRA NASCIMENTO DO AMARAL

UFRJ

A REPRESENTAÇÃO DO NEGRO NAS CRÔNICAS CARIOCAS DE ROBERTO ARLT

Caminando por la rua de Carioca, hacia el Oeste, se llega al mar. Siguiendo por 
unos  callejones  estrechos,  calientes  de  sombras,  por  un  piso  de  piedras 
cuadradas y pulidas por el roce, de pronto la perspectiva se abrió. Apareció un 
pedazo de cielo celeste  y dos galpones chatos,  largos (...).  Negros,  descalzos 
unos,  con  sobretodos  raídos  otros,  y  en  camiseta  casi  todos,  cubiertos  de 
sombreros  grasientos,  rotos,  miraban  cómo  el  sol  descomponía  pedazos  de 
pescados colocados sobre esterillas sostenidas por palos en cruz. 
Me detuve junto a los negros y comencé a mirarlos.  Los miraba y no.  Estaba 
perplejo y entusiasmado frente a la riqueza de color. Para describir a los negros es 
necesario frecuentarlos, ¡tienen tantos matices! Van desde el carbón hasta el color 
rojo oscuro del hierro en la fragua. Luego seguí caminando y a los tres pasos entré 
en una plazoleta de agua... ¡Allí estaba!
Roberto Arlt em “Los pescadores de perlas – Lunes 7 de abril de 1930”.

A crônica,  que em sua origem greco-latina  está  relacionada ao relato  de  fatos 

históricos ordenados cronologicamente, ganha destaque entre as modalidades literárias 

das últimas décadas do século XIX ao registrar costumes sociais em jornais e revistas. A 

rápida veiculação, o consumo imediato, o tom muitas vezes humorístico, a abordagem de 

temas do cotidiano e a visão crítica de seus autores sobre fatos e costumes locais fazem 

da crônica um olhar sobre a expressão da cultura popular. No Brasil, a crônica prosperou 

na pena de Machado de Assis, José de Alencar, João do Rio e tantos outros.

Já no contexto argentino, vemos que, a partir da década de 1920, o campo literário 

e  artístico  se  transforma pela  presença  de cronistas  e  romancistas  de las  orillas,  de 

origem imigrante, que destacam em suas obras o marginal enquanto sujeito social. Nesse 

momento, escritores como Nicolás Olivari, os irmãos Raúl e Enrique González Tuñón e o 

cronista  Roberto Arlt  (1900-1942),  dentre outros,  se tornam porta-vozes da população 

marginal através de suas atuações em jornais e revistas da época. 

A  condição  de  porta-voz  dessa  camada  da  população  argentina  propiciou, 

especialmente no caso do escritor Roberto Arlt, duas grandes possibilidades: primeiro, a 

de estabelecer uma relação de mais proximidade com o seu público leitor; segundo, a 

liberdade  para  introduzir  em suas  crônicas  elementos  linguísticos  como o  lunfardo  e 

outras  palavras  e  gírias  usadas  de  modo  recorrente  por  seu  público  leitor  e 

deliberadamente  rechaçadas pela  elite  social  e  cultural  de  seu tempo.  Sobre  o  estilo 

popular de Roberto Arlt, Gustavo Pacheco afirma:
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Roberto Arlt foi um penetra na festa da literatura argentina. Em uma época em que 
“escrever bem” representava um código de classe, uma marca de pertencimento a 
uma elite social e cultural, Arlt foi a voz dissonante e transgressora que colocou 
em discussão a própria noção do que significa “escrever bem”. (PACHECO, 2013, 
p.8)

A presença  desses  elementos  populares  nos  textos  arltianos  contribuiu  para 

reforçar a imagem de um escritor próximo de seu público leitor.  E, como afirma Flora 

Guzmán, “Arlt é um “duro” e esta visão da “cidade canalha”, combina muito bem com seu 

estilo”. (GUZMÁN, 2011, p. 58).3

O  estilo  popular  de  Arlt  ganha  destaque  na  literatura  argentina  das  primeiras 

décadas  do  século  XX,  especialmente  com a  publicação  de  suas  crônicas  no  diário 

portenho  El Mundo,  entre os anos de 1928 e 1942.  Esses textos se popularizaram e 

passaram a ser chamados metonimicamente de Aguafuertes Porteñas – nome da seção 

do El Mundo onde suas crônicas eram publicadas. Nessas aguafuertes, salta aos olhos 

do leitor um estilo de escrita bastante incisivo e ácido, tal como o processo de criação de 

uma água-forte – um tipo de gravura obtida a partir da ação corrosiva do ácido nítrico  

sobre o metal. 

Sobre  a  relação  de  Arlt  com  a  literatura  e,  especificamente,  as  Aguafuertes, 

Ricardo Piglia afirma: 

A literatura  é  para  Arlt  o  laboratório  onde  se  experimenta  com  as  condutas 
inesperadas  e  as  espécies  ambíguas,  com  as  partículas  e  as  moléculas 
microscópicas da vida social. Suas águas-fortes escritas durante quase vinte anos 
são o arquivo dessa investigação biológico-política. Múltiplas e maleáveis, suas 
crônicas  mesclam  diagnósticos,  pequenos  panfletos,  micro  histórias,  futuros 
romances,  fragmentos  de  um  folhetim  pessoal,  e  extraordinários  registros  de 
leitura. (PIGLIA, 2009, p. 11)4

Em  cada  aguafuerte  porteña  escrita  por  Roberto  Arlt  é  possível  notar  o 

posicionamento  de  um cronista  atento  não  somente  aos  acontecimentos  locais  e  às 

curiosidades e hábitos da população portenha, mas também à realidade dura e precária 

de imigrantes europeus que, tais como a família Arlt na passagem do século XIX ao XX, 

vislumbraram na América a possibilidade de alcançar melhores condições de vida. O olhar 

arltiano sobre a cidade de Buenos Aires destoava bastante do “triunfalismo adotado pela 

elite da Argentina”, como afirma PACHECO: 

3 Arlt es un “duro” y esta visión de la “ciudad canalla”, concuerda muy bien con su estilo”. 
4 La literatura es para Arlt el laboratorio donde se experimenta con las conductas inesperadas y las 

especies ambiguas, con las partículas y las moléculas microscópicas de la vida social. Sus aguafuertes 
escritas  durante  casi  veinte  años  son  el  archivo  de  esa  investigación  biológico-política.  Múltiples  y 
maleables,  sus  crónicas  mezclan  diagnósticos,  pequeños  panfletos,  microhistorias,  futuras  novelas, 
fragmentos de un folletín personal, y extraordinarios registros de lectura. 
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A cidade que Arlt retratava em suas crônicas era uma metrópole cosmopolita e 
ruidosa,  habitada  por  operários,  pequenos  funcionários,  prostitutas,  rufiões, 
ladrões,  estelionatários  e  moradores  de  cortiços.  Era  uma  visão  ácida  que 
destoava do triunfalismo adotado pela elite da Argentina, que segurava as rédeas 
de um dos países mais ricos do mundo e considerava Buenos Aires a “Paris da 
América do Sul”. Nessa época, na Paris verdadeira, quando alguém tinha muito 
dinheiro dizia-se que era riche comme un argentin. Nada podia ser mais distante 
da realidade de Arlt e da imensa maioria de seus leitores. (PACHECO, 2013, p. 7)

Com a crescente popularidade das crônicas portenhas, o El Mundo atribui ao jovem 

Arlt uma nova função – a de tornar-se correspondente internacional do periódico. Graças 

a isso, em abril de 1930, logo após a publicação de Los siete locos, Roberto Arlt é enviado 

ao Rio de Janeiro, sua segunda experiência internacional e latino-americana, já que antes 

o cronista só havia saído da Argentina para uma breve passagem pelo Uruguai. Durante a 

sua permanência no Rio de Janeiro, a sua missão enquanto correspondente do El Mundo 

era a de expor em notas de viagem as suas francas impressões sobre a cidade – sendo 

aqui o termo “francas” aplicado não somente aos elogios, mas também às críticas ferinas 

–, tal  qual fazia com as  Aguafuertes Porteñas.  Com o passar dos anos, cada viagem 

internacional de Arlt enquanto cronista viajante gerou compilações de crônicas batizadas 

sob títulos relacionados aos locais visitados, como Aguafuertes Uruguayas,  Aguafuertes 

Cariocas, etc. 

Como fruto de sua permanência em terras cariocas entre os meses de abril  de 

maio de 1930, Arlt nos oferece 42 crônicas nas quais ele retrata desde os momentos que 

antecedem seu embarque no Porto de Buenos Aires até o seu retorno à Argentina, na 

recém inaugurada linha aérea Rio x Buenos Aires, que prometia realizar o percurso em 17 

horas a bordo de um hidroavião. Nessas crônicas, ele mantém seu posicionamento crítico 

em relação ao cotidiano do habitante comum da urbe visitada – no caso, o Rio de Janeiro 

– e tece comentários sobre a paisagem urbana e natural carioca, os costumes locais, 

alguns aspectos históricos brasileiros, o perfil comportamental e físico de seus habitantes 

marginais e da população negra em particular – sendo esta frequentemente descrita de 

forma depreciativa e, em alguns momentos, apresentada aos leitores como uma parcela 

invisível da sociedade.

Das  42  crônicas  que  compõem  as  Aguafuertes Cariocas,  13  mencionam  a 

população negra residente no Rio de Janeiro durante as primeiras décadas do século XX. 

Nessas 13 crônicas, nas quais o negro carioca é apresentado para o público leitor do El 

Mundo,  é notório o predomínio de um olhar estereotipado, a partir  do qual  o cronista 

frequentemente associa o negro aos rótulos da limitação intelectual e da invisibilidade 

social.
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A questão da presença do negro no território argentino constitui um aspecto delicado 

da história desse país devido a um projeto de construção nacional desenvolvido ainda no 

século  XIX,  especialmente  durante  os  governos  de  Juan  Manuel  de  Rosas  (1829  – 

1832/1835 – 1852) e Domingo Faustino Sarmiento (1868 – 1874). Esse projeto visava,  

entre outras coisas, a modernização do território argentino a partir de três iniciativas: a 

ocupação do território, o letramento da população local e o branqueamento racial a partir  

do  extermínio  de  negros,  gauchos e  indígenas,  a  partir  das  chamadas  Campañas al  

Desierto. Dentre as iniciativas mencionadas, a que diz respeito ao branqueamento racial é 

a que mais fortemente impactou a nação argentina, deixando marcas profundas em sua 

história.  Essas  marcas  também  podem  ser  percebidas  nas  Aguafuertes  Cariocas, 

especialmente quando se apresenta em tal compilação o olhar estrangeiro de Roberto 

Arlt, que nas crônicas se mostra  bastante impressionado com a diversidade dos tons de 

pele dos negros cariocas – algo incomum na Buenos Aires de sua época.

A fim de ilustrar a presença do negro carioca nas Aguafuertes Cariocas, destacamos 

aqui trechos de três crônicas:   “Ya estamos en Río de Janeiro – Miércoles 2 de abril de 

1930”, “Trabajar como negro – Sábado 12 de abril de 1930” e “Fiesta de la abolición de la 

esclavitud – Miércoles 14 de mayo de 1930”. 

Na crônica “Ya estamos en Río de Janeiro – Miércoles 2 de abril de 1930”, o cronista  

relata seu primeiro contato com a população negra carioca, ao vê-los na zona portuária da 

cidade. E ao deparar-se com uma cultura e uma realidade bastante estrangeira à sua – já 

que o percentual da população negra portenha é baixíssimo nas primeiras décadas do 

século XX – Arlt os descreve de modo acentuadamente preconceituoso, ao aplicar na sua 

descrição termos como cuerpos invisibles e un pantalón blanco movido por unas piernas  

invisibles, como vemos no trecho: 

Negros; negros de camiseta roja y pantalón blanco. Una camiseta roja que avanza 
movida  en  un  cuerpo  invisible;  un  pantalón  blanco  movido  por  unas  piernas 
invisibles. Se mira y de pronto una dentadura de sandía en un trozo de carbón 
chato, con labios rojos... (ARLT, 2013, p.15)

Em vários outros momentos ao longo das Aguafuertes Cariocas saltam aos olhos 

do leitor uma evidente associação entre população negra, invisibilidade social, escárnio e 

rechaço. Essa lamentável associação ganha forma nas crônicas a partir do uso de termos 

como  lagarto,  estatuas de carbón cobrizo,  pequeños animalitos,  risita  de orangután e 

muitos outros. 

Encontramos na crônica Trabajar como negro – Sábado 12 de abril de 1930 mais 

uma forma bastante ácida de retratar o negro carioca, a qual Arlt  novamente atribui à 
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população negra local não somente o rótulo da invisibilidade social, mas também o da 

limitação intelectual, como podemos notar no trecho selecionado:   

En la noche me ocurrió encontrarme por las calles más abandonadas con negros 
que caminaban solos, charlando y riéndose. (...) Otra vez, caminando, escuché las 
risitas  comprimidas  de  un  negro.  Parecía  que  se  burlaba  de  un  interlocutor 
invisible, al tiempo que pronunciaba palabras que no pude entender. 
Pensando se me ocurrió que en estos cerebros vírgenes, las pocas ideas que 
nacen deben producir una intensidad tal, que de pronto el hombre se olvida de que 
lo escucha un fantasma, y el fantasma se convierte para él en un ser real. (ARLT, 
2013, p. 62-63)

Também é importante destacar que a crônica  Trabajar como negro, assim como 

várias  outras,  retratam uma constante  alegria  da  população  negra  sem um aparente 

motivo. Esta alegria, sob o olhar estrangeiro de Roberto Arlt, apresenta-se ao longo dos 

textos como algo incompreensível e, sobretudo, incompatível com as precárias condições 

de  vida  da  população  negra  naquele  momento.  Curiosamente,  a  incompreensão  do 

estrangeiro sobre o otimismo do brasileiro é algo que persiste até os dias atuais. 

A terceira  água-forte  carioca  que  destacamos  –  “Fiesta  de  la  abolición  de  la 

esclavitud – Miércoles 14 de mayo de 1930” – trata do momento no qual durante uma 

conversa, o cronista Arlt se inteira da recente abolição da escravidão no país, como lemos 

no trecho:

- El 13 de mayo es fiesta nacional...
- ¡Ah! ¿Sí? Y continué echando aceite en la ensalada.
(...)
- La semana que viene, hará cuarenta y dos años que fue abolida la esclavitud.
Pegué tal  brinco en  el  asiento,  que la  mitad  de la  vinagrera fue  a  parar  a  la 
ensalada...
- ¿Cómo ha dicho? – repliqué espantado.
-  Sí,  cuarenta  y  dos  años  bajo  la  regencia  de  doña  Isabel  de  Braganza, 
aconsejada por Benjamín Constant. Doña Isabel era hija de don Pedro II.
- ¿Cuarenta y dos años? ¡No es posible!
- El 13 de mayo de 1888 menos 1930: 42 años...
- Es decir...
- Que cualquier negro de cincuenta años que usted encuentre hoy por las calles ha 
sido esclavo hasta los 8 años de edad; el negro de 60 años, esclavo hasta los 18 
años.
- Entonces: ¿esas negras viejas?
- Fueron esclavas...
- ¡Pero no es posible! Usted debe estar equivocado. No será en el año 1788...Vea: 
yo creo que está equivocado. No es posible.
- Hombre; si no me cree, averigüe por ahí.
(ARLT, 2013, p.165-166)

Roberto Arlt mostra-se extremamente surpreso pelo fato de a escravidão, evento 

tão marcante no contexto histórico de vários países, cumprir naquele momento somente 
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42 anos de sua extinção em território brasileiro. Além disso, o cronista parece bastante 

impressionado ao constatar que grande parte dos negros adultos que com frequência via 

nas ruas cariocas certamente foram escravos há tão pouco tempo. Vale ressaltar que no 

contexto  argentino,  a  escravidão  foi  abolida  oficialmente  em  1813,  mas,  na  prática, 

continuou a existir até por volta de 1853.

É importante lembrar que nas crônicas cariocas anteriores, Arlt sempre se referia à 

população  negra  de  forma  irônica,  estereotipada  e  carregada  de  preconceitos.  No 

entanto, o cronista encerra esse texto de modo mais reflexivo, afirmando que se negaria a 

entrevistar um ex-escravo, preferindo acreditar que essa história, na verdade, constituía 

uma ficção, em vez de realidade. Notamos que a proximidade de Arlt com fatos reais 

ocorridos no Brasil gera um certo desconforto para o cronista, como se nota no trecho:

Y todavía  no  me he  resulto  a  reportear  a  un  ex  esclavo.  No  sé.  Me da  una 
sensación  de  terror  entrar  al  “País  del  Miedo  y  del  Castigo”.  Lo  que  me han 
contado me parecen historias de novelas...prefiero creer que lo que escribió [José 
de] Alencar, temblando de indignación, es una historia sucedida en un país de la 
fantasía. Creo que es mejor. (ARLT, 2013, p. 169)

Acreditamos  que  a  maneira  com  que  é  feita  a  representação  do  negro  nas 

Aguafuertes  Cariocas resulta  da  associação  de  três  importantes  fatores:  o  contexto 

histórico  argentino,  o  olhar  estrangeiro  de  Arlt  e  a  sua  inexperiência  no  papel  de 

correspondente  internacional.   No  primeiro,  destacamos  a  questão  histórica,  pois 

devemos recordar que o projeto de construção nacional desenvolvido ainda no século XIX 

cunhou na história argentina um lamentável rechaço às etnias não europeias. Tal rechaço 

revelou-se como pensamento da época, expresso não somente nas primeiras crônicas 

arltianas  aqui  mencionadas,  mas  também  em  várias  outras  manifestações  culturais 

argentinas. No segundo, evidenciamos o olhar estrangeiro de Arlt, que não se reconhece 

no ambiente cultural visitado e que carrega consigo os referenciais étnicos argentinos, 

muito diferente daquele com o qual  deparou-se no Rio de Janeiro.   Por fim, notamos 

também a inexperiência do cronista em retratar culturas e realidades estrangeiras à sua, 

considerando que a passagem pelo Rio de Janeiro constituiu uma espécie de laboratório 

para sua futura atuação como cronista e correspondente em outros países. 

Em  síntese,  notamos  que,  ao  retratar  o  negro  carioca,  Roberto  Arlt  utiliza  um 

discurso estereotipado, no que diz respeito a forma como apresenta uma realidade externa 

a sua e a do público leitor do periódico  El Mundo.  Em aguafuertes escritas após a sua 

temporada no Rio de Janeiro, é notória a presença de um discurso um pouco mais cuidado 
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e modalizado – certamente influenciado pela sua experiência inicial como correspondente 

argentino em território brasileiro.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ARLT, Roberto. Aguafuertes Cariocas. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2013.

GUZMÁN, Flora. “Introducción”. In: Roberto Arlt. Los siete locos. Madrid: Cátedra, 2011.

PACHECO, Gustavo. “Prefácio”. In: Roberto Arlt. Águas-fortes cariocas e outros escritos. 
Tradução e organização de Gustavo Pacheco. Rio de Janeiro: Rocco, 2013.

PIGLIA,  Ricardo.  “Prólogo”.  In:  Roberto Arlt.  El  paisaje  de  las  nubes:  crónicas  en  El  
mundo 1937-1942. Edición literaria a cargo de Rose Corral, con prólogo de Ricardo Piglia. 
1ª ed. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009.



33

AMANDA BRANDÃO ARAÚJO MORENO

UFPE

Bolsista CNPQ

JOSÉ  MARTÍ  Y  ALEJO  CARPENTIER:  VINCULACIONES  SOBRE  LA  IDEA  DE 

AMÉRICA

Pensar en narrativas poscoloniales en Latinoamérica es apuntar para un abanico 

muy  largo  de  posibilidades  que  incluyen,  básicamente,  dos  interpretaciones  de  pos-

colonialismo.  La  primera  y  más  obvia,  es  considerar  el  periodo  que  se  sigue  a  las  

independencias nacionales entre los siglos XIX y XX. La segunda es dar relieve a las 

contribuciones  teóricas  advenidas  de  los  estudios  literarios  y  culturares  desarrollados 

sobre  todo  a  partir  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XX y  reformuladas  hasta  los  días  

actuales. En un cierto sentido, el trabajo que propongo para esta mesa coordinada articula 

las dos interpretaciones, ya por tener como objeto escritos del periodo de independencias,  

pero con objetivos de liberación, y textos posteriores a las independencias; ya por hablar  

de  autores  que,  desde  su  época,  intuían  lo  que  sería  teorizado  por  los  principales 

pensadores del mundo descolonial, a partir de las ideas de pensar América desde ella 

misma y estimular una concientización de la herencia colonial. 

Ya es lugar común decir que la independencia de América Latina no vino solamente 

con la emancipación de sus colonias en el siglo XIX y XX, pero que se está construyendo 

desde  antes  de  aquel  entonces  y  todavía  sigue  configurándose  hasta  hoy,  en  un 

constante proceso de descolonización,  nacido de la  conciencia de que la colonialidad 

permaneció en diferentes niveles de la vida personal y colectiva.  

La  tomada  de  conciencia  y  la  búsqueda  por  la  identidad  latinoamericana  está 

plasmada en los diversos medios de manifestaciones artísticas e intelectuales. En este 

trabajo damos especial atención al modo como la literatura y la ensayística trataron el 

tema,  más  particularmente  a  través  de  las  contribuciones  de  dos  autores  ya  muy 

aclamados y fundamentalmente importantes para el  pensamiento latinoamericano pos-

colonial: José Martí y Alejo Carpentier. Los dos autores cubanos se vinculan sobre todo 

porque trataron de pensar América en su relación con Europa y de no negar la necesidad 

de repensar la recepción de las expresiones europeas en su carácter de universalidad. En 

este trabajo se plantea comentar algunos puntos en común entre los escritos de Martí y 

de Carpentier, considerando incluso las lecturas que este hizo de aquel, para refundar la  
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idea de América Latina y sus relaciones con el viejo continente; así como analizar como 

eso se expresa en algunos de sus textos.

Algunos puntos pueden servir para empezar un argumento sobre qué es lo que 

aproxima Martí  y  Carpentier  y,  de  ellos,  tantos  otros.  La  necesidad  de  pensar  sobre 

América desde un punto de vista descolonizante nace de la observación de la relación 

antagónica entre colonizado y colonizador. En ese sentido, la relación colonial genera un 

conflicto  identitario,  sobre  todo  cuando  esa  relación  ultrapasa  la  marca  de  siglos  de 

continuidad. La presencia de la “otredad” sería un obstáculo para la total comprensión de 

sí  mismo, de “identidades plenas”, suponiendo que eso sea posible. De esa forma, el 

argumento  pos-colonial  es  comprometido  con  la  superación  de  las  relaciones  de 

colonización, colonialismo y colonialidad (BELLESTRIN, 2013, p. 91). Los textos de Martí  

y de Carpentier forman parte de un conjunto mucho más largo que se dedicaron a pensar 

esas relaciones de colonialidad y establecer puntos de ruptura con ella.

El grupo de estudios latinoamericanos Colonialidad/Modernidad, del cual forman 

parte  intelectuales  como  Walter  Mignolo,  Aníbal  Quijano,  Enrique  Dussel  Immanuel 

Wallenstein, Santiago Castro-Gómez, Edgardo Lander, Catherine Walsh y Zulma Palermo, 

entre otros se dedicó a pensar esas relaciones desde las características intrínsecas de 

América y,  de forma bastante general,  proponen que la  colonialidad se manifiesta de 

formas diversas y reproduce una triple dimensión: la del poder, del saber y del ser. Estas  

se reflejan en el control de la economía, de la autoridad, de la naturaleza y los recursos 

naturales, del género y sexualidad, de la raza, de la subjetividad y del conocimiento. 

Incluida en ese conjunto de teorías sobre la colonialidad está la noción de “giro 

decolonial”,  que  es  un  movimiento  de  resistencia  teórico  y  práctico,  político  y 

epistemológico, a la lógica de la modernidad/colonialiadad (BELLESTRIN, 2013, p. 105). 

Ese movimiento de resistencia no es, sin embargo, una formulación que empezó a ser 

elaborada  a  partir  del  grupo  que  lo  formuló.  De  acuerdo  con  Walter  Mignolo,  la 

descolonialidad tiene fuentes diversas y de tiempos muy distintos.

Colonialidad y descolonialidad introducen una fractura entre la postmodernidad y 
la  postcolonialidad  como  proyectos  a  medio  camino  entre  el  pensamiento 
postmoderno  francés  de Michel  Foucault,  Jacques Lacan y  Jacques Derrida  y 
quienes han sido reconocidos como la base del canon postcolonial: Edward Said, 
Gayatri Spivak y Hommi Bhabba. La descolonialidad –en cambio– arranca desde 
otras fuentes. Desde el vuelco descolonial implícito en la Nueva Corónica y Buen 
Gobierno de Guamán Poma de Ayala; en el tratado político de Ottobah Cugoano; 
en el  activismo y la  crítica  de colonial  de Mahatma Ghandi;  en la  fractura del‐  
Marxismo en su encuentro con el legado colonial en los Andes, en el trabajo de 
José Carlos Mariátegui;  en la  política radical  el  giro epistemológico de Amilcar 
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Cabral,  Aimé Césaire, Frantz Fanon, Rigoberta Menchú, Gloria Anzaldúa, entre 
otros (MIGNOLO, 2010, p. 14-15)

El tipo de movimiento de resistencia que emprendieron Martí y Carpentier presenta 

rasgos semejantes en algunos puntos, que aproximan sus comprensiones de América 

Latina, del papel de intelectual, de la relación con Europa y, más específicamente, con 

España y,  principalmente, del  entendimiento de que es necesario,  en la labor común,  

buscar  lo  que hay de universal  para,  así,  ubicar  de  forma definitiva  a  América  en el 

mundo. Para explicitar esas semejanzas, es necesario recordar algunos puntos clave de 

la vida y de la producción de José Martí y de Alejo Carpentier. 

Martí fue el hijo mayor de un matrimonio de dos españoles pobres residentes en 

Cuba. Nació en la segunda mitad del siglo XIX y conoció a la pobreza y la guerra desde 

muy  temprano.  Antes  de  los  veinte  años  ya  se  había  incorporado  a  las  acciones 

revolucionarias en la Guerra de Independencia que estalló en octubre de 1868. En poco 

tiempo fue encarcelado y sufrió diversos tipos de abusos físicos y morales. Sus padres 

lograron enviarlo desterrado a España, donde concluyó el bachillerato y las carreras de 

Derecho Civil  y Canónico y Filosofía y Letras. Viajó por España, París,  Nueva York y 

México, donde se reencontró con sus padres y hermanas. Todo ese periodo hizo con que 

fuera  radicalizándose  en  el  pensamiento  revolucionario  anticolonialista.  Todavía  en  el 

periodo de encarcelamiento en Cuba, desarrolla su teoría de “diferentes Españas”. Ana 

Cairo resume la idea en las palabras siguientes: “Él amaba la que tipificaban sus padres,  

las personas que lo  ayudaban,  los solidarios con el  sufrimiento del  pueblo cubano.  Y 

combatía la de todos los responsables de las atrocidades y crímenes que se cometían en 

las cárceles, las ciudades, los pueblos y campos cubanos.” (CAIRO, 2016, p. 58). 

En la ciudad de México, se convirtió en periodista profesional, tarea que desarrolló 

de  forma consistente  en  aquella  ciudad  y  como corresponsal  de  periódicos  de  otras 

partes, como Nueva York, Caracas y Buenos Aires. El pensamiento martiano operaba con 

categorías anticoloniales y descoloniales, pero consideraba erróneo el odio hacia España 

o cualquier otra nacionalidad. 

Creía  que  los  inmigrantes,  como  clases  y  grupos  sociales,  deberían  tener 
asegurado  un  lugar  en  el  espacio  público,  porque  el  objetivo  sería  facilitar  la 
asimilación  dentro  del  diálogo  intergeneracional.  […]  Estimaba  que  la  historia 
común de Cuba, España y las Américas debía legitimarse desde los procesos de 
mestizaje.  Se  habían  mezclado  las  matrices  aborígenes  con  las  europeas  y 
africanas. Las ideologías panhispanista y panamericanista destilaban racismos al 
preconizar la superioridad de alguna de las matrices. Los procesos de conquista y 
colonización tendrían que ser reescritos en claves condenatorias por las masacres 
y  la  destrucción  de  patrimonios  culturales  que  acarrearon.  […]  Aspiraba  al 
surgimiento  de  nuevas  familias  democráticas,  sin  padres  o  hermanastros 
autoritarios  (como las  metrópolis)  que  deseaban parientes  subalternos.  Quizás 
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creía en una modalidad de alma interamericana y/o interhispánica, que postulara 
el antirracismo o el anticolonialismo y la descolonización. Nuestra América y Cuba 
debían recrease con un imaginario propio, nacido de la dialéctica renovada de lo 
particular y lo universal. (CAIRO, 2016, p. 65-66)

Martí  murió en combate en 1895,  en la revolución que desencadenó.  Dejó una 

cantidad significativa de escritos que van desde la poesía hasta la ensayística. De su 

pensamiento, tomaremos como base el que probablemente es su texto más emblemático, 

“Nuestra América”, de 1891. En este ensayo, reúne parte significativa de sus ideas sobre 

América de forma condensada y, en muchas medidas, metaforizada. Establece un diálogo 

con las posiciones ideológicas del  siglo  XIX y entrevé muchas de las cuestiones que 

ocuparan  la  labor  de  los  pensadores  de  América  del  siglo  XX,  como  la  lucha 

antiimperialista,  sobre  toda  contra  Estados  Unidos,  la  unión  de  los  países 

iberoamericanos  para  extinguir  la  dominación  y  el  colonialismo,  en  búsqueda  de  la 

identidad común. Incita la búsqueda del conocimiento sobre las orígenes, historia y cultura 

latinoamericanas, establece que el autoconocimiento es la vía por la que se encontrará la 

identidad común se conectará  con el  mundo.  Para  ellos,  los  pueblos  deben unirse  y 

decidir el destino de sus países. Propone una visión universalista de las cosas a partir de 

la  visión  de  la  humanidad  como  un  todo,  la  unión  a  través  del  pacifismo.  Ve  en  la 

modernización el germen de nuevos tiempos, basados en el progreso social. Para eso, es 

necesario el fin de la “aldea colonial” y ese fin será alcanzado cuando América construya 

un instrumento ideológico propio, nacido de sus propios mecanismos y no simplemente 

inspirado  en  fórmulas  usadas  en  Europa  o  Estados  Unidos.  Su  propuesta  es  clara: 

“Injértese  en  nuestras  repúblicas  el  mundo;  pero  el  tronco  ha  de  ser  el  de  nuestras 

repúblicas. Y calle el pedante vencido; que no hay patria en que pueda tener el hombre 

más orgullo que en nuestras dolorosas repúblicas americanas” (MARTÍ, 1891, p. 135).  

Para cumplirse el ideal martiano, es necesario dar relieve a la educación, a la creación de 

universidades en América, al estudio profundo y cotidiano de los hechos de América. 

Carpentier nació en la década siguiente a la muerte de José Martí y puede ser 

considerado uno de los herederos de su proyecto. Su origen no fue en la pobreza, pero su 

vida  presenta  algunos  rasgos  similares  a  la  de  Martí.  Hijo  de  inmigrantes  europeos,  

Carpentier tuvo una infancia dividida entre Cuba y Europa. Aún adolescente, tuvo que 

asumir el control financiero de la familia tras el abandono de su padre. A causa de ello no  

logró cursar Arquitectura, a pesar de haber ingresado en la Universidad de la Habana. 

Para sostener la familia, se dedicó al periodismo en Cuba y, después, como corresponsal 
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en otros países de América y de Europa. El contacto con el periodismo hizo con que se 

aproximara  de  las  ideas  políticas  más  actuales,  haciendo  con  que  se  interesara  e 

involucrara  con  los  movimientos  independentistas  y  revolucionarios.  Formó  parte  del 

Grupo Minorista, constituido por varios artistas e intelectuales con el objetivo de diseminar 

la cultura en Cuba y en Latinoamérica. De contenido anti-imperialista, el Grupo defendía 

los valores nacionales de la cultura, se preocupaba con la clase operaria y campesina, era 

contra dictaduras. Entre sus objetivos estaba la lucha contra el retraso cultural, que se 

manifestaba a partir de la valoración de las vanguardias en Cuba y su vinculación con 

otros grupos en el continente y en Europa. Ese grupo fue, incluso, responsable por el 

rescate  de  los  textos  e  ideales  martianos,  que,  en  aquel  entonces,  no  estaban  tan 

difundidos, a pesar de la actualidad de sus propuestas. 

La relación con el Grupo hizo con que fuera encarcelado, por haber firmado un 

manifiesto contra el gobierno. Ahí escribe su primera novela, de contenido afrocubano. La 

situación de desacuerdo con el gobierno hace con que se exile en Europa y se relacione 

con  diversos  artistas  e  intelectuales  que  ahí  vivían,  tanto  europeos  como  otros 

latinoamericanos también en exilio. Estrecha relaciones con el Surrealismo, con el que va 

a romper, por creer que nada podía añadir a aquel movimiento, que ya estaba saturado y 

lleno de superficialidades. Su vida es marcada por viajes, conoce prácticamente todo el 

mundo y vive tiempos en Cuba, en España, en Francia y en Venezuela. 

Su  obra  se  destina  a  pensar  América  desde  sus  idiosincrasias  para  poner  de 

relieve lo que tiene de universal. En ese sentido, su propuesta se alinea con la de Martí, 

sobre todo cuando evidencia la necesidad de rescatar la historia para enmarcar los mitos 

de América y revelar su contenido maravilloso. Para decir su concepción de América, crea 

dos conceptos clave de su narrativa y ensayística: lo barroco y lo real maravilloso. Ambos 

conceptos parten de la idea de que América tiene estructuras únicas, que solo pueden ser 

vivenciadas en su propio espacio, pero que se conectan a la universalidad del hombre. 

Barroco, para Carpentier, no es un estilo artístico, pero una constante del espíritu humano 

que se expresa no solo en las artes, pero en la naturaleza, la arquitectura, los hombres y 

sus maneras de ser, en fin, en todo que conforma a Latinoamérica. Por real maravilloso 

entiende la realidad americana, en oposición al maravilloso concebido por los europeos, 

de los cuentos de hadas, que era ficticio. Su propuesta es la de que lo real maravilloso de 

América se encuentra en los caminos, está plasmado en la realidad, en la naturaleza, en 

la historia y en el hombre. 
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Estas pocas palabras ya sirven para señalar como están articulados los proyectos 

martiano y carpenteriano. Carpentier coincidía con Martí en las tesis culturales propuestas 

en “Nuestra América”. 

El  alma  continental  y  la  historia  común  explicaban  la  dialéctica  nueva  de  lo 
particular, lo regional y lo universal. América era diferente de Europa: había que 
aceptar  la  autoctonía,  el  mestizaje  de  matrices  muy  diversas.  Sin  embargo, 
también cada pueblo resultada diferente a los otros.  El  nacionalismo de Diego 
Rivera  tenía  contenidos  diferentes  a  los  de  Amadeo  Roldán  (1900-1939)  y 
Alejandro García Caturla (1906-1940). No obstante, los tres podían coincidir en 
que para hacer un arte nacionalista renovador era imprescindible la apropiación de 
las técnicas más modernas de la historia de una tradición del oficio artístico, que 
podía estudiarse en la cultura francesa, o en otras.  Desde la universalidad de 
Nuestra América, desde la universalidad en cada nacionalismo literario y artístico, 
se combatían los hegemonismos panhispanistas (en tiempos de Martí), o el de los 
nuevos meridianos culturales.  (CAIRO, 2016, p. 73-74)

Con  la  revolución  cubana,  Carpentier  pasó  a  integrar  el  gobierno,  inicialmente 

como vicepresidente del Consejo Nacional de Cultura y director ejecutivo de la Editorial 

Nacional de Cuba. En eses cargos, puso en práctica algunos de los ideales martianos, 

como la  difusión  de  la  cultura  latinoamericana,  a  través de la  promoción  de  eventos 

culturales, de la publicación de libros de autores americanos, pero también de autores 

europeos, promoviendo, así, la articulación de ideas en búsqueda de la universalidad. 

Hizo  publicar,  incluso,  la  obra  completa  de  Martí,  de  cuya  organización  encargo  a 

Fernando Ortiz. 

En su producción ensayística y narrativa, Carpentier también hizo resonar las ideas 

martianas,  como  al  intentar  desrregionalizar  los  temas  de  sus  novelas,  personajes  y 

acciones, aunque a veces ambientadas en escenarios locales. Buscaba incluir sus textos 

en  “circuitos  representativos-emisores  de  los  centros  hegemónicos  de  referencialidad 

cultural” (HORTA MESA, 2016, p. 258). No por coincidencia recibió premios de mejor libro 

extranjero en Fracia más de una vez y, en 1977, ganó el premio Miguel de Cervantes en 

España. 

En sus ensayos, la referencia a José Martí es constante. En “América ante la joven 

literatura europea”, por ejemplo, señala, así como Martí, que las producciones literarias 

deben corresponder con sus realidades históricas, buscando, sin embargo, exponer la 

simbiosis de las culturas, ubicando la literatura latinoamericana en el escenario universal. 

En toda su producción se nota el  empeño descolonizador en prácticas artísticas y en 

conducta cívica. 

Cuando comenta las ideas carpenterianas sobre lo real maravilloso de América, 

Horta Mesa señala sobre el autor:
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Es porque en primer término su creador parte – al igual que Martí – de una cabal  
comprensión de los desniveles de desarrollo entre las sociedades europeas – al 
cabo  conocedoras  de  su  función  modélica  –  y  las  latinoamericanas,  con  la 
urgencia  que  tienen  estas  últimas  de  alcanzar  su  distinción  universal  a  partir 
justamente de una autorreflexión crítica, buscadora de la presunción teórica de 
esa realidad. (HORTA MESA, 2016, p. 260-261)

Martí, en sus textos, señalaba la necesidad de construir el discurso de la realidad 

latinoamericana a partir  de su realidad.  Carpentier  practica ese ideal  en sus escritos,  

sobre todo cuando da especial atención a la retomada de la historia. En muchos de sus 

romances, los protagonistas y hechos relatados están documentados oficialmente como 

hechos  verdaderos  de  la  historia  de  América.  Carpentier  comparte,  igualmente,  la 

necesidad de universalizar la literatura y el pueblo latinoamericano, como se puede ver en 

el fragmento a seguir:

Mal uso hemos hechos, en nuestros casos de ese vasto enfoque – asimilación – 
de culturas en el cual han querido hallar algunos, una prueba de  subdesarrollo 
intelectual,  parejo  al  económico.  Pero entender,  conocer,  no es equivalente  de 
dejarse colonizar. Informarse no es sinónimo de someterse. Soy de los que creen 
que la ausencia de formación filosófica hizo mucho daño a nuestra literatura… De 
ahí el enfoque asiduo de culturas extranjeras, del presente o del pasado, lejos de 
significar  en  subdesarrollo intelectual,  sea,  por  el  contrario,  una posibilidad  de 
universalización para el escritor latinoamericano. Quienes sean lo bastante fuertes 
para tocar a las puertas de la gran cultura universal serán capaces de abrir sus 
batientes y de entrar en la gran casa. (CARPENTIER, 1984, p. 22).

A partir de la retomada de la historia, Carpentier reafirma el proyecto martiano de 

valoración el pasado en búsqueda del hombre universal, a través de la exaltación de sus 

particularidades y del concomitante relieve de la universalidad. Se opera la apertura al 

mundo a partir de las raíces de la construcción identitaria. Carpentier traza un camino de 

reafirmación  teórica  de  lo  que  concibió  José  Martí,  basado  en  la  constante 

problematización  de  la  identidad  cultural  donde  se  ancla  su  concepto  de  lo  real 

maravilloso y se advierte la crisis del hombre latinoamericano. Es evidente que la teoría 

carpenteriana es recipendiaria del legado de José Martí,  como el  propio Carpentier lo 

afirmó en varios de sus textos. 

Termino esta comunicación con un fragmento del texto “Martí y el tiempo”, escrito 

por Carpentier en 1953 y publicado en Caracas en El Nacional:

Ese artista que manejaba una prosa magnífica, ese poeta cuya cultura universal 
era  camino  hacia  todos  los  géneros  de  la  creación,  sacrificaba  la  literatura, 
muchas veces, para ceñir la angustiosa realidad de una América que le tocara 
interpretar con tanta lucidez que su pensamiento, en cuanto a ella se refiere, sigue 
dando respuestas válidas y actuales a todas nuestras interrogaciones.  […] “Ya 
usted sabe que servir es mi mejor manera de hablar”. Y en ese servir hablando, en 
ese hablar sirviendo, estaba, precisamente, la clave de la eternidad de José Martí.  
(CARPENTIER, 2003, p. 329-330)



40

Así  se  comunicaron  los  dos  cubanos,  en  su  intento  común  decolonial  y 

universalizante. 
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ALEJO CARPENTIER E AS RUINAS DOS PASSOS PERDIDOS: AS CIDADES E O 

SUJEITO NA NARRATIVA CARPENTIERIANA

Ante las conocidas imágenes me preguntaba si, en épocas pasadas, los hombres 
añorarían las épocas pasadas,  como yo,  en esta mañana de estío,  añoraba – 
como por haberlos conocido – ciertos modos de vivir que el hombre había perdido 
para siempre. 
Alejo Carpentier, em Los Pasos Perdidos

“¿Ignoráis por qué razón las ruinas agradan tanto? Yo os lo diré: todo se disuelve, 

todo perece, todo pasa, sólo el tiempo sigue adelante. El mundo es viejo y yo me paseo 

entre  dos  eternidades.  ¿Qué  es  mi  existencia  en  comparación  con  estas  piedras 

desmoronadas?” (DIDEROT apud MARZO, 2016, p. 49). Tal comentário foi escrito séculos 

atrás por Denis Diderot e contém várias sutilezas que merecem ser apontadas. A primeira 

delas é o interesse que o ser humano demonstra pelo conceito e pela materialidade das 

ruínas. Por sua incompletude, pela história que condensa, pela necessidade humana de 

tentar  preencher  vazios,  as  ruínas  são  alvo  de  fascínio  e  inquietude,  os  quais  são 

constantemente retomados ao longo do tempo. A segunda é a transitoriedade do tempo e, 

como sua consequência,  o  relativo  apagamento  de passados que insistem em tentar 

tornar-se  eternos  através  das  ruínas.  Através  delas,  “duas  eternidades”  conversam, 

passado  e  futuro  se  conectam  na  observação  atenta  que  se  dirige  às  ruínas  num 

determinado  momento  presente.  O  diálogo  que  se  estabelece  parece  ser  maior  que 

qualquer  existência  humana.  Essas  “pedras  desmoronadas”  de  que  fala  Diderot 

remontam  à  ancestralidade  de  um  passado  que  parece  estender-se  num  infinito  ao 

contrário,  à esquerda na linha do tempo, pelos confins da História,  que não pode ser 

reconstruído integralmente. A impossibilidade de total reconstituição, juntamente com as 

pistas do pode ter acontecido, constituem parte do fascínio exercido pelas ruínas. Neste 

trabalho, a partir  da ideia de ruína, abordaremos o livro  Los Pasos Perdidos,  de Alejo 

Carpentier, publicado em 1953. Entenderemos aqui ruína de forma ampla, uma ideia que 

se estende do conceito clássico e medieval e se espalha para as velhas e novas cidades, 

os  monumentos,  os  vazios  e  os  silêncios  da  história  e  da  memória  que  as  ruínas 

articulam, metaforizam e revivem no agora, reavaliando o que já passou. No contexto da 
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narrativa  em  questão,  deteremos  nosso  olhar  sobre  algumas  formulações  de  ruínas 

específicas, a saber:  a cidade grande enquanto ruína;  a ex-colônia enquanto ruína, a 

ruína de um modelo político e de uma pseudo intelectualidade, a ruína como retomada da 

ancestralidade e, por fim, a ruína do protagonista, que se vê impossibilitado de conectar-

se a um passado do qual anseia fazer parte. 

Cabe, antes, perguntar o que é, de fato, uma ruína. A definição passa pelo uso do 

espaço e pelo imaginário que circula sobre ele.  Sendo assim, a identificação de algo 

como  tal  demonstra  um  caráter  marcadamente  subjetivo,  no  qual  estão  envolvidos 

espaço,  sujeito  e  imaginários.  A  “sensação”  de  reconhecimento  também  integra  o 

processo de definição. Em Viaje a Itália, Goethe descreve a “sensação de que falamos” 

nas seguintes palavras:

Era insuficiente el conocimento; las cosas estaban al alcance de mi mano y las 

separaba muro impenetrable. Así, no me parece que las veo la primera vez, sino que la  

vuelvo a ver. Poco tiempo he permanecido en Venecia, mas logré identificarme bastante 

con esta vida, y sé que llevo conmigo idea, sino completa, a lo menos verdadera y clara.  

(GOETHE, 1891, p. 100)

O relato de Goethe sobre sua interação com uma ruína exemplifica parte do teor 

subjetivo  da relação do sujeito  com o  espaço  e,  ao  mesmo tempo,  com o tempo,  a 

História  e  o  imaginário.  Exemplifica,  também,  a  ambiguidade  do  conceito:  as  coisas 

estavam ao alcance da mão e, ao mesmo tempo, separadas por um muro intransponível.  

Ainda que seja, fatidicamente, a primeira vez do indivíduo naquele espaço, a impressão é 

de reconhecimento, é de “volver a ver”. No fim dessa interação, o balanço final é o de que 

se formulou uma ideia “verdadeira e clara” daquilo que só estava lá parcialmente, através 

de vestígios. 

É  possível  articular  a  mesma sensação  descrita  por  Goethe  à  vivenciada pelo 

protagonista  de  Los  Pasos  Perdidos em  diversas  etapas  da  sua  viagem,  como 

discutiremos  mais  adiante,  em especial  nos  cenários  da  cidade  latino-americana,  na 

viagem pelos Andes, no caminho percorrido no rio e, finalmente, na aldeia do Adelantado, 

Santa Mónica de los Venados. 

Antes de mais nada, importa refletir sobre o que entendemos por ruína e como o 

que entendemos se encaixa numa categoria ampla, que vai desde a materialidade física 

da ruína a uma categoria mental, a qual pode ser expressa através de uma sensação. É 
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possível  compreender  as  ruínas  como  um  distanciamento  no  tempo  provocado  pelo 

reconhecimento de um passado que se apresenta incompleto e fragmentado. Nelas se 

encerram percepções inquietantes e angustiantes: fica clara a transitoriedade do tempo e 

das coisas e patente a lembrança de que a humanidade é incapaz de vencer o tempo. 

Desde o ponto de vista de uma ruína material, arquitetônica, por exemplo, fica evidente a  

decadência de obras que outrora podem ter sido monumentais. 

Barros  (2016)  considera  que  as  ruínas  são  melancólicas  por  excelência  e 

representam o paradoxo do sonho que sobreviveu aos sonhadores. Segundo o autor, 

Es notable  el  rol  central  que  la  ruina  puede  ejercer  sobre  la  imaginación  del 
hombre.  Construcciones  decadentes  y  artefactos  moribundos  tienen  así  la 
capacidad de originar las más variadas divagaciones y desde que fueron traídas 
nuevamente a la luz, no cesan de causar nuevas reflexiones; en definitiva, las 
ruinas  pueden  extenderse  desde  un  aviso  contra  el  pecado,  la  lujuria  y  la 
depravación hasta el punto máximo de la melancolía, es decir, volviéndose una 
señal de esperanza, un futuro soñado, un paraíso pretendido. (BARROS, 2016, p. 
02)

Além de servir de alerta para pecados antigos, isto é, como aviso e lembrança dos 

erros já cometidos e suas consequências, as ruínas também operam no sentido contrário,  

apresentando  a  possibilidade  de  resgate  de  antigas  glórias  e  como  impedir  novos 

declínios.  As pistas que aí  se  encerram,  ainda que não possam reconstituir  um todo 

coeso, dão o vislumbre desse todo. Essa forma de unir os dois sentidos do tempo, o 

passado e o futuro, assim como o de realçar o que já não é mais e lançar um “sinal de 

esperança” demonstra a ambiguidade do conceito em questão.  Ruínas são ambíguas 

justamente porque conjugam tempos que se apresentam fragmentados; o deslocamento 

temporal  remete  a uma situação igualmente  ambígua de decadência  e  resistência.  A 

contradição daquilo que foi destruído mas permanece, de alguma forma, vivo, encontra aí 

um bom exemplo. Funcionam, também, como testemunhas da passagem do tempo, de 

que tudo tem início e fim. Permitem um retorno ao passado, a ansiada volta às origens,  

mas ao mesmo tempo expressam a impossibilidade de fazê-lo, a certeza de que não é 

possível reconstruí-lo.

As  ruínas  representam,  a  um  só  momento,  duas  características  do  tempo:  a 

sucessividade e a ciclicidade. O sucessivo se expressa em seu caráter de expressão do 

transitório,  falível  e  falido,  de  nunca  ter  alcançado  a  glória  eterna  do  que  queria 

representar. Cíclico porque remonta a um passado, lança luz sobre ele e o faz emergir  

numa convivência inquietante  e contraditória  de glória  e fracasso;  essa contradição é 

fascinante aos olhos de quem contempla.
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Por outro lado, por entender a ruína como um conceito amplo, sua definição se 

expande daquilo que é observável através de uma materialidade para algo que pode ser 

apreendido pelos sentidos, como a sensação de estar em presença de uma ruína, de algo 

que remonte a uma ancestralidade, ou de algo que está fadado a arruinar-se, a deixar de 

ser.  Existe  uma  relação  muito  forte  entre  a  ideia  de  ruína  e  a  memória.  Ambas  se 

articulam com a necessidade de preencher vazios com hipóteses e imaginação e ambas 

remetem a um passado que não necessariamente se mostra, quando por elas retomado,  

de forma íntegra, mas fragmentaria. 

Em  The Origin of German Tragic Drama  (1998), Walter Benjamin argumenta, ao 

falar sobre a História e sua articulação com a tragédia, que ela, a História, apresenta-se 

no âmbito do real em forma de ruína. Em suas palavras:

In the ruin history has phisically merged into the setting. And in this guise history  
does not assume the form of the process of an eternal life so much as that of 
irresistible decay. Allegory thereby declares itself to be beyond beauty. Allegories 
are, in the realm of thoughts, what ruins are in the realm of things.  (BENJAMIN, 
1998, p. 178)

A articulação formulada por Benjamin entre a ideia de ruinas e a de alegoria é  

fundamental  para nossa proposta de compreender a primeira de forma ampla,  e  não 

apenas em seu viés arquitetônico. Essa ideia torna-se significativamente mais relevante 

quando Benjamin associa a tudo isso a apreciação barroca das ruínas, o que nos leva a 

traçar um paralelo mais evidente com a escrita carpentieriana. Segundo Benjamin,

These ruins still consisted simply of impeccably preserved showpieces; now they 
become  an  end  in  themselves,  serving  as  a  picturesque  setting  representing 
transitory splendour, in the plastic and colourful Nativity-scenes. What prevails here 
is the current stylistic feeling, far more than the reminiscences of antiquity. That 
which lies here in ruins, the highly significant fragment, the remnant, is, in fact, the 
finest material in baroque creation. For it is common practice in the literature of the 
baroque to pile up fragments ceaselessly, without any strict idea of goal, an, in the 
unremitting expectation of  a miracle,  to take the repetition of  stereotypes for  a 
process of intensification. The baroque writers must have regarded the work of art 
as just such a miracle. And if, on the other hand, it seemed to be the calculable 
result of the process of accumulation, it is no more difficult to reconcile these two 
things than it was for the alchemist to reconcile the longed-for miraculous “work” 
and  the  subtle  theoretical  recipes.  The  experimentation  of  the  baroque  writers 
resembles the practice of the adepts. The legacy of antiquity constitutes, item for 
item, the elements from which the new whole is mixed. Or rather: is constructed. 
For the perfect vision of this new phenomenon was the ruin. (BENJAMIN, 1998, p. 
178)

Como  é  sabido,  Alejo  Carpentier  baseou  parte  de  seus  escritos  ficcionais  em 

teorias que elaborou a partir de sua experiência de América. As duas mais significativas 

são os conceitos de Barroco e de real maravilhoso. Segundo o autor, o Barroco ultrapassa 
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o conceito de estilo artístico e é, em realidade, uma constante do espírito humano que se 

caracteriza

por el horror al vacío, a la superficie desnuda, a la armonía lineal y geométrica, 
estilo donde en torno al eje central – no siempre manifiesto ni aparente – [...] se  
multiplican lo que podríamos llamar los “núcleos proliferantes”, es decir, elementos 
decorativos  que  llenan  totalmente  el  espacio  ocupado  por  la  construcción,  las 
paredes, todo el espacio disponible arquitectónicamente, con motivos que están 
dotados de una expansión propia y lanzan, proyectan las formas con una fuerza 
expansiva hacia afuera. Es decir, es un arte en movimiento, un arte en pulsión, un 
arte que va de un centro hacia afuera y va rompiendo, en cierto modo, sus propios 
márgenes. (CARPENTIER, 2003, p. 72)

Uma ruína é uma forma de representar esse movimento de que fala Carpentier, de 

uma força expansiva que não permite a superfície desnuda e a harmonia. A ruína é a 

própria destruição da harmonia e da forma inteira, do eixo central. A escrita carpentieriana 

é ela também barroca e funciona, muitas vezes, através do que Benjamin chama de um 

“processo de acumulação” e do que Carpentier complementa como um “horror ao vazio”.  

Assim são também as ruínas das quais falaremos,  tanto as  arquitetônicas quanto  as 

imateriais. A narrativa alvo de nosso interesse neste trabalho, Los passos perdidos, tem 

como motivador  do  enredo inteiro  a buscar  por  uma ruína,  mais  especificamente  um 

exemplar de um instrumento musical primitivo usado por indígenas. A busca pelo objeto é 

o que faz o protagonista empreender a viagem que dá fôlego à narrativa.

Publicado em 1953, o romance, escrito em forma de diário, conta a trajetória de um 

musicólogo que vive numa cidade inominada que é, na verdade, Nova York, como se 

pode confirmar a partir de indícios textuais e de entrevistas dadas por Carpentier. Casado 

com Ruth, atriz que vive em turnês da mesma peça, a rotina do protagonista é metódica e  

monótona, realiza sempre os mesmos esquemas, os mesmos rituais. Tem um amante, 

Mouche, que se caracteriza, como ele confirmará mais tarde, pela pseudo-intelectualidade 

e por ser um poço de superficialidades. Uma noite, após sua esposa sair em mais uma 

longa turnê e de encontrar-se sozinho e de férias de seu trabalho como produtor musical  

de  comerciais  midiáticos,  encontra-se  com  um  antigo  amigo,  curador  de  uma 

universidade,  que  propõe  que  o  narrador  viaje  à  selva  venezuelana  para  buscar  um 

instrumento musical primitivo para integrar um museu organográfico. Vence suas dúvidas 

e empreende a viagem, acompanhado pela amante. A primeira parada tem lugar numa 

típica cidade latino-americana, provavelmente Caracas, na que o casal se vê obrigado a 

permanecer no hotel em que se hospedaram por causa de uma revolução. Partem, na 

primeira chance, da capital e uma série de circunstancias os levam a percorrer o Orinoco. 
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Quando aceitou o convite do curador,  o protagonista,  juntamente a sua amante, tinha 

planejado  forjar  o  instrumento,  comprando  algum  equivalente  num  mercado  de 

antiguidades e simplesmente aproveitar a viagem. No entanto o deslocamento realizado, 

e as mudanças que este operou em suas percepções, fizeram-no mudar de ideia. Partem, 

efetivamente, para a selva, em busca do instrumento. No caminho, encontram-se com 

Rosário,  uma  mestiça  que  em  tudo  contrasta  com  Mouche  e  Ruth  e  com  quem  o 

protagonista desenvolverá um romance.

O percurso em busca do instrumento traz uma série de personagens e lugares que 

operam uma transformação no modo como o narrador vê e entende as coisas do mundo.  

Essa transformação tem um momento alto quando ele, já tendo deixado Mouche para 

ficar com Rosário, encontra-se na cidade de Santa Mónica de los Venados, fundada pelo 

personagem Adelantado,  situada  longe  do  mundo  “civilizado”,  e  cuja  organização  se 

baseia numa economia agropecuária. Ali ocorrem uma série de experiências que marcam 

decisivamente o musicólogo, que decide não mais retornar. No entanto, quando lhe acaba 

o papel que usava para escrever seus estudos e peças musicais, começa a impacientar-

se. Surge então a oportunidade de deixar o lugar, através de um avião enviado por sua 

esposa para procura-lo, pois em Nova York todos achavam que estava perdido na selva,  

necessitando de ajuda. Regressa, então, mas não mais se adapta e tenta voltar a Santa 

Mónica, onde deixou Rosário, mas não consegue encontrar o caminho da aldeia. Quando 

alcança o Orinoco, não sem muito esforço, tem a notícia de que Rosário casou-se e está  

grávida. O desfecho da narrativa aponta para a impossibilidade de conciliação total com o 

passado e de redenção absoluta. Para o narrador, a aldeia representava a volta a um 

tempo originário, um retorno ao surgimento do homem e de seus primeiros modos de 

vida, como veremos mais tarde. 

Em Seduzidos pela memória, Andreas Huyssen argumenta que passamos por uma 

“volta  ao  passado”  caracterizada  pela  “emergência  da  memória  como  uma  das 

preocupações culturais e políticas centrais da sociedade ocidental” (2000, p. 09). O autor  

afirma que, a partir dos anos 1980, a aceleração dos “discursos da memória” transfere o 

foco,  que  durante  quase  todo  século  XIX  esteve  nos  “futuros  presentes”,  para  os 

“passados presentes”,  em um processo de valorização exagerada de uma “cultura da 

memória”, segundo a qual o antigo parece ser invariavelmente mais interessante que o 

novo. Em Los pasos perdidos, Carpentier captura um desses momentos de valorização 

dos  “passados  presentes”  e  faz  uso  dele  já  no  primeiro  capítulo.  O  protagonista 
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empreende a viagem que dá fôlego ao enredo em decorrência da valorização do passado: 

a busca pelo instrumento musical primitivo exemplifica esse enaltecimento. 

O “desejo” pelo passado não é, no entanto, gratuito. Ele é justificado por um tempo 

presente sobrecarregado de mal-estares, em que o sujeito não se ajusta comodamente à 

vida à qual está ligado. Rememorar um outrora sequer vivido é tornar o tempo presente 

suportável. No primeiro capítulo do livro, Carpentier apresenta esse contexto de forma 

inexorável desde a epígrafe, citando os versículos bíblicos do livro de Deuteronômio: “y 

tus cielos que están sobre tu cabeza serán de metal; y la tierra que está debajo de ti, de 

hierro.  Y palparás al  mediodía,  como palpa el  ciego en la  oscuridad”  (CARPENTIER, 

2007, p. 123). Assim era a vida do protagonista na cidade grande: embrutecido, “alienado 

por una cultura que le es impuesta, por una forma de vida desarraigada a la vez que se  

siente traidor de si mismo puesto que está instalado en una ciudad absurda” (TSENG, 

2016, p. 476). Transitando entre rotinas, o protagonista se vê preso a elas, acomodado às 

circunstâncias que a vida armou e ele foi incapaz de alterar. O início do relato coincide  

com a saída de férias do narrador e a concomitante viagem em turnê empreendida por  

sua esposa, Ruth. Sozinho, ele fica aturdido em meio às possibilidades que a cidade 

oferece. Diante do ócio, sente estranheza: “nada me apuraba y, por lo mismo, me sentía  

objeto de uma vaga amenaza” (CARPENTIER, 2007, p. 130). Da janela de casa, observa 

garotos brincando com água no parque. É interessante notar a sucessão de eventos que 

lhe ocorrem a partir disso:

Esto  me sugirió  la  idea  de  ir  a  alguna  piscina  para  hacer  ejercicio.  No  debía 
quedarme en la casa en compañía de mí mismo. Al buscar el traje de baño, que no 
aparecía  en los armarios,  se me ocurrió  que fuera más sano tomar un tren y 
bajarme donde hubiera bosques,  para respirar aire puro.  Y ya me encaminaba 
hacia  la  estación  del  ferrocarril,  cuando  me  detuve  ante  el  Museo  donde  se 
inauguraba una gran exposición de arte abstracto, anunciada por móviles colgados 
de pértigas, cuyos hongos, estrellas y lazos de madera, giraban en un aire oliente 
a barniz. Iba a subir por la escalinata cuando vi que paraba, muy cerca, el autobús 
del Planetarium, cuya visita me pareció muy necesaria, de repente, para sugerir 
ideas  a  Mouche acerca  de  la  nueva  decoración  de su  estudio.  Pero  como el 
autobús tardaba demasiado en salir,  acabé por andar tontamente,  aturdido por 
tantas posibilidades, deteniéndome en la primera esquina para seguir los dibujos 
que sobre la acera trazaba, con tizas de colores, un lisiado con muchas medallas 
militares en el  pecho.  Roto el  desaforado ritmo de mis días,  liberado, por tres  
semanas, de la empresa nutricia que me había comprado ya varios años de vida,  
no sabía cómo aprovechar el  ocio.  Estaba como enfermo de súbito descanso,  
desorientado en calles conocidas, indeciso ante deseos que no acababan de serlo. 
(CARPENTIER, 2007, p. 133-134, grifos meus)
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A cidade,  nesse contexto, é alucinante. As muitas opções,  ao invés de gerar a 

sensação  de  liberdade,  incitam  à  indecisão  e  à  angústia,  à  ansiedade.  O  estado 

emocional gerado sugere vícios ou fugas. 

Si tuviera que andar mucho para alcanzar una copa de licor, me vería invadido 
muy pronto por el estado de depresión que he conocido algunas veces, y me hace 
sentirme como preso en un ámbito sin salida, exasperado de no poder cambiar 
nada en mi existencia, regida siempre por voluntades ajenas, que apenas si me 
dejan la libertad, cada mañana, de elegir la carne o el cereal que prefiero para mi 
desayuno. (CARPENTIER, 2007, p. 137)

É nesse cenário que aparece a proposta do Curador da universidade, de que o 

protagonista empreendesse viagem para encontrar um instrumento musical primitivo, uma 

ruína da história da música. A decisão não é tomada de imediato e acaba passando pelo 

aval de Mouche, a amante, que vê na situação uma oportunidade de divertimento. Apenas 

após considerar a ausência, por meses, de sua mulher; a angustia de conviver com a 

cidade e de se habituar a seus excessos e o apelo de sua amante é que o narrador aceita  

a proposta, não sem antes demonstrar seu estado de espírito:

“Además”  —  gritaba  yo  ahora—,  “¡estoy  vacío!  ¡Vacío!  ¡Vacío!”...  Impasible, 
distante,  el  Curador  me  mira  con  sorprendente  frialdad,  como  si  esta  crisis 
repentina fuese para él una cosa esperada. Entonces vuelvo a hablar, pero con 
voz sorda, en ritmo atropellado, como sostenido por una exaltación sombría. Y así 
como el pecador vuelca ante el confesionario el saco negro de sus iniquidades y 
concupiscencias —llevado por una suerte de euforia de hablar mal de sí mismo 
que alcanza el anhelo de execración—, pinto a mi maestro con los más sucios 
colores, con los más feos betunes, la inutilidad de mi vida, su aturdimiento durante 
el día, su inconsciencia durante la noche. A tal punto me hunden mis palabras,  
como dichas por otro, por un juez que yo llevara dentro sin saberlo y se valiera de 
mis propios medios físicos para expresarse, que me aterro, al oírme, de lo difícil  
que es volver a ser hombre cuando se ha dejado de ser hombre.  Entre el  Yo 
presente y el Yo que hubiera aspirado a ser algún día se ahondaba en tinieblas el  
foso  de  los  años  perdidos.  Parecía  ahora  que  yo  estuviera  callado  y  el  juez 
siguiera hablando por mi boca. En un solo cuerpo convivíamos, él y yo, sostenidos 
por  una  arquitectura  oculta  que  era  ya,  en  vida  nuestra,  en  carne  nuestra, 
presencia de nuestra muerte. En el ser que se inscribía dentro del marco barroco 
del espejo actuaban en este momento el Libertino y el Predicador, que son los 
personajes  primeros  de  toda  alegoría  edificante,  de  toda  moralidad  ejemplar 
(CARPENTIER, 2007, p. 143-144)

Partir  em busca  de  uma  ruína  funciona,  nesse  contexto,  como  um protesto  à 

situação vivida, como uma reiteração de seu absurdo, como um grito de alerta.  “Así, el 

culto a la ruina no es solamente la expresión de la desesperanza o el reconocimiento de 

la caducidad humana sino la materialización de una protesta contra una época, la propia,  

por la que se sienten absolutamente defraudados” (MARZO, 2016, p. 51).

Iniciam,  então,  os  deslocamentos  necessários  para  atingir  seus  objetivos,  o 

protagonista  e  sua  amante.  Veremos que  a  viagem será  uma alteração  não  apenas 
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espacial, mas temporal. O regresso no tempo opera, em princípio, através da memória e  

parece iniciar-se quando o narrador desembarca numa típica cidade latino-americana e 

entra em contato, depois de muitos anos, com o idioma de sua infância. Esse espaço de 

transição que é marcado pela estadia nessa cidade inicia  uma mudança profunda no 

protagonista, que começa a rememorar fatos de outrora de que há muito não se lembrava 

e  passa a  se  relacionar  de  forma distinta  com as coisas  e  as  pessoas,  passando  a 

conseguir  tomar  decisões.  Essa  transição  é  anunciada  já  na  epígrafe  ao  segundo 

capítulo, que traz um verso de Shelley: “Ha! I scent life!” (apud CARPENTIER, 2007, p. 

159).

Tanto  a  percepção  como  a  relação  com  a  cidade  se  alteram  nesse  primeiro 

momento  do  deslocamento.  O  lugar  para  o  qual  se  dirigiu  o  personagem  tem  uma 

configuração  bastante  distinta  do  local  anterior  onde  habitava  e,  em meio  à  confusa 

diversidade  arquitetônica  e  geográfica,  começam  a  aparecer  reconhecimentos  e 

identificações. O modo de ver a cidade é parte importante desse processo.

A la derecha se alzaba una cordillera de un verde de musgo, difuminada por la 
lluvia. Allá, en pleno sol, estaba la ciudad. El periodista que se había instalado a mi  
lado  —pues  Mouche  dormía  en  toda  la  anchura  del  asiento  de  atrás—,  me 
hablaba con una mezcla de sorna y cariño de aquella capital dispersa, sin estilo, 
anárquica  en  su  topografía,  cuyas  primeras  calles  se  dibujaban ya  debajo  de 
nosotros.  Para seguir  creciendo a lo largo del  mar,  sobre una angosta faja de 
arena  delimitada  por  los  cerros  que  servían  de  asiento  a  las  fortificaciones 
construidas por orden de Felipe II, la población había tenido que librar una guerra 
de siglos a las marismas, la fiebre amarilla, los insectos y la inconmovilidad de 
peñones  de  roca  negra  que  se  alzaban,  aquí  y  allá,  inescalables,  solitarios, 
pulidos,  con algo de tiro  de aerolito salido de una mano celestial.  Esas moles 
inútiles,  paradas  entre  los  edificios,  las  torres  de  las  iglesias  modernas,  las 
antenas,  los  campanarios  antiguos,  los  cimborrios  de  comienzo  del  siglo, 
falseaban las realidades de la escala, estableciendo otra nueva, que no era la del 
hombre, como si fueran edificaciones destinadas a un uso desconocido, obra de 
una civilización inimaginable, abismada en noches remotas. (CARPENTIER, 2007, 
p. 161)

A falta de linearidade, a heterogeneidade do cenário, a concomitância das ruínas 

com os novos edifícios e, ademais, com o processo de arruinação de construções de 

diversos  tempos  chama  a  atenção  para  o  modo  de  interpretar  essa  paisagem  e  de 

estabelecer  uma contraposição entre  ela  e  as  paisagens clássicas,  especialmente  as 

ruínas. Estas, na América carpentieriana, precisam ser entendidas de forma distinta da 

noção  de  ruína  clássica  e  medieval.  No  cenário  europeu,  as  ruínas  representam  o 

domínio do homem sobre a natureza e a vitória do povo mais forte. Nesse sentido, ela é, 

acima de tudo, uma exaltação ao humano; seus escombros assinalam a força destrutiva 

do  próprio  homem.  Na  América  Latina,  as  ruínas  operam  distintamente  e  não  raro 
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reforçam o poder da natureza sobre o homem, desinteressado ou incapaz de contê-la. 

Dessa forma, o conceito de ruínas na paisagem americana pode representar o oposto da 

situação primeira. Nesse caso, pode-se analisar as ruínas como portal de acesso a uma 

reintegração com a natureza ou, melhor dizendo, uma retomada de posse, já que, mesmo 

nas cidades, a relação da natureza com as construções fica marcada, seja através da 

geografia, seja através da presença de animais, insetos e microrganismos daninhos às 

construções. Em La ruina o la estética del tempo, Marzo assinala que 

Así, la ruinas, el ejemplo más vivo del triunfo de esa potencia devastadora, será 
entendida, dentro de esa concepción cíclica, como una reintegración a la madre 
naturaleza. Argullol señala que de la ruina romántica nace un doble sentimiento; 
por un lado, una lúcida certeza, acompañada de una no menos fascinación ante la 
potencialidad destructora de la naturaleza y del tiempo y por otro una fascinación 
ante  la  potencialidad destructora de la  naturaleza y  del  tiempo y por  otro  una 
fascinación nostálgica por las construcciones debidas al  genio del hombre.  […] 
Símbolos de la fugacidad, las ruinas nos llegan como testimonios del vigor creativo 
de los hombres, pero a la vez como huellas de su sumisión a la cadena de la 
mortalidad.  […]  El  vestigio  del  pasado  se  convierte  en  el  símbolo  de  la 
transitoriedad, de la permanencia y de la caída, de los ocasos, del interior humano, 
de la soledad. (MARZO, 2016, p. 49)

A narrativa, nesse momento, relata as sucessões de eventos de uma revolução que 

é levada a cabo na cidade. Esses eventos, ao longo do tempo, dão origem a novas ruínas  

e apontam para o esplendor transitório de certas construções, lembrando a possibilidade 

de que podem, em algum ponto do tempo, começar e acabar nelas mesmas. A estadia  

numa capital latino-americana serve como ponto de transição no enredo entre a cidade 

absurda e sufocante, que possibilitava uma liberdade que não se cumpria, e os eventos  

que  se  seguirão  à  transposição  do  Orinoco  e  o  contato  com uma  outra  realidade  e 

liberdade, novas à percepção do protagonista. Encerrava uma sensação conhecida dos 

viajantes, ao representar um espaço em que é possível, como disse Goethe, em Viaje a 

Italia, “encontrar reunidos lo que evito y lo que busco” (GOETHE, 1891, p. 53).

O translado que se segue à estadia na cidade durante à revolução leva, pouco a 

pouco, a um reencontro do protagonista com o passado e com a história, dele mesmo e 

dos  homens  de  seu  continente.  Uma  série  de  circunstâncias  o  levam  a  remontar  o 

Orinoco  e  esse  deslocamento  gera  a  sensação  de  uma  volta  no  tempo  e  uma 

reintegração aos modos primitivos de vida, às formas originais,  e ao encontro de sua 

identidade perdida, seu verdadeiro eu, sua reconciliação com o mundo. Esse processo de 

reencontro  não  é,  no  entanto,  repentino,  mas  progressivo.  Cada  etapa  da  viagem 

corresponde a um nível de contemplação e conciliação. Entre Caracas e a subida dos 
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Andes,  houve  a  estadia  dos  personagens  numa  granja  em  que  o  narrador  teve  a 

possibilidade de contemplar outro tipo de cidade.

Nada de lo que se ofrecía a la mirada era monumental ni insigne; nada había 
pasado aún a la tarjeta postal, ni se alababa en guías de viajeros. Y, sin embargo, 
en  este  rincón  de  provincia,  donde  cada  esquina,  cada  puerta  claveteada, 
respondía a un modo particular de vivir,  yo encontraba un encanto que habían 
perdido,  en  las  poblaciones-museos,  las  piedras  demasiado  manoseadas  y 
fotografiadas. Vista de noche, la ciudad se hacía aleluya de ciudad adosada a una 
sierra,  con  estampas  de  edificación  y  estampas  de  infierno  sacadas  de  las 
tinieblas por los focos del alumbrado municipal. (CARPENTIER, 2007, p. 189)

Cada contemplação de ruínas entremeadas entre construções funcionais levava o 

narrador um passo adiante em seu processo de descobrir-se a si mesmo e a encontrar 

seu  equilíbrio.  Essa  transição  fica  clara  em  diversos  trechos  da  narrativa,  como  o 

seguinte:  “mientras  los  cambios  de  altitud,  la  limpidez  del  aire,  el  trastorno  de  las 

costumbres, el reencuentro con el idioma de mi infancia, estaban operando en mí una 

especie de regreso, aún vacilante pero ya sensible, a un equilibrio perdido hacía mucho 

tiempo” (CARPENTIER, 2007, p. 192). 

O processo se intensifica de acordo com a maior aproximação do personagem com 

a natureza e  o  homem em suas versões mais  “autênticas”,  como ele  mesmo diz.  O 

contato  com  modos  que  chama  de  “primitivos”,  caracterizados  por  sua  simplicidade, 

evidencia quão afastado o protagonista estava dessa condição que tanto parecia apreciar.

Yo  percibía  esta  noche,  al  mirarlos,  cuánto  daño  me  hiciera  un  temprano 
desarraigo de este medio que había sido el  mío hasta la adolescencia; cuánto 
había contribuido a desorientarme el fácil encandilamiento de los hombres de mi 
generación,  llevados  por  teorías  a  los  mismos  laberintos  intelectuales,  para 
hacerse devorar por los mismos minotauros. (CARPENTIER, 2007, p. 197)

A forma  de  intelectualidade  que  outrora  fora  tão  apreciada  pelo  narrador,  ao 

colocar-se em contato com essas outras formas de vida, passa a valer muito pouco. Esse 

afastamento  entre  o  que  era  e  o  que  passou  a  ser  vai,  no  decorrer  da  viagem, 

concretizando-se e gerando um distanciamento do protagonista de sua amante, para a 

não apreciar sua companhia e seu modo de ser, o qual qualifica como artificial e pseudo-

intelectual. 

A mudança de personalidade se opera em vários viajantes, conforme é possível  

observar na literatura universal. Ao relatar sua viagem à Itália, Goethe tece comentário  

semelhante ao que queremos afirmar.

Además,  confío  que  nuestros  tiempos  de  estadística  todo  esto  se  encuentra 
impreso  y puede aprenderse en los libros. Ahora sólo busco la impresión de las 
cosas sobre los sentidos, que ni libros ni estampas pueden dar. Se trata de volver  
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a tomar interés por el mundo, de probar mi espíritu de investigación, de saber a 
cuanto alcanzan mi sabiduría y conocimientos; si la luz de mis ojos es limpia y 
clara, cuantos objetos puedo percibir de golpe, si los pliegues que se han impreso 
en mi alma pueden volver a deshacerse. Ahora que me sirvo a mí mismo tengo 
que estar siempre atento, siempre en las cosas presentes: estos pocos días dieron 
a mi espíritu elasticidad desusada: tengo que ocuparme en el curso del dinero, 
cambiar,  contar,  apuntar,  escribir;  mientras  antes  no  hacía  sino  pensar,  sentir, 
mandar y dictar. (Goethe, 1891, p. 24-25)

A ordem do interesse é alterada pela percepção das outras realidades, sobretudo 

quando estas se comunicam com sentimentos mais fundos do indivíduo, como é o caso 

do que se opera no narrador de Los pasos perdidos, que diz: “el tránsito [...] había sido, 

para mí, una suerte de retrocesso del tempo a los años de mi infancia – un remontarme a 

la  adolescencia  y  a  sus  albores  –  por  el  reencuentro  con  modos  de  vivir,  sabores, 

palavras, cosas, que me tenían más hondamente marcado de lo que yo mismo creyera” 

(CARPENTIER,  2007,  p.  203).  O  papel  da  natureza  nesse  reencontro  é  também 

fundamental,  porque  liga  o  processo  individual  do  sujeito  a  algo  mais  amplo, 

reconectando-o à história e à memória do continente inteiro. A contemplação da natureza,  

permeada por ruínas, engendram mudanças profundas no narrador. Uma das passagens 

mais emblemáticas de Los pasos perdidos que representa a mudança de paradigma está 

na extensa porém contundente citação a seguir. 

Pero ahora empezaba un más allá de las imágenes que se propusieran a mis ojos,  
cuando  hubiera  dejado  de  conocer  el  mundo  tan  sólo  por  el  tacto.  Cuando 
saliéramos de la bruma opalescente que se iba verdeciendo de alba, se iniciaría, 
para  mí,  una  suerte  de  Descubrimiento.  El  autobús  trepaba;  trepaba  con  tal 
esfuerzo,  gimiendo  por  los  ejes,  espolvoreando  el  cierzo,  inclinado  sobre  los 
precipicios que cada cuesta vencida parecía haber costado sufrimientos indecibles 
a toda su armazón desajustada. Era una pobre cosa, con techo pintado de rojo, 
que  subía,  agarrándose  con  las  ruedas,  afincándose  en  las  piedras,  entre  las 
vertientes casi verticales de una barranca; una cosa cada vez más pequeña  en 
medio de las montañas que crecían. Porque las montañas crecían. Ahora que el 
sol aclaraba sus cumbres, esas cumbres se sumaban, de un lado y de otro, cada 
vez más estiradas, más hoscas, como inmensas hachas negras, de filos parados 
contra el viento que se colaba por los desfiladeros con un bramido inacabable. 
Todo  lo  circundante  dilataba  sus  escalas  en  una  aplastante  afirmación  de 
proporciones nuevas. Al cabo de aquella subida de las cien vueltas y revueltas, 
cuando creíamos haber llegado a una cima se descubría otra cuesta, más abrupta, 
más enrevesada, entre picachos helados que ponían sus alturas magnas sobre las 
alturas anteriores. El vehículo, en ascensión tenaz, se minimizaba en el fondo de 
los desfiladeros, más hermano de los insectos que de las rocas, empujándose con 
las  redondas  patas  traseras.  Era  de  día  ya,  y  entre  las  cimas  adustas,  con 
asperezas de sílex tallado, se atorbellinaban las nubes en un cielo trastornado por 
el soplo de las quebradas. Cuando, por sobre las hachas negras, los divisores de 
ventiscas y los peldaños de más arriba, aparecieron los volcanes,  cesó nuestro 
prestigio humano, como había cesado, hacía tiempo, el prestigio de lo vegetal.  
Eramos seres ínfimos, mudos, de caras yertas, en un páramo donde sólo subsistía 
la presencia foliácea de un cacto de fieltro gris, agarrado como un liquen, como 
una flor de hulla, al suelo ya sin tierra. A nuestras espaldas, muy abajo, habían 
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quedado las nubes que daban sombra a los valles; y menos abajo, otras nubes 
que jamás verían, por estar más arriba de las nubes conocidas, los hombres que 
andaban entre  cosas a su escala.  Estábamos sobre el  espinazo de las Indias 
fabulosas, sobre una de sus vértebras, allí donde los filos andinos, medialunados 
entre  sus  picos  flanqueantes,  con  algo  de  boca  de  pez  sorbiendo  las  nieves, 
rompían y diezmaban los vientos que trataban de pasar de un Océano al otro. 
Ahora llegábamos al borde de los cráteres llenos de escombros geológicos, de 
pavorosas negruras o erizados de peñas tristes como animales petrificados Un 
temor silencioso se había apoderado de mí ante la pluralidad de las cimas y simas. 
Cada misterio de niebla, descubierto a un lado y otro del increíble camino, me 
sugería la posibilidad de que, bajo su evanescente consistencia, hubiera un vacío 
tan hondo como la distancia que nos separaba de nuestra tierra. Porque la tierra,  
pensada desde aquí,  desde el  hielo inconmovible y entero que blanquecía los  
picos,  parecía  algo  distinto,  ajeno  a  esto,  con  sus  bestias,  sus  árboles  y  sus  
brisas; un mundo hecho para el hombre, donde no bramarían, cada noche, en  
gargantas y abismos los órganos de las tormentas. (CARPENTIER, 2007, p. 203-
205, grifos meus)

A passagem acima anuncia a trajetória do protagonista em direção ao que lhe é 

ancestral, constitui uma volta às origens. Os exemplos desse regresso são muitos e cada 

vez mais intensos ao decorrer da narrativa. No entanto, encontram seu paroxismo quando 

o  protagonista,  já  tendo abandonado Mouche e conseguido os  instrumentos  musicais 

pelos quais buscava, chega a Santa Mónica de los Venados, aldeia no meio da selva 

fundada  pelo  Adelantado.  Em  Santa  Mónica,  tudo  obedecia  a  um  ritmo  primitivo  de 

organização, distante em tudo do tipo de população civilizada conhecida pelo narrador. O 

contato  com  uma  natureza  tão  primitiva,  tão  originária,  devolve  ao  protagonista  a 

inspiração. Na aldeia, acredita ter presenciado a um ritual que julga ser o do nascimento 

da música, a partir  de um cântico entoado pelo curandeiro.  Em pouco tempo, volta a 

compor. 

Nessa etapa da narrativa o conceito de ruína atua de forma dupla: por um lado 

através do contato com um tempo primitivo, com a retomada da ancestralidade e com o 

retorno às origens e, por outro, a impossibilidade de adaptação, o anseio por objetos e  

modos  de  viver  do  mundo  moderno.  Assim  sendo,  são  coerentes  as  palavras  de 

Zambrano, que considera que algo tem a categoria de ruína quando seus escombros 

servem de suporte não ao que já foi, mas ao que não conseguiu ser. Em suas palavras: 

“las ruinas nos ofrecen la imagen de nuestra secreta esperanza en un punto de identidad 

entre nuestra vida personal y la histórica... Un edificio venido a menos no es, sin más, una 

ruina. Algo alcanza la categoría de ruina cuando su derrumbe material sirve de soporte 

a... no ya de lo que fue, sino de lo que no alcanzó a ser” (ZAMBRANO apud BARROS,  

2016,  p.  03).  O  processo  de  não  “alcançar  ser”,  de  não  conseguir  fazer  parte,  é 

experienciado pelo protagonista, que acaba voltando para o ponto de partida do romance.  

O que encontra quando volta,  no entanto,  é  um estado ainda pior  que o inicial.  Seu 
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romance com Mouche veio à tona, seu casamento encara um divórcio e tem sua imagem 

profissional totalmente descreditada quando afirma para todos que permaneceu na selva 

não porque estava perdido, mas por livre escolha. Porque a vida tornou-se impossível,  

tenta regressar a Santa Mónica de los Venados e reatar seu romance com Rosário. No 

entanto, o retorno foi impossível, pois as condições geográficas impediam de achar os 

caminhos que levavam à aldeia. Acaba sabendo que Rosário estava grávida e casou-se 

com outro. O final aberto do romance dialoga com a ideia de ruína: de si mesmo, do 

mundo moderno, da ancestralidade que não pode nunca ser reconstituída. Nesse sentido, 

las ruinas cargan las tensiones del archivo, a saber, de lo dicho y de lo no dicho, 
tal vez aun más las ruinas están puestas en el campo de lo indecible,  con su 
fuerza de la imagen. En otras palabras, si el archivo es la materia fundamental  
para la construcción de la novela de Alejo Carpentier, entonces la ruina tal vez sea 
su principal combustible; pues, las ruinas ya serían quizás la forma más aparente 
de un archivo impregnado por las fuerzas destructoras […] pero ya tan destruido 
que nada puede decir; en esta tensión, de lo indecible y lo decible de las ruinas, 
entre lo sucumbido y la esperanza, es que nace la novela. (BARROS, 2016, p. 06)

Em  Los  Pasos  Perdidos,  Carpentier  usa  diversas  ruínas  como  combustível  e, 

através delas,  reflete  sobre o  contato  do homem com a história  e  a  cidade,  sobre a 

ancestralidade e a volta às origens, sobre a impossível reconstrução total do passado e 

da memória. De acordo com Lois Zamora, “en su propio estilo barroco, Carpentier añade 

ruinas  sobre  ruinas…  las  ruinas,  como  los  fantasmas  que  siempre  las  asombran, 

incorporan la presencia del pasado y así disturban las nociones positivistas de progresión 

histórica y materialidad” (ZAMORA apud BARROS, p. 06).  Como metáforas ou em sua 

materialidade,  as  ruinas  apontam  como  os  “passados  presentes”  de  Huyssen  estão 

presentes também na literatura.
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PROF. DR. AMARINO OLIVEIRA DE QUEIROZ 

UFRN

CANDOMBES  DE  RESISTÊNCIA:  DICÇÕES  AFRO-URUGUAIAS  NA  POESIA  DE 

CRISTINA RODRÍGUEZ CABRAL

Em estudo intitulado “El país de las mujeres poetas”, o escritor colombiano José 

Luis Díaz Granados (2012, on line) atribui ao Uruguai a condição de possuir “un extraño y 

hermoso privilegio: es el país que más mujeres poetas (o poetisas) ha producido en el  

planeta con respecto a su tamaño geográfico y demográfico”, ressaltando nesse conjunto 

“la alta calidad literaria de sus obras”. Não obstante o tom superlativo da afirmação, sabe-

se que, por suscitar o debate em torno das questões de gênero já a partir do início do  

século XX, a escrita literária uruguaia de autoria  feminina passaria  a ser reconhecida 

internacionalmente  através  de  criadoras  como  Maria  Eugenia  Vaz  Ferreira,  Delmira 

Augustini ou Juana de Ibarborou. 

Se quisermos entender a perspectiva historiográfica de Granados como a sugestão 

de um cânone literário feminino na experiência uruguaia, observaremos que, logo após as 

três primeiras escritoras referidas, perfilam-se Sara Ibáñez, Clara Silva, Idea Vilariño, Ida 

Vitale  e,  mais  tarde,  Cristina  Peri-Rossi,  Silvia  Lago,  Judith  Baco,  Raquel  Martínez, 

Mercedes  Rein,  Rosario  Peyrou  e  Ana  Basualdo.  A lista  se  amplia,  a  seguir,  com a 

inclusão nominal  de  María  Esther  Gilio,  María  Gravina  Telechea,  Amanda Berenguer, 

Marosa Di Giorgio, Adriana Genta, Sara Larocca, Stella Santos, Esther de Cáceres, Circe 

Maia, Cristina Carneiro e Martha Canfield.

Cabe destacar, porém, que o estudo em questão não fez registrar outros nomes 

possíveis como os de Selva Márquez ou Susana Soca, por exemplo, nem relaciona o 

lugar  de  autoras  uruguaias  identificadas  com  os  segmentos  afrodescendentes  da 

população local. Neste grupo em particular - cujos discursos literários tanto realçam a 

condição étnico-racial dos afro-uruguaios quanto afirmam o contributo histórico, político, 

artístico  e  literário  da  mulher  negra  na  construção  sociocultural  do  país,  encontra-se 

Cristina  Rodríguez  Cabral,  sobre  quem  nos  concentraremos  mais  adiante.  O  crítico 

literário  uruguaio  Alejandro  Gortázar  argumenta  que  a  invisibilidade  literária  desses 

segmentos afrodescendentes teria se agravado pelo fato de que, entre outras razões,

La literatura escrita por los afrodescendientes en Uruguay es un objeto de estudio 
absolutamente indiferente para la crítica cultural. Al contrario de lo que sucede con 
críticos estadounidenses, por ejemplo, es una literatura que se escribe a espaldas 
del mainstream y que está presente, sin embargo, desde 1830 en el país. Se trata 
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de una literatura alternativa porque siempre circuló en la prensa y las revistas de 
organizaciones  de  afrodescendientes,  con  un  público  acotado  y  lejos  de  los 
ámbitos  de  legitimación  del  campo  literario  así  como  de  la  indústria  editorial.  
(GORTÁZAR, 2015, p. 05)  

O crítico avalia que a invisibilidade literária da produção autoral afro-uruguaia, de 

autoria  feminina ou não, estaria associada a questões internas ainda mais delicadas e 

polêmicas,  conduzindo  o  seu  entendimento  para  além  da  valoração  estética  e  do 

reconhecimento, por parte da crítica especializada, do contributo literário de expressão 

afrodescendente no país:

El  Censo  Nacional  2011  muestra  brechas  importantes  entre  blancos  y 
afrodescendientes en el acceso a la educación, la vivenda o el trabajo. No hay 
Censo  Nacional  que  ponga  en  evidencia  la  invisibilidad  de  los  escritores  y 
escritoras afro en la cultura hegemónica uruguaya, ni la indiferencia de la crítica 
ante su producción. A pesar de eso, los artistas persisten, escriben, publican, e 
incluso son reconocidos, ante el silencio apabullante de la crítica. Si eso no es 
racismo institucional, ¿qué es? (GORTÁZAR, 2015, p. 05)  

O lugar do sujeito feminino negro produtor de conhecimento configura, portanto, 

uma questão emergente em meio a esse processo,  realçada por nomes como os de 

María Esperanza Barrios, María Selva Escalada, María Felina Díaz, Iris Cabral e Maruja 

Pereyra Barrios.  É flagrante, porém, o silenciamento histórico dispensado às jornalistas 

Íris  Cabral,  sindicalista  e militante  negra,  ou Maria  Esperanza Barrios,  editorialista  de 

“Nuestra Raza”, revista afro-uruguaia fundada em 1917. Ferrenha opositora do trabalho 

infantil,  María  Esperanza  Barrios  atuou  em  campanha  pela  alfabetização  do  coletivo 

afrodescendente em seu país. 

Quase  que  contemporâneas  de  María  Eugenia  Vaz  Ferreira  (1857),  Delmira 

Augustini  (1886)  e  Juana  de  Ibarborou  (1892)  aparecem  as  poetas  Clelia  Núñez 

Altamiranda (1906), que atuou também como pintora,  Virginia Brindis de Salas  (1908), 

considerada  a  primeira  mulher  afro-hispânica  a  publicar  um  livro  individual,   e  Alba 

Roballo (1910), apelidada La Negra, poeta, advogada e política, além de primeira mulher 

a ocupar um ministério na América Latina. Um pouco mais tarde, surgiria Adelia Silva de 

Sosa (1925), ativista, poeta, jornalista e professora. Concentrando-nos em Virginia Brindis 

de Salas, que teve vida e obra comentadas em livros de Isabel Oronoz (2013) e Danielle  

Brown  (org.,  2013),  percebemos  que,  curiosamente,  seus  textos  permanecem  pouco 

visibilizados dentro das fronteiras nacionais, sendo também negligenciados pela crítica 

acadêmica,  à  exceção  de  nomes  como  os  de  Alejandro  Gortázar  e  María  Cristina 

Burgueño. 
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A  prpósito,  em  comentário  sobre  o  assunto,  Burgueño  (2007)  antecipa  a 

perspectiva adotada por Gortázar (2013):    

Virginia Brindis de Salas perteneció al círculo de intelectuales, artistas, periodistas 
y escritores negros (CIAPEN) del Uruguay, que incluyó figuras como Juan Julio 
Arrascaeta, Carlos Cardoso Pereira y Pilar Barrios, y cooperó con "Nuestra raza", 
periódico de la comunidad afro-uruguaya, en su segunda época (1939-1948).  

Traigo  a  colación  estos  datos  para  hacer  más  tangible  a  una  poeta  que  es 
ampliamente  incluída  en  las  antologias  de  la  poesía  negra  latinoamericana, 
aunque desconocida en su país e ignorada  en sus historias literarias, en parte 
porque la cultura dominante no considera importante la contribución afro-uruguaya 
a la cultura nacional. (BURGUEÑO, 2007, p. 281)

O  século  XX  no  Uruguai  é  marcado  ainda  pelo  surgimento  de  outras  vozes 

femininas  negras  na  cultura  e  na  música,  sobretudo  no  candombe:  Martha  Gularte, 

Lágrima  Ríos,  Rosa  Luna  e,  mais  recentemente,  Ángela  Álvez  e  Isabel  “Chabela” 

Ramírez, ativista, cantora, compositora, musicista e importante articuladora das questões 

relativas à expressão feminina dentro do coletivo afro-uruguaio. Herança cultural bantu 

fincada em torno da bacia do rio da Prata, o termo candombe passou a designar, segundo 

LOPES (2004, p. 161), quase todas as danças dos negros na região, até mesmo aquelas  

sem nenhum compromisso religioso aparente, como as do carnaval, compondo, assim, 

um símbolo de resistência ao racismo e à ditadura militar uruguaia ocorrida entre 1973 e 

1985. Fixava-se, pois, através dos toques, cânticos e danças do candombe uma marca 

africana de celebração cultural no país:

- ¿Por qué el esclavo creó el candombe 
que conmociona y es un delirio?

-  Para rezar, para tener fuerzas 
y resistencia frente al dominio.

- ¿Por qué el moreno toca candombe?

- Porque el candombe mata al racismo.

- ¿Por qué las negras hacen candombe?

- Pa’ que el candombe mate al sexismo.

- ¿Por qué los pobres quieren candombe? 

- Porque el candombe vence al clasismo.

- ¿Por qué los ricos viven candombe?

-  Pues da alegría y optimismo.  
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(RAMÍREZ, Chabela in “Rezo”, 2011, p. 23)

Tal como sucede com o “Candombe de resistencia”, poema de Cristina Rodríguez 

Cabral que analisaremos mais adiante, o fragmento textual de Isabel “Chabela” Ramírez 

retira  o  candombe  do  lugar-comum  alimentado  pelo  olhar  cultural  hegemônico,  que 

costuma reduzi-lo a uma manifestação cultural associada, sobretudo durante as festas de 

carnaval,  à  identidade nacional  uruguaia  por  excelência.  Em “Rezo”,  o  tom inicial  de 

oração  e  o  provocativo  recurso  africano  do  canto-de-chamada-e-resposta, 

estrategicamente utilizados por Chabela Ramírez, sugerem uma relação de cumplicidade 

e interlocução imediata com o público. Essa interação fomenta, por sua vez, uma reflexão 

sobre a importância da cultura candombera como elemento de resistência e afirmação 

positiva  dos  segmentos  afro-uruguaios  na  construção  de  uma  identidade  nacional 

inclusiva. Dessa forma, se instaura a possibilidade de recuperação de outras versões para 

a  história  nacional,  operando  qualificações  de  classe,  gênero  e  etnia  em  meio  à 

diversidade uruguaia.

A literatura e o jornalismo da segunda metade do século XX até os nossos dias 

vem revelando, no Uruguai, outras presenças femininas afrodescendentes como Beatriz 

Santos, Blanca Elvira Borges, Luisa Inés Acosta, Chuz Baquero, Ruth Ocampo, Graciela 

Leguizamón, Beatriz Ramírez Abella, Stella Mary Salas, Isabel “Chabela” Ramírez, Almari 

Albarenque, Susana Andrade,  Myriam Tammara La Cruz, Isabel Oronoz, Eli Rodríguez, 

Alexandrina da Luz,  Sabrina Silva, Andrea Guerra, Sandy Fernández, Dahiana García e 

Sabrina  Lozano,  muitas  destas  reunidas  em  recente  publicação  coletiva  dedicada  à 

escrita afro-uruguaia de autoria feminina: Tinta (2016). É nesse grupo de autoras que se 

insere  a socióloga,  professora universitária,  crítica  de literatura,  ensaísta,  narradora e 

poeta Cristina Rodríguez Cabral,  cujo eu-lírico no poema “Candombe de resistencia” se 

autoproclama

 Latina, Hispana, Sudamericana
 que más da;
 soy ante todo
 un Ser Humano,
 una Mujer Negra. 

 (CABRAL in “Candombe de resistencia”, 2016, p. 6)

A polifacética condição do sujeito feminino deflagrada neste e em outros textos de 

Cristina Rodríguez Cabral  (latina, hispana, sul-americana, africana)  é avaliada por Luis 

Jiménez (2006, p. 69) em termos de identidades múltiplas, uma vez que, ao establecer a 
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hispanidade e a negritude desse mesmo sujeito, a voz poética realiza o desenho de sua 

própria genealogia:

Esta  primera  estrofa  de  alto  contenido  trasatlántico  porque  abarca  três 
continentes, concluye con la declaración de la voz yoica que es “ante todo / un ser 
humano, una mujer negra” (...), lo que le brinda cierto sentido de permanencia y 
pertinencia a la vez. De hecho, captamos que el aplomo racial y la reclamación de 
“una mujer negra” se convierte en el centro discursivo del texto: la libera de la 
conocida  noción  de  “subalterna”  que  propone  Spivak  cuando  pregunta  en  su 
artículo: ¿puede el subalterno hablar? (...). 

Cuando habla la voz lírica del poema en cuestión admite, rescata, reclama y se 
siente muy orgullosa de sus orígenes africanos. (JIMÉNEZ, 2006, p. 69)

Vimos com José Luis Granados (2012) que o Uruguai costuma ser referido como 

uma  região  pródiga  em  mulheres  escritoras,  mas  logo  percebemos  que, 

contraditoriamente, também a obra de Cristina Rodríguez Cabral  permanece obscurecida 

em seu próprio país, o que nos leva a refletir sobre certos mapeamentos hispânicos da 

participação cultural e linguística dos povos negro-africanos na formação das sociedades 

latino-americanas:  frequentemente  reducionistas,  estas  classificações  costumam omitir 

importantes contributos, a exemplo das expressões dos povos originários e suas escritas 

em línguas vernáculas e em espanhol, ou os segmentos afro-peruanos e afro-uruguaios, 

por exemplo. Assim é que, para os professores e linguistas espanhóis Juan Munné e 

Jorge Guitart,

el negro es un factor importante sólo en las Antillas, las costas del Golfo de 
México y el Mar Caribe, y la costa del Pacífico de Colombia y Ecuador. La 
influencia africana está, pues, limitada geográficamente. En las regiones ya 
señaladas donde sí existe una población de origen africana subsahárica, 
su influencia en el lenguaje es también muy reducida. (MUNNÉ, GUITART, 
1988, pp.196-197)

As  considerações  de  Munné  e  Guitart  situam  entre  estes  aportes  as  crenças 

religiosas  como  um  dos  poucos  elementos  culturais  africanos  sobreviventes  à 

transplantação  para  as  Américas.  Esqueceram-se  os  pesquisadores  espanhóis  de 

mencionar, entre tantas outras questões, o apagamento intencional desta presença pelo 

projeto de “branqueamento” a que estiveram sujeitas as populações em diversas regiões 

do  continente  americano,  inclusive  as  do  entorno  do  rio  da  Prata,  cujos  governos 

adotaram uma política de favorecimento à imigração de povos europeus.

Em “Cristina Rodríguez Cabral: memoria y resistencia”, ensaio crítico dedicado à 

escrita  da  conterrânea,  María  Cristina  Burgueño  (2005,  pp.  1-9)  assevera  que  tal 
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apagamento foi produzido pelo racismo baseado no predomínio de um modelo cultural e 

epistemológico  eurocêntrico.  Não  obstante,  complementa  a  ensaísta,  significativas 

mudanças  verificadas  nos  últimos  anos  no  imaginário  nacional  uruguaio  teriam 

possibilitado novas representações como estas, dos segmentos afrodescendentes, além 

de abrirem um espaço de reconhecimento e integração democrática entre os cidadãos. 

Na  conquista  desse  novo  lugar,  o  fortalecimento  do  candombe no  Uruguai 

constituiu uma peça-chave, fazendo com que em meio ao ambiente de renovação cultural 

se levantasse a voz de Cristina Rodríguez Cabral. Ao concluir sua apreciação crítica, e 

detendo-se  particularmente  no  poema  homônimo  que  serviu  de  subtítulo  para  o  seu 

próprio ensaio, María Cristina Burgueño (op. cit., p. 8) atesta que o exercício da memória, 

na  perspectiva  dos  textos  poéticos  assinados  por  Cristina  Rodríguez  Cabral,  busca 

referentes até hoje invisibilizados pela história e pela literatura dominantes. A memória é 

convertida,  então,  num instrumento  de  resistência  cultural  frente  à  globalização  e  de 

aporte para um novo imaginário coletivo para o Uruguai e para o restante da América 

Latina, aporte este baseado na diversidade, no respeito e na horizontalidade das relações 

entre  os  membros  de  suas  comunidades.  Neste  movimento,  a  poesia  de  Cristina 

Rodríguez Cabral se assenta numa diversificação temática que revela tanto a condição 

feminina em geral, e a da mulher negra em particular, quanto a realidade sociocultural das 

chamadas minorias afrodescendentes nas Américas:

Cuando miro hacia atrás
y veo tantos negros,
cuando miro hacia arriba
o hacia abajo
y son negros los que veo
qué alegría vernos tantos
cuántos;
y por ahí nos llaman “minorías”
y sin embargo
nos sigo viendo

Esto es lo que dignifica nuestra lucha
ir por el mundo y seguirnos viendo,
en Universidades y Favelas
en Subterráneos y Rascacielos,
entre giros y mutaciones
barriendo mierda
pariendo versos.

(RODRÍGUEZ CABRAL in “Cimarrones”, 1993, p. 142)



62

Para Rosemary Geisdorfer Feal (1996, pp. 71-76), a poesia de Cristina Rodríguez 

Cabral não disfarça essas tensões. Ao contrário, as magnifica, deixando-nos entrever a 

luta interior que ocorre quando uma mulher negra tenta recordar, imaginar, trabalhar e 

amar numa sociedade em que o racismo e o sexismo a ameaçam com o silenciamento e 

a invisibilização. Mais conhecida pelo caráter politizado de seus textos, a obra da escritora 

investe  também  em  outras  questões,  como  as  existenciais  e  as  de  gênero, 

perspectivando a condição da mulher negra latino-americana. Feal acrescenta que, de 

forma semelhante  à  utilizada por  Nancy Morejón  em alguns de seus versos,  Cristina 

Rodríguez Cabral apela para a imagem do escravo fugido ou cimarrón para colocar em 

relevo o caráter firme de sua gente. Diferentemente, porém, da autora cubana, nota-se no 

poema “Cimarrones” uma desmitificação, uma utilização consciente de linguagem direta, 

de indubitável força expressiva. Ainda segundo Rosemary Feal, no trabalho de escritoras 

afro-hispânicas como as aqui referidas se torna evidente o empreendimento de uma dupla 

tarefa: a busca de suas identidades como mulheres e a concretização de uma identidade 

étnica comum que, na maioria dos casos engloba pelo menos duas, quando não três 

diferentes origens: a negro-africana, a europeia branca e a indígena americana.

Mais conhecida pelo caráter politizado de seus textos, a obra da escritora investe 

também em outras  questões como as existenciais  e  as  de gênero,  perspectivando a 

condição da mulher negra latino-americana. Esta faceta da obra da autora, presente no 

poema “Candombe de resistencia”, por exemplo, é analisada por Ana Beatriz Gonçalves 

(2008, p. 37) como uma recuperação da história das mulheres afrodescendentes dentro 

da história  mais geral  dos povos negros no Uruguai,  particularizada através da figura 

feminina. É nesse quadro que, reitera Gonçalves (2008, p. 34), “o eu-poético rompe com 

categorias de Estado-Nação para afirmar-se como mulher”. A voz lírica em tela também 

aproxima o labor estético de Cristina Rodríguez Cabral da argumentação pretendida pela 

escritora congolesa Rian de La Torre (2016, on line). 

Em  suas  considerações  em  torno  da  necessidade  de  uma  teoria  literária  dos 

feminismos africanos, Rian de La Torre assinala que durante muito tempo os estudos de 

gênero ignoraram a experiência da mulher negra em geral e, portanto, também a de suas 

acadêmicas. Isto exigiu que, na atualidade, numerosas estudiosas e críticas africanas e 

afrodescendentes  fossem elaborando  teorias  literárias  que  servissem de  guia  para  a 

análise das obras de suas antecessoras, investindo em parâmetros próprios e distintos da 

ótica redutora ocidentalista à qual estamos constantemente submetidos. Esse exercício 

teórico-crítico de descolonização do olhar orienta os estudos de pensadoras como, por 
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exemplo,  Cleonora  Hudson-Weems  ou  Carole  Boyce  Davies,  para  quem  as  tarefas 

empreendidas nesse sentido deverão considerar aspectos como o estabelecimento de um 

cânone das escritoras do continente, o exame das imagens estereotipadas das mulheres 

nas literaturas africanas e o desenvolvimento de uma estética feminista própria. 

Um  ponto  que  La  Torre  considera  imprescindível  como  parâmetro  para  a 

construção de uma crítica africana feminista reside no estudo aprofundado da produção 

feminina frente às criações literárias na oralidade, uma vez que, tradicionalmente, eram as 

mulheres que contavam histórias às crianças no âmbito familiar, desenvolvendo assim a 

condição  de  exímias  narradoras.  As  escritoras  africanas  contemporâneas,  conclui  La 

Torre (2016, on line) estão levando a cabo um importante trabalho de difusão ao incluir em 

seus  seus  textos  novos  mitos  e  arquétipos  potencializadores  de  imagens  femininas 

positivas que, por sua vez, servirão de inspiração para as gerações futuras, com vistas à 

valorização do discurso oral de suas antecessoras. 

Assim,  pensando numa disposição escrita cuja performance leitora parece fazer 

com que o texto salte da página impressa e incorpore a gestualidade cênica e os toques 

dos tambores do candombe, o poema “Candombe de resistencia” evoca a ancestralidade 

na figura dos bisavós e realça a presença feminina na menção explícita às figuras da avó 

e da mãe   -  o passado  -  como elos de uma cadeia que, a partir do sujeito lírico fincado  

no presente,  se  projeta  para  um futuro  deflagrado pela  referência  à  filha.  Um tempo 

circular de lutas, memória e resistência se estabelece também pelo viés feminino, uma 

vez que, conforme enuncia o eu-lírico do poema:

De allí he surgido yo,
navegando libros,
mares,
y penas;

otro eslabón
que se suma a la cadena.

Queriendo cumplir
la promesa de la bisabuela,

y ecoando la sabiduría del abuelo
en mi pecho
y en mi conciencia.

Hija de Ogum,
Águila
Mujer
guerrera.

(CABRAL, fragmento de “Candombe de resistencia”, 2016, p. 5)
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Torna-se conveniente ressaltar que as questões envolvendo literatura, identidade, 

raça e etnia dentro do contexto nacional uruguaio contemporâneo apresentam algumas 

características bastante peculiares, uma vez que, conforme argumenta Alejandro Gortázar 

(2012):

Cuando la literatura era la parte de un todo, que era la nación, se podía decir que 
la literatura uruguaya era blanca. Y así fue históricamente definida y estudiada por 
la  crítica  literaria  a  tal  punto  que  se  hizo  indiferente  a  los  grupos raciales  no 
europeos. Pero analizando este aspecto en el presente (...) - es necesario advertir  
sobre tres transformaciones recientes, que no agotan para nada la cuestión de lo 
étnico-racial en Uruguay... 
La primera es la existencia de un movimiento social de afrodescendientes que, en 
las últimas décadas, ha colocado en la agenda pública la cuestión del racismo y 
también  la  reivindicación  de  su  rol  en  la  historia  nacional  muchas  veces 
invisibilizado o folklorizado en los modos en que se representa “lo nacional”.  
La segunda es  que  el  análisis  literario  y  las  ciencias sociales  en general  han 
incorporado la dimensión étnico-racial en sus estudios sobre la historia, la cultura y 
la literatura. 
La tercera es que correlativamente el Estado uruguayo ha dado algunos pasos en 
su reconocimiento de la diversidad cultural de la sociedad revirtiendo la idea de un 
pais homogéneo desde el punto de vista étnico-racial que dominó las formas de 
representar lo nacional desde comienzos del siglo XX. (GORTÁZAR, 2012, p. 117)

Frequentemente permeados pela memória e pela afirmação identitária e de gênero 

como  exercícios  de  resistência,  muitos  dos  textos  assinados  por  Cristina  Rodríguez 

Cabral reportam-nos à trajetória social dos povos afrodescendentes nas Américas e, em 

particular, à realidade afro-uruguaia, ora destacando narrativas do cotidiano pontuadas 

pela  rítmica  do candombe traduzida  em palavras,  ora  evidenciando um protagonismo 

feminino  de  vozes  coletivas  que  tanto  reabilita  como  dignifica  a  participação  desses 

segmentos  entre  os  silêncios  e  apagamentos  estabelecidos  pelas  conveniências  dos 

jogos de poder. 

De acordo com  Luis Jiménez,

en la poesía de Cristina Rodríguez Cabral observamos negociaciones viables del 
“yo” afrohispano y mujer con su herencia racial y nacional. Al retomar y apropiarse 
de la  historia  del  Uruguay,  la  autora re-escribe y  poetiza la  nación desde una 
óptica afrocéntrica, con el propósito de asentar la identidad de la diáspora a la que 
pertenece y le da impulso a su discurso. 
Aún  más,  el  “yo”  poético  que  resuena  en  la  obra  se  apoya  a  menudo  en  la 
herencia  africana,  pero no en tono nostálgico. Por el  contrario,  y  de un modo 
asertivo, como ciudadana afronegroide de su país, reafirma el pasado cultural de 
sus antecesores y lo globaliza abiertamente en el didacticismo que su escritura 
propicia. 
Por último, al hacer de estos antepasados personajes líricos y sujetos vivientes de 
la  historia,  destaca  los  valores  familiares  que  caracterizan  a  la  comunidad 
afrohispana en general. (JIMÉNEZ, 2006, p. 74)

Na tentativa de identificar dentro do atual cenário das letras uruguaias um lugar 

afirmativo para o sujeito feminino negro, a leitura da obra de Cristina Rodríguez Cabral, 

aqui particularizada em sua poesia, se alinha às postulações de Alejandro Gortázar no 
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que tange à corrente discussão sobre identidade, raça e etnia dentro do contexto literário 

nacional. Partindo também do Uruguai, o olhar da autora trata de registrar e incluir, com 

lirismo e  criticidade,  dicções outras  que tanto  sinalizam perspectivas  de gênero  e de 

classe como reorientam o debate pelo reconhecimento da mulher negra latino-americana 

em sua condição de sujeito produtor de conhecimento.
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ANA CLÁUDIA ALVES NETTO COELHO

UFJF

UMA  REFLEXÃO  SOBRE  LINGUAGEM  E  MEMÓRIA  NAS  NARRATIVAS  

DE PALOMA VIDAL

Introdução

Uma  motivação  importante,  para  a  critica  literária,  é  pensar  a  temática  da 

linguagem e da memória nas narrativas de Paloma Vidal, para tal  exercício, busca-se 

aporte analítico em Mais ao Sul, segundo livro da escritora argentina, mas reside no Brasil 

desde  os  dois  anos.  Vidal  trabalha nesta  obra  com narrativas  que  configuram vários 

aspectos linguísticos e culturais, construindo assim uma obra literária pelas marcas do 

processo de deslocamento migratório. Sua narrativa se confunde com sua própria história 

de vida, ou seja, contém um ‘teor autobiográfico’ que marca a condição de estar ‘entre 

duas línguas e duas culturas’.   Sendo assim, essa dualidade tem implicações em seu 

universo ficcional, através de marcas do processo de deslocamento migratório. 

Esta  pesquisa  faz  parte  de  minha  dissertação  de  mestrado  em andamento  no 

programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Universidade Federal de Juiz de 

Fora.

A autora  problematiza  em  Mais  ao  Sul a  condição  do  migrante,  a  hibridação 

cultural, o sentimento de não pertencimento, o processo de desterritorialização do sujeito 

em sua formação identitária e os aspectos da memória do sujeito migrante.

Os suportes teóricos ficarão por conta de alguns intelectuais, cujos estudos são 

capazes  de  subsidiar  a  análise  proposta.  Sendo  assim,  temos  como  referências  de 

estudos  culturais  e  filosóficos,  Jacqueline  Amati-Mehler,  em  A Babel  do  Inconsciente 

(2005); Zumthor, em Babel ou o Inacabamento (1998); Rogério Haesbaert, em O Mito da 

Desterritorialização (2007;  Daniel Heller-Roazen, em Ecolalias(2010); Paloma Vidal em, 

Entre  lengua  –  revista  grumo  n.09(2012)  e  Mais  ao  Sul  e  outros  que  indiretamente 

compõem esta pesquisa. 

Em  um  ambiente  de  reflexões  ainda  abertas,  é  justificável  que  se  produzam 

analises relativas à temática em questão, pois tais estudos podem contribuir no processo 

de  solidificação  das  discussões  deste  riquíssimo  conteúdo  da  linguagem e  memória. 

Sendo assim, sabemos que a discussão sobre memória ganha espaço na literatura com 

diversos  textos  que  contam historias  dos  presos  durante  a  ditadura,  sobre  exilio,  as 

escritas autobiográficas e outros tipos textuais. Trazendo assim as suas lembranças e 
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suas tentativas de releitura e reescrita do passado até então despercebido e também 

reprimido. Todavia, esse relembrar, muitas vezes, não é algo agradável, uma vez que 

emergem das  profundezas  da  memória  os  traumas  coletivos  ou  individuais,  gerando 

estranhamento e mal-estar, frequentemente tendo a própria língua como fator causador 

dos traumas. E sabemos que para se compreender o presente e desejar um futuro deve-

se retornar ao passado e assim relembrar de coisas que talvez fosse melhor esquecer 

completamente.  Sendo  assim,  é  na  literatura  que  a  memória,  há  muito  reprimida  ou 

escondida  ressurge.  Entretanto,  o  que  emerge  são  apenas  fragmentos,  pontos 

específicos.  Não  há  como  ter  a  totalidade  do  momento  passado  e  viver  a  mesma 

experiência, do mesmo jeito que aconteceu anteriormente, por isso a repressão é uma 

forma de conter os pensamentos inaceitáveis.

Na  narrativa  Tempo  de  Partir  “a  avó  fecha  os  olhos  como  se  assim  pudesse 

interromper  o  fluxo  da  memória,”(VIDAL,  2008,  p.119).  Para  tentar  deslembrar  o  que 

realmente não quer que seja lembrado. Com esse simples gesto ela imagina por alguns 

segundos que conseguirá repreender seus pensamentos, para assim tentar esquecer os 

conflitos  que  a  aflige  naquele  momento.  Segundo  os  autores  do  livro  A Babel  do 

Inconsciente,

Talvez possamos dizer que a psicanálise nasceu ocupando-se da memória, ou 
melhor, da existência de eliminar do nível consciente da mente - por intermédio de 
uma  operação  defensiva  especifica,  a  repressão  -  pensamentos,  imagens  e 
lembranças  sentidas  como  intoleráveis  ao  ego,  seja  por  serem  demasiado 
penosas,  seja  por  serem  fonte  de  conflito  entre  duas  diferentes  instancias 
psíquicas. (AMATI-MELHER, 2005, p.139)

E é também na literatura que os estudos relacionados ao fluxo migratório ganham 

relevância  na  busca de formas de identificação com a linguagem e compreensão da 

mesma através do processo de reconstrução da memória. 

A partir dessa analise, faremos uma (re)leitura das narrativas de “Mais ao Sul” de 

Paloma Vidal,  em busca de uma reflexão sobre a condição de desterritorialização do 

migrante  que  ao  estar  situado  em  outro  território  enfrenta  a  solidão  e  todas  as 

experiências de deslocamento,  seja no âmbito social,  sentimental,  territorial,  cultural  e 

linguístico.  A autora  relata  experiência  da  migração  através  de  múltiplas  histórias  e 

personagens  dando  tonalidade  a  vários  conflitos  que  os  migrantes  enfrentam  e 

principalmente com a língua.

Dentro  da  perspectiva  da  fragmentação  da  memória  e  do  deslocamento 

trabalharemos com duas narrativas do livro Mais ao Sul,  sendo elas, Viagens e Tempo de 
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partir que contam a experiência da imigração através das histórias e personagens dando 

nuança aos conflitos culturais, sociais e linguísticos, fato comum aos imigrantes.

Deslocamento

A existência dos efeitos da imigração nas narrativas em  Mais ao Sul, de Vidal, 

transborda de exemplificações sobre deslocamento. Já na primeira história,  Viagens(i), 

cujo  titulo  sugere  uma  das  principais  características  da  imigração,  viagem.  A autora 

desenvolve  uma  narrativa  a  partir  da  perspectiva  de  uma  jovem  brasileira,  filha  de 

imigrantes argentinos, que relata a historia do processo de imigração sofrido pelo avô, um 

espanhol que deixa o seu país ao completar dez anos de idade, alguns meses antes do 

inicio  da  segunda  guerra  mundial  e  vai  buscar  exílio  na  região  do  Rio  da  Prata,  na  

Argentina.  A  jovem,  enquanto  narradora,  constrói  imagens  e  sensação  a  partir  de 

conversas  imaginaria  que  tinha  com  o  seu  avô  moribundo,  já  que  a  neta  e  o  avô 

passavam a maior parte do tempo em silêncio ouvindo rádio. A narradora utilizava dos 

recursos  fotográficos  para  resgatar  a  memória  e  poder  preencher  com a imaginação 

essas lembranças.  A narrativa “Viagens”  é dividida em três partes,  parte(i),  parte(ii)  e 

parte(iii). A parte(i) conta a viagem do avô para Buenos Aires, a parte(ii) aborda o exílio da  

narradora ainda pequena juntamente com seus pais  que saem da Argentina em direção 

ao Brasil e  a parte(iii) narra o deslocamento da narradora que parte do Brasil em direção 

a Londres para viver um amor que será interrompido por um atentado terrorista. 

Sendo  assim,  Viagens(i)  é  marcada  pelo  deslocamento,  vivido  pelo  avô  da 

protagonista, que parte da Catalunha/Espanha deixando para trás tudo que até então o 

constituía como sujeito, porém levando consigo na memória as marcas inapagáveis de 

sua formação.  Segundo nos conta a protagonista, seu avô quando criança possuía uma 

afinidade com o ambiente em que vivia e apesar de seu jeito aventureiro, não estava em 

seu imaginário uma viagem para terras tão desconhecidas, assim ela imagina:

Meu  avô  era  uma  criança  quando  partiram,  mas  tinha  com  sua  cidade  uma 
amizade madura. Conhecia bem esse pedaço de terra espremido entre o mar e os 
montes. Seus passeios eram longos e solitários,  permitindo-lhe explorar  muito 
além dos territórios circunscritos pela vivencia familiar. Não se imaginava morando 
em  outra  cidade.  Como  poderia?  Ao  mesmo  tempo,  fazia  questão  de  se 
estrangeirizar, quase perdido por ruas que ia aprendendo a reconhecer. (VIDAL, 
2008, p.20).

Nos relatos da neta, ficamos sabendo que “Buenos Aires era, para meu avô, um 

ponto distante na direção do dedo de Colombo” (VIDAL, 2008, p.  21) por isso nunca  

imaginou que um dia ele iria para terra tão afastada.
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As  consequências  dos  deslocamentos  vividos  conduzem  aos  migrantes  uma 

reconfiguração  identitária,  estabelecida  através  de  processo,  conscientes  ou  não,  da 

desterritorialização  dos  espaços  físico  e  imaginário.  Sendo  assim,  na  narrativa,  os 

personagens sofrem com esses problemas. Um exemplo significativo é a passagem em 

que a narradora fala sobre os conselhos ofertados no guia do imigrante espanhol. Nele, o 

migrante está sobre estímulos dos agenciamentos coletivos, 

O guia do imigrante espanhol aconselha: ao chegar a idade de se casar, se for 
possível, se estiver apaixonado, é melhor fazê-lo com uma mulher argentina. Seus 
amigos estão aqui, seus hábitos e costumes foram adquiridos aqui, e seus filhos 
devem ser argentinos, porque a esta altura você já é quase um deles. (VIDAL, 
2008, p. 24)

Sendo assim, de acordo com a percepção deleuze-guattariana compreende-se que 

“Todo o  agenciamento  é,  em primeiro  lugar  territorial.  [...]  o  agenciamento  ultrapassa 

também o simples  “comportamento”  (HAESBAERT,  2007.  p.122).  Com isso,  podemos 

compreender que o “o guia do imigrante” muitas vezes é uma forma de desterritorializar o 

migrante que acaba aceitando suas sugestões. 

A necessidade de criar uma nova historia e a falta da memória muitas vezes faz 

com que o migrante naturaliza-se ao novo território, já que ele pouco recorda do seu país 

ao ponto de não mais se reconhecer como um sujeito daquele lugar, parece que “aquela 

vida  tivesse  sido  vivida  por  outro”  (VIDAL,  2008,  p  24).  Sendo  assim,  o  avô  da 

personagem da narrativa  Viagens(i) resolve colocar em prática o conselho do guia do 

imigrante espanhol e casa-se com uma Argentina filha de migrantes e depois de vários 

anos morando em Buenos Aires ele se naturaliza no país que o acolheu. Segundo a  

protagonista e narradora, 

Em 1947, no ano em que nasceu seu filho caçula, meu avô decidiu que chegara o 
tempo  de  se  naturalizar.  Foi  uma  decisão  amadurecida  durante  muitos  anos, 
desde que as imagens de Barcelona começaram a se apagar de sua memória,  
como se aquela vida tivesse sido vivida por outro, de quem tinha noticias só de 
vez  em  quando.  Considerava-se  um  homem  bem-sucedido  e  agradecia  sua 
condição a esse  país que acolhera sua família. (VIDAL, 2008, p.24).

Com isso, compreende-se que a naturalização do avô é colocada de forma natural 

e espontânea, como uma identificação cultural, o que estabelece uma relação para além 

do simples deslocamento espacial. Já que, percebe-se que o avô com o passar do tempo 

não conseguia mais recordar do período em que viveu na Espanha. Sua memória começa 

a apagar suas lembranças e não há mais nada em comum entre aquele país com o avô 

de  nossa  protagonista.  O  migrante  ao  se  naturalizar  a  nova  nação,  ele  produz  uma 

ruptura com o seu país natal, ainda que esse lugar continue existindo em sua memória, 

ele percebe que já não pertence mais aquele território, porque quase já não se recorda de 
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lá.  Segundo  Deleuze  e  Guittari  “a  desterritorialização  é  o  movimento  pelo  qual  se 

abandona  o  território,  [...],  e  a  reterritorialização  é  o  movimento  de  construção  do 

território”. (HAESBART, 2007, p,  127),  ou seja,  para criar e viver qualquer coisa nova 

precisa desfazer de outras já existentes, Sendo assim, a partir do momento em que o avô 

naturaliza-se ao novo lugar, ele desterritorializa do antigo território. 

A  protagonista,  neta  de  imigrante,  constrói  suas  memórias  a  partir  dos 

conhecimentos  de  seus  antepassados  criando  em  um  espaço  de  significação  e 

representação subjetivamente imaginativo, mas natural e necessário a condição de sua 

existência.  Ela diz que,

Deixo-me  levar  pelo  desenho  de  cifras  e  ruas;  trilho  uma  cronologia  e  uma 
geografia, segundo os poucos acontecimentos e lugares que conheço, as fotos 
que restaram e o que vou descobrindo nos livros. Na imagem espacial  de um 
tempo que não vivi, inscrevo algumas marcas, flertando com a ilusão de saber de 
onde eu vim. (VIDAL, 2008. p.25) 

Segundo Halbwachs, em Memória individual e memória coletiva (2003) a maioria 

das vezes as nossas lembranças permanecem coletivas e na maioria  das vezes são 

lembradas por outras pessoas, para daí nos reconstruirmos nossa própria lembrança. E é 

assim  que  nesta  narrativa  a  protagonista,  herdeira  da  imigração,  além  de  narrar  o 

deslocamento  de  seu  avo,  ela  também  constrói  parte  de  sua  historia  através  das 

memórias de seus antepassados.

Em  viagem(ii),  Vidal  novamente  aborda  o  deslocamento,  porém  dessa  vez  o 

deslocamento acontece com narradora ainda pequena juntamente com seus pais  que 

saem da Argentina em direção ao Brasil. Nessa narrativa a meu ver, a ficção mescla  um 

pouco  com a realidade,  já  que a  autora  também é uma migrante  argentina  em solo 

brasileiro desde criança. 

A protagonista de viagem(ii) encontra-se adulta quando começa a refletir como teria 

sido a sua vida caso a sua família não tivesse partido da Argentina? Como seus pais 

planejaram a viagem? Como escolheram o novo lugar? Se hoje ela precisa-se de partir, 

como faria? O que levaria? Com o intuído de aclarar essas inquietações a protagonista 

inicia sua narrativa contando o pouco que recorda dessa época. Ela conta que se lembra 

de  quando  ainda  pequena  seu  pai  veio  para  o  Brasil,  deixando-a  com sua  mãe  na 

Argentina. Pouco tempo depois eram elas que chegavam a esse país.    

A protagonista  dessa  narrativa,  também  como  a,  neta,  narradora  da  primeira 

historia, imagina, inventa e preenche as várias lacunas das memórias que se encontram 

vazias.  “Imagino tudo isso.  Invento  imagens para lembranças inexistentes.  Meus pais 



73

nunca  me  contaram  detalhes  e  nunca  perguntei”  (VIDAL,  2008,  p.29).  Segundo 

Halbawachs vários acontecimentos de nossa memória são imaginados e, a partir deles, 

complementa que a lembrança é memorizada de acordo com cada individuo.

Os exilados carregam marcas,  que muitas  vezes não querem lembrar  por  isso 

buscam  romper  os  traumas  através  do  esquecimento,  ou  seja,  esquecer  para  não 

lembrar. A personagem  narradora diz,

Meus pais nunca me contaram detalhes e nunca perguntei, mas é muito provável 
que eles não se lembrem, que os atos cotidianos daqueles dias tenham entrado 
numa nebulosa da memória que obedece a um instinto de prevenção. 
Deixo-me levar pelas imagens, não para reconstruir o que é irreconstruível, mas 
para tornar visíveis as marcas que essa viagem pode ter deixado em mim e neles. 
Para  entender  essa  viagem  como  se  entende  uma  língua  estrangeira,  nunca 
absolutamente,  sempre  com  vazios  de  sentido,  expressões  que  se  perdem, 
fonemas que se confundem. (VIDAL, 2008, p.29)

Percebe-se  no  fragmento  da  narrativa  que  o  assunto  sobre  a  viagem não  era 

discutido no cotidiano familiar, por isso a jovem pouco sabe e recorda desse período, os 

pais não falam do assunto e nem ela comentava sobre ele. A narradora tenta se adaptar,  

aceitar e compreender a mudança como faz com a nova língua. Ela tem aulas particulares 

todos os dias com a professora, argentina, Felisa para aprender a língua portuguesa. E a  

partir do seu aprendizado, ela passa a ensinar as novas palavras para sua mãe, palavras  

estas que muitas vezes se confundem ou até mesmo não tem sentido para elas. “[...] 

onde há uma cama que logo aprenderei a chamar de “beliche”. [...] chego em casa com 

palavras novas  que ensino à minha mãe. (VIDAL, 2008, p. 29). 

E assim a narradora continua relatando suas lembranças. Essas memórias muitas 

vezes  são  marcas  de  sofrimentos,  medos  que  ficaram  guardadas,  pois  quando  era 

criança não compreendia o que estava acontecendo naquele momento na Argentina, mas, 

já trazia com ela os traumas que acompanha a vida de um exilado. Ela conta que mesmo 

já estando no Brasil, suas noites eram angustiantes, longas e obscuras no apartamento 

de  Copacabana,  porque  ela  acordava  no  meio  da  noite  com  medo  e  ia  buscar 

acolhimento e conforto na porta do quarto de seus pais, porém a mãe a levava de volta 

para o seu quarto e na maioria das vezes as duas adormeciam juntas em seu quarto.

A protagonista dessa narrativa, viagem(ii), como o, avô, personagem da narrativa 

viagem(i), custam  a acreditar que eles viveram uma vida em outro lugar. “Não consigo 

acreditar que houve uma vida antes da nossa vinda” (VIDAL, 2008, p, 31) e na narrativa 

viagem(i) a neta e narradora da historia conta que para o seu avô também era difícil  

relembrar dessa vida anterior a Argentina, “[...] como se aquela vida tivesse sido vivida por 

outro, de quem tinha noticias só de vez em quando”(VIDAL, 2008, p, 24). Assim, percebe-
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se que os personagens dessas narrativas sofrem uma desterritorialização, porque eles 

passam a se identificar com o novo território, e já quase não se recordam da vida que 

tiveram antes. Segundo Bonnemaison e Cambrèzy, “O território não se define por um 

principio material de apropriação, mas por um principio cultural de identificação, ou, se 

preferirmos, de pertencimento” (HAESBAERT, 2007, p, 72). 

A terceira  e  última parte  das narrativas  viagens,  ou  seja,  viagem (iii)  a  autora 

aborda novamente o deslocamento como tema principal, porém nessa narrativa a causa 

do deslocamento se diferencia das duas primeiras narrativas em que o deslocamento foi 

apresentado como “linha de fuga”,  ou seja,  como sobrevivência,  não importando se o 

motivo era a primeira guerra mundial ou a ditadura militar argentina, o que interessava 

realmente  era  permanecer  vivo.  E  nessa  última  história,  o  deslocamento,  tem outros 

motivos além da sobrevivência. Os estudos, o nascimento de um amor e como todas as 

mudanças também carregam seus traumas, essa carrega o trauma da perda do ente 

amado em um atentado terrorista. 

A protagonista e narradora também é uma imigrante argentina, que vive no Rio de 

Janeiro, cidade está que ela adotou como sua e confessa que quando necessita falar 

sobre sua origem, ela se identifica como “uma falsa argentina”, porque seu país natal já 

se  encontra  tão  distante  de  suas  memórias  que  já  nem  se  reconhece  como  uma 

argentina. Como podemos ler no trecho abaixo,

[...] Até aquele momento, eu me equilibrava precariamente entre das identidades, 
mas existia  m equilíbrio:  Buenos Aires era uma imagem ao fundo e o  Rio  de 
Janeiro  era  o  primeiro  plano,  onde  se  desenrolava  minha  vida.  Quando  me 
perguntavam  sobre  minha  nacionalidade  dizia  que  era  uma  falsa  argentina. 
(VIDAL, 2008, p. 46). 

Sendo assim, nesse trecho da narrativa podemos compreender que a personagem 

sofre  uma  desterritorialização,  segundo  a  visão  dos  filósofos  Deleuze  e  Guattari.  “a 

desterritorialização  é  o  movimento  pelo  qual  se  abandona  o  território”  (HAESBAERT, 

2007, p. 127). Sendo assim, para compreendermos um pouco mais sobre a destruição de 

territórios  retornaremos  ao  trecho do livro O Mito da Desterritorialização, 

O território pode se desterritorializar, isto é, abrir-se, engajar-se em linhas de fuga 
e até sair do seu curso e se destruir. A espécie humana está mergulhada num 
imenso  movimento  de  desterritorialização,  no  sentido  de  que  seus  territórios 
“originais” se desfazem ininterruptamente com a divisão social do trabalho, [...], as 
estratificações  materiais  e  mentais.  (GUATTARI  e  ROLNIK,  1986:323-  aput 
HAESBAERT, 2007, p. 127)

A narradora apresenta durante a narrativa várias interferências do processo de 

desterritorialização, quando há a desterritorialização do pensamento, do idioma, ou seja, 
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quando a protagonista sente irritação ao escutar  o  seu próprio  idioma, isso pode ser 

considerado uma destruição “Sí un día te volvés a la Argentina, [...] A língua perfura a  

paisagem.  Contraio os músculos do rosto  e sinto imediatamente aquela ruga familiar 

entre os olhos” (VIDAL, 2008, p. 38/39). Podemos compreender que a protagonista tenta  

esquecer-se de seus traumas a partir do apagamento de sua língua materna, por isso 

quando ela escuta novamente o seu idioma, ela se contrai toda, porque os traumas que 

sofreu retornam a sua mente e toda angustia, sofrimento e dor pela morte de seu amado 

também revigora neste momento, já que ele também era argentino.

Memória

As gerações herdeiras da imigração trás junto de si a história do migrante, embora 

os locais de origem não sejam mais as fontes de identificação, podendo estar reduzida ao 

idioma ou às lembranças coletivas, possuem assim uma necessidade de regressar as 

origens de seus antepassados para conhecer um pouco mais sua gênese, ou seja, as 

identificações  com  as  culturas  de  origem  permanecem  forte,  consciente  ou 

inconscientemente nas proles.

[...] trilho uma cronologia e uma geografia, seguindo os poucos acontecimentos e 
lugares que conheço, as fotos que restaram e que vou descobrindo nos livros. Na 
imagem espacial de um tempo que não vivi, inscrevo algumas marcas, flertando 
com a ilusão de saber de onde eu vim. 
Como se  não houvesse uma descontinuidade intransponível  entre  uma vida e 
outra, entre uma geografia e outra; como se um ser saísse do outro, numa cadeia 
sucessiva no tempo e no espaço, saltando imaginariamente o abismo que existe 
entre mim e aquele que me gerou. (VIDAL, 2008. p. 25/26).

Vidal  escreveu em 2012 para revista Grumo o artigo “lengua lenta (estados de 

memória)” que pondera as maneiras singulares de por a trabalhar a memória e discute se 

estas singularidades nos serviriam para abordar alguma literatura produzida por filhos de 

imigrantes, filhos estes que  narram o que se herdou de alguém que teve que imigrar.  

Trata,  mais especificamente,  em que medida é possível  aproximar-se  daquilo  que se 

herda do processo de migração narrado através da memória do outro.

Este narrador-hijo,  narrador-heredero,  recibe como herencia  una ausencia,  una 
no-pertenencia,  una extrañeza  que demarcan,  ya  en  los padres,  una memoria 
extraviada,  signada  por  la  irreductibilidad  de  la  distancia  lingüística,  espacial, 
cultural. Es decir, en estos casos, si se busca como en todo trabajo de la memoria 
los rastros de algo perdido, parece tratarse de algo doblemente perdido: porque es 
de otro y porque ese outro ya se siente él mismo huérfano de su pasado. (VIDAL, 
2012, p 44).

Conforme o artigo de Vidal, compreende-se que a memória do avô personagem da 

narrativa  Viagens(i) foi escrita por outra pessoa, que neste caso, é a  neta que arrisca 
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reconstruir  a memória  do avô a partir  de suas próprias lembranças,  recordações que 

talvez  existam  apenas  em  seu  imaginário,  já  que  ela  e  o  avô  tiveram  um  “contato  

silencioso”. Esta fantasia, ou criação, estaria presente para cobrir a lacuna daquilo que 

não se conhece ou não se recorda, mas que em determinado momento lhe foi informado, 

seja, através de fotografias, livros e outros meios. A narradora conta,

Meu avô nasceu em 1904, em Barcelona, Catalunha, Espanha. Um século depois, 
aqui estou eu, tentando imaginar sua partida dessa cidade, aos dez anos, alguns 
meses antes do inicio da Primeira Guerra Mundial, e seu retorno mais de sessenta 
anos depois para uma Barcelona que lhe pareceu deslumbrante, mas que já não 
lhe pertencia (VIDAL, 2008, p.19).

A protagonista narra o retorno do avô a Barcelona, ele não consegue reviver o 

passado, entretanto, este retorno reconfigura um tempo que não existe mais, um passado 

que não faz parte do presente em que vive e menos ainda projeta um futuro, pois este 

passado já se encontra modificado culturalmente e espacialmente. Por isso o avô sente  

um estranhamento em relação ao seu país de origem e passa os dias confinados em um 

quarto de hotel, convivendo com o conflito que marca o sujeito expatriado a discernir entre 

a fantasia e a recordação. 

Memórias essas que lhe faziam mal a alma, porque ele recordava vagamente de 

todo o trauma sofrido no momento da travessia precária de uma viagem clandestina em 

que  sua  família  passou.  Seu  irmão  mais  novo  quase  não  resistiu  a  esta  viagem 

necessária para fugir de uma vida miserável que estava por vim.

O retorno à Espanha não ocorreu do jeito que meu avô tinha imaginado que iria 

acontecer um dia. Ele queria ir a Barcelona com sua esposa Mercedes em uma viagem a 

passeio em que ele iria recordar, ou melhor, conhecer e apresentar sua cidade natal a sua 

amada, porém esta viagem foi tarde demais porque Mercedes faleceu no outono de 1968, 

por  isso “Ao retornar  a seu país natal,  num ritual  silencioso de despedida,  jogara ao 

oceano as cinzas dela: [...] Mercedita, amor mio”. (VIDAL, 2012, P.18). 

Em Tempo de Partir a problemática da memória e a linguagem está em questão a 

partir do momento em que elas se misturam com a realidade, isso acontece quando a avó 

fecha os olhos para tentar atravancar o andamento da memória,

Sentada numa cadeira de plástico na área de serviço, com uma bata longa, florida, 
sem mangas, chinelos nos pés, ela observa a máquina de lavar que gira e faz 
rodar as roupas numa mistura de cores que a hipnotiza. Sua mente passeia por 
tempos remotos. Vem-lhe um pensamento:  ellos ni se falam, pero sus ropas se  
entrelazan enla máquina de lavar. (VIDAL, 2008, p.115).

Esta narrativa mostra para o leitor que o deslocamento põe em jogo a origem, a 

memória e também a herança do individuo que neste caso é a sua língua. A avó já não 
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fala espanhol,  pois este já esta em conflito com o português. Ela fala portunhol,  uma 

‘língua imaginária’ como diz sua nora. 

Sempre foi péssima influência para os meninos! Essa velha está há mais de vinte 
anos  no  Brasil  e  ainda  não  deu  ao  trabalho  de  aprender  a  nossa  língua. 
Francamente! A gente tem que fingir que isso é normal? Que ela realmente produz 
algum sentido na sua língua imaginaria? Eu não entendo o que ela fala. Para mim, 
não diz coisa com coisa (VIDAL. 2008 p.119).

Numa parte equidistante da “nora” essa língua imaginária se mistura na voz da 

narradora ao dar voz aos pensamentos da vovó na tarefa rotineira de cuidar, de algum 

modo, seus netos, causa do seu deslocamento, causa dos seus pensamentos. 

Linguagem

Não  há  como  falar  sobre  linguagem  sem  fazermos  referência  à  história  ou 

mito‘Torre  de  Babel’  e  de  alguns  autores  que  escrevem sobre  esse  mito.  Na  época 

babelistica  acreditava-se  que  existia  apenas  uma  língua  no  mundo  porque  todos  os 

homens se entendiam e tinham o mesmo objetivo à construção da torre mítica.  Sendo 

assim cito primeiramente o escritor Heller-Roazen.

TODOS  CONHECEM  A  NARRATIVA da  Torre  de  Babel,  aquele  monumento 
arcaico à insensatez dos homens. De acordo com o décimo primeiro capitulo do 
Gênesis, que conta a história nos termos os mais breves, o edifício não durou 
muito; e, em certo sentido, não durou nada, já que foi destruído por um decreto 
divino bem antes de ter sido concluído. As conseqüências de sua queda, todavia, 
parecem não ter fim. Pois a torre foi o arauto de uma era na qual a humanidade  
tem vivido desde então: a da “confusão das línguas de toda a Terra”. (HELLER-
ROAZEN, 2010, p.183).

De acordo com Heller-Roazen o relato bíblico mostra que o povo que morava em 

Shinear resolverão construir uma torre bem alta com intuito de ficarem sempre juntos, ou 

seja, de não se espalharem, mas está não era a vontade divina, por isso Deus destruiu a 

edificação  “confundindo”  a  língua  dos  homens.  E  assim  os  homens  nunca  mais 

conseguiram entender uns aos outros porque a partir  da destruição da torre surgiu  a 

mistura das línguas, ou seja, a confusão linguística, a diversidade das línguas e com ela,  

a incompreensão mútua dos falantes. Heller-Roazen cita Dante para corroborar com a 

ideia de que a língua é variável de acordo com o tempo e espaço.

Cada uma de nossas línguas foi reconstituída segundo nossa disposição para a 
confusão(que não era nada mais do que o esquecimento da língua anterior), [...]  
nossas línguas não podem ter qualquer duração ou continuidade. Como tudo o 
mais que nos pertence, como nossos hábitos e costumes, nossas línguas devem 
necessariamente variar no que diz respeito ao espaço e ao tempo. [...] Os idiomas 
continuam,  assim,  por  sua  própria  natureza,  a  se  diferenciar,  geográfica  e 
historicamente,  tanto  em relação  uns  com os  outros,  quanto  em relação  a  si 
mesmos. (HELLER-ROAZEN, 2010, p.186/187),
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Desta maneira, Heller-Roazen, alude que as diversidades lingüísticas brotam por si  

mesmo já que a língua é variável com o tempo e com o espaço, ou seja, diferenciam 

geograficamente e historicamente. 

Segundo Zumthor(1998), a “Confusão” sobre o mito babel não seria apenas em 

relação  a  linguagem,  mas  que  a  ideia  permanece  vigilante  na  diversidade  que  a 

caracteriza, na incompreensibilidade recíproca do discurso. O termo Babel para ele tem 

sido  utilizado  para  descrever  os  efeitos  confusos  de  alguma  catástrofe  coletiva  ou 

fracasso de inteligência.

 Para Zumthor(1998, p.23), o texto do Gênesis é breve, mas homogêneo e faz 

referência a três campos bem distintos de interesse do autor:  o espaço, o fato de se 

construir  e  a  linguagem. Esse caráter  do  texto  impressionou vários críticos  desde o 

começo do século XX. Para H. Gungel, (1900) o texto é composto por duas propostas mal 

soldadas entre si: uma fala de cidade e a outra de uma Torre. Zumthor(1998, p. descreve 

a visão de outros exegetas sobre o assunto e alguns deles acreditavam que o texto de  

Gênesis pode ter sido fruto da fundição de três camadas narrativas de autores e épocas 

diferentes, uma narrativa na base oral, anterior ao texto bíblico, que poderia ter atribuído,  

por meio de um intérprete(possivelmente o autor do Gênesis) para dar caráter histórico a 

um fato que não passava de uma fabula etiológica. Para Zumthor, o texto bíblico ficou 

“inacabado”, o autor concorda que o mito de babel é um dos responsáveis pela explicação 

da diversidade de línguas que existem no planeta. De acordo com Zumthor,

Derivam daqui – sem sombra de duvidas, e qualquer que haja sido a sua estrutura 
expositiva inicial – as narrativas que constituíram a fonte primeva do punhado de 
frases  consagradas  pelo  Gêneses  a  Babel:  um  fragmento  de  epopéia 
gigantomaquina e umas lendas que se presumiu terem alastrado no Médio Oriente 
para explicar a diversidade das línguas que ai se falavam(ZUMTHOR, 1998, p 41-
42).

O texto é antigo, mas é flexível e segue inacabado sem, no entanto se interromper. 

Por ser um mito, babel evoca para legitimar a sua própria existência, interpõe-se entre 

nós em meio à consciência e a razão. O autor diz que ainda não é fácil  identificar no  

Gênesis parte de uma ou outra narrativa e que o resultado da análise, da desconstrução,  

pode ser apenas aproximado.

Vidal  apresenta em  Mais ao Sul esta diversidade linguística e a dispersão dos 

povos a partir  do processo migratório voluntário  de seus personagens,  cada narrativa 

apresenta o motivo diferente para o seu migrar. A protagonista e narradora de viagem (iii)  

conta que, “[...] partindo mais uma vez. Procuro me lembrar da primeira vez que voltamos 

à Argentina e me dou conta de que não guardei recordação desse retorno” (VIDAL, 2008,  
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p. 39). Lembranças e esquecimento são temas que caminham juntos nas narrativas de 

Paloma Vidal. Sendo assim, recordaremos de mais um fragmento da narrativa viagem(iii), 

em que a narradora  fala sobre o seu esquecimento e sobre o relembrar dos pássaros que 

sempre os levam de volta ao seu território,

Não me lembro daquele instante. A memória, uma engrenagem falha, engole os 
dias, as palavras, as imagens. Mas desse mesmo oco, de sua profundamente, 
emergem cenas de uma outra viagem. 
Leio que a migração dos pássaros continua sendo um mistério. Algumas teorias 
sustentam que as impressões que carregam de seu local de nascimento resultam 
numa persistente  urgência  de  voltar  para  lá  na  primavera.    Uma das  coisas 
enigmáticas  e  admiráveis  sobre  essas  longas  viagens  é  que  alguns  deles  se 
separam  dos  pais  e  sem  qualquer  guia  podem se  orientar  na  direção  certa, 
sobrevoando vastas extensões de água.  São os inúmeros perigos enfrentados 
nessas jornadas e os que conseguem chegar a seu destino trazem as cicatrizes 
dessas adversidades. [...]. Partindo mais uma vez. (VIDAL, 2008, p. 39) 

Toda travessia carrega seus perigos, seus sofrimentos e todos que passam por 

uma migração, não importando os motivos que o levaram a abandonar o seu país,  é 

sobrevivente, porque precisam vencer seus medos e também necessitam muitas vezes 

adaptar-se a língua do novo lugar e essa adaptação da linguagem implica muitas vezes a 

uma desterritorialização. “[...] sem desconfiar que meus eventuais deslizes gramaticais e o 

acento um pouco deslocado – portenho, mas desatualizado – [...]” (VIDAL, 2008, p.46). 

Nesse  trecho  a  personagem já  esta  tão  acostumada  com o  seu  novo  território,  que 

consegue se passar por uma brasileira para o seu novo conhecido. Ele não percebe que o 

idioma que ela adotou como se fosse realmente seu, não era a sua verdadeira língua 

materna.

Na narrativa Viagem(i) a família do avô da protagonista migra para Buenos Aires 

porque eles queriam fugir da primeira guerra mundial. Eles enfrentam a precariedade de 

uma travessia no oceano Atlântico em busca de uma sobrevivência mais digna. Sendo 

assim, o problema linguístico não é o foco dessa narrativa, já que, a família conhecia o 

idioma do país que os acolheu, mas isso não ocorre em “Tempo de Partir”,  mesmo a 

personagem principal tendo se deslocado voluntariamente de Montevidéu para o Brasil.

[...] Lembra-se dos netos quando eram pequenos, seus três netos, filhos de seu 
único filho. Para estar com eles decidiu deixar sua casa, em Montivedéu, e vir para 
o Brasil;  para vê-los crescer, acompanhar suas transformações, conhecer seus 
desejos, para ensinar-lhes a falar espanhol. Pero ninguno aprendió, diz, dirigindo-
se à maquina. Niguno de los três quis aprender esta lengua, que agora ya no me 
pertenece. (VIDAL, 2008, p.115).

Em “Tempo  de  Partir”,  Vidal  remete  à  problematização  do  contínuo  "estar  em 

trânsito". Narrando a história de uma avó que mora no Brasil há mais de vinte anos e que 

continua deslocada, sem amigos, ou seja, a sua única companhia e refúgio é a máquina 
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de lavar, pois é com a máquina que a avó conversa “Qué será de este niño?, pergunta à  

máquina”.(VIDAL, 2008, p, 117). 

No  decorrer  dessa  narrativa  percebe-se  através  da  fala  de  Marisa,  nora  da 

protagonista dessa história, que ela não concorda com a presença da sogra em sua casa, 

ela culpa a avó por tudo de errado ou de ruim que acontece com a sua família. A nora diz 

ao marido “Você sabe! A culpa é da sua mãe! A sua mãe é um ET nesta casa”. (VIDAL, 

2008, p, 119). Segundo a nora, a avó é o desajuste familiar, porque mesmo ela morando  

no Brasil há mais de vinte anos, ela não se deu ao trabalho de aprender a nossa língua e 

acha que nós temos que aceitar como se isso fosse normal. Para Marisa, essa língua 

imaginaria que a avó balbuciava não produzia sentido algum.

A avó não tinha forças para lutar, conhecendo a personalidade difícil de Marisa e  

não queria magoar o Edgardo, seu filho, e nem coloca-lo em uma situação ruim com a 

esposa. Sendo assim, a avó não reage às provocações, mas sofre com as palavras da 

nora e fica pensando se ela realmente é o fator causador do desequilíbrio daquela família.

O conflito linguístico entre as personagens fica claramente exposto na narrativa, 

quando Marisa diz “A gente tem que fingir que isso é normal? Que ela realmente produz 

algum sentido na sua língua imaginária?” (VIDAL, 2008 p,119). A avó não aprendeu a falar  

português, mas com o decorrer dos anos vivendo no Brasil,  ela começou a mistura o 

espanhol com o português, formando assim, o “portunhal” uma mistura linguística dos 

dois  idiomas,  percebe-se isso neste fragmento  “ellos ni  se falam, pero sus ropas se 

entrelazan en la máquina de lavar. [...] Ninguno de los três quis aprender esta lengua, que  

agora ya no me pertece” (VIDAL, 2008, p.115). O dialogo entre eles é confuso e talvez 

complicado  já  que  a  protagonista  articula  sua  comunicação  por  meio  de  um  idioma 

híbrido. 

Na  obra  A Babel  do  Inconsciente  (2005)  os  autores  Amati-Mehler,  Argentieri  e 

Jorge  Canestri  apresentam uma visão  histórica  da  linguagem em geral,  ao  longo  do 

tempo, passando pelo mito de Babel, pelos filósofos desde a Grécia, até a psicanálise 

com Freud.

A língua usada pelos estudiosos da psicanálise podia ocasionar um estranhamento, 

porque exibi  a  relação entre  língua e exílio  assinalando tanto os  efeitos de fratura e 

sofrimento, quanto de riqueza e amadurecimento.

Em 1912, Freud encontrava-se imerso na dramática tarefa de esboçar  Totem e 
tabu,  e o trabalho o absorve a tal ponto que, ao tentar comunicar a Jones seu 
pensamento com a devida precisão, até mesmo seu inglês, geralmente tão fluente, 
abandona-o.  [...]  “Agora falemos de ciência”,  escreve para  Jones no verão de 
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2012, passando depois para uma miscelânea das duas línguas. (AMATI-MEHLER, 
2005, p.55).

Segundo  os  autores,  abordam  no  conjunto  da  coexistência  as  várias  línguas 

existentes  e  como  elas  influenciam  umas  as  outras.  A  atuação  dessas  línguas  no 

subconsciente dos falantes continuaria a existir e na narrativa ‘Tempo de Partir’ de Vidal, 

essa língua fica no inconsciente da avó, língua que existia apenas em seu imaginário, 

porque ninguém a compreendia e nem queria compreender. E assim a avó fecha os olhos 

e imagina como seria a vida daquela família se ela não tivesse mudado para o Brasil.  

Será que eles seriam felizes? 

Considerações finais

Pode-se considerar a escrita de Paloma Vidal uma construção literária produzida a 

partir  do olhar de quem sofreu os efeitos que circundam o deslocamento migratório e 

neste  sentido,  estabelecida  de  uma  sensibilidade  subjetiva  capaz  de  estabelecer  um 

vinculo mais verossímil com essas realidades.

Compreende-se que as narrativas “Viagens” e “Tempo de Partir” da autora podem 

ser consideradas como referência para a apreciação dos elementos que incorporam as 

identidades dos herdeiros do processo de imigração, indivíduos de fronteiras culturais, 

marcados por decorrências dessas mudanças.

Em suma, entender a importância das analises sobre as literaturas migrantes é 

considerar a inegável necessidade de compreender o fenômeno dos deslocados. 
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ANA CAROLINA MACENA FRANCINI

USP

A "MÁQUINA-ANTROPOLÓGICA" EM AÇÃO: O ANIQUILAMENTO DO NÃO HUMANO 

NO CONTO “PUEBLERINA”, DE JUAN JOSÉ ARREOLA

Em seu livro Homo sacer (2002), o filósofo Giorgio Agamben analisa o fracasso da 

civilização, pondo em xeque o que se convencionou como ‘estado de direito’, ao afirmar 

que na modernidade a lei não se opõe à violência, mas se instaura nela e se sustenta por 

meio dela. O homo sacer, figura contraditória no direito romano arcaico, é o ser vivente 

que caracteriza esse estado contraditório, o qual por ser sacro estava excluído das leis da 

esfera mundana, mas que, por isso mesmo, poderia ser morto por qualquer um, sem 

configurar  um homicídio:  o  que o autor  denomina de mera ‘vida nua’,  não politizada, 

desprovida da condição humana, abandonada pelo direito,  incluída na sociedade pela 

exclusão. 

Para o filósofo italiano, o que era exceção no direito romano parece se tornar regra 

na  sociedade  atual,  na  qual  (mesmo  com  a  declaração  dos  direitos  humanos)  a 

destruidora "máquina-antropológica", reconfigurando a concepção de humano como lhe 

convém, exclui e recaptura os seres viventes, transformando-os em vida nua, vida não 

humana,  em estado de natureza anterior  ao surgimento da pólis.  Tendo essas ideias 

como base,  no conto "Pueblerina",  do livro  Confabulario  (1952),  do escritor  mexicano 

Juan  José  Arreola,  o  foco  será  não  somente  analisar  a  dimensão  da  vida  nua  do 

protagonista o qual estão nos limites do humano, mas o impreciso e problemático limiar 

entre cultura e natureza ou entre civilização e barbárie.

 A Vida Matável: o Homo sacer, em “Pueblerina”
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Ao estilo da “Metamorfose", de Kafka, porém numa narrativa em que paira o ar de 

deboche, "Pueblerina" relata o  devir-animal5 sofrido pelo advogado dom Fulgencio, que 

acorda com um par de chifres.

Contrastando com a impressão de riso contido do narrador e de todos que habitam 

o pequeno povoado onde se passa a narrativa, dom Fulgencio é descrito ironicamente 

como um homem sistemático que, com inegáveis e brilhantes chifres, procura seguir sua 

rotina normalmente: 

Como  tener  cuernos  no  es  razón  suficiente  para  que  un  hombre  metódico 
interrumpa el  curso de sus acciones,  don Fulgencio  emprendió  la  tarea de su 
ornato personal, con minucioso esmero, de pies a cabeza. Después de lustrarse 
los  zapatos,  don  Fulgencio  cepilló  ligeramente  sus  cuernos,  ya  de  por  sí 
resplandecientes. (ARREOLA, 1975, p.45)

A esposa do advogado tampouco parece esboçar qualquer expressão de surpresa 

ou de escárnio, no entanto tudo se altera ao sair à rua:

Y don Fulgencio  salió  a  la  calle  respingando,  dispuesto a arremeter  contra  su 
nueva vida. Las gentes lo saludaban como de costumbre, pero al cederle la acera 
un jovenzuelo, don Fulgencio adivinó un esquince lleno de torería.  (ARREOLA, 
1975, p.46)

A partir daí, o devir-animal do personagem faz vacilar de maneira cada vez mais 

contundente as concepções binárias de animalidade/humanidade, já que paulatinamente 

dom Fulgencio vai adquirindo características de um touro feroz em uma tourada. Seus 

chifres perturbam a ordem da pequena cidade que também começa um processo de 

devir, um devir-arena, repleta não mais de simples habitantes, mas de (devires-) toureiros, 

com seus capotes e lanças

A despeito do aviltamento sofrido por seus chifres, é curioso notar que a profissão 

de don Fulgencio,  quebrando as  expectativas,  acaba por  ganhar  mais  destaque:  "los 

clientes  acudían  a  él  entusiasmados  porque  su  agresividad  se  hacía  cada  vez  más 

patente en el ataque y la defensa" (ARREOLA, 1975, p.46).  Este jogo de palavras que 

causa uma ambiguidade de sentido – neste caso relacionando as investidas do touro na 

5O conceito de “devir-animal” empregado para caracterizar os personagens dos contos deste artigo 
está de acordo com a teoria de Gilles Deleuze e Félix Gattari, em Mil Platôs (2008). Segundo os filósofos 
franceses, o devir é sobretudo um desejo, "uma irresistível desterritorialização", que possibilita a aliança 
entre dois grupos heterogêneos e forma um ser outro que não pode ser denominado ou classificado: “Devir  
é  um rizoma,  não  é  uma  árvore  classificatória  nem genealógica.  Devir  não  é  certamente  imitar,  nem 
identificar-se; nem regredir-progredir; nem corresponder; instaurar relações correspondentes; nem produzir, 
produzir uma filiação, produzir por filiação. Devir é um verbo tendo toda sua consistência; ele não se reduz,  
ele não nos conduz a "parecer", nem "ser", nem "equivaler", "nem produzir"” (2008:19). O devir-animal é, 
portanto, um "entre lugar", uma noção de movimento, de "vir a ser", que abala as visões dicotômicas sobre  
o humano e o animal. É neste processo de ir-se a uma natureza desconhecida que os protagonistas dos  
relatos em questão parecem estar.
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arena  e  o  ofício  de  advogado  –  será  permanente  no  texto,  o  que  corrobora  na 

instabilidade entre os limites da humanidade e animalidade. 

Contudo, mais que isso, a profissão de dom Fulgencio, sendo aquele que defende, 

em  conformidade  com  as  leis  num  estado  de  direito,  parece  emblemática  em  sua 

contradição, a qual vai se manifestando de forma cada vez mais vigorosa e perturbadora 

na narrativa. Isso porque o rebaixamento sofrido pelo devir-touro do advogado, doravante 

abandonado pela lei restrita aos 'humanos', vai se intensificando numa violência gratuita, 

ainda que sarcasticamente dissimulada:

A decir la verdad nadie le echaba los cuernos en cara, nadie se los veía siquiera.  
Pero  todos  aprovechaban  la  menor  distracción  para  ponerle  un  buen  par  de 
banderillas;  cuando menos, los más tímidos se conformaban con hacerle unos 
burlescos y floridos galleos (ARREOLA, 1975, p.46)

No trecho explicitado, salta à vista a estranheza da violência ao touro (de certa 

maneira, aceitável e comum em nossa cultura, no território da arena) deslocada ao âmbito 

da cidade contra um humano em seu devir.  Entretanto, ao tornar-se um devir-touro e 

movimentar-se nas fronteiras do humano, o protagonista parece mover-se também no 

território incerto da polis cujos limites também parecem oscilantes com os outros espaços 

– o da arena ou do puro estado de natureza onde não há lei. 

 Seria possível inferir que o protagonista de "Pueblerina" está num mesmo espaço 

de exclusão e captura em que se encontra a “Mujer amaestrada”, outro conto de Arreola 

do livro  Confabulario. No entanto um exame mais detido assinala uma diferença crucial 

para se analisar o protagonista em questão. À diferença de dom Fulgencio, a mulher 

adestrada  se  encontra  num território  ordenadamente  delimitado,  inclusive  de  maneira 

simbólica pelo giz, o que a separa da sociedade, num espaço que bestializa, 'adestra', 

mas inclui – tais quais os insanos da idade média, segundo o livro  História da Loucura 

(2009),  de  Michel  Foucault.  Já  dom  Fulgencio  está  num  território  indeterminado  de 

exclusão e captura, onde os limites são inconstantes; ao contrário da mulher adestrada, o 

protagonista  pode  andar  livremente  pelo  território  do  povoado,  pois  é  a  sua  simples 

presença de devir-touro que origina o espaço de exclusão que o acompanha onde estiver 

e  parece  legitimar  a  opressão  agressiva  contra  si.  Tal  complexidade  da  condição  do 

protagonista converge, de certa maneira, com a ideia de "campo" no estado de exceção 

nas sociedades no pós-guerra teorizado por Agamben, distinguindo-o do mero espaço de 

reclusão/exclusão teorizado por Foucault6:

6Sobre o estudo de Foucault  com relação à distinção entre espaço de reclusão e o campo no 
estado de exceção, comenta Agamben: "(...) Por isto não é possível inscrever a análise do campo na trilha  
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(...) Decisivo é, sobretudo, o fato de que, lado a lado com o processo pelo qual a 
exceção se torna em todos os lugares a regra, o espaço de vida nua, situado 
originalmente à margem do ordenamento, vem progressivamente a coincidir com o 
espaço político, e exclusão e inclusão, externo e interno, bíos e zoé, direito e fato 
entram em uma zona de irredutível indistinção. O estado de exceção no qual a 
vida  nua  era,  ao  mesmo  tempo,  excluída  e  capturada  pelo  ordenamento, 
constituída, na verdade, em seu apartamento, o fundamento oculto sobre o qual 
repousava o inteiro sistema político; quando as suas fronteiras se esfumaçam e se 
indeterminam,  a  vida  nua  que  o  habitava  libera-se  na  cidade  e  torna-se 
simultaneamente o sujeito e o objeto do ordenamento político e seus conflitos (...) 
(AGAMBEM, 2007, p.17)  

 O protagonista de "Pueblerina" põe em foco, portanto, uma condição peculiar de 

exclusão (ou de exceção) que faz correspondências com a ideia de "bando soberano" 

caracterizada  por  Agambem  como  uma  circunstância  específica  de  abandono  dos 

governos modernos cujo 'bando' está excluído da sociedade que o baniu, mas assujeitado 

a  ela:  é  a  mera  vida  nua  (zoé)  capturada  na  cidade,  sem  o  direito  de  participar 

politicamente  desta.   Por  isso  é  pertinente  salientar  que  don  Fulgencio,  ainda  que 

pertença  a  um  lugar  indeterminado  de  exclusão,  ele  está  capturado  num  espaço 

impreciso da cidade onde, da mesma forma, não há saída – recuperando a teoria de 

Deleuze e Guattari  sobre o malogro do devir-animal como tentativa de libertação, nas 

narrativas de Kafka. 

Nesse território incerto entre natureza e cultura no qual se configura o povoado do 

conto de Arreola, a profissão do personagem confirma que de fato há leis, entretanto, que 

não vigoram, existem como 'pura potência', sem aplicabilidade, o que seria um paradigma 

das sociedades do pós-guerra:

Qual é, de fato, a estrutura do bando soberano, senão aquela de uma lei e de uma 
tradição  que  se  mantém  unicamente  como  "ponto  zero"  do  seu  conteúdo, 
incluindo-os  em pura  relação  de  abandono.  Todas  as  sociedades  e  todas  as 
culturas  (não  importa  se  democráticas  ou  totalitárias,  conservadoras  ou 
progressistas) entraram hoje em uma crise de legitimidade, em que a lei (...) vigora 
como puro "nada da Revelação". Mas esta é justamente a estrutura original da 
relação  soberana,  e  o  niilismo  em  que  vivemos  não  é  nada  mais,  nesta 
perspectiva, do que o emergir à luz desta relação como tal. (AGAMBEN, 2002, 
p.59)

 Este trecho de Homo Sacer  ressalta a ideia de niilismo também pensada em Lo 

Abierto como a particularidade central  das sociedades modernas, ao concluir algumas 

teses sobre o funcionamento aniquilador da "máquina-antropológica":

aberta pelos trabalhos de Foucault, da História da loucura a Vigiar e punir. O campo, como espaço absoluto 
de exceção, é topologicamente distinto de um simples espaço de reclusão. É este o espaço de exceção, no 
qual o nexo entre localização e ordenamento é definidamente rompido (...) (AGAMBEN, 2002, p.27)". 
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El conflicto político decisivo que gobierna todo otro conflicto es, en nuestra cultura,  
conflicto entre la animalidad y la humanidad del hombre. La política occidental es, 
pues, co-originariamente biopolítica.
Si  la  máquina-antropológica  era  el  motor  del  devenir  histórico  del  hombre, 
entonces el fin de la filosofía y el cumplimiento de los destinos epocales del ser 
significan que la máquina gira en el vacío. (AGAMBEN, 2007, p.146)  

A situação  de  exclusão  vivenciada  por  don  Fulgencio  pode,  de  alguma  forma, 

interpelar sobre o fato de as leis esvaziarem-se de sentido a partir do momento em que a 

“máquina-antropológica” forja classificações acerca da humanidade/animalidade, fazendo 

com  que  as  próprias  leis  –  assim  como  as  concepções  sobre  o  humano  –  fiquem 

suspensas  no  vazio:  com  forma,  mas  sem  conteúdo.  Isto  porque  a  "máquina-

antropológica" institui 

en  su  centro  una  zona  de  indiferencia  en  la  que  debe  producirse  –como  un 
missing link siempre faltante porque ya virtualmente presente –la articulación entre 
lo humano y lo animal, el hombre y el no-hombre, el hablante y el viviente. Como 
todo espacio de excepción, esta zona está en verdad perfectamente vacía, y lo 
verdaderamente humano que debe producirse es tan sólo el lugar de una decisión 
incesantemente actualizada, en la que las cesuras y sus rearticulaciones están 
siempre de nuevo descolocadas y desplazadas. (AGAMBEN, 2007, p.76)

Por conseguinte, quando as leis e o conceito de humanidade são apenas forma 

sem referência na realidade, surge esta condição de ser vivente em que se encontra o 

devir-animal de dom Fulgencio, a vida nua, desamparada de direitos e, por isso, exposta  

à violência, uma situação comum, para Agamben, no “estado de direito” das sociedades 

pós-guerra:

Aquilo  que  define  a  condição  de  homo sacer,  então,  não  é  tanto  a  pretensa 
ambivalência originária da sacralidade que lhe é inerente, quanto, sobretudo, o 
caráter particular da dupla exclusão em que se encontra preso e da violência à 
qual se encontra exposto. Esta violência – a morte insancionável que qualquer um 
pode cometer em relação a ele – não é classificável nem como sacrifício e nem 
como homicídio, nem como execução de uma condenação e nem como sacrilégio. 
(AGAMBEN, 2007, p.90)

 É pertinente destacar que dom Fulgencio ao iniciar um processo de devir-touro 

alude não somente à figura do homo sacer, mas também à condição animal, 'espécie' de 

ser  vivente  juridicamente  matável,  sem se  constituir  um crime  penalizável  em nossa 

sociedade. Daí vem a lume o funcionamento da biopolítica, ao se notar que os direitos, o  

poder  do  Estado  e  a  ordem  social  se  baseiam  precisamente  na  hierarquização  das 

concepções  forjadas  e  falhas  sobre  o  humano  e  o  animal;  em outras  palavras,  é  a 

“máquina-antropológica” em ação usada como um dispositivo do poder soberano para 

controlar  os  corpos,  como  salienta  Gabriel  Giorgi,  em  "Vida  imprópria.  Histórias  de 

matadouros": 
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A morte animal emerge, assim, como um mecanismo essencial,  constitutivo de 
definir, de certo modo, o humano como hierarquia normativa e como superioridade 
ontológica:  para  produzir  a  exceção  humana,  para  produzir  o  humano  como 
exceção com relação às outras criaturas viventes, um animal, ou o animal, tem de 
morrer. (GIORGI, 2011, p.211)

Gabriel Giorgi acrescenta ainda que tal morte animal nesse mecanismo da cultura 

deve  ser  sempre  "uma  morte  irreconhecível,  insignificante,  sem  autopercepção,  sem 

autoconsciência" (GIORGI, 2011, p.211). Esta morte insignificante, por sua vez, é a que 

está presente no âmbito das touradas, num espetáculo que remete inclusive à refeição 

totêmica descrita por Freud. A narrativa de Arreola acaba por discutir a falha proposital da 

“máquina-antropológica” a serviço da biopolítica, que com seu “missing link” instaura uma 

zona de indeterminação e expande os limites da vida matável para além da arena, onde 

se encontra a vida nua de dom Fulgencio. A pequena cidade, em seu devir, entra nessa 

zona de indeterminação:

Pero la vida tranquila del pueblo tomó a su alrededor un ritmo agobiante de fiesta 
brava,  llena  de  broncas  y  herraderos.  Y  don  Fulgencio  embestía  a  diestro  y 
siniestro, contra todos, por quítame esas pajas. (ARREOLA, 1975, p.46)

Este  trecho  ressalta  a  violência  nesse  processo  de  devir  que  ocorre  tanto  no 

povoado quanto  no  personagem central.  No  caso  do devir-touro,  tal  violência  parece 

emergir  como  uma  pulsão  de  destruição  não  reprimida  pela  instância  psíquica  do 

'superego' presente, segundo Freud, exclusivamente no homem da cultura; pulsão esta 

que pode ser  considerada  também uma forma de proteção  do  devir-touro  contra  um 

povoado cada vez mais ameaçador. Por outra parte, converter-se numa vida matável, um 

homo sacer, suscita outra forma de violência, meticulosa e cruel, proveniente dos que 

representariam a cultura – os habitantes e a própria cidade em devir –, borrando os limites 

entre civilização/barbárie. 

De forma semelhante, Agamben aponta que a supressão dessa ambivalência é o 

cerne no qual se fundamenta a soberania nas sociedades modernas: "a soberania se 

apresenta, então, como o englobamento do estado de natureza na sociedade, ou,  se 

quisermos, como um limiar de indiferença entre natureza e cultura, entre violência e lei, e  

esta  própria  indistinção  constitui  a  específica  violência  soberana"  (AGAMBEN,  2007, 

p.42). O filósofo italiano salienta que a soberania é o oposto simétrico do homo sacer e 

este  só  existe  na  presença  daquele.  A  soberania  igualmente  está  numa  posição 

contraditória de exceção, pois impõe seu sistema de leis pela violência, podendo utilizar-

se desta sem ser punida, isto é, a soberania se legaliza pelo direito suspendendo-o. É 

nesse espaço impreciso de povoado que a violência soberana, legitimada pela cultura,  
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parece manifestar-se contra o devir-touro de dom Fulgencio, de maneira cada vez mais 

profusa, sem nenhum tipo de punição:

Mareado de verónicas, faroles y revoleras, abrumado con desplantes, muletazos y 
pases de castigo, don Fulgencio llegó a la hora de la verdad lleno de resabios y  
peligrosos derrotes, convertido en una bestia feroz. Ya no lo invitaban a ninguna 
fiesta ni ceremonia pública, y su mujer se quejaba amargamente del aislamiento 
en que le hacía vivir el mal carácter de su marido. (ARREOLA, 1975, p.47)

Este excerto põe em foco o complexo funcionamento da violência soberana que 

adentra meticulosamente no ordenamento social, já que pode ser praticada por qualquer 

um, como explica Agamben:

Se (...) existe uma linha que assinala o ponto em que a decisão sobre a vida 
torna-se decisão sobre a morte, e a biopolítica pode deste modo converter-se 
em tanatopolítica, tal linha não mais se apresenta hoje como um confim fixo a 
dividir  duas  zonas  claramente  distintas;  ela  é,  ao  contrário,  uma  linha  em 
movimento que se desloca para zonas sempre mais amplas da vida social, nas 
quais o soberano entra em simbiose cada vez mais íntima não só com o jurista, 
mas também com o médico,  com o cientista,  com perito,  com o sacerdote. 
(AGAMBEN, 2007, p.128)

Esta lista poderia seguir até os habitantes do povoado de “Pueblerina”, que fazem 

expandir os domínios da violência soberana contra a vida nua. Dessa forma, o ato de 

cravar uma bandarilha no dorso de um humano em seu devir-touro, como parte de um 

espetáculo  da  corrida  de  touros,  torna-se  corriqueiro  e  impunível,  nesse  espaço 

indeterminado do devir-arena da cidade, o que revela outra faceta da violência soberana: 

seu  fundamento  na  tradição.  Nota-se  que  a  violência  contra  o  devir-touro  parece 

amenizada por ser “travestida” de cultura, adornada pelo movimento preciso do toureiro – 

“verónicas, faroles y revoleras” –, recuperando a teoria de Freud em Totem e Tabu de que 

a cultura não seria o inverso da barbárie, ao contrário, se estabeleceria nela, tornando 

suas fronteiras imprecisas. 

Tal imprecisão que perturba as noções de civilização/barbárie e faz sobressair a 

falha  no  dispositivo  da  “máquina-antropológica”,  manifesta-se  inclusive  no  próprio 

discurso do narrador que, contaminado pelas vozes do povoado, parece deslocar ainda 

mais os limites da violência soberana, convertendo don Fulgencio num "mal carácter" ou 

numa “bestia feroz”,  que investia contra todos "por quítame esas pajas",  ou seja,  por  

motivo sem importância, enquanto não há nenhuma forma de crítica ao comportamento 

cruel  e  violento do povoado,  que se,  por um lado,  o  exclui  dos eventos sociais mais 

civilizados, por outro, o inclui nos costumes mais agressivos: 
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A fuerza  de  pinchazos,  varas  y  garapullos,  don  Fulgencio  disfrutaba  sangrías 
cotidianas y pomposas hemorragias dominicales. Pero todos los derrames se le 
iban hacia dentro, hasta el corazón hinchado de rencor. (ARREOLA, 1975, p.47)

A despeito do sarcasmo na voz contaminada do narrador, em expressões como 

“disfrutaba”  e  “pomposas”,  esta  é  uma  atípica  passagem  em  que  predomina  o  tom 

comovente, preludiando o fim trágico do protagonista, que somente se incluía na pequena 

cidade  como  vida  nua,  de  puro  abandono.  A destruidora  “máquina-antropológica”  ao 

classificar os viventes, tornou a vida de dom Fulgencio sem valor, ou seja, matável.  E 

neste ponto em que – como pertinentemente salientou Agamben – a biopolítica converte-

se em tanatopolítica, regulando a morte. 

Eis  a  configuração  acabada  da  sociedade  no  pós-guerra,  onde  “o  que  era 

pressuposto como externo (estado de natureza) ressurge agora no interior (como estado 

de  exceção)”  (AGAMBEM,  2007,  p.43),  numa  zona  indiscernível  entre  civilização  e 

barbárie.  Aí  está  o  poder  de  aniquilamento  da  "máquina-antropológica"  a  serviço  da 

biopolítica, dom Fulgencio é a exceção no ordenamento forjado da ‘cidade’ em seu devir-

arena – espaço confuso entre cultura e natureza – e por isso mesmo tem que morrer:

Y un día que cruzaba la Plaza de Armas, trotando a la querencia, don Fulgencio se 
detuvo y levantó la cabeza azorado, al toque de clarín. El sonido se acercaba, 
entrando en sus orejas como una tromba ensordecedora. Con los ojos nublados, 
vio abrirse a su alrededor un coso gigantesco; algo así como un Valle de Josafat 
lleno de prójimos con luces. La congestión se hundió luego en su espina dorsal, 
como una estocada hasta la cruz.  Y don Fulgencio rodó patas arriba sin puntilla. 
(ARREOLA, 1975, p.47) 

Precisamente como a apontava Gabriel Giorgi, a morte de don Fulgencio foi como 

a morte de um animal, uma morte insignificante – inclusive para a sua mulher –, sem 

consciência,  sem  culpa  ou  culpados,  inscrita  no  puro  abandono  da  mera  vida  nua, 

entretanto necessária. A contradição continua em seu enterro cuja cerimônia nada tem de 

solene, para o triunfo da aniquiladora “máquina-antropológica":

Todo  el  pueblo  acompañó  a  don  Fulgencio  en  el  arrastre,  conmovido  por  el 
recuerdo  de  su  bravura.  Y a  pesar  del  apogeo  luctuoso  de  las  ofrendas,  las 
exequias y las tocas de la viuda, el entierro tuvo un no sé qué de jocunda y risueña 
mascarada. (AGAMBEN, 1975, p.48)
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LITERATURA ESPANHOLA E SUAS VERDADES CENSURADAS

“Infinitas posibilidades que tiene la literatura, de abrir mundos, ensanchar fronteras  
y de aportar elementos básicos para la construcción del sentido de la vida.  Pero 
sobre todo para sanar heridas mortales.”  
Michéle Petit

Através do caminho pelo qual nos conduzem as narrativas literárias, a experiência 

de outros tempos e outras terras nos chega por expressões múltiplas, mais ou menos 

diretas e provocadoras, com suas verdades e mentiras. A literatura estende assim a vida 

humana e surgem espaços, ações e falas fora do controle do poder absoluto. 

Em  repetidos  contextos  históricos,  o  que  uns  denominam  de  'manutenção  da 

ordem',  outros  veem como  manifestação  de  legítima  violência.  O  que  para  um líder, 

governante ou organização é legítimo fazer em nome da ‘ordem’, para os indivíduos que 

são obrigados a cumprir, muitas vezes é visto e sentido como ato de abuso da força e do 

poder e vivenciado como forte censura. E assim, num solo duro, porém fértil, germina a 

narrativa e ao mesmo tempo, um estrito sistema de censura consegue se instalar para 

que a literatura fantasie dentro de padrões rígidos, de modo que o contar não contradiga a 

história oficial, mas que artisticamente, faça denúncia e promova reflexão.

Com este olhar provocador a presente comunicação se configura com o objetivo de 

contribuir para uma reflexão sobre a narrativa literária como instrumento de denúncia de 

uma realidade duramente censurada: a Espanha do franquismo. 

Observamos à  luz  do que  afirmam teóricos  da área,  como Ronaldo Lima Lins 

(1990), que nasce a violência nas sociedades onde o consenso sobre as normas e as 

regras é frágil  ou inexistente,  em sociedades onde não existe  acordo sobre regras e 

princípios,  onde se  apaga a  ideia  de  corpo  social,  de  direitos  e  de  liberdade.  Onde, 

infelizmente, calar o outro eliminando a sua voz é o meio mais fácil de manutenção do 

poder. 

No contexto de Pós Guerra, enquanto a Espanha suportava as cólicas da fome e 

muitos estômagos se habituavam a digerir o que conseguissem para comer, o regime 

governamental de Francisco Franco pregava a moral e uma atitude passiva frente às 

muitas perdas e dores da guerra civil.  A população era obrigada a economizar e esta 
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economia se fazia não só para o dinheiro e os bens materiais,  mas também para as 

palavras e relacionamentos sociais. A população era fortemente ‘aconselhada’ a calar.  

Assim, todos os anos de pós-guerra civil espanhola foram duramente marcados por 

intensa  repressão  e  censura,  nos  diferentes  núcleos  sociais,  sendo  praticada  grande 

vigilância ao campo das letras. Jornais, livros, discos, peças de teatro e espetáculos em 

geral  foram  ‘monitorados’  e  duramente  controlados,  acarretando  o  exílio  de  muitos 

intelectuais da época (escritores, pensadores, compositores e professores).

Cito  Beatriz  Helena  Robledo,  escritora  e  investigadora  na  área  de  Literatura: 

“Podemos salir adelante y demostrarle a la gente que sí podemos y sabemos luchar por  

lo  que  queremos.”  (2011,  p.  11).  É  com exatamente  este  espírito  que  produz Miguel 

Delibes, autor que privilegiamos em nosso estudo. Ele não ficcionaliza para simplesmente 

mostrar  a  vida de uma Espanha censurada,  mas sim para transformá-la...  para “salir  

adelante”. Enquanto conta, a voz narradora, a que está no texto, “se faz ouvir” de modo a 

refletir a asfixia gerada pelo momento de opressão espanhol. E na narrativa de Delibes, 

mais do que ler, parece-nos que vemos e ouvimos as diferentes personagens: ‘figuras’  

sempre marcantes, em sua simplicidade, em suas limitações e contradições, às vezes até 

em sua mesquinhez.  No campo ou na cidade o homem ameaçado vai se materializando 

através do narrar deste comprometido autor espanhol e vamos, nós leitores, entrando em 

contato e escutando, aos poucos, aquele mundo silenciado.  

Na principal obra de nosso corpus, Los santos inocentes (1981), através de seus 

personagens, hábitos e costumes, e também de suas reações diante das situações do dia 

a dia, Delibes faz uma crítica ao difícil momento imposto à Espanha, pelo governo de 

Francisco Franco. Os camponeses, inocentes, que dão nome ao título, são seres que a 

primeira vista parecem ser apenas personagens sem cor nem voz, mas é através de suas 

‘inocentes’ falas e ações que muito é dito e mostrado. 

A artística denúncia da atitude prepotente e egoísta da aristocracia rural espanhola 

é somente o pano de fundo sobre o qual ‘nascem’ e ‘se movimentam’ várias personagens 

inesquecíveis,  construídas com rigor  e  grande sabedoria  narrativa.  O que faz  Miguel 

Delibes não é contemplar os seres desde sua perspectiva, mas sim meter-se dentro deles 

para descobrir os recursos que os movem. A preocupação social não é fazer um mundo 

maniqueísta, mas aproximar-se dos problemas do homem para compreendê-los e contá-

los. 

Vamos,  então,  conhecer  e  sim...  en-trar  neste  mundo  silenciado  por  Franco  e 

denunciado por Delibes?!
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A história de Los santos inocentes se ambienta em um sítio na Espanha da década 

de  60.  A  propriedade  acolhe  ocasionalmente  uma  família  de  terratenientes,  cuja 

esporádica  presença  altera  a  vida  diária  dos  campesinos,  que  devem,  com  grande 

disciplina e submissão, atender às necessidades e caprichos de seus senhores. Contudo 

o conceito de obediência inerente à função de empregados dos ‘senhores’, confunde-se 

com o de servidão, o que nos dá a ideia da desigualdade e da perversão das relações  

entre uns e outros. 

Temos, então, em  Los santos inocentes,  dois grupos ou núcleos distintos como 

componentes da narrativa: os senhores, mantenedores da ‘condição social’ de donos das 

terras,  e  os empregados,  seres obrigados a atender  e obedecer.  Nessa já  conhecida 

separação social metaforiza-se a identidade nacional, a própria Espanha dividida, com 

conservadores e liberais, ricos e pobres, vencedores e vencidos, aquele que fala e aquele 

que cala, grupos diferentes que apesar de viverem e conviverem em um mesmo território, 

não se veem e consequentemente não interagem. 

Na intensão de denunciar o que, no momento se deveria simplesmente aceitar, a 

‘peça’ fundamental desta narrativa é a personagem ou personagens que ali habitam. Ao 

‘tomarem vida’ as personagens: Azarías, la Niña Chica, Paco el bajo, la Régula, Pedro, el  

Périto adquirem  o  valor  metafórico  dos  ‘desposeídos’ de  toda  Espanha  e  alcançam 

representar  os  ‘inocentes’ de  forma  universal.  Para  cada  um  dos  grupos  podemos 

reconhecer  algumas  características  em  comum  que  imprimem  um  selo  as  suas 

personagens: a própria identificação nominal, a forma característica de se expressar, de 

agir, e as perspectivas e expectativas (ou ausência delas). 

Delibes ‘dá voz’ a essa gente humilde, desgraçada e pobre, que muitas vezes se 

encontra em conflito com a sociedade, seres que vivem marginalizados e que tratam de 

buscar  uma  direção  na  vida,  que  denunciam,  mesmo  que  simbolicamente,  todas  as 

censuras a que estão socialmente submetidos. Em nosso trabalho também ‘daremos voz’  

aos silenciados!

Como  primeiro  exemplo,  reproduzo  um  trecho  da  conversa  durante  a 

aprendizagem da leitura no momento em que os camponeses discutem sobre a utilidade 

da letra “h” com o professor Lucas (2004, p.37):

“¿qué se quiere decir con eso de que es muda?, te pones a ver y tampoco las 
otras hablan si nosotros no las prestamos la voz,
y el señorito Lucas, el alto de las entradas, 
que no suena, vaya, que es como si no estuviera, no pinta nada,
y Facundo, el Porquero, sin alterar su postura abacial,
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ésta sí que es buena, y ¿para qué se pone entonces?,
y el señorito Lucas,
cuestión de estética,
reconoció,
únicamente para adornar las palabras,”

Neste  trecho  observamos  a  metáfora  denunciadora  da  delicada  situação 

espanhola, que como a letra h também não tem som e “que es como si no estuviera, no  

pinta nada,”. O momento era de forte censura e não se podia, de forma alguma, expor as 

opiniões,  principalmente  se  fossem  contrárias  a  dos  “terratenientes”.  Através  da 

simbologia da letra h, sem som, a denúncia do silêncio imposto se faz.

Neste contexto a nenhum dos “santos inocentes” é permitida a possibilidade do 

diálogo, não há oportunidade para que falem, para que exteriorizem o que sentem ou 

querem.  A  ‘incomunicação’  é  característica  marcante  do  universo  dos  empregados: 

reação,  quando  existe,  somente  de  consentimento;  como  respostas  às  ordens  dos 

senhores,  apenas  são  pronunciadas  frases  curtas  e  repetidas;  e  no  gestual  somente 

acompanhamos poucos movimentos acovardados. 

Em alguns momentos da narrativa, quem assume a voz de mando é  Pedro, el  

Périto,  que,  como  encarregado  da  organização  geral,  dá  as  ordens  aos  outros 

empregados, também fazendo uso da autoridade que lhe é conferida.  Pedro que nesse 

momento é detentor de uma posição superior, se veste do poder de mandar e mostra-se 

duro, exigente e faz uso das mesmas atitudes cruéis que o señorito tem para com ele.

Denunciadoras  e  recorrentes  falas  resumem  a  humilhante  situação  do  restrito 

universo de expressão dos camponeses:

y la Régula,
ae,  a  mandar,  don  Pedro,  para  eso  estamos,  (DELIBES,  2004,  
p. 44)

y la Régula sumisamente, 
¿alguna cosa más, don Pedro? (DELIBES, 2004, p. 45)

lo que usted mande, don Pedro, para eso estamos, [...] (DELIBES, 2004, p. 46)

A ausência de atitude e a submissão das personagens humildes a tudo que lhes é 

exigido são fatos que se transformam em imagens para reforçar a denúncia feita por 

Miguel  Delibes.  Régula,  aqui  simbolizando  a  obediência  dos  subalternos,  somente 

responde às ordens de  Pedro e  sempre com uma frase curta,  onde figura o  tom de 

‘consentimento’ absoluto e de servidão.
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Os empregados, além de não terem o direito de expressão, ‘não podem ver nem 

ouvir’ o que se passa ao redor e devem calar-se sobre o que presenciam. Nos exemplos  

seguintes, a personagem Nieves, a jovem filha de Paco e Régula, que trabalha na casa 

dos  señoritos,  presencia  várias  situações  que  comenta  com seu  pai  Paco,  mas  este 

rápida e seriamente ensina-lhe o comportamento necessário para os empregados: ouvir, 

ver e calar sempre.

y, Paco, el Bajo, se echaba ambas manos a la cabeza, como para sujetarla, como 
si se le fuera a volar, guiñaba los ojos y decía templando la voz,
    niña, a ti estos pleitos de la Casa de arriba, ni te van ni te vienen, tú allí, oír, ver 
y callar, (DELIBES, 2004, p. 55)

    tú calla la boca niña,
[…]
    de esto ni una palabra, ¿oyes?, en estos asuntos de los señoritos, tú, oír, ver y 
callar, [...] (DELIBES, 2004, p. 154)

Nas  situações  relativas  ao  universo  dos  senhores,  que  muitas  vezes  os 

empregados assistem e participam, não é permitido para os ‘inferiores’, comentar nada, 

tendo que calar-se como se ali não estivessem.

É por meio dessa cuidadosa construção que o narrador vai erigindo os diversos 

habitantes que compõem o universo da ficção e vai  desvelando cada perfil,  com sua 

forma  característica  de  se  expressar  e  de  agir.  Miguel  Delibes  deixa  falar  suas 

personagens  com os  meios  que  lhes  são  próprios,  segundo  o  ambiente  em que  se 

inserem e se desenvolvem. Durante a leitura, ao nos adentrarmos às situações, vamos, 

nós mesmos,  visualizando e compondo cada núcleo e,  dentro dele,  reconhecendo as 

características pertencentes a cada personagem. 

Paco,  el  bajo  como  já  está  indicado  no  adjetivo  que  lhe  identifica  é  homem 

submisso que aceita o seu destino e olha sempre de baixo para o seu senhor, acatando 

tudo que lhe é ordenado. Chega ao ponto de se nivelar a “altura das botas” de Iván.

y se señalaba la frente, se hincaba con fuerza
un dedo en la frente, y Paco, el Bajo, los ojos en las puntas
de sus botas, 
(DELIBES, 2004, p. 67)

E toda essa postura, ou ausência de postura de Paco, era mantida pela hierarquia, 

pela força da ‘lei social’, imposta pelo poder financeiro da época.

y hasta que apareció el señorito y Paco, el Bajo, 
entonces, se puso en pie, como era de ley, 
    (DELIBES, 2004, p. 66)
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Em um outro fragmento forte e bastante significativo, por tudo o que encerra da 

cruel indiferença dos senhores para com seus empregados, o  señorito Iván,  explica a 

seus convidados ‘importantes’ (ministro, embaixador, bispo) o ‘valor’ de seus empregados.

y, entonces, el señorito Iván se consideraba en el deber de explicar,
    las ideas de esa gente, se obstinan en que se les trate como a personas y eso  
no puede ser, [...] 
(DELIBES, 2004, p. 52)

Atitude bastante ‘natural’ para aqueles que têm o poder é não permitir sequer a  

possibilidade de que subalternos possam ser  vistos e tratados como seres humanos. 

Como no exemplo anterior, em toda a narrativa de Los santos inocentes, os empregados 

do señorito Iván são comumente vistos e tratados como objetos, pelos donos da terra e 

seus familiares e amigos. A exploração humana nos é mostrada em alto grau e no núcleo 

dos oprimidos e humilhados, entramos em contato com a verdade censurada. 

Das histórias podemos tirar ensinamentos que nos libertam e, ao mesmo tempo, 

nos habilitam a  lutar  pela  liberdade daqueles  que ainda são subjugados por  sultões, 

governantes do mal e ditadores. É compreensível, então, que os regimes que aspiram 

controlar totalmente a vida de sua população desconfiem das obras de ficção e que as 

submetam  à  censura.  Na  Espanha,  o  governo  do  General  Francisco  Franco 

‘compreendeu’ este ‘perigo’. 

Sendo a realidade um sistema de múltiplas referências, a Literatura se insere nela, 

pode problematizá-la,  discuti-la,  ou simplificar a visão que dela se pode ter.  Pelo seu 

caráter  de  liberdade  de  discurso  de  ação  verbal  ficcional,  independente  de  qualquer 

objetivo,  a  Literatura  pode  contribuir  para  desestabilizar  certezas  de  sistemas  que 

concorrem para a desumanização do homem, permitindo a possibilidade de formação de 

um espaço de resistência e mudança. Miguel Delibes buscou e fez uso deste espaço, “[...]  

para eso se escriben los libros, para dar cuenta de una situación, para dejar en herencia  

una manera, una forma de sentir y de expresarse que, si no fuera así, se perdería para  

siempre.” (DELIBES in Alonso de los Ríos, 1971, p. 33) 

É, e será sempre através da Literatura, da preciosa arte da palavra, que o homem 

poderá dispor de instrumentos e de ‘poderes’ sutis para destilar esse delicado elixir da 

vida: a verdade escondida no coração das histórias humanas!
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ARY PIMENTEL

UFRJ

A BARBÁRIE  PELA VOZ  DO  NARRADOR  INFANTIL  EM  FERAS  DE 

LUGAR NENHUM E FIESTA EN LA MADRIGUERA

Palavras-chave: crueldade; narrador infantil; barbárie; infância perdida; figurações 

da violência

Cena 1:
“Hoy hubo un cadáver enigmático en la tele: le cortaron la cabeza y ni siquiera se 
trataba de un rey. Tampoco parece que fuera obra de los franceses, que gustan 
tanto  de  cortar  las  cabezas.  Los  franceses  ponen  las  cabezas  en  una  cesta 
después de cortarlas. Lo miré en una película. En la guillotina colocan una cesta 
justo debajo de la cabeza del rey. Luego los franceses dejan caer la navaja y la 
cabeza del rey cae en la cesta. (…) Los mexicanos no usamos cestas para las 
cabezas cortadas.  Nosotros  entregamos las  cabezas cortadas  en  una caja  de 
brandy añejo. Parece que eso es algo muy importante, porque el señor de las 
noticias repetía una y otra vez que la cabeza la habían enviado dentro de una caja  
de brandy añejo. La cabeza era de un cadáver de la policía, un jefe de todos los  
policías o algo así. Nadie sabe donde se quedaron las otras partes del cadáver. En 
la tele pasaron una foto de la cabeza y la verdad es que tenía un peinado muy feo. 
Llevaba el pelo largo y unas mechas pintadas de güero, patético.” (JUAN PABLO 
VILLALOBOS, Fiesta en la madriguera, p. 42-43.)

O autor  deste  fragmento  nasceu  em 1973,  em Guadalajara,  México.  Vivia  em 

Barcelona,  onde  a  leitura  matinal  da  imprensa  mexicana  foi  um  dos  elementos  que 

motivaram a escrita de seu primeiro romance no qual parece tratar apenas de contar a  

curiosa história de como o garoto Tochtli, filho de um poderoso narcotraficante, consegue 

realizar seu maior desejo: ganhar de presente um novo animal para seu zoológico. Como 

pano de fundo, um país marcado pela violência, o México dos cartéis e da guerra às 

drogas: assassinatos, massacres, decapitações e muito sangre.

Juan  Pablo  Villalobos  havia  deixado  o  México  durante  o  governo  de  Felipe 

Calderón (2006-2012), que priorizou o combate ao crime organizado, dando início à pior 

situação de violência vivida pelo país em sua história recente. O México se transformou 

em um campo de batalha entre organizações criminosas, grupos para-militares e forças 

institucionais.

A distância  permitiu  a  Villalobos  abordar  o  tema  obliquamente,  destacando-se 

como uma exceção em meio a uma literatura que não costuma olhar para a realidade do 

presente.  Contudo,  mais  que  a  distância,  de  algum modo mitigada  pelo  discurso  da 

imprensa, o que garante uma maneira diferenciada de observar o mundo social, além de 
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um tom narrativo muito ágil  e envolvente,  é a perspectiva empregada. O olhar infantil 

apresenta-se como um elemento determinante para o desenrolar da narrativa. Fiesta en 

la  madriguera (2010)  traduzirá  uma  visão  lateral  do  mundo  do  narcotráfico  marcada 

especialmente pela voz narrativa de uma criança. Pode-se dizer, porém, que o livro não 

relata a realidade do mundo dos cartéis da droga e sim o mundo de uma criança no qual 

algumas das práticas desse universo do crime se refletem.

O  elemento  que  conduz  toda  a  trama  é  o  desejo  do  personagem  de  ter  um 

hipopótamo anão da Libéria,  uma das dez espécies mais ameaçadas de extinção no 

planeta. Não seria impreciso afirmar que essa é a incrível história que ele pretende nos 

contar: como uma criança conseguiu um casal de hipopótamos anões da Libéria. O tema 

do narcotráfico em nenhum momento da obra assume o primeiro plano da narrativa. E 

isso deriva do grande desconhecimento do narrador em relação a tal realidade. Muito do 

que Tochtli narra lhe parece novo ou desconhecido, chegando até ele de modo indireto, 

pela versão dos poucos adultos com quem convive ou através da televisão, do cinema e 

dos livros. A televisão é sua principal fonte de informação sobre o mundo, mostrando-se 

fundamental para a formação do olhar desse pequeno lord de um cartel  mexicano.  É 

através dos noticiários a que ele assiste que temos acesso aos acontecimentos nacionais 

em  torno  do  tema  da  violência.  Os  filmes  e  livros  lhe  trazem  também  aspectos  da 

realidade  do  mundo  atual,  embora  menos  estes  que  aqueles.  Em  sua  recepção  e 

valoração do texto literário, Tochtli deixa transparecer um questionamento que remete à 

própria fatura do livro de estréia de Juan Pablo Villalobos: “En los libros no aparecen las 

cosas del presente, sólo las del pasado y las del futuro.  Ése es un gran defecto de los 

libros.  Alguien  debería  inventar  un  libro  que  te  dijera  lo  que  está  pasando  en  ese 

momento, mientras lees.” (VILLALOBOS, 2013, p. 44).

É a partir desse lugar isolado do mundo, mas ao qual chega toda uma gama de 

representações do real, que Tochtli narra de uma forma inocente e brutal o presente sem 

se restringir ao que observa à sua volta.  O narrador infantil  expõe sua ineptitude para 

narrar,  assumindo  honestamente  as  limitações  de  seu  discurso.  Às  vezes,  suas 

observações são engraçadas por causa da falta de domínio sobre o objeto de seu olhar. A 

criança é um dos tipos de sujeitos responsáveis pela enunciação que Regina Dalcastagnè 

(2012, p. 75) chama de “narrador suspeito” por conta de terem “a consciência embaçada”. 

No caso, relato de Tochtli aparece absolutamente vinculado ao olhar dominante nos meios 

de comunicação, incorporando as suas imagens e corroborando a sua visão.
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Villalobos  consolida  a  ideia  do  narrador  incompetente  que  nunca  acaba  de 

compreender de todo o que está contando. Isso se traduz, por exemplo, no uso reiterado 

das cinco palavras que Tochtli tirou do dicionário ao qual recorre diariamente. Apesar de 

seu gosto pelas palavras difíceis, o menino não tem total domínio sobre o vocabulário 

assimilado e com frequência usa as suas palavras preferidas (nefasto, sórdido, pulcro, 

patético e fulminante) em contextos impróprios. Percebe-se que, tal como ocorre com o 

uso arbitrário do vocabulário complexo, ele não tem maturidade suficiente para processar 

as informações que lhe chegam do âmbito externo. Pobre em vivências, seu cotidiano é 

rico em informações e contatos com representações simbólicas, como a literatura e o 

cinema,  mas  o  menino  não  dá  conta  dos  fatos  apresentados  nessas  formas  de 

imaginação pública (LUDMER, 2012).

A  história  se  apóia  naquilo  que  Tochtli  filtra  do  entrono  e  dos  meios  de 

comunicação,  sem  que  o  menino  entenda  completamente  o  que  realmente  está 

acontecendo nesses dois universos. As experiências vividas por Tochtli em um cotidiano 

tão particular quanto o das altas esferas de um cartel das drogas não o habilitam para 

narrá-lo.  Embora  no  texto  se  dê  um  grande  destaque  para  assuntos  relacionados  à 

violência,  sobre  a  qual  supreendentemente  recaem  as  preferências  do  menino,  nem 

mesmo nesse âmbito o narrador demonstra grande domínio.

Diante  de  um  narrador  que  compartilha  com  o  leitor  alguns  dados  e  muitas 

incertezas,  nunca conhecemos a  realidade  de modo mais  amplo  porque tampouco o 

narrador a domina. Sua percepção inocente quase sempre o coloca no lugar do narrador 

que sabe menos que o leitor. Um exemplo do “não saber” que se traduz em “não saber  

narrar”  é  o  momento  em  que  Yolcaut  recebe  uma  de  suas  amantes  e  Tochtli  não 

consegue explicar os sumiços de seu pai e da moça.

Villalobos opta por contar a história a partir de um lugar instável, deslizante entre 

duas posições que não apresentam qualquer solidez. Tochtli não está fixamente situado 

nem na realidade da “ilha urbana” constituída pelas relações do cartel, que têm como 

epicentro o palácio onde vive, nem na realidade externa, que compreende a outra metade 

das tramas desse relato.

Essa perspectiva deslocada permite que se produza o estranhamento onde antes 

havia se instalado a naturalização. Desconhecendo coisas básicas, em seu isolamento, 

Tochtli narra como se tudo aquilo que ele não domina também fosse uma novidade para o 

leitor. Tenta, por exemplo, explicar aspectos da realidade que o destinatário domina, e 
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nesse  ato  a  realidade  apresentada  desta  forma  produz  um  efeito  de  assombro  e 

estranhamento sobre elementos que tinham-se tornado familiares.

Mais do que as  representações da violência trata-se do modo com uma criança 

processa estas  manifestações violentas que assolam o presente.  Patricio Pron  já frisou 

em seu blog literário: “Al igual que en el magnífico Cándido de Voltaire, el asunto de este 

libro no es tanto qué le sucede al protagonista sino cómo este percibe el mundo que lo 

rodea y cómo su mirada sobre ese mundo se convierte en una denuncia.” (2010).

*

Cena 2:
“Não sou um menino mau. Não sou um menino mau. Sou um soldado e o soldado 
que mata não é mau. Digo isso a mim mesmo porque os soldados têm que matar,  
matar, matar. Então se mato, só estou fazendo o que é certo. Fico cantando uma 
música para mim mesmo porque ouço muitas vozes na minha cabeça dizendo que 
sou um menino mau.” (UZODINMA IWEALA, Feras de lugar nenhum, p. 37.)

Processo semelhante ao de Villalobos foi vivido por Uzodinma Iweala, que nasceu 

em Washington em 1982, filho de pais nigerianos, e, um dia, ao voltar para casa de suas 

práticas esportivas e folhear um exemplar da revista Newsweek que estava sobre a mesa 

viu uma foto que o impactou profundamente: um garoto magro e de rosto expressivo que 

olhava fixamente para a câmera. A legenda da foto informava que era um antigo menino 

soldado em um campo de reabilitação. Isso o levaria a escrever seu primeiro romance.

Assim como Villalobos, Iweala decide narrar os mesmos fatos apresentados pelos 

grandes periódicos, mas irá dedicar-se àquilo que a imprensa evita em suas matérias 

diárias ou semanais: o lado humano, as histórias, as subjetividades... O resultado é um 

relato cruel narrado de dentro da violência, uma história implacável que nos é trazida com 

uma crueza inaudita pela voz uma criança.

À diferença de  Fiesta..., onde temos, segundo Patricio Pron, “una novela cómica 

sobre  el  pozo  de  violencia  y  terror  en  el  que  parece  haber  caído  irremediablemente 

México” (2010), aqui o fio do argumento é conduzido pelo horror e pelos atos terríveis que 

marcam a trajetória de um menino soldado que perdeu sua infância nas guerras étnicas 

de algum país a africano.

O resultado em ambos os casos, acabando por despontar como o elemento que 

permite aproximar as duas obras, é o que se poderia chamar de uma narrativa cruel que 

leva o leitor a mergulhar no mundo das atrocidades da guerra e do narcotráfico a partir de 
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uma perspectiva infantil. Se a estes contextos de violência acrescentamos a mutilação do 

corpo  humano,  o  desmembramento  e  a  decapitação,  não  será  difícil  calcular  o 

estranhamento do leitor diante do fato de que essas duas histórias sejam narradas por 

crianças.

Em Feras de lugar nenhum (2005), uma obra povoada de imagens traumáticas, é 

notável a violência evidenciada a cada capítulo. Mas o que confere essa dimensão de 

crueldade à obra, no sentido de exposição do crudus (cru, indigesto, aquilo que por ser 

cru  dificulta  ou  impossibilita  a  digestão)  e  que  remete  ao  mesmo  tempo  à  carne 

escorchada e ensanguentada (DIAS, 2004) é mesmo a opção pela voz narrativa. É duro, 

por vezes, ler a história contada pelo pequeno Agu. Há um nível de crueldade particular 

na  obra,  associada  à  própria  narração do  menino-soldado,  que em vários  momentos 

expõe muito mais do que o leitor gostaria de ver. Isso ocorre especialmente quando o 

narrador fala de seus atos, como no alucinante relato do assassinato, esquartejamento e 

decapitação de uma mulher e sua filha realizados por duas crianças (Agu e Strika, seu 

único amigo) que parecem em estado de transe (IWEALA, 2006, p. 71-72). A cena surge 

momentos depois que, mergulhado em seus conflitos, o menino soldado diz: “Não quero 

lutar  hoje  porque  não  gosto  das  armas  atirando,  das  facas  cortando  e  das  pessoas 

correndo. Não gosto de ouvir as pessoas gritando e de ver sangue. Não gosto de nada 

disso.” (IWEALA, 2006, p. 61). Logo em seguida, protagonizará a sequência que coloca 

diante  do  leitor  imagens  brutais  de  transgressão  e  excesso.  Mas  é  justamente  essa 

narração cruel que fala de morte e de outros temas e atos impróprios ao mundo infantil  

que de algum modo permite caracterizar o comportamento das crianças colocadas em 

uma  situação  limite.  A barbárie,  nesse  caso,  não  é  ação  da  figura  excepcional,  do 

monstro, mas do homem comum, da criança a quem se negou a ingenuidade e a infância, 

sujeitos submetidos a um radical processo de alienação.

Tremendo, truculento, infernal, o texto procura dar ao leitor algo mais do que aquilo 

que  a  imprensa  expõe  ao  “voyeurismo  voraz”  (FERREIRA,  2000)  dos 

leitores/expectadores.  Traz  uma  emoção  diferente  da  mera  excitação  criada  pela 

representação da violência que se exibe como uma espécie de bárbaro Big Brother dos 

diários  populares.  O  fato  de  escrever  sobre  esta  realidade  de  violência  e  infância 

interrompida, em Festa no covil e Feras de lugar nenhum, mais do que uma resposta à 

necessidade  de  registrar  e  exibir  a  violência  para  expectadores  e  leitores  que  a 

demandam,  é,  na  sua  essência,  um  ato  de  violência  contra  o  leitor.  Desestrutura  o 
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imaginário ao gerar escândalo, um escândalo calculado, com a opção pelo olhar infantil 

como meio contundente para enfrentar a barbárie.

Em cenas como a mencionada acima, o narrador descreve com naturalidade a 

explosão  do  horror.  Através  da  voz  de  uma  criança  exposta  à  violência  de  modo 

continuado,  a  morte,  a  brutalidade  e  a  barbárie  passam  a  ser  algo  corriqueiro,  

denunciando-se através da própria enunciação e do tratamento dado ao tema o modo 

como uma criança pode se tornar insensível ao horror.

Villalobos  e  Iweala  rompem  com  os  parâmetros  dominantes  da  narrativa  da 

imprensa ao decidirem reler e reescrever a violência do ponto de vista de uma criança. 

Embora, como já assinalou Patricio Pron (2010), não seja incomum a opção pela voz 

narrativa da criança na literatura atual, Villalobos e Iweala exibem um tipo de narrador  

infantil nada convencional: meninos que vivem como normal a imersão em uma rotina de 

violência e de crimes, e que, através de seus relatos, colocam o leitor cara a cara com 

esta realidade horrenda.7

*

Cena 3:
“A foto da primeira página de ontem do GLOBO, de um cadáver dentre de um 
carrinho de supermercado, vai além do registro – mais um – da violência, marca 
registrada do tráfico. Ela capta, nos semblantes de pessoas que passam ao lado, 
algo tão dramático quanto a própria cena: a ausência de emoção e surpresa de 
uma  população  que  vai  se  acostumando  a  um circo  de  horrores.”  (O  Globo, 
22/10/2009, p. 13)

A cena pública está saturada de violência.  Sua presença avassaladora percorre 

noticiários,  telas  de cinema,  programas de televisão  e  letras  de  músicas.  Através do 

jornalismo  impresso  também  se  observa  a  oferta  de  crescentes  doses  de  imagens 

violentas,  como a  referida  no  texto  acima.  Entre  os  efeitos  dessa  “espetacularização 

midiática” (GOMES, 2006) destacam-se a anestesia e a demanda por novas amostras da 

violência,  gerando uma ampliação dos limites de suportabilidade dessa exposição. Se 

antes a política editorial  do jornal citado não permitia a publicação desse tipo de foto, 

7Outras narrativas hispano-americanas já haviam apresentado ambientes complexos a partir  da 
visão de uma criança. Dois exemplos citados pelo próprio Juan Pablo Villalobos são: Cartucho (1931), da 
também mexicana Nellie Campobello, e Un mundo para Julius (1970), do peruano Alfredo Bryce Echenique, 
que trazem, respectivamente, os testemunhos de uma menina sobre a Revolução Mexicana e um olhar 
crítico e cheio de humor sobre o mundo da oligarquia de Lima.
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agora ela ocupa a primeira página. A onda de imagens violentas é crescente e não atinge 

apenas as páginas impressas, mas também as telas de televisão e as redes sociais.

“Neste tempo em que vivemos, os monstros começam a exibir-se na televisão. A 

televisão  vai  transformar-se  no  nosso  pequeno  mostruário.”  já  frisava  José  Eduardo 

Agualusa  (2012,  p.  17).  A  imagem  televisiva  ou  fotojornalística  que  constitui  esse 

“mostruário”, ou  monstruário, da humanidade tem quase sempre um impacto emocional 

muito mais forte do que as palavras, como podemos ver pelo próprio exemplo de Iweala,  

em quem a foto da Newsweek produz um efeito imediato consideravelmente maior do que 

o texto da matéria. A sua significação, contudo, é menos permanente que a das palavras 

literárias, que superam também a duração do efeito das reportagens e artigos de jornais.

Em contraponto com o método de figuração jornalística da realidade no qual impera 

o uso da generalização e dos arquivos da lei (ecos dos informes dos grupos humanitários 

ou do discurso do escrivão, do detetive ou do delegado de polícia no texto daqueles que 

cobrem  os  fatos  a  partir  da  mediação  discursiva  desses  profissionais  da  segurança 

pública), os escritores fazem um registro mais subjetivo, pessoal e humanizador, tornando 

o fato menos efêmero através de um processo que transforma a informação da imprensa 

em narração.

A difusão  da  denúncia  feita  pela  Save  the  Children  de  que  mais  de  500.000 

meninos  e  meninas  menores  de  18  anos  são  recrutados  à  força  e  combatem como 

soldados em  conflitos  de  países  africanos,  asiáticos  e  sul-americanos  não  tem  um 

impacto prolongado. O alerta da organização não governamental de defesa dos direitos 

da criança, assim como a foto de capa da Newsweek e o artigo correspondente, perdem 

atualidade na edição seguinte do periódico. O inevitável envelhecimento e perecibilidade 

da notícia tão logo os enunciados se transformam em informação já eram sinalizados por 

Walter  Benjamin  ao  destacar  a  diferença  entre  a  informação  (imprensa  diária)  e  a 

narração  (crônica  narrativa  ou  romance).  O  escritor  espanhol  José  Ovejero  também 

argumenta  nessa  mesma  linha.  Segundo  ele,  “La  información  tiene  relevancia  en  el 

momento en el que es nueva, vive solo de ese momento; la narración conserva su fuerza 

acumulada en su interior, y aun puede desarrollarse tras mucho tiempo.” (2012, p. 109). 

Diante disso, tanto  Iweala como Villalobos decidem tratar através da narrativa de ficção 

fatos que,  por mais impactantes que fossem, seriam eliminados de modo imediato no 

jornalismo diário. 

Em diálogo e tensão com os relatos  da imprensa –  nos quais  se  observa um 

esvaziamento da emoção a partir  do excesso de dados e da carência de histórias – 
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Villalobos  e  Iweala  escolheram  a  ficção  para  contar  o  horror.  Coerentes  com  essa 

escolha, investem em narrativas de grande intensidade emocional que darão ao leitor algo 

para além da informação, mas que também passa por ela. Poderíamos, portanto, inserir 

Fiesta… e  Feras… num conjunto de libros que, segundo Reinaldo Laddaga, “ensayan 

responder a la cuestión de qué literatura debiera hoy escribirse ensayando la imposible 

articulación de espacios de narración y el espacio de información” (2007, p. 21).

Em um mundo em que, cada vez mais, os textos literários vêm cumprindo o papel 

de recuperar o lado cruel da realidade, Fiesta... e Feras... nos colocam frente a frente com 

o contemporâneo,  resgatando uma atmosfera que só a narrativa ficcional  e a crônica 

literária souberam exprimir. Quando a imprensa fracassa em narrar o indizível, entra em 

cena a ficcionalização literária. Surge, então, uma literatura que se dedica à construção 

de narrativas como “gênero do presente” com e contra o que se lê todos os dias nos 

jornais  e  na tensão com aquilo  que se publicou nos últimos anos.  Segundo Josefina 

Ludmer, essa é uma produção que permite um roteiro de leituras das “temporalidades do 

presente” (2010).

*

Esta pesquisa propõe uma análise da trajetória do narrador-criança em fragmentos 

específicos dos romances  Festa no covil,  de Juan Pablo Villalobos, e  Feras de lugar 

nenhum, de Uzodinma Iweala. Ambos apresentam os conflitos vivenciados pela infância 

em contato com cenários de violência extrema (o mundo dos cartéis do narcotráfico no 

México  e  a  atmosfera  de  horrores  das  milícias  africanas  às  quais  se  incorporam os 

meninos-soldados). O núcleo dos dois romances consiste talvez numa das problemáticas 

mais centrais da narrativa do presente: como narrar o real depois de perder a inocência?  

É esta pergunta que apresenta como um desafio a possibilidade de seguir escrevendo 

depois de conviver com manifestações desmesuradas da violência. Parece que há algo 

que não se pode dizer depois de cruzar certo limite. 

O importante, nesses dois casos, não é tanto o que diz,  mas como se diz,  ou 

melhor, a partir de que lugar se diz: o lugar da infância perdida, mas ainda assim o lugar  

da resistência à barbárie. Trata-se, acreditamos, antes de tudo, de duas maneiras de ver  

o mundo através da crueldade, a qual, por sua vez se converte em fenômeno estético ao 

assumir a forma de uma representação com altos níveis de crueldade para com o leitor.
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Ao impactar tão profundamente a sensibilidade do leitor, essas obras convidam a 

lançar outro olhar sobre os crimes e as atrocidades cometidas no mundo do narcotráfico e 

nos conflitos bélicos que envolver em suas fileiras crianças soldado.

O olhar infantil, convertido em instrumento do estranhamento e da crueldade, irá 

nos trazer uma concepção de infância deslocada que pode ser um lugar importante para 

apreciar a reestruturação da vida pública em espaços marcados por manifestações de 

enorme violência.

Segundo Sergio González Rodríguez (2011, p. 15), a guerra do tráfico de drogas 

chegou ao seu clímax na sociedade mexicana quando começaram a aparecer cabeças 

cortadas e corpos esquartejados. Em 2006, a guerra entre os diferentes cartéis se tornou 

pública  e  as  decapitações  começaram  a  generalizar-se  no  México.  Em  seu  livro  El 

hombre  sin  cabeza,  González  Rodríguez  define  as  decapitações  como  o  “signo 

mayúsculo del ascenso de la violencia del crimen organizado” (2011, p. 59).  No ano de 

2006, houve quase três mil mortos na guerra do tráfico de drogas, entre os quais quarenta 

decapitados. Nos anos seguintes esses números foram num crescendo de violência. Nos 

primeiros  quinze  dias  de  2008  já  se  registravam  mais  de  cem  assassinatos  e  dois 

decapitados. Ao final do ano, eram mais de cinco mil executados e pelo menos cento e 

setenta  decapitados  no  país.  Mergulhava-se  assim  no  universo  da  crueldade  e  da 

representação banalizada da crueldade:  “Advierto  que los cuerpos decapitados son la 

clave de una declaración que tiende a dejar atrás códigos o entendimientos implícitos de 

respeto mutuo.  Una entrada al territorio de la crueldad ilimitada: las evidencias apuntan 

que algunos de los mutilados lo fueron en vida.” (GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 2011, p. 60. 

Grifo nosso). O crime sob a forma de sua manifestação mais bárbara, a dos homens sem 

cabeça ou das cabeças sem corpos, invade a cena pública através da imprensa e da 

Internet.

Em alguns casos,  como o das obras estudadas aqui,  vemos que se somam à 

representação da crueldade aspectos de uma representação cruel. A ideia da arte como 

crueldade remonta pelo menos aos escritos de Sade e tem, com certeza, um de seus 

momentos  mais  representativos  com  Un  chien  andalou (Um cão  andaluz),  o  filme 

surrealista lançado em 1928 como resultado da parceria entre Luis Buñuel e Salvador 

Dalí. Na primeira cena do filme, Buñuel afia uma navalha e em seguida se aproxima de 

uma jovem, abre as pálpebras de seu olho esquerdo e aparentemente corta-o ao meio.

Em Fiesta... e Feras... temos mais que a colocação em cena de crimes bárbaros ou 

ações  atrozes. Impõe-se aí o ato estético que incomoda e violenta o leitor ao tornar o 
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familiar estranho, ao mostrar como a recepção dos atos sangrentos está banalizada no 

nosso cotidiano numa espécie de pornografia  do crime e da violência.8 Já assinalava 

González Rodríguez que “En la época contemporánea, en la que reina el hiperrealismo 

violento,  se  tiende  a  privilegiar  la  representación  frontal  de  las  decapitaciones  en  un 

registro que incluye el humor negro y la escatología” (2011, p. 114).

Isolado em uma “ilha” onde conheceu apenas treze ou quatorze pessoas em toda a 

sua vida, Tochtli não conhece outra realidade além daquela que envolve a figura de seu 

pai e dos empregados da casa que ele se acostumou a chamar de palácio. Deste limitado  

ponto  de  observação  o  pequeno  Tochtli  conta  o  que  presencia  à  sua  volta,  mas 

especialmente  a  realidade  lhe  chega  de  maneira  indireta,  através  do  discurso  dos 

empregados e dos noticiários da TV, conforme assinalamos acima. Não estranha o fato de 

que para ele certas manifestações da violência já tivessem se tornado habituais e é isso 

que de algum modo choca o  leitor  ao  constatar  o  modo como ele  conta,  sem filtros 

morais, o que presencia:

Si contara a los muertos yo conocería a más de trece o catorce personas. Unos 
diecisiete o más. Veinte fácil. Pero los muertos no cuentan, porque los muertos no 
son personas, los muertos son cadáveres. En realidad hay muchas maneras de 
hacer cadáveres, pero las que más se usan son con los orificios. (VILLALOBOS, 
2013, p. 20)

Enquanto  o  menino  conta os  acontecimentos  de  sua  vida,  vemos  que  esta  é 

invadida pelos fatos violentos que ocorrem à sua volta. Elementos do mundo dos cartéis  

da droga ganham importância na narrativa, acabado por constituir duas histórias, uma na 

superfície  e  outra  um  pouco  mais  profunda,  que  se  mescla  constantemente  com  a 

primeira.

Apesar de ter como objetivo primeiro contar a história de como conseguiu um casal 

de hipopótamos anões da Libéria,  o  narrador transmite a cada momento informações 

diretas ou indiretas sobre a realidade que o cerca e sobre o mundo que chega até ele  

através  das  formas  de  “imaginação  pública”  (LUDMER,  2012).  A imagem da  cabeça 

cortada serve de emblema para ilustrar o imaginário de violência que se consolidou num 

clima de normalidade nesse país que sofre com a violência epidêmica,9 cenas de barbárie 

com as quais os outros os espectadores têm convivido quase diariamente.

8Ver,  para  essa  definição  de  “pornografia”  como  a  representação  dura  e  cruel  de  um cenário 
urbano, o conto “Intestino grosso”, de Ruben Fonseca, publicado no livro Feliz ano novo (1975).

9Segundo Elena Azaola, observou-se uma verdadeira escalada de assassinatos no México entre 
2007 e 2011, o que fez com que a violência adquirisse um caráter  de epidemia (2014, p. 93).  Para a  
Organização Mundial de Saúde (OMS), uma taxa superior a dez homicídios para cada 100 mil habitantes já 
é considerada uma epidemia. No México, nesse período, a taxa se manteve estável em 18 assassinatos a 
cada  100  mil  habitantes.  O combate  ao  narcotráfico  que  o  ex-presidente  Felipe  Calderón  (2006-2012) 
colocou como foco de seu governo, numa política que priorizou o confronto direto, causou mais de 80 mil  
mortes. 
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Mais que à ação dos grupos criminosos,  Fiesta en la madriguera dá destaque à 

violência presente nos próprios meios de comunicação, principal canal através do qual as 

imagens da violência chegam à cena pública. O visível saturado de violência para além do 

suportável,  a exibição da carne, a câmera que foca nos corpos decapitados e leva o 

espectador a desviar os olhos para em seguida retomar a exposição de uma imagem que 

já não comunica, é algo que ganha importância nessa outra história que se narra nos 

interstícios do relato dos hipopótamos.

A repulsa e curiosidade ante o espetáculo da barbárie oferecida em doses diárias 

nos noticiários sensacionalistas se projeta como um dos temas centrais da narrativa do 

pequeno príncipe do narcotráfico. A TV traz cenas de mortes violentas que ocuparão um 

lugar mais importante do que a violência que ocorre em torno do personagem. De modo 

sistemático, o noticiário apresenta as marcas de uma crescente violência que se espalha 

por todo o país: cabeças decepadas e restos humanos aparecem em distintos lugares. 

Essas cenas intensificam o fascínio de Tochtli  pelo mundo da violência e estabelecem 

uma ligação entre a realidade à sua volta e o mundo externo ao palácio,  que dessa 

maneira apresenta-se com uma extensão daquele que ele conhece. A realidade próxima, 

decorrente dos contatos com seu pai e com os empregados do palácio, funciona como 

paradigma para apreender e compreender a realidade do resto do país traduzida pelas 

imagens da televisão.

Tochtli vive confinado na toca (“madriguera”), onde, de resto, estão todos presos. O 

tema do enclausuramento impõe-se como um elemento central da obra.  A literatura do 

presente tende cada vez mais para a miniatura, restringindo seu foco, centrado não mais 

na humanidade ou na nação, nem mesmo na cidade, mas na ilha urbana. Quase toda a 

história transcorre no espaço da “madriguera”, ou seja, no espaço fechado de uma ilha 

com seus próprios valores e códigos.

O  palácio-ilha,  isolado  do  mundo,  remete  a  uma  realidade  de  fantasia, 

estabelecendo um diálogo direto com outros gêneros, como o conto de fadas ou a fábula, 

o que também dialoga com a desmesura do relato e com a forma como nesse espaço 

ecoam  os  discursos  da  “imaginação  pública”.  O  jornalismo  impresso  ou  televisivo 

apresenta-se como a principal dessas formas discursivo-imagéticas na medida em que 

constitui  um efeito  de  realidade  percebido  pelo  leitor/espectador  como  uma  segunda 

realidade. Nessa linha de interpretação, podemos supor que a própria condição insular e  

a  construção  da  realidade  a  partir  das  representações  colocadas  em  circulação  na 

sociedade implicam a presença do leitor no interior da narrativa.
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Em seu texto intitulado “El narco como telón de fondo:  Fiesta en la madriguera”, 

Teresa  García  Díaz  destaca  a  proximidade  entre  a  figura  do  narrador  infantil  e  os 

consumidores dos muitos  discursos produzidos pelos meios massmidiáticos.  Segundo 

ela, “el autor parece querer llamar la atención sobre nuestra propia manera infantil  de 

mirar la violencia, la corrupción y la putrefacción de una sociedad en la que cada uno 

lucha por  construir  a  toda costa  palacios  que terminan siendo siempre madrigueras.” 

(GARCÍA DÍAZ, 2011, on line). É possível depreender a partir daí, a figura de Tochtli como 

a manifestação de um duplo do leitor-espectador no espaço da representação.

As  imagens  reproduzidas  através  daquilo  que  Valenzuela  Arce  chama  de  uma 

“sinédoque  mediática”  (2013,  p.  35)  têm  a  capacidade  de  banalizar  a  violência  e 

neutralizar seu impacto junto aos receptores desse repertório imagético-discursivo. Diante 

dessa anestesia, sobressai-se a força de certos discursos para expressar a violência do 

presente.  Enquanto  as  imagens  trazidas  pela  imprensa  através  dos  grandes 

conglomerados de mídia ajudam a naturaliza a barbárie a eludir a empatia pela a dor dos 

outros,  observa-se de modo cada vez mais freqüente o impacto que pode produzir  a 

narração da realidade violenta, pois para o ato narrativo o importante não é contar os 

mortos, mas contar a história dos mortos. Ao contrário do jornalismo diário, a crônica e o 

romance tentam fazer isso. Às vezes, a música, especialmente a produzida nas periferias,  

também  investe  poderosamente  nesta  ação  de  desnaturalizar  pelo  choque,  pela 

particularização, pelo foco que ilumina cruamente a humanidade dos sujeitos. À exceção 

dessas vertentes narrativas, o  tema é muito abordado por outros gêneros, mas quase 

sempre por discursos trazem mais do mesmo. Os relatos da violência se multiplicam sem 

chegar  a  produzir-se  como  incômodo  ou  violência,  conforme  constata  Óscar  Osorio: 

“Sabés cuántos libros mediocres se han publicado sobre el  tema.  Cuántas novelas y 

crónicas y textos de análisis.  Cuántas telenovelas, documentales y películas.  Cientos, 

desde hace años.” (2008, p. 17).

O que alguns textos (literários e musicais)  fazem a contrapelo é perverter uma 

tradição  discursiva,  podendo-se  usar  com  propriedade,  no  caso  em  questão,  o 

qualificativo “perverso”, que vem de per vertere, cujo significado original remete à noção 

de “pôr-se de lado”, ou seja, aquilo que põe de lado certas crenças e construções da 

humanidade que funcionam como verdadeiras armadilhas.

Longe do efeito do discurso forense que contamina o realismo mais cru, de volta 

nas  imagens  dessa  realidade  que  circulam  em  romances,  filmes  e  jornais,  a  das 

realidades criminais mais cruéis, as matanças do crime organizado representadas a partir  
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da perspectiva deste narrador infantil são importantes para desnaturalizar o olhar. Esse 

deslocamento é crucial para compreender “la fuerza compleja de la barbarie que encubre 

la cultura y la civilización contemporáneas” (GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 2011, p. 104).

Além da violência difundida pela cultura massiva que se reflete na aprendizagem 

de Tochtli, outro aspecto que ganha importância no processo de adscrição identitária é a 

noção de território,  que permite  discutir  a  formação desses valores grupais.  Segundo 

Marcelo Lopes de Souza (2001), o território pode ser definido, como o espaço concreto 

em si, constituído por seus atributos naturais e socialmente construídos. Para o geógrafo 

carioca, “um grupo não pode mais ser compreendido sem o seu território, no sentido de 

que a identidade sócio-cultural das pessoas estaria inegavelmente ligada aos atributos do 

espaço concreto (natureza, patrimônio arquitetônico, «paisagem»)” (SOUZA, 2001, p. 84).

O lócus da narrativa é um espaço singular que se organiza como uma ilha onde 

imperam regras próprias relacionadas às práticas do narcotráfico. Esse microcosmo no 

qual  o  menino convive unicamente  com umas treze ou catorze  pessoas é uma casa 

luxuosa cercada por muros com arame farpado e protegida por alarmes, cerca elétrica e 

muitos homens armados. Isolado nessa casa que, como dissemos anteriormente, para ele 

é um palácio (“Sí, nuestro palacio, Yolcaut y yo somos dueños de un palacio.” 2013, p.  

19), Tochtli vive no mundo doméstico um conjunto de relações que reproduzem a lógica 

do grupo criminoso comandado pelo pai. Não sai de casa, não frequenta a escola nem 

tem contato com outros meninos de sua idade. Nesse mundo onde não há mulheres e 

crianças,  o  sujeito  adultizado  assimila  os  valores  dominantes  no  território:  coragem, 

domínio  das  emoções,  força,  violência  e  importância  da  imagem pessoal  perante  os 

outros.

Exposto a um discurso que convoca adesão, Tochtli,  uma criança que perdeu a 

mãe muito cedo, assimila os valores do pai e aceita que chorar é coisa de mulheres e 

homossexuais. Diz que talvez, por ele ser um órfão, fosse esperado que chorasse muito,  

“pero yo no lloro, porque los que lloran son de los maricas. Cuando yo estoy triste Yolcaut 

me  dice  que  no  llore,  me  dice:  Aguántate,  Tochtli,  aguántate  como  los  machos.”  

(VILLALOBOS, 2013, p. 13).

Nessa microsociedade machista os únicos personagens que se destacam são os 

masculinos. Aí nesse território semelhante a um feudo, órfão de mãe, o menino cresce 

vendo no pai a figura do rei. Os valores que orientarão a sua vida são construídos a partir  

da convivência com um pequeno grupo de adultos, com destaque para o pai e o professor 

particular, Mazatzin, um escritor fracassado. 
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O pai sempre chama a atenção do filho para que este não demonstre fraqueza e 

especialmente não chore, pois segundo ele essa atitude comprometeria a sua condição 

masculina.  Contudo,  toda  a  exposição  à  lógica  desse  microterritório,  que,  como  tal, 

apresenta-se  como  um  elemento  potencialmente  “gerador  de  raízes  e  identidade” 

(SOUZA, 2001, p. 84), não tem o efeito desejado sobre o personagem. E isso se torna 

patente na cena em que os hipopótamos devem ser sacrificados, pois estavam muito 

doentes. Ao deparar-se com a morte dos animais que havia humanizado, num processo 

inverso ao que se observa com as vítimas que via nos noticiários ou em sua própria casa, 

o menino se comove e chora abertamente:

Entonces  resultó  que  no  soy  un  macho  y  me  puse  a  llorar  como  un  marica. 
También  me  oriné  en  los  calzones.  Chillaba  tan  horrible  como  si  fuera  un 
hipopótamo enano de Liberia con ganas de que los que me escuchasen quisiesen 
estar muertos para no tener que escucharme. (VILLALOBOS, 2013, p. 75)

Depois que se acalma, não sabe definir o que sentiu. É dominado por uma enorme 

tristeza, mas, por conta dos valores dominantes em seu meio, ele se vê “patético” nesse 

momento (“Cuando me calmé, sentí una cosa muy rara en el pecho. Era caliente y no 

dolía,  pero  me  hacía  pensar  que  yo  era  la  persona  más  patética  del  mundo.” 

(VILLALOBOS, 2013, p. 75). Um gesto mínimo, como o choro, demonstra que a infância 

se salva. Embora afastado do mundo, o garoto não foi  dominado completamente pelo 

código que suprime as possibilidades da inocência e da sensibilidade.

As únicas cenas externas ao palácio são justamente as dessa frustrada aventura 

africana para conseguir o casal de hipopótamos na companhia de Yolcaut e Mazatzin. 

Trata-se de uma viagem de iniciação do pequeno Tochtli que vai amadurecendo à medida 

que compartilha a experiência com essas duas referências masculinas tão heterogêneas, 

que parecem disputar constantemente a sua alma. Ao vê-lo chorando, Mazatzin tenta 

abraçá-lo, mas Yolcaut ordena que o deixe. A tristeza do menino ao ver os animais sendo 

executados contrasta com a frieza do pai, que o força a assistir a tudo como mais um 

passo em seu processo de formação. Entretanto, a cena acaba por ter um efeito contrário 

e a morte dos hipopótamos configura um ritual de humanização e desmascaramento do 

personagem. 

À medida que se inserem num mundo onde impera a violência mais brutal,  os 

garotos Tochtli e Agu serão cada vez mais dominados por um ethos de masculinidade que 

suprime as possibilidades da inocência e os leva a narrar de um modo mais naturalizado 

o horror da barbárie. Contudo, um gesto mínimo, como o choro ou o enjôo diante de um 

animal morto, pode demonstrar que a infância não se corrompeu completamente.
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No  caso  do  personagem  que  é  obrigado  a  crescer  no  inferno  da  guerra, 

observamos  que  Agu  realiza  seu  próprio  combate  interior,  apoiado  apenas  nas 

lembranças de sua vida em família e das leituras dessa época feliz de sua existência.  

Porém, o processo de recuperação da criança que ele ainda leva dentro de si passa por 

um elemento semelhante ao que desempenha um papel central na narrativa de Villalobos,  

o abalo da indiferença perante a violência motivado pela empatia com a figura de um 

animal morto: “Vejo a perna e a cabeça de um animal e me dá vontade de vomitar mesmo 

já tendo visto muitos animais mortos, e muita gente morta também. Mas esse animal em 

pedaços no caminho está fazendo meu estômago virar de cabeça para baixo.” (IWEALA, 

2006, p. 133). Seu enjôo mostra uma solidariedade para com o animal que não havia 

surgido antes em relação aos seres humanos.

Embora,  no  caso  de  Agu,  o  impacto  imediato  não  seja  tão  grande  quanto  a 

comoção que toma conta de Tochtli,  o  personagem não demoraria  a reencontrar  sua 

dimensão mais humana e a superar a banalização do mal. A cena do choque provocado 

pela visão do cachorro morto introduz a virada final  da narrativa,  quando Agu volta a 

demonstrar a capacidade de se identificar com o destino dos outros homens e mulheres,  

abandonando então o ethos guerreiro e a condição de soldado:

Então o soldado vira o homem morto e tira a camisa dele e enrola a camisa e põe 
embaixo do braço. Pega as pernas do homem morto e tira as botas dele e coloca 
seu chinelo nele. Ele olha para mim e sorri  mostrando seus dentes marrons e 
então sai correndo para se juntar aos outros soldados. Fico olhando ele correndo e 
quero levantar e correr atrás dele porque não quero ficar nesse lugar com esse 
homem morto. Mas minha perna não levanta. Fico pensando e me pergunto, por 
quê, se já matei homens e mulheres e bati neles até o sangue cobrir todo o meu 
corpo,  se  já  vi  meu  amigo  sentado  na  entrada,  tremendo  como se  estivesse 
possuído pelo demônio,  por que quero chorar e vomitar só de ver esse homem 
morto? (IWEALA, 2006, p. 179-180. Grifo nosso.)

É essa mescla de sensações que desperta nele uma visão crítica de seus atos 

recentes e a decisão de abandonar a arma em um canto e fugir para bem longe, onde não 

tenha que voltar a matar. Esse distanciamento tem início com a visão do cachorro morto,  

quando primeira vez em que Agu se dá conta  da violência que tinha se tornado por 

demais familiar para chocar.  Até esse momento, havia mencionado a morte como algo 

banal e não se abalava diante das cenas violentas que presenciava ou protagonizava. O 

primeiro sinal  de impacto é o estômago revirado perante a imagem do animal  morto.  

Parece que essa reação devolve algo de humano ao sujeito que já havia se acostumado a 

tal ponto às peculiaridades desta realidade que a presença dos mortos não despertava 

qualquer sentimento, passando a fazer parte da paisagem: “Em todos os cantos que a 
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gente vai, só vê lixo, animais e pessoas mortas. De longe as casas pareciam bonitas, mas 

de perto não. São velhas e parece que estão quase caindo. Tem buraco de bala por todo 

lado como se as balas fossem gafanhotos e tivessem feito ninhos por todos os cantos, até 

no concreto.” (IWEALA, 2006, p 133).

Tal  como  no  romance  de  Villalobos,  observamos  a  mesma  necessidade  de 

administrar  os  papéis  sexuais  na  obra  de  Uzodinma  Iweala,  na  qual  o  padrão  de 

masculinidade correspondente ao ethos guerreiro é incompatível com o sentimento e com 

a sua expressão mais explícita, as lágrimas: “Às vezes quero chorar bem alto, mas aqui  

ninguém chora. Se eu chorar, vão olhar para mim porque um soldado não deve chorar.” 

(IWEALA, 2006, p. 155-156. Grifo nosso.).

A repulsa ante o espetáculo de violência narrada por uma criança implica voltar a 

questionar o que fazer com as imagens mórbidas de pilhas de corpos ou cabeças sem 

corpos (que por sua vez remetem a corpos sem cabeça) que frequentam o noticiário  

televisivo e as páginas dos jornais.

Apesar  de  serem  narrativas  muito  diferentes,  os  dois  romances  trazem  o 

testemunho  privilegiado  dos  fatos  e  da  atmosfera  de  complexos  ambientes  sociais 

marcados pelo conflito armado ou pela violência extrema. A linguagem usada para contar 

o presente pelos meios de comunicação massiva é insuficiente e por isso os dois autores 

recorrem  aos  balbucios  de  crianças  que  mal  aprenderam  a  ler  e  escrever  quando 

mergulham num mar de violência e se transformam na voz que nos guia pelos horrores da 

guerra e do crime: uma voz infantil que amadurece brutalmente em meio a assassinatos,  

decapitações,  estupros e esquartejamentos.  São mal  falantes que não foram de todo 

submetidos à ordem social, entes que subvertem pela via da crueldade a ordem do logos 

civilizado, permanecendo fora de tal ordem.
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“EL COMETA HALLEY”:  REINALDO ARENAS REESCREVENDO A HISTÓRIA DAS 

IRMÃS ALBA

Reinaldo Arenas e sua produção literária

Federico García Lorca e Reinaldo Arenas são dois autores que se distanciam em 

termos temporais, geográficos e sociais. Entretanto, alguns aspectos de suas vidas se 

assemelham: ambos tiveram uma grande preocupação com questões políticas e sociais, 

e foram vítimas de regimes autoritários e homofóbicos que se encontravam-no poder em 

seus respectivos países de origem. Reinaldo Arenas, assim como García Lorca, também 

foi vítima da perseguição em seu país, tanto por suas ideias contrárias ao regime de Fidel  

Castro  quanto  por  sua  condição  homossexual.  Reinaldo  Arenas  teve  um  único  livro 

publicado  em território  cubano,  Celestino  antes  del  Alba;  os  demais  foram enviados, 

clandestinamente para fora de Cuba, para serem publicados em outros países, ou então 

foram  publicados  durante  o  seu  exílio  nos  Estados  Unidos.  No  final  de  Antes  que 

anochezca, consta uma carta de despedida deixada por Reinaldo Arenas, que ele solicita 

que seja publicada juntamente com sua autobiografia. Nela, o autor culpa a Fidel Castro 

por todos os infortúnios que viveu, uma vez que, em função da repressão, não teve a 

oportunidade de viver livre em seu país:

Pongo fin a mi vida voluntariamente porque no puedo seguir trabajando. Ninguna 
de las personas que me rodean están comprometidas con esta decisión. Sólo hay 
un responsable: Fidel Castro. Los sufrimientos del exilio, las penas del destierro, la 
soledad y las enfermedades que haya podido contraer en el destierro seguramente 
no las hubiera sufrido de haber vivido libre en mi país (ARENAS, 1996, p. 343). 

Reinaldo Arenas pertencia à chamada Generación del Mariel, sendo considerado 

uma figura  central  desse grupo.  A  Generación del  Mariel era um grupo de escritores 

cubanos, que se posicionavam contra o governo Fidel Castro, e que viviam exilados nos 

Estados Unidos.  Esse grupo de escritores  e  demais intelectuais  unia-se em torno da 

revista Mariel, que levava esse nome como referência ao porto de Mariel, localizado em 

Havana, que serviu como ponto de saída ao êxodo massivo ocorrido em Cuba, em 1980,  
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e por onde saíram os escritores cubanos exilados, que formavam o conselho editorial da 

revista.

A obra dos escritores reunidos em torno da  Mariel mostra a relação conflituosa 

existente entre as literaturas menores, tanto com a literatura canônica como com a lei 

cubana. Toda a grande literatura, e também toda a literatura nacional, configura-se com 

base em um sistema de  valores,  em um mecanismo classificatório,  que inclui  certos 

autores,  certas  temáticas,  certos  textos,  enquanto  exclui  outos.  Os sistemas literários 

canônicos controlam e regulam o acesso aos espaços de representação que a instituição 

literária implementa, e esses espaços se convertem em espaços exclusivos, onde certos 

grupos exercem seu domínio (CORREA MUJICA, 2003). Reinaldo Arenas, assim como os 

outros  escritores  da  Generación  del  Mariel,  ocupou  e  ocupa  um  lugar  marginal  na 

literatura cubana, tanto no que se refere ao cânone literário cubano propriamente dito, 

quanto em relação ao cânone em vias de formação de escritores cubanos autoexilados 

nos Estados Unidos. Em Cuba, Arenas publicou apenas um livro,  Celestino antes del  

albai, alguns comentários crítico-literários, e alguns contos breves. Todo o restante de sua 

obra foi produzida de forma clandestina, e sua circulação ocorreu à margem dos espaços 

de consagração literária e da legalidade, uma vez que Arenas, além de ser um opositor do 

regime castrista, era homossexual, o que era considerado uma grave infração em Cuba 

(CORREA MUJICA, 2003).

Para os escritores cubanos que já residiam nos Estados Unidos, antes do êxodo 

ocorrido  em  1980,  os  textos  produzidos  pelos  escritores  da  Generación  del  Mariel 

ocupavam  um  lugar  marginal,  pois  fugiam  das  categorias  dentro  das  quais  se 

organizavam  os  textos  considerados  significativos.  Os  escritores  da  Generación  del  

Mariel não consideravam necessariamente de importância temas que eram caros aos 

escritores  cubanos  que  viviam  nos  Estados  Unidos  antes  de  1980,  tais  como  o 

enfrentamento de duas heranças culturais, a nostalgia pelo território perdido, e a mescla 

de diferentes línguas que constitui uma herança cultural do exílio cubano. Além disso, a 

aberta postura homossexual de muitos autores da Generación del Mariel, juntamente com 

a tematização de condutas e práticas sexuais heterodoxas em seus textos, fez com que 

eles  fossem  consideradas  pessoas  demasiadamente  escandalosas  para  serem 

integrados aos espaços culturais cubanos pré-existentes (CORREA MUJICA, 2003).

A revista Mariel teve vida curta, contando com oito números (da primavera de 1983 

ao inverno de 1985).  Ao longo desse período, foi  realizada uma viagem pela tradição 

literária cubana: o primeiro número foi dedicado a José Lezama Lima (1910-1976) e o 
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último número, dedicado a José Martí (1853-1895). Entre um número e outro, a revista 

contou com números  dedicados a  Virgilio  Piñera  (1912-1979),  Enrique Labrador  Ruiz 

(1902-1991),  Carlos  Montenegro  (1900-1981),  José  Manuel  Poveda  (1888-1926)  e 

Gastón Baquero (1914-1997). Esse passeio pela história literária cubana, realizada pela 

Generación del  Mariel,  através de sua revista,  demonstra a necessidade do grupo de 

aproximar-se da tradição literária cubana, reescrevendo-a. Dessa forma, a  Generación 

del Mariel relembrou, ao longo de suas oito edições, alguns autores que, por diversos 

motivos, haviam sido silenciados e/ou excluídos da tradição literária cubana, tais como 

Gastón Baquero e Labrador Ruiz, que haviam sido apagados do meio literário cubano por 

causa de sua condição de exilados, assim como Lezama Lima e Virgilio Piñera, que eram 

nomes quase proibidos na Cuba revolucionária, devido ao fato de serem homossexuais 

(CORREA MUJICA, 2003). 

Manuel Poveda e Carlos Montenegro, por sua vez, não estavam proibidos, mas 

eram  autores  que,  naquele  momento,  estavam  esquecidos.  Manuel  Poveda  estava 

esquecido tanto por ser um usuário de morfina quanto por ser autor de uma coleção de 

poemas com claras alusões a um relacionamento lésbico. Carlos Montenegro caiu no 

esquecimento  por  seu  romance  Hombres  sin  mujeres (1938),  no  qual  narrava  suas 

vivências no cárcere e, nessa narrativa, está incluída uma história de amor homossexual.  

Sendo assim, Manuel Poveda e Carlos Montenegro afastavam-se do modelo de homem 

que a Revolução Cubana buscava promover (CORREA MUJICA, 2003).

Mariel apresentou,  dessa  forma,  ao  longo  de  seus  oito  números,  um  grupo 

anticanônico dentro da literatura cubana da época. Curiosamente, a revista, em seu último 

número, inclui José Martí nesse grupo de escritores esquecidos e excluídos pelo cânone 

literário cubano. José Martí foi um pensador e poeta cubano, e é considerado, até os dias 

de hoje, como um dos pensadores de maior influência em Cuba, além de ser um mártir da 

independência  cubana,  uma  figura  tutelar  da  nação  cubana.  Segundo  Correa  Mujica 

(2003),  a inclusão de José Martí  na  Mariel implicava a apropriação da figura que,  de 

algum modo, constituía o centro de gravidade da literatura nacional cubana. Com isso, o 

grupo de escritores da revista produz sua própria reescrita da tradição literária cubana, 

mas uma reescrita que inverte a lógica com a qual se constituem as literaturas nacionais  

e, dessa forma, José Martí é convertido em uma figura excêntrica e marginalizada. Lada 

Hazaiova (2003) lembra que a obra dos integrantes da Generación del Mariel representou 

uma oposição à literatura oficial que, então, cumpria com os objetivos sócio-políticos do 

governo Castro. A obra dos autores da Generación del Mariel exerceu e segue exercendo 
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muita influência sobre os escritores mais jovens, e a literatura do exílio tem um lugar 

insubstituível dentro da literatura hispano-americana contemporânea (HAZAIOVA, 2003).

“El cometa Halley”, de Reinaldo Arenas

“El cometa Halley” integra a obra Adiós a mamá (De La Habana a Nueva York), um 

conjunto de doze contos, produzidos entre os anos de 1963 e 1987, tanto na época em 

que Reinaldo Arenas ainda vivia em Cuba quanto na época do seu exílio nos Estados 

Unidos, e publicados postumamente, em 1995. O conto “El cometa Halley” foi escrito em 

janeiro de 1986, no ano da segunda passagem do cometa Halley pela Terra, e cinquenta  

anos após Lorca ter escrito a peça La Casa de Bernarda Alba. Esse conto é dedicado ao 

pintor  cubano Miguel  Ordoqui  (1939-) que,  assim como Arenas, era um dissidente do 

regime castrista em Cuba e também conseguiu escapar da ilha no famoso episódio de 

Mariel, exilando-se nos Estados Unidos. 

Em “El cometa Halley”, Arenas propõe um novo final para as irmãs Alba. Neste 

conto, Adela foi salva do suicídio por suas irmãs e todas elas, com a ajuda de Poncia, 

fogem da casa materna e iniciam uma nova vida em Cuba. Adela, a mais jovem das irmãs 

está, então, grávida de Pepe. Após se envolver em vários relacionamentos e ter vários 

pretendentes a assumir a paternidade de seu filho, tem seu filho roubado pelas irmãs, que 

se  isolam  em  uma  cidade  interiorana  e  vivem  uma  vida  dedicada  à  religião,  sendo 

chamadas de “monjas españolas” pelo povoado local. Dezoito anos após o nascimento do 

filho de Adela e às vésperas da primeira passagem do cometa Halley pela Terra, Adela 

reaparece e, influenciadas pelos boatos de fim do mundo, as irmãs vivenciam uma noite  

dionisíaca, depois da qual decidem abrir um prostíbulo, chamado “Cometa Halley”. 

A referência à peça de Lorca aparece logo na epígrafe do conto,  com a frase 

“Nadie puede conocer su fin” (GARCÍA LORCA, 1998, p. 76). Na peça de Lorca, essa 

frase é dita no segundo ato da peça, por Pôncia, em uma conversa com Bernarda Alba.  

Na conversa em questão, Pôncia e Bernarda Alba debatem a respeito da fotografia de 

Pepe, que sumiu das coisas de Angústias e foi encontrada nas coisas de Martírio:

PONCIA (con odio envuelto en suavidad). A Martirio se le olvidará esto.
BERNARDA. Y si no lo olvida peor para ella. No creo que ésta sea la ‘cosa muy 
grande’ que aquí pasa. Aquí no pasa nada. ¡Eso quisieras tú! Y si pasara algún día  
estáte segura que no traspasaría las paredes.
PONCIA. ¡Eso no lo sé yo! En el pueblo hay gentes que leen también de lejos los  
pensamientos escondidos.
BERNARDA. ¡Cómo gozarías de vernos a mí y a mis hijas camino del lupanar!
PONCIA. ¡Nadie puede conocer su fin!
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BERNARDA. ¡Yo sí sé mi fin! ¡Y el de mis hijas! El lupanar se queda para alguna 
mujer ya difunta ... (GARCÍA LORCA, 1998, p. 76). 

Bernarda, como sempre, está mais preocupada com a posição da família perante a 

sociedade local e deseja que não surjam boatos a respeito do atrito entre as duas irmãs 

por  causa  de  Pepe.  Pôncia  alega  que,  no  povoado,  há  pessoas  que,  de  longe,  

conseguem ler os pensamentos dos outros e, nesse momento, Bernarda acusa Pôncia de 

desejar ver suas filhas em um prostíbulo. Nesta ocasião, então, Pôncia fala a frase que 

serviu de epílogo para o conto de Arenas: “¡Nadie puede conocer su fin!”. Considerando-

se o contexto em que esta frase foi dita, na obra de Lorca, a sua referência no conto de 

Arenas permite que, desde o começo do texto, já se tenha uma ideia dos rumos que o 

autor cubano pretende dar à sua narrativa. Além disso, deve-se destacar que, ao fazer 

referência a um prostíbulo, Bernarda se refere ao passado da mãe de Pôncia, que era 

prostituta, o que é confirmado pela continuação do diálogo na peça lorquiana, quando 

Pôncia diz a  Bernarda:  “PONCIA  (fiera).  ¡Bernarda, respeta la  memoria de mi  madre! 

(GARCÍA LORCA, 1998, p. 78). Sob este ponto de vista, a observação de Pôncia, quando 

relacionada ao conto de Reinaldo Arenas, pode ser interpretada como uma profecia. 

Márcio Antônio de Souza Maciel (2008) retoma o conceito de paratextualidade, de 

Gérard Genette e, dessa forma, entendendo a dedicatória e a epígrafe do conto como 

elementos paratextuais, compreende que tanto uma quanto a outra retratam a sorte dos 

dois exilados, Miguel Ordoqui e Reinaldo Arenas, que, ao sair de Cuba pelo porto de 

Mariel,  desconheciam seu  destino.  Da  mesma forma que  Miguel  Ordoqui  e  Reinaldo 

Arenas, García Lorca também desconhecia a tragédia que daria fim à sua vida. Sendo 

assim, a dedicatória e a epígrafe do conto de Reinaldo Arenas unem as três biografias a 

partir de dois textos literários de gêneros diferentes. 

A narrativa de Reinaldo Arenas inicia-se no verão de 1891, com a fuga das irmãs 

Alba da casa materna. Do ponto de vista histórico, sabe-se que foi no ano de 1891 que o 

Partido  Revolucionário  Cubano foi  criado,  encabeçado,  entre  outros  líderes,  por  José 

Martí, com o objetivo de lutar pela independência de Cuba, que aconteceu em 1898, o 

mesmo ano do nascimento de García Lorca. O ano de 1891 pode ser significativo para a  

fuga das irmãs Alba, uma vez que representa o início da busca por suas independências,  

assim como foi para Cuba, um ano que significou o início da luta pela independência da 

Espanha. Entretanto, assim como as irmãs Alba não podiam conhecer seu fim, como diz a 

epígrafe do conto de Reinaldo Arenas, Cuba também não podia conhecer seu fim, ou 
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seja, não poderia saber que anos após sua luta por independência teria um período de  

fortes repressões a homossexuais e artistas, como aconteceu na ditadura de Fidel Castro. 

No  conto,  ao  asseverar  que  “no  sucedieron  las  cosas,  sin  embargo,  de  esa 

manera”  (ARENAS, 2000,  p.  83),  o  narrador  areniano justifica a apropriação do texto 

lorquiano e consequentemente, a transformação que faz no mesmo. A referência direta a 

Federico García Lorca, sugerindo que o dramaturgo teria deixado sua peça truncada e 

confusa, leva o leitor a crer que essa nova história poderia sanar as falhas e lacunas do 

texto lorquiano, e dessa forma, se utiliza do hipotexto como recurso intertextual (MACIEL, 

2008). O narrador justifica o fato de García Lorca ter deixado a sua história truncada e 

confusa, alegando que o próprio García Lorca teria partido atrás de Pepe:

Y si  García  Lorca  dejó  la  historia  trunca  y  confusa,  lo  justificamos.  Aún  más 
arrebatado – y con razón – que sus propios personajes, se fue detrás de Pepe el 
Romano,  “ese  gigante  con  algo  de  centauro  que  respiraba  como  si  fuera  un 
león”… Pocas semanas después (pero ésa es otra  historia)  el  pobre Federico 
perecía a manos de aquel espléndido truhán, quien luego de desvalijarlo, ay, y sin 
siquiera primero satisfacerlo (hombre cruelísimo), le cortó la garganta (ARENAS, 
2000, p. 83-84). 

Esse trecho apresenta uma possível referência à vida pessoal de Lorca. O fato de 

que “pocas semanas” depois de finalizar sua história, Lorca padecia nas mãos de Pepe 

pode ser uma referência ao seu assassinato, pouco tempo depois de completar a peça La 

casa de Bernarda Alba. Pode-se também pensar no Pepe areniano como um inimigo, que 

ronda, mas não aparece nem se identifica, uma vez que assassina García Lorca, quase 

como  uma  personificação  da  ditadura  de  Franco  que  estava  prestes  a  começar  na 

Espanha, quando o dramaturgo foi assassinado. 

O narrador areniano decide por fazer Adela renascer, ao contrário do que sucede 

na peça trágica de García Lorca. No conto, após fazer referência a como as coisas se 

sucederam na peça lorquiana, o narrador apresenta a sua transformação dos fatos:

Pues  bien,  mientras  Bernarda  Alba  disponía,  con  implacable  austeridad,  los 
funerales de su hija, las cuatro hermanas, ayudadas por la Poncia, descolgaron a 
Adela  y  entre  bofetadas,  gritos  y  reproches la  resucitaron  o,  sencillamente,  la 
hicieron volver de su desmayo (ARENAS, 2000, p. 84). 

As cinco irmãs fogem, então, da casa de Bernarda Alba, convencidas de que a fuga 

é melhor do que viver sob a égide daquela mulher temível e partem, à noite, sob a luz da 

lua, um elemento que se faz presente na poesia de García Lorca e, que é lembrado pelo  

narrador do conto areniano: “bajo una luna – hay que reconocerlo – espléndidamente 

lorquiana  (ARENAS,  2000,  p.  84).  Na  poética  lorquiana,  a  lua  apresenta  muitos 
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significados, em virtude da variedade de suas manifestações, e tem uma função estrutural  

em muitos de seus poemas.  Além de representar,  na maioria  das vezes,  o  feminino,  

também pode representar a morte, uma vez que, ligada à paisagem noturna, evoca uma 

multiplicidade de sentimentos, como a tristeza e a melancolia. Nesse sentido, na poesia 

de García Lorca, a lua tem um sentido poético deferente do tradicional,  pois para os  

poetas das décadas de 1920 e 1930, a lua tinha um caráter essencialmente romântico, e  

García Lorca atribui  a esse astro um caráter  maléfico. Para ele,  a lua tem um poder 

fatídico de mistério sobre a vida e sobre a morte, representando, de maneira simbólica, a  

morte, como ocorre no poema “La luna y la muerte” (ARANGO, 1998a). Também pode 

aparecer como um elemento de fascinação, como algo encantador, mas que na realidade 

é fúnebre, como ocorre em “Romance de la luna, luna” (ARANGO, 1998b). 

No que diz respeito à simbologia presente nas peças teatrais de García Lorca, 

Montemezzo (2009) salienta que os textos dramáticos lorquianos são compostos de um 

subtexto, que não são menos importantes do que o texto explícito. O subtexto estabelece 

uma rede de significações, através das quais, é possível que se atribua significações mais 

profundas  em relação  à  totalidade  de  sua produção  literária.  O próprio  García  Lorca 

propôs, em uma entrevista dada ao jornal El Mercantil Valenciano, do dia 15 de novembro 

de 1935,  que  suas  peças  fossem analisadas segundo  dois  pontos  de vista:  o  Plano 

Natural e a Vertente do Poeta:

Mi teatro tiene dos planos: una vertiente del poeta, que analiza y que hace que sus 
personajes se encuentren para producir la idea subterránea, que yo doy al “buen 
entendedor”, y el plano natural de la línea melódica, que toma el público sencillo  
para  quien mi  teatro  físico  es un gozo,  un ejemplo y  siempre una enseñanza 
(MATÍN, 1989, p. 42 apud MONTEMEZZO, 2009, p. 129). 

Sendo assim, o Plano Natural  corresponde às referências sócio-históricas, bem 

como com sua relação com a política dos anos 1930, e a Vertente do Poeta atenta para o  

universo poético simbólico,  que perpassa as peças de García Lorca (MONTEMEZZO, 

2009).  A  lua  aparece  em  Bodas  de  sangre,  a  primeira  peça  da  Trilogia  da  Terra 

Espanhola,  quando ilumina a noite,  permitindo que o Noivo encontre Leonardo, o  ex-

namorado da Noiva e, a pessoa com quem ela foge no dia de seu casamento. Esse 

encontro leva ambos à morte.  A lua, nessa peça não representa a lua romântica dos 

enamorados, ela exerce um papel de delatora, ao iluminar a noite e permitir o encontro 

dos jovens rivais e ao auxiliar a luta entre ambos.
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Pode-se pensar que a lua esplendidamente lorquiana a que o narrador do conto se 

refere  esteja  relacionada  ao  seu  caráter  feminino  e,  também,  à  morte  simbólica  que 

representa, uma vez que, ao fugir da casa materna e deixar para trás não apenas a casa 

de Bernarda Alba, mas a Andaluzia e a Espanha, as irmãs tentam “matar” todo o passado 

de opressão e repressão a que estavam submetidas.

Quando  se  instalam em Cuba,  para  desgosto  de  suas  irmãs,  Adela  faz  muito 

sucesso  entre  os  homens,  ao  contrário  das  demais.  Entretanto,  o  que  as  irmãs 

consideram um escândalo, e que se torna digno de condenação, é o fato de vinte e cinco 

homens se oferecem para assumir a paternidade do filho de Adela, na ocasião em que 

seu filho nasce:

Veinticinco hombres rotundos (entre ellos seis negros, cuatro mulatos y un chino) 
reclamaron la paternidad del niño, alegando que el mismo era sietemesino. Las 
cuatro hermanas, que vieron en el rostro del recién nacido la imagen de Pepe el 
Romano, no pudieron tolerar aquella ofensa – aquel triunfo – de Adela (ARENAS, 
2000, p. 86). 

O triunfo de Adela, ou seja, o fato de ter tido um relacionamento com Pepe e ter um 

filho como prova viva desse relacionamento, fez com que as quatro irmãs decidissem que 

a irmã caçula não era digna de criar o bebê e assim, optaram por partir para Cárdenas 

com o  sobrinho.  Deve-se  salientar  que  a  paternidade  do  filho  de  Adela,  ao  ter  sido 

reclamada por vinte e cinco homens (entre eles, seis negros, quatro mulatos e um chinês) 

pode representar um importante indicativo do componente multiétnico de que é composta 

a sociedade cubana. 

Angústias,  Madalena,  Amélia  e  Martírio  estabeleceram-se  perto  do  mar,  em 

Cárdenas, um vilarejo afastado, com o jovem José de Alba, filho de Adela. Ao iniciar a 

vida  nesse  novo  vilarejo,  as  quatro  irmãs  prometeram deixar  de  ser  mulheres,  após 

Angústias proferir a frase “Nacer mujer es el mayor de los castigos” (ARENAS, 2000, p. 

87) – e o conseguiram. A partir desse dia, as quatro irmãs Alba dedicaram-se apenas à 

educação do sobrinho, à religião e ao comércio de tecidos, sua fonte de sobrevivência. 

Salienta-se que essa mesma frase também aparece na peça lorquiana: “Nacer mujer es el 

mayor de los castigos” (GARCÍA LORCA, 1998, p. 62). Na peça de García Lorca, a frase  

é  proferida  por  Amélia  quando,  em uma conversa,  Pôncia  revela  a  ela,  a  Adela  e  a 

Madalena que já deu dinheiro para seu filho mais velho sair com prostitutas.

PONCIA.  De  muy  lejos.  Vinieron  de  los  montes.  ¡Alegres!  ¡Como  árboles 
quemados! ¡Dando voces y arrojando piedras! Anoche llegó al pueblo una mujer 
vestida  de  lentejuelas  y  que  bailaba  con  un  acordeón,  y  quince  de  ellos  la 
contrataron para llevársela al olivar. Yo los vi de lejos. El que la contrataba era un 
muchacho de ojos verdes, apretado como una gavilla de trigo.
AMELIA. ¿Es eso cierto?



125

ADELA. ¡Pero es posible!
PONCIA. Hace años vino otra de éstas y yo misma di dinero a mi hijo mayor para 
que fuera. Los hombres necesitan estas cosas.
ADELA. Se les perdona todo.
AMELIA. Nacer mujer es el mayor castigo.
MAGDALENA.  Y  ni  nuestros  ojos  siquiera  nos  pertenecen  (GARCÍA LORCA, 
1998, p. 62).

Na sequencia, Adela reclama, dizendo que aos homens tudo é perdoado, e Amélia 

verbaliza a frase que se repete no conto de Reinaldo Arenas. Madalena, por fim, resume a 

situação vivenciada não apenas por elas, mas pelas mulheres em geral, ao afirmar que 

nem seus olhos lhe pertencem. Assim, ao fazer essa afirmação, Madalena salienta que as 

mulheres não eram donas de seus corpos, de suas vidas, ou de seus destinos. 

Após a decisão de deixar de serem mulheres, as quatro irmãs voltaram a usar 

apenas roupas pretas e, da mesma forma, colocaram cortinas escuras na casa. De Adela, 

nunca mais falaram. A história que contavam a José de Alba e aos outros era que era o  

sobrinho que trouxeram da Espanha, após a morte de sua mãe, no parto. Tal história foi 

tão verossímil que as próprias irmãs passaram, com o tempo, a acreditar nela. Foucault 

(1996), em seu livro A ordem do discurso, defende que:

[...] em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 
selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que 
têm por  função  conjurar  seus  poderes  e  perigos,  dominar  seu  acontecimento 
aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade (FOUCAULT, 1996 p. 8-9).

De acordo com o teórico francês, há três tipos de interdições que se cruzam, se 

reforçam ou se compensam. São elas: o tabu ao objeto, que se refere ao fato de que não 

se tem o direito de dizer tudo; o ritual da circunstância, que diz respeito ao fato de não se 

poder  falar  de  tudo  em qualquer  circunstância,  e  o  terceiro,  o  direito  privilegiado  ou 

exclusivo da pessoa que fala,  segundo o qual não é qualquer pessoa que pode falar 

qualquer  coisa.  As  instâncias  nas  quais  os  discursos  exercem maior  poder  seriam a 

sexualidade  e  a  política,  de  acordo  com  Foucault  (1996),  pois  nesses  casos,  as 

interdições revelam sua ligação com o desejo e com o poder. Sob esse aspecto, pode-se 

pensar que, no momento em que as irmãs alteravam a relato da história de Adela e de 

José,  estavam,  de  certa  forma,  interditando  o  seu  discurso,  devido  a  questões  que 

representavam, para elas, um tabu. Sendo assim, a intervenção discursiva realizada pelas 

irmãs Alba, no que dizia respeito à sexualidade da irmã mais jovem, vinha também a 

revelar, como fica evidente no decorrer do conto, seus próprios desejos reprimidos.
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Nesse  período,  as  monjas  españolas chegaram  a  ser  as  mulheres  mais 

respeitadas de toda Cárdenas, tendo sido citadas pelo padre no sermão da missa de 

Domingo de Páscoa. As irmãs também exerciam atividades na igreja, tamanha era sua 

devoção: Angústias exercia o papel de sacristã, e as irmãs tiravam o pó do altar, varriam a 

igreja e lavavam o piso, com a mesma disciplina que o fariam no caso de estarem sendo 

supervisionadas  por  Bernarda  Alba.  O  narrador  destaca  que  as  irmãs  faziam  essas 

atividades  por  devoção,  e  não  por  obrigação  ou  hipocrisia10.  No  que  diz  respeito  ao 

destino das figuras femininas nas peças de García Lorca, cabe fazer uma relação com as 

Parcas,  as  três  deusas  da mitologia  romana (que equivalem às  Moiras,  da  mitologia 

grega). As Parcas (Nona, Décima e Morta), segundo a mitologia, controlam o destino dos 

mortais, e assim, determinam o curso da vida humana, decidindo questões acerca da vida 

e da morte. Lília Boscán de Lombardi (1995) considera que o trágico das mulheres na 

obra de García Lorca é justamente o fato de que, ao tentarem fugir de seu destino, em 

busca de mais liberdade, mantém as poderosas forças que as levam à tragédia e à morte, 

derrotando assim a liberdade. 

Observa-se que Angústias, Madalena, Amélia e Martírio, após se mudarem para 

Cárdenas, voltaram a ter um comportamento muito semelhante ao que tinham quando 

ainda viviam na Espanha. As cinco irmãs fugiram da casa de Bernarda Alba, buscando 

mais autonomia e liberdade. Entretanto, em determinado momento, quatro delas voltaram 

a se comportar como se estivessem sendo vigiadas por sua mãe, Bernarda Alba. Durante 

o tempo que residiram em Cárdenas, as quatro irmãs Alba, ao decidirem deixar de ser  

mulheres e se dedicarem exclusivamente ao trabalho, à religião e ao sobrinho, deixaram 

sua  sexualidade  de  lado.  Nesse  contexto,  o  narrador  areniano  retoma  o  hipotexto 

lorquiano:

Sí,  ninguna de ellas se acordaba ya de haber tenido – las palabras son de la 
Poncia  –  “una  lagartija  entre  los  pechos”.  Mucho  menos  de  que  alguna  vez 
llevaran  entre  las  piernas  –  la  expresión  es  de  Martirio  –  “una  especie  de 
llamarada” (ARENAS, 2000, p. 91). 

Nesse trecho, o narrador retoma duas passagens da peça de García Lorca, uma 

delas dita por Pôncia, no segundo ato (para se referir às inquietações e desassossegos 

que Adela sentia, que tinham por pano de fundo algo de ordem sexual);  a outra, dita por 

10Aqui,  cabe  recordar  outra  peça  de  García  Lorca,  Yerma,  na  qual  as  duas  cunhadas  da 
protagonista também eram mulheres encarregadas de cuidar da igreja e, em determinado momento da 
peça, mudam-se para a casa do casal, para tomarem conta de Yerma, a pedido de seu irmão, Juan. 
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Martírio, também no segundo ato, ocorre em uma ocasião em que as irmãs conversam 

sobre o calor. 

Apenas algo insólito poderia alterar a rotina dessas irmãs e retirá-las de suas vidas 

de renúncias. Tal fato sucedeu na primavera de 1910, com a passagem do Cometa Halley 

pela Terra. O narrador não enumera, mas comenta que a imprensa da época falava sobre 

as  catástrofes  que  ocorreriam na  Terra  com a  chegada  do  Cometa  Halley.  Entre  as 

previsões catastróficas, a única citada é a previsão de um famoso escritor da época, o 

senhor García Markos, que também se considerava astrônomo, autor, entre outras obras, 

de El amor en los tiempos del vómito rojo.

Nesse  trecho,  há  uma  clara  referência  ao  escritor  colombiano  Gabriel  García 

Márquez,  amigo pessoal  de  Fidel  Castro  e  simpatizante  da Revolução Socialista  que 

ocorreu em Cuba.  O fato de Gabriel  García Márquez ser  um simpatizante do regime 

Castro em Cuba fez com que o escritor colombiano se tornasse um desafeto de Reinaldo 

Arenas,  o  que  é  narrado  em  diversas  passagens  de  sua  autobiografia,  Antes  que 

anochezca,  publicada  postumamente.  Um  fato  importante,  que  liga  Gabriel  García 

Márquez aos exilados de Mariel foi a sua presença, ao lado de Fidel Castro, por ocasião 

do discurso que anunciava a abertura do Porto de Mariel, como Reinado Arenas relata em 

sua autobiografia:

Fidel y Raúl Castro habían estado frente a la embajada del Perú. Allí, por primera 
vez,  Castro  escuchó  al  pueblo  insultándolo,  gritándole  cobarde  y  criminal; 
pidiéndole la libertad. Fue entonces cuando Fidel ordenó que los ametrallaran, y 
aquella gente que llevaba quince días sin apenas comer, durmiendo de pie, porque 
no  había  espacio  para  acostarse,  y  sobreviviendo  en  medio  de  excrementos, 
respondió cantando al himno nacional ante aquel tiroteo, que hirió a muchos. 
A punto  de  que  estallara  una  revolución  popular,  Fidel  y  la  Unión  Soviética 
decidieron que era necesario abrir una brecha, dejando salir del país a un grupo 
de aquellos inconformes; era como hacerle una sangría a un organismo enfermo. 
En medio de un discurso desesperado y airado, Castro, junto a García Márquez y 
Juan Bosch, que aplaudían, acusó a toda aquella pobre gente que estaba en la 
embajada  de  antisociales  y  depravados  sexuales.  Nunca  podré  olvidar  aquel 
discurso  de  Castro  con  su  rostro  de  rata  acosada  y  furiosa,  ni  los  aplausos 
hipócritas de Gabriel García Márquez y Juan Bosch, apoyando el crimen contra 
aquellos infelices cautivos (ARENAS, 1996, p. 298-299). 

No  conto,  García  Markos  aparece  como  o  autor  de  uma  série  de  artigos 

pseudocientíficos, que em poucas semanas se tornaram conhecidos no mundo inteiro e, 

entre outras coisas, Markos afirmava que:

[...]  conjuntamente con el fin  del  mundo, nos azotaría una plaga de centauros, 
hipogrifos, peces ígneos, extrañas aves viscosas, ballenas fosforescentes y “otros 
monstruos  estratosféricos”  que,  producto de  la  colisión,  caerían  también  sobre 
este mundo junto con la lluvia de aerolitos. Y todo eso fue también tomado al pie 
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de la letra por la inmensa mayoría. No olvidemos que aquéllos (como todos) eran 
tiempos mediocres en los que la estupidez se confundía con la inocencia y la 
desmesura de la imaginación (ARENAS, 2000, p. 92-93). 

Nesse  contexto,  pode-se  pensar  que  o  narrador  do  conto  areniano  não  está 

fazendo uma crítica estética à produção literária de Gabriel García Márquez, uma vez que 

o trecho citado apresenta claras referências ao seu premiado romance  Cien años de 

soledad  (1967),  mas  uma crítica  política,  especialmente  pela  referência  de  que  suas 

palavras foram tomadas ao pé da letra por uma grande maioria de pessoas, assim como 

ocorreu com as palavras de Fidel Castro.

Na ficção, a população de Cárdenas, assustada com as previsões apocalípticas de 

García Markos e seus seguidores, principalmente após o padre local predizer o fim do 

mundo, baseado em prenúncios bíblicos, passou a construir refúgios subterrâneos e, em 

alguns casos,  cometer  suicídio.  Ambas as  atitudes foram altamente  condenadas pelo 

padre, em seus sermões, e por seus seguidores, entre eles, as quatro irmãs Alba. Na 

fatídica noite de 11 de abril de 1910, quando se anunciava, para as primeiras horas da 

madrugada, a conjunção do Cometa Halley com a Terra e, portanto, o fim do mundo, 

muitos habitantes de Cárdenas optaram por não seguir as instruções do padre local e, ao 

invés de se dedicarem ao arrependimento e à oração, decidiram desfrutar  as últimas 

horas que lhes restavam. Sendo assim, grupos de jovens embriagados saíram pelas ruas, 

cantando  músicas  consideradas  atrevidas  e  usando  expressões  tidas  como 

desavergonhadas. A esses jovens, uniram-se mulheres que até então levavam uma vida 

relativamente discreta. 

Em meio ao barulho e ao escândalo que se fazia na rua, alguém bateu à porta da 

família Alba.  Era Adela que reaparecia anos depois,  vestida com um traje de noite  e  

trazendo, em sua bagagem, um baú com excelentes vinhos, um gramofone e um quadro, 

que reproduzia o retrato de Pepe. Sob as alegações de que parecia ser a única cristã  

daquela família,  uma vez que era a única capaz de perdoar,  e que aquelas eram as 

últimas horas que lhes restavam no mundo, Adela obteve o perdão de suas irmãs e o  

reconhecimento  de  seu  filho.  Ao  conquistar  esse  perdão,  o  quadro  com  a  imagem 

ampliada  de  Pepe  foi  colocado,  por  Adela,  na  parede  da  sala,  o  que  deixou  todos 

transformados. Nesse momento, Adela pede um saca-rolhas e tem-se início uma festa 

dionísica pois, diante da possibilidade do fim do mundo, as irmãs resolvem aproveitar os  

últimos momentos que lhes restavam na vida. 

Adela começa, então, a cantar:
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Abrir puertas y ventanas
las que vivís en el pueblo,
el segador pide rosas
para adornar su sombrero
(ARENAS, 2000, p. 100).

Este trecho, que também está presente no hipotexto lorquiano, é um exemplo da 

simbologia do calor presente na casa como uma metáfora do desejo sexual reprimido, e 

reaparece no conto de Reinaldo Arenas, apesar de não fazer referência direta à peça do 

dramaturgo  granadino.  Enquanto  na  peça  de  García  Lorca  o  calor  aparece  como 

metáfora, e a abertura de portas e janelas como uma sugestão para a interação com o  

outro, no conto de Reinaldo Arenas a interação entre os personagens, na forma de uma 

comunhão amorosa aparece de forma explícita por parte de Adela, que sempre foi a filha  

que  demonstrou  ter  mais  consciência  do  autoritarismo  e  da  repressão  que  todas 

vivenciavam. 

Adela, como na peça de García Lorca,  continua sendo uma personagem muito 

marcante, que desafia tanto sua família quanto as convenções que lhe são impostas para 

viver suas paixões e exercer sua sexualidade com maior liberdade. A personagem toma 

voz para comparar o momento que estão vivenciando, a aproximação do Cometa Halley 

do planeta Terra, com a toda a situação de repressão que elas sempre vivenciaram na 

casa materna e, especialmente, a repressão sexual vivida não apenas interior da casa de 

Bernarda Alba, mas também de forma internalizada pelas quatro irmãs de Adela,  que 

continuaram vivendo, em Cárdenas, uma vida semelhante à que levavam junto à mãe. 

Ao comparar a situação familiar vivenciada com a passagem do Cometa Halley 

pela Terra, Adela comenta que:

- Sí – dijo, señalando para el cometa –. Esa bola de fuego que ahora cruza el cielo  
y que dentro de pocas horas nos aniquilará, es la bola de fuego que todas ustedes  
– y señaló tambaleándose a sus cuatro hermanas – llevan entre las piernas y que,  
por no haberla apagado en su momento oportuno, ahora se remonta y solicita  
justa venganza – aquí algunas intentaron protestar, pero Adela siguió hablando a 
la vez que servía más vino –.  Esa bola de fuego es el  carbón encendido que  
Bernarda Alba quería ponerle en la vagina a la hija de la Librada por haber sido  
mujer. ¡Hermanas!,  esa bola de fuego son ustedes, que no quisieron apagar en  
vida sus deseos, como lo dice yo, y ahora van a arder durante toda la eternidad. 
Sí, es un castigo. Pero no por lo que hemos hecho, sino por lo que hemos dejado 
de hacer (ARENAS, 2000, p. 101-102 – grifos nossos). 

O narrador, ao dar voz a Adela, retoma também acontecimentos ocorridos na peça 

lorquiana, na ocasião em que a filha de Librada engravidou e Bernarda Alba liderou uma 

campanha contra a jovem, pregando que a população local deveria agredi-la com varas 
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de olivais,  por não ser uma mulher decente:  “¡Acabar com ella antes que lleguen los 

guardias! ¡Carbón ardiendo en el sitio de su pecado! (GARCÍA LORCA, 1998, p. 84 – grifo 

nosso)”.  Adela  evidencia,  assim,  não  apenas  o  pavor  de  Bernarda  Alba  diante  de 

mulheres que se permitiam vivenciar seus sentimentos e desejos, mas ressalta, no trecho 

citado, o quanto a visão de mundo de Bernarda Alba acompanhou a maioria de suas 

filhas,  de maneira que escapar da casa materna e tentar viver longe da mãe não foi 

suficiente para libertá-las do modo de vida que tinham na Espanha. Em outras palavras,  

Adela salienta que, mesmo estando em outro país, do outro lado do oceano e longe de 

Bernarda  Alba,  as  irmãs  continuaram,  por  muito  tempo,  com  as  ideias  maternas 

internalizadas. 

Na sequencia do conto, Adela propõe à sua família que suas últimas horas sejam 

de uma verdadeira comunhão amorosa. A família Alba entra em casa e liga o gramofone 

e, a seguir, formam-se os casais para as dança: Angústias com José, filho de Adela, então 

transformado em Pepe, Magdalena com Amélia e Martírio com Adela. Nesse momento, 

Martírio revela a Adela o que realmente a motivou a delatá-la a Bernarda Alba, na peça 

lorquiana:

- No fue por amor a Pepe el Romano por lo que te delaté ante mamá – le dijo 
Martirio a manera de respuesta –, sino por ti.
- Siempre lo sospeché – le respondió Adela –. Y ambas mujeres se abrazaron 
(ARENAS, 2000, p. 103). 

Esse trecho do conto faz referência a um acontecimento específico ocorrido em La 

casa de Bernarda Alba: o momento em que Martírio delatou sua irmã Adela a Bernarda 

Alba,  revelando que Adela estava em um encontro  amoroso com Pepe.  No início  do 

conto, o narrador areniano propõe-se a fechar algumas lacunas que supõe que teriam 

ficado em aberto na peça de García Lorca, e essa revelação de Martírio é um desses 

casos. Na peça de García Lorca, o leitor é levado a supor que Martírio denuncia a irmã à 

mãe porque também é apaixonada por Pepe. Entretanto, no conto de Reinaldo Arenas, 

Martírio revela o que seria a verdade encoberta, aos olhos do narrador areniano: a paixão 

de Martírio pela própria irmã, e não por Pepe. Nessa comunhão amorosa, da qual, além 

das cinco  irmãs  Alba,  participaram também José Alba (filho  de  Adela),  o  cocheiro  e,  

posteriormente, outros camponeses, todas as mulheres foram possuídas por todos os 

homens e apenas Martírio aproveitava-se dos momentos de confusão para aproximar-se 

de Adela: “Sólo Martirio aprovechaba a veces la confusión para abandonar los brazos de 

algún rufián e irse hasta los pechos de Adela (ARENAS, 2000, p. 105). 
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Destaca-se que, entre as músicas e cantores citados no conto de Reinaldo Arenas, 

a única música nomeada é a música  Fumando espero, cantada, no conto, por Raquel 

Meller. Raquel Meller é o pseudônimo de Francisca Marqués López (1888-1962), uma 

artista espanhola nascida em Zaragoza, que atingiu grande fama a partir de 1917, até o 

início  da  Guerra  Civil  Espanhola.  Apesar  de  nunca  ter  composto  nenhuma música  e 

dedicar-se  inteiramente  à  interpretação,  Raquel  Meller  tornou-se  um  mito  por  ter 

dramatizado a canção popular. Quando se iniciou a Guerra Civil Espanhola, Raquel Meller 

estava na França e optou por não retornar à Espanha, fazendo-o apenas anos mais tarde, 

em  1939,  o  que  resultou  no  seu  esquecimento  dentro  do  meio  artístico  espanhol 

(ESPANHA, 2012). 

A música Fumando espero, de Juan Viladomat, com letra de Félix Garzo, estreou 

nos  palcos  espanhóis  em 1923,  e  talvez  não  seja  em vão  sua  citação  no  conto  de 

Reinaldo  Arenas,  uma vez  que,  no  início  da  canção,  defende-se a  autodeterminação 

feminina para suas escolhas amorosas:

Fumar es un placer 
genial, sensual
Fumando espero
al hombre a quien yo quiero
tras los cristales
de alegres ventanalesii.

A letra da música e, em especial, o trecho acima citado, contrastam com o forte 

ambiente de repressão, tanto amorosa quanto sexual, vivenciados na casa da família Alba 

sob a tutela da matriarca, na peça de García Lorca, e também com a forma como as 

quatro irmãs Alba viviam suas vidas em Cuba. Ademais, destaca-se que Raquel Meller, 

assim  como  García  Lorca  e  como  Reinaldo  Arenas,  foram  vozes  silenciadas  pelos 

regimes totalitários em seus países: Raquel Meller e García Lorca foram, cada um à sua 

maneira,  silenciados  pela  Guerra  Civil  espanhola,  e  Reinaldo  Arenas,  pelo  regime 

castrista em Cuba. 

Na  manhã  do  dia  seguinte,  a  família  Alba  percebeu  que  o  mundo  não  tinha 

acabado  e  o  quadro  com a  imagem de  Pepe  havia  misteriosamente  sumido,  o  que,  

entretanto,  não preocupou aos demais.  O fato de ninguém ter  se preocupado com o 

sumiço  do  quadro  de  Pepe  corrobora  com a  possível  imagem do  Pepe  areniano,  já 

comentada anteriormente, como a figuração de um inimigo que ronda, mas não aparece 

ou  se  identifica  propriamente.  No  início  do  conto,  aparece  como o  responsável  pelo 

assassinato  de  García  Lorca,  como  uma  personificação  da  ditadura  de  Franco,  que 

estava prestes a começar na Espanha, e no final do conto, sua imagem apareceu como 
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um símbolo de todas as repressões vivenciadas pelas irmãs Alba e, possivelmente, no 

contexto cubano, como uma personificação do regime de Fidel Castro na ilha.

Ao final do conto, o narrador expõe que, no dia seguinte à passagem do cometa 

Halley pela Terra, Adela arrancou a placa que havia na porta da casa, com a inscrição 

“Villalba Flores y Tejidos”, e a substituiu por outra, na qual contava o nome “El cometa 

Halley”.  “El  cometa  Halley”  transformou-se  em  um  dos  mais  famosos  e  prestigiados 

prostíbulos de Cárdenas, podendo ser comparado com estabelecimentos de Havana e até 

mesmo de Barcelona e Paris.  Durante muitos anos,  as próprias fundadoras, as irmãs 

Alba, atenderam aos clientes. Na sequencia, o narrador informa que não pode dar mais 

detalhes sobre a vida das irmãs Alba, exceto que “sólo podemos afirmar, y con amplio 

conocimiento de causa, que ninguna de ellas murió virgen” (ARENAS, 2000, p. 107). Essa 

frase  de  encerramento  do  conto  contrasta  fortemente  com  as  últimas  palavras  de 

Bernarda Alba, na peça La casa de Bernarda Alba, quando ordena silêncio e sentencia: 

“Ella,  la  hija  menor  de  Bernarda  Alba,  ha  muerto  virgen.  ¿Me hábeis  oído? Silencio, 

silencio He dicho. ¡Silencio!” (GARCÍA LORCA, 1998, p. 118). 

Considerações finais

O conto  “El  cometa  Halley”,  escrito  por  Reinaldo  Arenas  cinquenta  anos  após 

García  Lorca  ter  escrito  a  sua  peça  La  casa  de  Bernarda  Alba guarda  diversas 

semelhanças com a peça do autor granadino. No referido conto, Reinaldo Arenas propõe 

um novo  final  para  a  última  peça  escrita  por  García  Lorca  e,  dessa  forma,  o  conto 

apresenta basicamente os mesmos personagens presentes na peça; mas em um espaço 

distinto,  uma vez que Reinaldo Arenas propõe uma nova vida para as irmãs Alba em 

território cubano.

Em “El cometa Halley”, Angústias, Madalena, Amélia e Martírio repetem a visão 

maniqueísta  de  Bernarda.  Em  La  casa  de  Bernarda  Alba,  no  que  se  refere  ao 

comportamento  feminino  e ao exercício  da  sexualidade feminina.  Na peça de García 

Lorca, Bernarda dividia as boas mulheres das más mulheres, que segundo ela,  eram 

aquelas  que  tinham um comportamento  condenável.  Esse  fato  se  reflete  quando  ela 

condena  o  comportamento  de  Paca  la  Roseta  e  toma  proporções  maiores  quando 

Bernarda organiza um ato violento para agredir a filha de Librada, pois a jovem teve um 
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filho sendo solteira. No conto de Reinaldo Arenas, as irmãs repetem essa visão acerca 

das mulheres quando excluem Adela da relação familiar e a julgam incapaz de criar seu 

filho (devido ao seu comportamento e à forma livre como Adela exerce sua sexualidade).  

Percebe-se, assim, tanto na peça como no conto, a falta de empatia e de alteridade de 

mulheres para com mulheres, uma vez que tanto em uma obra como em outra, mulheres  

são algozes, perpetuando a opressão sobre outras mulheres.

Em “El Cometa Halley”, Adela é salva do suicídio, ganhando uma segunda chance, 

ganhando mais uma vez voz para que tenha oportunidade de denunciar toda a opressão 

de que foi e continua sendo vitimada. No começo do conto, todas as irmãs compartilham 

de um mesmo sonho e de um mesmo ideal,  quando partem em busca da liberdade.  

Entretanto,  com  o  passar  do  tempo,  as  coisas  mudam  e  Adela  volta  a  ser  o  bode 

expiatório da família, vítima de preconceitos, tiranias e opressões. Mas, ao final do conto, 

a  Adela areniana retorna,  não apenas para resgatar  seu lugar  e sua história  naquele 

grupo que fugiu de Bernarda, mas para libertar as irmãs da Bernarda que elas ainda 

tinham dentro  de  si.  Assim,  Adela  recorda  e  denuncia  algumas  injustiças  que  juntas 

viveram sob o jugo materno e, principalmente, mostra para as irmãs o quanto elas ainda 

vivem sob a dominação de Bernarda, mesmo tão longe, e depois de tanto tempo. Dessa 

forma, nas duas obras, a personagem Adela aparece como uma voz que destoa das 

demais, sendo a única personagem que, nas duas obras, luta por liberdade e autonomia,  

pela  não interferência  da  mãe (e  das demais  pessoas)  em seus desejos  e  em suas 

vontades. Pode-se pensar, assim, que a Adela areniana representa as vozes minoritárias, 

que clamam por liberdade e aceitação, sem que tenham que pagar com suas vidas pelos  

preconceitos e intolerâncias de que são vítimas.
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iDestaca-se que em Celestino antes del alba, o primeiro livro de Reinaldo Arenas e único publicado 
em território cubano, contém, na epígrafe, um trecho do poema “Ritmo de otoño”, de García Lorca. Trata-se 
do seguinte trecho:

Dichosos los que nacen mariposas 
O tienen luz de luna en su vestido.
¡Dichosos los que cortan la rosa
Y recogen el trigo!

¡Dichosos los que dudan de la Muerte
Teniendo Paraíso,
Y el aire que recorre lo que quiere
Seguro de infinito!

Dichosos los gloriosos y los fuertes,
Los que jamás fueron compadecidos,
Los que bendijo y sonrió triunfante
El hermano Francisco.

Pasamos mucha pena.
Cruzamos los caminos.
Quisiéramos saber lo que nos hablan 
Los álamos del río.
                               FEDERICO GARCÍA LORCA (ARENAS, 1972, p. 7).

iiTrecho da canção disponível em: 
http://www.megustaleer.com/fragmentos/22620/Text/cap01_29.xhtml. Acesso em: 15/03/2016.
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MEMÓRIA, AUTOFICÇÃO E PATERNIDADE NA TRILOGIA ÁLVARO MENDIOLA

A criação literária de Juan Goytisolo está, de certo modo, relacionada a episódios 

de sua vida pessoal e a acontecimentos de sua geração. Tema recorrente em sua obra, a 

Guerra Civil Espanhola, deflagrada em 18 de julho de 1936, marcou os primeiros anos de 

sua infância; a morte de sua mãe, em 1938, seria o início da decadência da estrutura  

familiar  do  autor  que,  órfão  aos  sete  anos,  não  conseguiu  perceber  a  dimensão  da 

tragédia  que  o  afetaria  para  sempre.  O ambiente  onde viveu sua  adolescência  e  os 

primeiros anos da juventude caracterizou-se pela censura e pelo controle a que foram 

submetidas  algumas  instituições  espanholas  durante  a  ditadura  franquista.  Essas 

circunstâncias foram determinantes na construção de sua história pessoal que, vinculada 

à História da Espanha, influiu em sua interpretação da literatura espanhola. 

Goytisolo  iniciou  aos  vinte  e  três  anos  de  idade  sua  carreira  literária  e  suas 

primeiras obras seguem, como as da maioria de seus coevos, a tendência do realismo 

social. Essa estética foi, naquele contexto, a via utilizada para expressar as ideias e os 

anseios  daqueles  que,  submetidos  a  um  regime  de  censura  e  vigilância,  viveram  e 

produziram  em  uma  condição  de  diáspora  intelectual.  Nesse  clima  de  desarraigo  e 

instabilidade, a literatura lhes permitia dizer o que as circunstâncias os obrigavam a calar.  

Ao longo dos anos, sua obra se consolidou pela construção da imagem de um escritor  

rebelde, contestador e dissidente intelectual  que assumiu de vez uma posição crítico-

ideológica, principalmente em relação à Espanha e aos espanhóis, e a tudo o que a esse 

tema se refere.

Vivendo em uma Espanha politicamente repressora e excessivamente agressiva 

com os opositores do regime, Juan Goytisolo, ainda no verdor de sua juventude, em 1956, 

viu-se compelido a buscar exílio na França, onde viveu durante muitos anos e publicou 

várias de suas obras. De sua geração, conhecida como a geração da metade do século,  

muitos outros escritores, imbuídos das mesmas inquietudes, tiveram destino semelhante 

no  que  concerne  à  censura  de  suas  obras  e,  em  alguns  casos,  à  supressão  das 

liberdades individuais.  
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A vigilância e o controle a que foram submetidos os escritores e outras categorias,  

principalmente relacionadas ao campo das Artes lhes tornou impossível a vida em seu 

país. Goytisolo relata que eram equiparados a bandidos, recebendo ele próprio a alcunha 

de “gangster de la pluma”. Alvo permanente da imprensa, o autor terminou levando para a 

sua criação  artística  a  moldura  de  traidor  que a  crítica  lhe  conferiu.  Isso  nos leva  a 

considerar  que,  de  certa  forma,  Goytisolo  é um produto  da crítica,  o  que,  em outras 

palavras, significaria que sua criação passou a responder à uma expectativa previamente 

definida.  A  esse  respeito,  Julio  López  comenta:  “escribe  Goytisolo,  quizá 

inconscientemente, para la Crítica, [y] não para el lector” (LÓPEZ, 1979, p .623). Não 

resta dúvida de que Goytisolo tem um amplo público leitor e que sua obra há muito não se 

circunscreve  à  Crítica,  que  em  um  determinado  momento  teve  uma  espécie  de 

“participação”  em  sua  escrita.  E  aqui  identificamos  o  que  consideramos  uma  das 

singularidades de sua obra – a capacidade de transmutar em matéria narrativa e dotar de 

um sentido novo ou oposto determinados temas.

Expressiva  parte  da  narrativa  de  Juan  Goytisolo  está  centrada  no  gênero 

autobiográfico e sobre essa temática o autor declarou: "Las razones que inducen a un 

novelista a aventurarse por un ámbito tan ambiguo como el de la autobiografía, conforme 

hice en  Coto vedado y proseguí en  En los reinos de taifa,  son múltiples y complejas" 

(GOYTISOLO, 2011,  p.  9). Essa declaração poderia,  talvez,  sinalizar  uma escolha do 

autor em plasmar para si uma identidade no espaço ambíguo que se configura entre a 

realidade e a ficção. Na sequência, Goytisolo cita suas motivações e pondera sobre a 

opção por esse tipo de narrativa. Para fins de análise, será adotada aqui a classificação 

proposta por Gonzalo Navajas (1979) que, observando um critério relacionado à temática 

desenvolvida na narrativa goytisoleana, sugere três etapas ou períodos, os quais serão à 

continuação especificados.

Primera crítica de España - tem seu marco temporal situado entre 1949 e 1958 e 

compreende as obras:  Juegos de manos, Duelo en el paraíso, El circo, Fiestas  e La 

resaca. Essas obras, de cunho realista, abordam o tema da guerra civil espanhola e suas 

consequências na vida de pessoas, de distintos níveis sociais e faixas etárias, que sofrem 

e reproduzem a realidade que viveram. Evidencia-se nessa etapa o subjetivismo narrativo 

e uma busca de representação da realidade.  Testimonio de España -  sob este título 

Gonzalo Navajas agrupa as obras escritas entre 1958 e 1962 - Problemas de la novela,  
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Campos de Níjar, Para vivir aquí, La isla, Fin de fiesta, La Chanca, Pueblo en marcha. 

Etapa autobiográfica -  nessa terceira fase o autor abandona por completo as técnicas 

narrativas até então utilizadas. Sua escritura alcança uma nova forma de expressão e 

será marcada por um estilo que romperá definitivamente com aquele até então utilizado, 

promovendo  assim  uma  ruptura  total  que  resultará  inclusive  em uma  nova  teoria  do 

romance.

 Pertence a esse período a produção realizada a partir de 1962, destacando-se as 

obras da Trilogia Álvaro Mendiola, Makbara (1980), Paisajes después de la batalla (1985), 

Coto vedado (1985), En los reinos de taifa (1986), Las virtudes del pájaro solitario (1988), 

La saga de los Marx (1993) e Las semanas del jardín (1997). Essa etapa corresponde a 

uma época em que Espanha viveu (e é comentada em  Reivindicacion del Conde Don 

Julián) um significativo desenvolvimento graças ao turismo e à indústria, os espanhóis 

alcançaram um melhor  padrão  de  vida  e  as  liberdades  individuais  começaram a ser 

restabelecidas. A atenção de Goytisolo se centra na construção de um estilo pessoal e na 

busca por novas formas de expressão; sobre esse tema o autor afirma: “Una novela que 

se limite a ilustrar tesis o teorías será siempre una obra malthusiana, que renunciará a la  

ambiguedad  y  polisemia  del  lenguaje  y  abolirá  el  placer  de  la  lectura  múltiple, 

contradictoria, total, absorbente, exhaustiva” (GOYTISOLO, 1985, p. 60). 

 Señas de identidad (1966) é a primeira das três obras que compõem a trilogia 

Álvaro Mendiola e por sua temática e estrutura narrativa, é considerada uma das mais 

destacadas e significativas produções do pós-guerra.  Narra a história  de Álvaro,  uma 

espécie de alter ego do escritor. Ambos têm a mesma idade, trinta e dois anos, exilados, 

descendentes  de  família  burguesa  da  Catalunha,  cujos  antepassados  viveram  e 

enriqueceram  em  Cuba,  na  época  da  mão-de-obra  escrava.  A busca  de  uma  nova 

identidade une autor e personagem, já que ambos se envergonham de sua casta e a 

rejeitam.  Apropriando-se  da  voz  do  protagonista,  o  autor  critica  a  sociedade  catalã, 

católica e burguesa. Na trajetória da personagem prevalece a determinação de destruir e 

apagar um passado vexatório e pleno de culpas. Refere-se, por exemplo, ao avô paterno, 

Agustín, como: “el hidalgo pobre de la provincia asturiana, astuto traficante, especulador y  

negrero, de mirada cruel y altiva” (GOYTISOLO,1977, p. 17). A ruptura com os valores 

familiares, religiosos e patrióticos se reflete na ruptura com a estrutura da linguagem e 

das técnicas narrativas.  A esse respeito, esclarece Goytisolo: “La ruptura es doble. [...] 
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una serie de referencias no sólo biográficas [...] provoca en él una crisis que le lleva a  

realizar un examen de consciencia, verdadero tema de la novela” (GOYTISOLO, 1975, p. 

113). Para esse estudo trabalhamos com a edição de Señas de Identidad que se publicou 

em 1977. 

Reivindicación del Conde Don Julián (1970) a segunda obra da trilogia tem como 

personagem um narrador anônimo que, a partir  de um mirador localizado em Tanger,  

dirige, diariamente, seu olhar à Espanha e planeja uma nova invasão. Em palavras de seu 

autor, essa obra constitui: “una agresión alienada, onírica, esquizofrênica.  El ataque del 

narrador contra su patria [...] es una tentativa de sicoanálisis” (GOYTISOLO, 1975, p. 117-

118).  Estruturada  a  partir  da  combinação  de  recursos  linguísticos  e  estilísticos 

sobejamente conhecidos, a sua estética garante um efeito inovador e original. Sobre essa 

obra o autor explica: “El propósito fundamental de una novela como Don Julián es lograr 

la  unidad del  objeto  y  el  medio  de representación,  la  fusión  de la  traición-tema y  la  

traición-lenguaje”  (In:  ORTEGA,  1979,  p.  39).  Essa  configuração  –  intertextualidade, 

ruptura  da  temporalidade  linear  e  do  fio  condutor  da  narrativa,  paródia,  sátira, 

ficcionalização de personagens e de fatos históricos, crítica literária, religiosa e política, 

direcionada aos valores e instituições nacionais, utilização dos signos de pontuação de 

forma anticonvencional, entre outros fatores – confere, na avaliação de vários críticos, à 

Reivindicación del Conde Don Julián o lugar de um divisor de águas na criação literária de 

Goytisolo. A inovação ou experimentação que o escritor empreende nessa obra sinaliza a 

subversão da linguagem, não somente do ponto de vista da renovação da escritura formal 

como também na possibilidade de desmascaramento e denúncia.  Sobre essa temática, 

afirma Víctor Lemus:

Reivindicación del Conde Don Julián  se inserta plenamente,  al  igual que en la 
tradición  española,  en  la  renovación  de  la  narrativa  hispanoamericana  de  esa 
época.  Juan  Goytisolo  opera  una  defenestración  vanguardista  que  hoy  se 
encuentra en desuso. Así, al decidir insertarse en la tradición que se ocupa del 
“tema de España”, este escritor,  al hablar de hambre, explotación, machismo o 
catolicismo,  habla  también  de  libros  y  de  autores,  junto  con  las  tradiciones 
literarias e imagéticas a las que ellos pertenecen. (LEMUS, 2007, p 1 -13).

Entendemos que a análise dessa obra oferece ainda um rico  corpus para uma 

reflexão sobre questões históricas que permeiam a narrativa e pode contribuir  para a 

discussão  de  importantes  temas  da  atualidade,  considerando  inclusive  o  mito  da 

superioridade ocidental e a sua inclusão no debate sobre as assim denominadas políticas 

antiterroristas.
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 Juan sin tierra (1975) difere das obras anteriores em alguns aspectos e se destaca 

pelo  uso  da  ironia  empregada  pelo  autor.  Uma  vez  mais  se  registra  o  problema  da 

identidade – negação e busca –, a personagem principal não tem nome e vagueia numa 

ciranda temporal entre personagens históricas, assumindo distintas personalidades. No 

aspecto linguístico, está notadamente delimitada entre o tempo presente, o gerúndio e o 

futuro.  Em  entrevista  ao  periódico  CNT  Málaga,  datada  de  21  de  março  de  2006, 

Goytisolo  responde à seguinte  pergunta  de Francisco Ferrer:  ¿Cómo has encontrado 

novelas como “Juan sin tierra”, “Señas de identidad”, ahora?

JG: Funcionan muy bien, cambiaría algún párrafo. De “la Reivindicación del Conde 
de D. Julián” no cambiaría una palabra. El gran traidor de la Historia de España es 
ella misma: por ejemplo, sabemos hoy que la famosa invasión de los musulmanes 
no ocurrió en absoluto, o como el Apóstol Santiago no era tan Apóstol. Cuando 
España empieza a decaer (su imperio), qué hicieron los poderes entonces para 
enfrentarse  a  esas  pérdidas,  ¿qué  hizo  el  apóstol  Santiago?,  se  necesitaba 
alguien como Quevedo, un escritor que odiaba a las mujeres, a los moros, a los 
homosexuales, y glosar a “Santiago como cortador de millones de cabezas.”

Em  Señas  de  identidade (1977),  é  possível  observar  o  sentimento  de 

estranhamento e rejeição, caracterizados na personagem Álvaro. O narrador vincula sua 

identidade à identidade da nação espanhola e sabe que não há como negar a segunda 

sem negar também a primeira. Essa estratégia não poderia ser uma máscara utilizada 

pelo autor para (re)construir sua identidade? O conflito que se estende a inúmeras formas 

de poder não seria parte de um jogo ficcional cujo objetivo se vincularia à criação de uma 

imagem de (escritor) dissidente? As vivências pessoais submetidas ao filtro ficcional e 

transformadas em matéria narrativa não cumpririam o papel de modelar um perfil que se 

ajustaria  ao  adágio  espanhol:  “Se  hay  gobierno,  soy  contra”?  E  poderíamos  ainda 

questionar o que seria um pai segundo o autor? 

Merecem destaque na narrativa autoficcional os temas de autor e autoria; a esse 

respeito, tomamos como referencial teórico as obras de Mikhail Bakhtin, Michel Foucault e 

Roland Barthes. Pode-se observar nas obras que compõem a trilogia goytisoleana uma 

multiplicidade de vozes que confirmam um ponto comum entre os três estudiosos do tema 

-  não existe uma voz única. Tomamos como exemplos: “visitante episódico de su patria 

[...]” (GOYTISOLO, 1977, p. 9). Neste fragmento a voz do eu narrador recupera o teor da 

crítica  que  o  acusara  de  antiespanhol.  Na  página  11:  “Así  hablaban  de  ti:  ” 

(GOYTISOLO,1977,  p.  11)  a voz narradora se dirige a uma segunda pessoa, que na 

verdade é o próprio narrador. Outro exemplo refere-se ao narrador em terceira pessoa: “El 
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tío  Eulogio  le  había  prestado  ejemplares  [...]  Álvaro  los  había  leído  fascinado  [...]”  

(GOYTISOLO,1977, p. 37). 

Com relação  ao  tema  da  autoria,  sabe-se  que  esta  é  uma  instância  bastante 

complexa  e  que  marca,  segundo  Foucault  (2006),  o  surgimento  da  necessidade  de 

identificação  do  sujeito  em  função  da  natureza  de  seu  discurso.  A própria  literatura 

registra  que  até  a  Idade  Média  a  questão  da  autoria  não  desfrutava  de  nenhuma 

importância.  Talvez  pelo  predomínio  da  literatura  oral,  desconhecia-se  ou  não  se 

valorizava o aspecto da autoria; as Cantigas de Gesta são um bom exemplo desse fato. 

De  certa  forma  a  obra  era  difundida  pelo  trabalho  dos  juglares  que,  muitas  vezes, 

promoviam alterações segundo o interesse dos ouvintes, ou até mesmo a conveniência 

pessoal,  de  acordo  com  o  contexto  em  que  se  apresentavam.  A autenticidade  e  o 

reconhecimento  da  obra  se  traduziam  basicamente  pela  amplitude  de  sua  difusão.  

Durante a Inquisição, omitir a autoria de uma obra podia significar a sobrevivência de seu 

autor. 

No romance moderno já se registra a presença – explícita – de um autor, embora, 

como destaca Foucault (2006), a função ou a presença do autor não ocorreu de forma 

simultânea em todas as culturas, e às vezes nem mesmo dentro de uma mesma cultura.  

Para Foucault (2006), bem como para Barthes (1988) e Bakhtin (2003), a autoria não se 

vincula a uma pessoa, antes trata-se de um fenômeno dinâmico permeado por distintas 

nuances ou conceitos que cada um desses teóricos dimensiona distintamente. Foucault 

trabalha a noção de autor a partir da relação autor e texto: “a maneira com que o texto 

aponta  para  essa  figura  que  lhe  é  exterior  e  anterior,  pelo  menos  aparentemente” 

(FOUCAULT, 2006, p. 34).

Nesse contexto a narrativa autoficcional de Goytisolo coincidiria, em certo grau, 

com o que propõe Foucault,  considerando que,  pela  narrativa  autoficcional,  Goytisolo 

desenvolve um relato em que entretece fatos reais ou imaginados, que evidenciam a 

utilização  de  estratégias  de autorrepresentação:  “La  última  vez  que  habías  ido  allí  – 

durante el rodaje del documental de 16 mm. sobre la emigración – Dolores conducía el 

Dofín, mientras, desde la ventanilla, Álvaro filmaba [...]” GOYTISOLO, 1977, p. 163).  A 

afirmação  de  Foucault,  sobre  o  significado  de  autor,  legitima  o  conceito  de  romance 

autobiográfico defendido por Philippe Lejeune (2008) e, portanto, nos parece adequado 

ao este estudo, considerando que as obras da trilogia, em nosso entendimento, podem 
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ser consideradas como romances autobiográficos. 

Foucault  observa  que  a  noção  de  autor  coincide  historicamente  com  o 

estabelecimento das individualizações, ou seja, houve um momento em que assumir a 

autoria  de uma obra era o protocolo exigido para resguardar  ou o autor  ou o Poder: 

“mesmo hoje, quando se faz a história de um conceito, de um gênero literário [...], tais 

unidades continuam a ser consideradas como recortes fracos, secundários e sobrepostos 

em  relação  à  unidade  primeira,  sólida  e  fundamental  que  é  a  do  autor  e  da  obra” 

(FOUCAULT, 2006, p. 36). O advento do Estado Moderno e os princípios da propriedade 

privada, um dos pilares do capitalismo emergente, consolidaram o estatuto do autor na 

medida em que se criaram as leis de direitos autorais, permissão de reprodução, etc.

Outro  aspecto  que  nos  interessa  abordar  diz  respeito  ao  nome do autor.  Para 

Foucault, o nome do autor é uma referência que não pode ser considerada como mero 

elemento de um discurso: “[...] ele exerce relativamente aos discursos um certo papel: 

assegura uma função classificativa; um tal nome permite reagrupar um certo número de 

textos, delimitá-los, selecioná-los, opô-los a outros textos” (FOUCAULT, 2006, p .44-45). 

Essa assertiva corrobora, em certo grau, a do teórico francês Philippe Lejeune, que, em O 

pacto autobiográfico (2008), afirma

Um autor não é uma pessoa [...]. Talvez só seja verdadeiramente autor a partir de 
um  segundo  livro,  quando  o  nome  próprio  inscrito  na  capa  se  torna  um 
‘denominador comum’ de pelo menos dois textos diferentes, dando assim a ideia 
de uma pessoa que não é redutível a nenhum desses textos em particular e que, 
podendo produzir um terceiro, vai além de todos eles. (LEJEUNE, 2008, p .23).

Nessa perspectiva, o nome do autor desempenha uma função que sinaliza para um 

determinado gênero discursivo, o qual goza de determinado estatuto e deve ser recebido 

de  uma  maneira  específica  em  uma  determinada  cultura.  Dessa  forma,  nos  parece 

possível admitir que o nome do autor assegura certa autoridade ao texto, fazendo com 

que o autor seja vinculado a uma função: “A função autor é, assim, característica do modo 

de  existência,  de  circulação  e  de  alguns  discursos  no  interior  de  uma  sociedade”.  

(FOUCAULT, 2006, p. 46). Pensamos na escrita de Goytisolo como produto da crítica.  

Foucault especifica quatro características na função autor, sendo a primeira delas uma 

forma de apropriação do discurso enquanto objeto e, portanto, sem grande importância, já 

que o discurso se caracterizaria mais como um ato que como um produto ou um bem. 

Somente quando se estabelecem os regulamentos de direitos autorais – final do século 

XVIII –, e o ato de escrever passa a vincular-se a um autor, que responderia pela possível  
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transgressão que viesse a praticar, a função autor adquire visibilidade.

Na segunda característica, os textos são submetidos a um critério classificatório, 

sendo aqueles considerados literários aceitos sem questionamentos de autoria, enquanto 

que os considerados textos científicos demandavam a autoria como critério de aceitação. 

Entre os séculos XVII e XVIII, a autoria de tais textos perdeu importância e ocorreu o 

apagamento  da  função  autor.  A terceira  característica  a  que  Foucault  alude  seria  a 

dinâmica que resulta na construção de um ser de razão – indivíduo, que será identificado 

como autor em relação às peculiaridades de seus escritos. Mais uma vez pensamos em 

sua escrita como produto da crítica. Vamos nos ater à última delas por ser a que melhor 

se aplica, em nosso entendimento, à nossa pesquisa.

A quarta e última característica assinalada por Foucault aponta que a função autor 

pode extrapolar o âmbito do autor indivíduo real e abrigar simultaneamente vários eus, o  

que  se  faz  plenamente  possível  no  campo  ficcional.  Estaria,  portanto,  esse  recorte 

adequado para a narrativa autoficcional goytisoleana, na medida em que a arquitetura do 

texto sugere ao leitor um panorama bastante diversificado, onde o nome que assina a 

obra não é o mesmo que a narra e, entretanto, as marcas autobiográficas que configuram 

o texto apontam claramente para a figura do autor e testificam sua autoria. 

Essa  característica  poderia  ser  considerada  também  como  uma  estratégia 

discursiva, pois Goytisolo joga todo o tempo com a ficção para construir sua identidade 

literária e maneja com habilidade os fatos para alcançar seus objetivos. Citamos como 

exemplo  a  referência  ao  patrimônio  de  seus  antepassados  paternos,  construído  pela 

exploração da mão de obra escrava, bem como às propriedades que tinham em Cuba e 

ao sentimento de vergonha e remorso que o autor sempre expressou em relação ao fato.  

Observemos o fragmento de um diálogo que acontece entre Deus e a Virgem Maria: “[...] 

que hay de esos negros de Lequeitio, allí en la parte de Cruces, los esclavos de la firma 

Mendiola y Montalvo? ” (GOYTISOLO, 1975, p. 27). 

Nessa perspectiva, nos parece possível  concluir que, de certa forma, o escritor 

responde  a  uma  imagem  que  a  crítica,  em  um  determinado  momento  histórico,  lhe 

conferiu e que, por meio de sua escritura, se manteve. Entendemos que essa seria uma 

das possíveis chaves de leitura para o entendimento de sua obra. Tomemos as palavras 

que abrem a narrativa de Señas de Identidad: “Instalado en París cómodamente instalado 

en París con más años de permanencia en Francia que en España con más costumbres 
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francesas que españolas” (GOYTISOLO, 1977, p. 9), de um artigo que se publicou no 

periódico “Arriba” em 15 de março de 1961 e apropriadas pelo autor. Parece-nos possível 

identificar  nessa  estratégia  realizada  pelo  autor  o  que  a  teórica  e  estudiosa  da  sua 

criação, Linda Gould Levine, definiu como “destruição criadora” (LEVINE, 1976, p. 252). 

Essa técnica de apropriação, destruição e recriação a partir de textos de outros autores 

nos configura também uma das singularidades da trilogia Álvaro Mendiola.  

Estudiosos do tema da autoficção sinalizam que a escrita de si remonta ao período 

da Antiguidade Clássica. Com outras nuances e objetivos, e provavelmente com outras 

concepções de sujeito, a literatura registra a existência de fragmentos de textos nos quais 

a vida e os feitos de alguém eram enaltecidos. Essa literatura seria, talvez, o embrião 

daquilo que veio a constituir, na contemporaneidade, a chamada escrita autoficcional, ou 

tecnologias do eu, inserindo na pauta dos estudos literários questões como autobiografia 

e  autoficção,  fictício  e  ficcional,  romance  autobiográfico  e  autonarração,  sujeito  e 

identidade, e mobilizando a atenção de teóricos e pesquisadores para a discussão sobre 

o estatuto de um possível gênero literário. 

O advento da modernidade enseja o florescer de ideias e ideais que alavancam 

profundas  transformações  sociais;  nesse  contexto,  a  narrativa  autoficcional  ganha 

espaço, mostrando o homem com suas inquietações, busca de autoconhecimento, desejo 

de superação, e fixando sua dimensão humana e também autônoma, isto é, assumindo-

se como sujeito. As Confissões de Jean-Jacques Rousseau (1755 - 1994) se constituem 

um claro exemplo dessa narrativa. Segundo Leonor Arfuch

Efetivamente,  é  no  século  XVIII  –  e,  segundo  certo  consenso,  a  partir  das 
Confissões de Rousseau – que começa a se delinear nitidamente a especificidade 
dos gêneros literários autobiográficos,  na tensão entre  a  indagação do mundo 
privado, à luz da incipiente consciência histórica moderna, vivida como inquietude 
da temporalidade, e sua relação com o novo espaço social. Assim [...] traçariam, 
para além de seu valor literário intrínseco, um espaço de autorreflexão decisivo 
para a consolidação do individualismo como um dos traços típicos do Ocidente. 
(ARFUCH, 2010, p. 35-36). 

O termo autoficção surge em 1977, quando Serge Doubrovsky publica sua obra 

Fils.  Esse  romancista  francês,  partindo  do  questionamento  de  Lejeune  sobre  a 

possibilidade de criação de um romance sobre o próprio autor, assume a empreitada de 

escrever tal obra, que veio a ser considerada como romance autoficcional; dessa forma, a 

partir de um neologismo, Doubrovsky cunha o termo. Cumpre lembrar que, anterior à obra 

de  Doubrovsky,  o  romance  de  Marcel  Proust  Em  busca  do  tempo  perdido (1913)  é 
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considerado pela crítica como romance autoficcional, o que nos remete ao fato de que a 

contribuição de Doubrovsky se vincula muito mais à criação do termo do que ao próprio 

gênero.  Para  Doubrovsky,  a  autoficção  seria:  “Ficção,  de  acontecimentos  e  fatos 

estritamente reais” (DOUBROVSKY,2014, p. 120). 

O  teórico  francês  considera  o  gênero  como  uma  variante  pós-moderna  da 

autobiografia e propõe uma distinção entre ficcional e fictício, em que o primeiro termo se 

referiria  à  utilização  das  mesmas  estratégias  discursivas  presentes  na  narrativa  do 

romance moderno e contemporâneo, ou seja, a forma literária. O segundo termo, por sua 

vez, seria o próprio ato de fabular. Por outro lado, é possível identificar certa coincidência  

entre Doubrovsky e Lejeune no que tange à semelhança entre autobiografia e romance 

autobiográfico, como se pode comprovar na citação:

Chamo  assim  todos  os  textos  de  ficção  em que  o  leitor  pode  ter  razões  de 
suspeitar,  a partir das semelhanças que acredita ver, que haja identidade entre 
autor  e  personagem (grifo  do  autor),  mas  que  o  autor  escolheu  negar  essa 
identidade  ou,  pelo  menos,  não  afirmá-la.  Assim,  definido,  o  romance 
autobiográfico  engloba  tanto  narrativas  em  primeira  pessoa  (identidade  do 
narrador  e  do  personagem)  quanto  narrativas  ‘impessoais’  (personagens 
designados em terceira pessoa); ele se define por seu conteúdo. A ‘semelhança’ 
suposta pelo leitor pode variar de um vago ‘ar de família’ entre o personagem e o  
autor até uma quase transparência que leva a dizer que aquele é o autor ‘cuspido 
e  escarrado’  [...].  Já  a  autobiografia  não  comporta  graus:  é  tudo  ou  nada 
(LEJEUNE, 2008, p .25).

Ainda  suscitam  polêmicas  determinados  aspectos  pertinentes  ao  gênero 

autoficcional e dentre eles a questão de origem, definição e amplitude. Entretanto, alguns 

estudiosos  do  tema  apresentam  consenso  quanto  à  sua  importância  e  processo  de 

desenvolvimento. Anotam ainda o fato de que abarca, além da própria autofiguração, os 

relatos de viagem, romances, filmes, entrevistas, teatro, autorretrato etc. Leonor Arfuch 

(2010) inclui também no gênero: confissões, conversas, perfis anedotários, testemunhos, 

histórias de vida, relatos de autoajuda variantes do show – talk show, reality show. 

Paul De Man (1991) propõe uma definição que foi adotada também por Lejeune 

(2008) e que transfere para o leitor a decisão de classificação da obra. Ambos os autores 

sustentam que o que define o gênero é, antes de tudo, o modo de leitura:

Se podemos dizer que a autobiografia se define por algo que é exterior ao texto, 
não se trata de buscar, aquém, uma inverificável semelhança com uma pessoa 
real, mas sim de ir além, para verificar, no texto critico, o tipo de leitura que ela 
engendra, a crença que produz” (LEJEUNE, 2008, p .47).

Esse teórico considera tal modalidade de narrativa menos um gênero, que uma 

forma  de  leitura  ou  chave  de  entendimento,  que  em  distintos  graus  poderia  ser 
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encontrado em qualquer texto. Sugere então o conceito de momento autobiográfico, que 

corresponderia a um alinhamento entre os dois sujeitos que interagem no processo de 

leitura. Essa narrativa, por sua arquitetura textual, apresenta um procedimento em que o 

sujeito que conta sua vida mostra dois “eus” que se constituem no processo mesmo da 

narração. Essa afirmação nos remete à questão dicotômica de ficção e realidade – tema 

de presença obrigatória para a maioria dos estudiosos do gênero. 

Apontamos em Don Julián (1970) algumas evidências desse duplo eu. O primeiro 

deles: ao comentar o eu que está sendo gestado em relação ao eu que historicamente 

teria  existido,  o  autor  joga,  simultaneamente,  com ficção  e  realidade.  O  narrador  do 

presente da narrativa dirige-se ao seu outro eu, tratado como destinatário da narrativa, e 

fala de seu projeto com relação à Espanha:

Nadie desconfía de ti y tu plan armoniosamente madura: reviviendo el recuerdo de 
tus humillaciones y  agravios,  acumulando gota a  gota  tu  odio:  sin  Rodrigo,  ni 
Frandina,  ni  Cava  :  nuevo  Conde  Don  Julián,  fraguando  sombrías  traiciones 
(GOYTISOLO, 1970, p. 16).

Georges Gusdorf (1991), para quem as origens do gênero autobiográfico podem 

ser identificadas na literatura religiosa do século XVII, afirma que é impossível reconstruir 

objetivamente o passado e, portanto, considera que a autofiguração é a narrativa das 

memórias de vida: “la autobiografía es renacimiento, iniciativa que plantea las condiciones 

para una eventual reconquista de sí mismo, de una reconstrucción, de una reconstitución”  

(Apud MIRAUX, 2005, p .14).  Nessa mesma linha se desenvolve o raciocínio de Leonor 

Arfuch (2010) quando afirma, no capítulo primeiro de sua obra, a vantagem suplementar 

da autobiografia que seria: “a construção imaginária de si como outro” (ARFUCH, 2010, p. 

24-25). Um eu narrador, pelo processo mesmo da escritura, constrói um outro eu, o que, 

segundo  Gusdorf,  faz  do  gênero  autobiográfico  um  procedimento  de  criação  e 

autocriação.

Parece-nos  oportuno  salientar  que  a  confluência  para  os  temas  de  ficção  e 

realidade,  presentes  nos autores que consultamos,  será,  dentro dos limites de nossa 

pesquisa, trazida ao texto como forma de ilustrar determinadas facetas do gênero que, 

nessa  perspectiva,  revela  um caráter  híbrido.  Isto  é,  consideraremos  que  a  verdade 

expressa  será  sempre  a  interpretação  da  realidade  sob  a  ótica  do  narrador,  que 

necessariamente fará uso dos elementos formais da ficção para dar corpo ao seu relato. 
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A propósito desse imbricamento entre ficção e realidade na narrativa autofigurativa, 

Jean Starobinski (1991) afirma que o relato autobiográfico seria uma interpretação feita 

pela pessoa sobre si mesma, mas como o “eu” que narra está separado do “eu” narrado,  

embora contenha marcas históricas, existenciais, documentais, etc, a narrativa é ficcional.  

Para esse autor, a autobiografia exige, como condições básicas, que haja identidade entre 

o narrador  e  o sujeito  da narração,  que o relato não seja descritivo e que cubra um 

período de tempo suficiente para que se configure a trajetória  de uma vida que será 

sujeito e objeto da narrativa: “Te decías entonces que bien mezquina y sorda era tu patria 

si, como a veces te inclinabas a creer, su rica ofrenda había sido inútil” (GOYTISOLO, 

1977, p. 49). Esse fragmento congrega, a nosso ver, as condições básicas propostas por  

Starobinski. 

Para Sartre (1989) o processo da escritura implica, via de regra, uma necessidade 

de desnudamento ou exposição pública quando, ao desenvolver sua narrativa, o escritor 

descreve sua realidade e aí se inscreve. No ato de textualizar sua experiência vital,  o 

escritor recompõe uma realidade a partir da qual os fatos narrados adquirem significado. 

Esse entendimento de literatura como meio de se dar a conhecer enlaça simultaneamente 

autor e obra, gerando uma situação bastante complexa,  na medida em que lida com 

conceitos polêmicos tais como verdade e realidade. 

Tal raciocínio, entendemos, corrobora o entendimento da Trilogia Álvaro Mendiola 

como romance autobiográfico e nesse sentido nos parece adequado o entendimento de 

Vincent Colonna (2014) para quem, no romance autobiográfico, o nome do autor estaria  

cifrado  ou  esquivado.  Nas  obras  da  trilogia  o  narrador-protagonista  reúne  várias 

características do autor e,  portanto, seguindo o raciocínio de Colonna, o nome Álvaro 

Mendiola poderia ser considerado um recurso discursivo que esconderia e apontaria para 

o nome do autor. 

A vida e a obra de Goytisolo apresentam indeléveis sinais dos impactos causados 

pela História recente da Espanha. Sua  condição de exilado, aspecto fulcral de sua obra e 

componente de seu projeto literário, questiona o mito do  homo hispanicus: “Esto es, la 

destrucción de las instituciones y símbolos sobre los que se ha construido la personalidad 

española  […]  del  mito  del  caballero  cristiano  [...],  del  destino  español  singular  y 

privilegiado, […] la esencia hispánica a prueba de milenio […]” (GOYTISOLO, 1989, p. 

33).  Vários episódios da história espanhola são mencionados na trilogia e aqui citamos 
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alguns  em alusão  a  Franco,  representação  ameaçadora   da  figura  paterna,  e  à  sua 

ditadura   Em Don Julián: “[...] bajo la  autoridad enmarcada del Ubicuo [...] en aquellos 

dichosos  tiempos,  abolidos  por  decreto  ahora  que  soplan  vientos  conciliares” 

(GOYTISOLO, 1970, p. 31-32); em Señas de Identidad: “[...] la apariencia insólita de las 

calles barcelonesas durante las jornadas revolucionarias de agosto del 36” (GOYTISOLO, 

1977, p. 29) e em  Juan sin Tierra:“[...] cuando la inmunda jauría de l’Allergie Française 

imponía abiertamente su ley en la calle (cacheo común, redada masiva, discriminatorio 

toque de queda “ (GOYTISOLO,1975, p. 93).

O narrador de Don Julián (1970), desde o início da narrartiva, não oculta a mágoa 

que carrega e que alimenta seu desejo de vingança: “la venenosa cicatriz que se extiende 

al  otro  lado  del  mar  :  herida  más  bien,  infectada  y  aberta  :  borrosa,  distante”  

(GOYTISOLO, 1970, p.  56).  Essa afirmação é reiterada nas páginas 62 e 118, o que 

sinalizaria, talvez, para uma tentativa de, pelo processo da escritura, elaborar um trauma 

de infância marcado por perdas. E, de forma mais contundente, perdas afetivas. Nesse 

contexto poder-se-ia pensar que, ao se referir ao seu país como “cicatriz venenosa”, o 

narrador  aludiria  às  lembranças que o  autor  carrega por  ter  nascido  e vivenciado ali  

experiências que lhe resultam difíceis de esquecer. Destarte, a memória cumpriria o papel  

de resgatar, pela escrita, a trajetória de uma vida que foi interrompida e que culminou em 

um autoexílio com todas as perdas que lhe são inerentes. 

Gaston Bachelard, em  A Poética do devaneio (2006), discorre sobre a memória, 

associando-a à infância,  e comenta a dúvida que frequentemente suscitam os termos 

memória  e  imaginação:  “Quanto  mais  mergulhamos no passado,  mais  aparece  como 

indissolúvel  o  misto  psicológico  memória-imaginação”  (BACHELARD,  2006,  p.  114). 

Nesse caso, imaginação e ficção seriam equivalentes. Esse teórico define memória como: 

“um campo de ruínas psicológicas, um amontoado de recordações” (BACHELARD, 2006, 

p.  94).  Entendemos que essa conceituação se  vincularia  ao  que ele  menciona como 

dramas de infância: “Muitas outras investigações seriam necessárias para esclarecer os 

dramas da  infância,  para  mostrar  sobretudo que  esses  dramas não  se  apagam,  que 

podem  renascer,  que  querem  renascer”  (BACHELARD,  2006,  p.  21).  E  aqui  a 

personagem de Don Julián o confirma

[...] los vecinos observan, indiferentes, el espectáculo y les vuelves la espalda para 
ocultar tu emoción : la violencia, la violencia siempre : jalonando discretamente tu 
camino : convincente y súbita : anulando de golpe el orden fingido,revelando la 
verdad bajo la máscara,  catalizando tus fuerzas dispersas y los donjulianescos 
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proyectos de invasión (GOYTISOLO, 1970, p. 47-48).

Tendo  em  conta  os  traumas  vivenciados  por  Goytisolo  em  sua  infância  e 

reelaborados em sua escritura, seja como forma de “renascer”, em palavras de Bachelard, 

ou  de  passar  a  limpo  sua  vida,  poderíamos  considerar  que  os  pressupostos 

bachelardianos, de certa forma, contribuem para o entendimento da memória na narrativa 

de Goytisolo, configurando-se, no aspecto da infância, como um estado permanente no 

ser, que obviamente não infantiliza mas sinaliza para tudo o que poderia ter sido. Nesse 

contexto destacamos o que diz o narrador: “compensación mental, neurosis caracterizada : 

arduo y difícil proceso de sublimación : luego, el extrañamiento, el desamor, la indiferencia : la 

separación  no  te  bastaba  si  no  podías  medirla”  (GOYTISOLO,  1970,  p.  14-15);  uma  marca 

autobiográfica bastante significativa.

Encontramos  também  na  mitologia  grega  uma  interpretação  do  que  seria  a 

memória  e  a  incorporamos  a  esse  estudo  pois  colabora  no  entendimento  do  tema. 

Estreitamente vinculado à narrativa, o mito seria uma revelação. Segundo Mircea Eliade, 

“o  mito  conta  uma  história  sagrada;  ele  relata  um acontecimento  ocorrido  no  tempo 

primordial, o tempo fabuloso do ‘princípio’” (ELIADE, 2013, p. 11). No mito de Mnemósine 

podemos encontrar, talvez, uma figura para exemplificar a função da memória na obra 

autoficcional de Goytisolo. Segundo a mitologia grega, Mnemósine – nome que deriva do 

verbo mnéme [memória] – seria filha de Gaia (a Terra) e Urano (o Céu) e mãe das Musas 

que  presidiam as  funções  das  artes  e  das  ciências:  Tália,  Clio,  Calíope,  Terpsícore,  

Melpômene, Erato, Euterpe, Polímnia e Urânia. Mnemósine era detentora de todo o saber  

concernente ao passado, presente e futuro. “Os poetas inspirados por Mnemósine tinham 

acesso às realidades originais” (ELIADE, 2013, p. 108). Sua função primordial era a de 

recordar, ou seja, resgatar fatos que, reais ou não, de alguma maneira tiveram um caráter 

fundacional na experiência das pessoas. 

No caso específico de Goytisolo, trazer à tona suas vivências seria uma forma de 

mostrar  que o  papel  da  memória  não  se  restringe  ao  simples  resgate  de  episódios 

passados para dar forma a um relato autobiográfico, mas a um trabalho concreto que, 

pela escrita, (re)atualiza e (re)vive todo ou parte de seu passado que, por sua vez, não se 

separa do passado de seu país. É o trabalho de mostrar-se a si e aos outros em um 

processo que envolve pesquisa, criação, recriação crítica, autocrítica, autoconhecimento e 

autofiguração:
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Tus esfuerzos de reconstitución y de síntesis tropezaban con un grave obstáculo. 
Merced  a  los  documentos  y  pruebas  atesorados  en  las  carpetas  podías 
desempolvar de tu memoria sucesos e incidentes que tiempo atrás hubieras dado 
por perdidos y que rescatados del olvido por medio de aquellos permitían iluminar 
no sólo  tu  biografía  sino también facetas oscuras y  reveladoras de la  vida en 
España (juntamente personales y colectivos, públicos y privados, conjugando de 
modo  armonioso  la  búsqueda  interior  y  el  testimonio  objetivo,  la  comprensión 
íntima  de ti  mismo y  el  desenvolvimiento  de  la  conciencia  civil  en  los  Reinos 
Taifas) (GOYTISOLO, 1977, p. 159).

Sua afirmação nos remete a Ecleia Bosi, para quem: “Na maior parte das vezes, 

lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, 

as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho” (BOSI, 1994, p. 55).  

Esse trabalho incessante de resgaste do passado se associa à própria deusa Mnemósine 

que,  como  todo  mito,  tem  seu  polo  antagônico,  nesse  caso,  Lete,  o  esquecimento,  

representado na mitologia grega por um rio, com quem estaria em permanente combate. 

Em vários fragmentos da trilogia Goytisolo, discorre sobre o risco de tomar como memória 

o que poderia ser imaginação; cabe aqui reafirmar a compreensão da memória como 

fonte  de  criação,  um  espaço  vivo  com  sua  dinâmica  de  valores,  hierarquias  e 

simbolismos, onde o eu se reconstrói a cada experiência.

Em seus estudos sobre o tema da paternidade, Freud aponta três versões para a 

figura do pai – o Édipo, o Pai da Horda e Moisés. Em todas essas interpretações o autor  

inscreve a questão do parricídio, que conduz à ideia de que, para o autor da Psicanálise,  

o pai é o pai morto. Na fábula da tragédia grega de Sófocles, “Édipo Rei” (427 a. C.),  

Freud lê, já no século XIX, as bases do complexo de Édipo, e as utiliza para descrever os 

sentimentos  da  criança  com  relação  aos  pais  e  que  constituem,  segundo  o  autor,  

sentimentos antagônicos e conflituosos. A partir desses estudos, Freud define o Complexo 

de Édipo como sendo um conjunto de desejos amorosos e hostis desenvolvidos por volta 

dos três aos cinco anos e nutridos pela criança em relação aos pais. Em seu aspecto  

positivo, o Complexo de Édipo ressignifica a fábula do mito de Laio, Jocasta e Édipo, 

considerando a pulsão de um desejo da morte do adversário do mesmo sexo, o pai, e o 

desejo de posse da mãe. Por outro lado, em sua forma negativa, desenvolve aversão pelo 

progenitor do sexo oposto e amor por aquele do mesmo sexo. Para Freud, o Complexo de 

Édipo atua de forma decisiva na estruturação do psiquismo e na orientação futura do 

desejo da criança.

Um  estudo  de  Ramón  Moreno  Rodríguez  (2001),  intitulado  “Edipo  y  Álvaro 

Mendiola: algunos paralelismos”, propõe um cotejo entre as personagens Édipo e Álvaro 
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Mendiola que,  segundo Rodriguez, permite identificar alguns aspectos psicanalíticos e 

existenciais  de  Goytisolo  e  que  nos  parece  oportuno  comentar.  Seu  artigo  enfoca  a 

trajetória  das  duas  personagens  como uma viagem em busca  de  si  mesmo,  de  sua 

identidade. Seguindo o que preconiza Freud, nos parece possível admitir que Édipo e 

Álvaro precisariam matar, simbolicamente, o pai para se constituírem enquanto sujeitos. 

Nesse contexto, o pai estaria representado pelo passado das personagens, considerando 

que esse  passado  foi  decisivo  na  construção de sua  subjetividade  e  a  sua  negação 

poderia  ser,  talvez,  uma  possibilidade  de  reconstruir  ou  reinventar  sua  identidade. 

Rodriguez vê no fato de ambas as personagens se expatriarem, e poderíamos pensar 

também no próprio Goytisolo, uma forma de buscar para si uma nova identidade

La  primera  huida  les  da  una  momentánea  y  ficticia  identidad.  Ambos  logran 
adaptarse a la ciudad que los acoge […] Son bien aceptados por el medio que los 
rodea: Edipo se convierte en el salvador y rey de la ciudad, Mendiola ingresa a los 
grupos de resistencia de republicanos en el exilio […]. Como quiera que fuere, 
este remanso de paz concluirá precipitada y trágicamente: Edipo huye de Tebas 
ciego, Álvaro Mendiola huye a Tánger obnubilado por el kif  y por un deseo de 
romper definitivamente con su pasado. A estas alturas de la experiencia de sus 
vidas ambos han renunciado a aquello que buscaban anhelantes: construirse una 
nueva identidad. Están dispuestos a enfrentar su condición definitiva de parias, sin 
identidad nacional o cultural bien definida. En efecto, en la segunda novela del 
tríptico, Reivindicación del Conde don Julián, el protagonista ha perdido el deseo 
de recuperar su identidad española (tema central de Señas de identidad) […]. Al 
renunciar a su patria, su nacionalidad, su cultura, su lengua, etc. Mendiola está 
haciendo una renuncia tácita de su identidad española. (RODRÍGUEZ, 2001, p .
699).

 Nesse sentido, uma afirmação de Goytisolo legitima a citação de Ramón Moreno 

Rodríguez e embasaria a ideia do pai como narrativa do passado com toda a sua carga 

de interdição e, no caso específico de Goytisolo, potencializada pela ruptura  dos laços 

familiares e por uma representação da figura paterna tão real quanto ameaçadora: “Dicho 

narrador – fugitivo, no hay que olvidarlo, de los cuarenta años de orden franquista sueña 

en  una  nueva  invasión  de  su  patria,  cuyos  efectos  duren  también  ocho  siglos” 

(GOYTISOLO, 1989, p. 32). Considerando o objetivo de abordar a figura paterna, nesse 

estudo, tão somente enquanto figura literária em sua representação de poder, passamos 

à segunda categoria definida por Freud, que seria o pai da horda.

Freud se apoia nos estudos de Charles Darwin e retoma a figura do pai como o 

líder de um bando que detém total poder sobre todos os membros, castiga e expulsa os 

filhos do sexo masculino quando se aproximam da idade adulta e, dessa forma, mantém a 

supremacia  sobre  a  horda  e  a  exclusividade  sobre  as  mulheres.  Os  excluídos  se 
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reorganizariam em novos bandos e eliminariam a ameaça pondo fim à vida do pai. Nesse 

rito de supressão de uma autoridade tirânica e falocêntrica, início de uma nova dinâmica 

de sobrevivência grupal, os filhos se alimentariam do corpo do pai, estabelecendo com 

esse gesto duas novas simbologias – a identificação pai e filho e o estabelecimento de  

normas de convivência, em que ganha espaço uma aproximação à ideia do divino.

Essa temática é analisada por Freud em  Totem e Tabu  (1913), que inscreve no 

contexto  o  surgimento  da  questão  da  culpa,  elemento  subjacente  ao  sentimento  de 

religiosidade no catolicismo. Tal como no banquete totêmico, quando o animal cultuado 

como totem serve de alimento para os membros do bando, os filhos expulsos da horda se 

alimentam do corpo do pai. Como consequência desse ato coletivo, passam a conviver 

com o remorso, porém esse sentimento, por ser compartido, é atenuado. Por outro lado, a 

sensação de culpa assegura mais visibilidade ao pai morto, que pela ausência se faz mais 

presente. Sobre esse fato Freud comenta:  “Um evento como a eliminação do pai pelo 

bando de irmãos tinha que deixar traços tão indeléveis na história da humanidade e achar 

expressão em numerosos substitutos, tanto mais numerosos quanto menos ele mesmo 

era lembrado”  (FREUD, 2013,  p.  162).  Freud conclui  que o parricídio  não resolveu a 

questão do acesso às mulheres da horda, uma demanda fundamental dos filhos, pelo 

contrário, o pai morto, com mais poder que antes, estabeleceu outro nível de interdições,  

introduzindo a ideia de incesto, que se tornou a primeira das proibições. Com esse mito, 

Freud estabelece o percurso do pai primitivo tirano e vingativo que, pela morte, ascende a 

um poder  maior,  transformando-se no Pai  simbólico que determina o lícito  e  o ilícito,  

define punições, manipula à sua conveniência o sentimento de culpa dos filhos e está 

sempre  presente.  Essa  ideia  de  um  pai  ausente  presente  nos  parece  interessante 

enquanto chave de leitura para a narrativa de Goytisolo, 

Em Moisés e o monoteísmo (1996), Freud analisa o mito da personagem bíblica e 

propõe outra dimensão da figura do pai. O autor desenvolve a ideia de um pai que seria  

uma liderança político-religiosa e elo entre o humano e o divino. Esse pai é materializado 

na figura de Moisés, um egípcio, que teria feito opção pelo povo judeu e o resgatou de 

seu cativeiro no Egito. Tal como nas versões de Édipo e de Pai da Horda, Moisés não 

escapa do assassinato; o sentimento de culpa e os esforços empreendidos para atenuar o 

remorso pelo crime cometido terminam por gerar uma necessidade de agradar a Deus. 

Segundo Freud, a cegueira de Édipo como castigo autoimposto pela personagem e, em 
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Moisés e o monoteísmo (1996), a prática da circuncisão, imposta por Moisés, aludem ao 

tema da castração, fato que se concretiza no Pai da horda e considerado por Freud uma 

das causas presentes em comportamentos neuróticos. Esclarece o autor:

A circuncisão é o substituto simbólico da castração que o pai  primevo outrora 
infligira aos filhos na plenitude de seu poder absoluto, e todo aquele que aceitava 
esse símbolo demonstrava através disso que estava preparado para submeter-se 
à  vontade  do  pai,  mesmo  que  esta  lhe  impusesse  o  mais  penoso  sacrifício 
(FREUD, 1996, p. 136).

Moisés, fundador do Judaísmo – religião do pai, com sua morte abre o caminho 

para o advento de uma nova doutrina religiosa, o Cristianismo – a religião do filho, que se 

propaga e se mantém sobre as bases da culpa pelo crime praticado. Para as três versões 

de pai descritas por Freud, converge o mesmo fato – o assassinato do pai pelos filhos. A  

instauração do sentimento de culpa e suas consequências participam, de acordo com o 

autor, na estruturação do psiquismo, e dessa forma a constituição da subjetividade tem 

traços de traumas que a humanidade carregaria ao longo dos tempos. 

No campo das Artes é frequente a representação da figura paterna associada à 

violência e à eliminação do pai ou do filho. Na narrativa mitológica grega o arquétipo do 

pai vingativo, que ameaça e pune, permeia as aventuras de deuses, semideuses e heróis, 

e tem recebido a atenção de várias ciências. Estudiosos do tema referem que Crono, um 

dos filhos de Zeus e Geia, a pedido de sua mãe castra seu pai Urano e toma seu lugar,  

sendo, mais tarde, vencido por seu filho Zeus, ideia que se vincula ao tema do eterno  

retorno descrito por Mircea Eliade (2013) como um dos aspectos do mito. Resguardados 

todos os desdobramentos que constituem o campo de estudos das ciências da psique, 

encontramos em Junito Brandão (1986) uma abordagem pragmática no que concerne à 

questão da disputa pelo poder, que desde os primórdios permeia a conflituosa relação pai 

e filho. Esse autor assinala:

Os "modernos", todavia, denunciaram em determinadas atitudes do poderoso pai 
dos deuses e dos homens o que se convencionou chamar de Complexo de Zeus. 
Trata-se de uma tendência a monopolizar a autoridade e a destruir nos outros toda 
e qualquer manifestação de autonomia, por mais racional e promissora que seja. 
(BRANDÃO, 1986. p. 344).

O mesmo tema inspirou pintores como Michelangelo, que em 1511 pintou A criação 

de Adão, retratando Deus Pai transmitindo a vida à sua criação. Na narrativa bíblica esse 

presente é acompanhado de restrições, cujo descumprimento trará ao agraciado castigos 

terríveis que se estenderão à toda sua descendência. Em outra tela, Adão e Eva expulsos 
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do paraíso (Masaccio,  1508 -1512),  o castigo imposto pelo pai  marca o momento da 

transgressão  que  dá origem à ruptura  com Deus/Pai  e  imprime no filho  a  marca do 

pecado  original.  Nos  parece  pertinente  supor  que,  respeitadas  a  profundidade  e  a 

complexidade  do  tema,  esse  conflito  que  integra  o  inconsciente  coletivo  poderia 

expressar-se  também  por  algum  tipo  de  negação  e/ou  rejeição  de  valores  que  se 

relacionem ao conceito de pai circunscrito à dimensão que propomos nesse estudo. 

Se considerarmos a figura do pai biológico de Goytisolo, José Agustín Goytisolo, 

encontraremos uma relação que, segundo o autor, marcou negativamente a sua vida. Em 

Coto vedado (1985), na maioria das vezes que se refere ao pai será sempre em tom de 

crítica, mágoa ou menosprezo. No fragmento a seguir, Goytisolo faz uma autoavaliação 

que  sinaliza  para  a  figura  do  pai  como uma ausência,  compreendida  esta  como um 

modelo que não correspondeu às expectativas do filho: 

Hoy, esta falta de piedad y comprensión filiales me parece desde luego chocante. 
Las pruebas a que había sido sometido mi padre sobrepasaban el límite de sus 
fuerzas  y  no  merecían  una  actitud  de  rechazo  como la  mía.  [...]  el  personaje 
omnipotente y magnífico levantado en mi conciencia hasta los cuernos de la luna 
no era sólo un ser de carne y hueso como los demás sino por colmo un hombre  
senil, desvalido (GOYTISOLO, 1985, p .85-86).

Essa ausência ganhará materialidade no episódio do autoexílio, pois a figura do pai 

protetor  e  provedor  é  anulada  e  a  da  mãe  zelosa  e  cuidadora  já  não  existia.  Uma 

sucessão  de  episódios  familiares,  tais  como  a  doença  do  pai,  os  valores  burgueses 

cultivados  em  família,  a  imposição  da  religião  católica,  a  ausência  de  liberdade  de 

expressão, a identidade sexual por longo tempo reprimida, concorrem para um estado de 

ânimo que o autor define como desarraigo. Buscar na ficção respostas que a realidade 

nega seria, talvez, uma forma de preencher lacunas e dotar de sentido uma vida que se 

constrói pela escrita.
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CRISTIAN MOLINA

IECH, CONICET, UNR

TODO,  DE  RAFAEL  SPREGELBURD.  LOS  VALORES  DE  LA FICCIÓN  DE  ARTE 

TOTAL

Sobre  Rafael  Spregelburd  se  ha  escrito  mucho  en  la  crítica  argentina 

contemporánea, desde diferentes perspectivas, pero hay una especie de acuerdo que se 

sostiene en una fascinación que genera el acercamiento a su práctica. Una fascinación,  

en el sentido blanchotiano del término, como pasión por una imagen. 

En efecto,  Rafael  Spregelburd  es uno de los  protagonistas,  ya clásicos,  de  un 

momento cultural que el  teatro argentino vive desde los ’90, durante el cual se posicionó  

como  espacio  privilegiado  de  las  ficciones  contemporáneas  y  durante  el  que  ha 

demostrado  un  potencial  internacional  que  llevó  la  cultura  argentina,  como  pocas 

prácticas culturales del presente, a un derrotero por los escenarios globales –de hecho, 

las obras de Spregelburd se estrenan muchas veces en otros países antes que en la 

Argentina–. Pero, por sobre todo, debido a su enorme “prepotencia de trabajo” que generó 

una  proliferación  de  piezas  teatrales  que  corren  en  paralelo  con  la  superposición  de 

diversas actividades como traductor, director teatral, escritor, periodista cultural, actor de 

cine y televisión y conductor de programas televisivos.

El avatar de los estrenos de  Todo  ilustra muy bien el trayecto y la posición de 

Spregelburd. Todo es una pieza comisionada por el teatro Schaubühne de Berlin, para el 

Festival  digging deep and getting dirty, como parte del proyecto “60 Años de Alemania. 

Aproximación a una identidad incómoda”, con el apoyo de la Kulturstftung. Fue estrenada 

como work in progress el 19 de marzo de 2009 en FIND en el teatro Shaübuhne; luego, el 

21 de enero de 2010 en la sala  Insel del Badisches Staatstheater de Karlsruhe y en 

español el 15 de octubre de 2010 en el Beckett Teatro con apoyo del INT y el Ministerio de 

Cultura de Buenos Aires. En catalán, el 10 de diciembre de 2010 en la sala La Planeta, de  

Girona,  durante  el  Festival  de  Tardor  de  la  Catalunya.  Como  el  mismo  Spregelburd 

sostiene en la entrevista de presentación del libro que realiza Jorge Dubatti, la obra nace 

en “El Patrón Vazquez”, compañía de la que forma parte desde hace décadas, con  “el 

deseo  de hacer una obra muy pomposa y muy simple sobre absolutamente todo. Sobre 

todo  aquello  que  pasa  cuando  un  pueblo  decide  llamarse  a  sí  mismo  por  un  solo 
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nombre”(2011, p.12). Así: 

“Unos coloridos burócratas deciden quemar la oficina en la que acumulan papeles 
sacrosantos, pero nunca comprenderán muy bien por qué. 
Una fiesta de Navidad se convierte en una trampa mortal y filosófica para una 
familia sin mucho  que celebrar. 
Un  bebé enfermo durante una tormenta desata  todos los terrores ancestrales, 
inexplicables,  que  no  caben en  palabras.  Como las  cucarachas”  (Spregelburd, 
2011, p.12)

Como vemos, Todo tiene la estructura pictórica de un tríptico. Es, de todos modos, 

según  han  señalado  la  crítica  y  también  el  mismo Spregelburd,  una obra  fracturada, 

fragmentaria, que articula tres partes bajo la forma de un eco fractal,  esas estructuras 

isomorfas que pertenecen a la teoría del caos en tanto unidades mínimas e iterativas que 

reproducen un patrón idéntico en las formas del universo (y no es casual que la compañía  

que interpreta y compone Todo se llame, entonces, el Patrón Vazquez). 

No  quiero  detenerme  en  esta  estructura,  que  ya  ha  sido  lo  suficientemente 

señalada y analizada por la crítica especializada. Pero sí quiero señalar la fragmentación  

en  eco,  donde  las  partes,  en  apariencia  separadas  tienden,  de  todos  modos,  a  una  

determinada unidad en su multiplicidad a partir de patrones que hacen eco entre ellas. 

Porque eso implica, de alguna manera, la forma en que la obra Spregleburd despliega su 

totalidad  en  un  momento,  en  que  las  teorías  sobre  la  totalidad  han  sido  puestas  en 

entredicho y genera, así, una suerte de terrorismo cultural (Rodríguez Carranza 2014). 

Quiero sostener, además, que el título Todo no es meramente conceptual para una obra 

puntual, sino que tiende a trazar una especie de sentido para comprender la práctica del  

mismo Spregelburd como una tendencia al arte total en el presente. 

Pero antes, para entender esta propensión al arte total, conviene detenerse en la 

estructura de tríptico a partir de la cual propongo leer en un primer acercamiento a Todo. 

Justamente  por  pertenecer  a  una  geometría  bidimensional,  esa  triangulación  de  las 

historias puede pasarse de largo por el énfasis en la geometría fractal que trabaja sobre 

más  dimensiones.  Pero  es  allí  donde  algunas  cuestiones  complejizan  la  obra  de 

Spregelburd. Todo es un tríptico en el sentido pictórico del término, que hace eco con los 

que compuso iterativamente Hierónimus Bosch, el artista elegido por Spregelburd para 

dar  nombre  a  una  saga  de  fábulas  morales  sobre  los  pecados  capitales   en  La 

Hepatalogía  de  Hierónimus  Bosch,  cuya  primera  emisión  se  estrenó  en  1996  (La 

inapetencia). 
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Como sabemos, un tríptico puede plegarse sobre sí mismo a partir de su propio 

centro, con lo cual reproduce en una aparente bidimensionalidad, una estructura fractal,  

un patrón bidimensional que se pliega en sí mismo. Algo que en la obra de Hierónimus 

Bosch reaparece en la puesta en crisis de la representación mediante figuras fusionadas 

que hacen eco formal entre ellas. Pero entonces, me interesa este eco pictórico de Bosch, 

el del tríptico, para señalar que en Todo, el centro sobre el cual se pliega la obra, tiene 

como  protagonista  a  un  artista  visual,  Fano,  que  ha  dejado  de  pintar  para  realizar 

performances piromaníacas con libros de autores reconocidos. 

Un motivo este, el del arte y el de los artistas visuales que es, además, recurrente 

en la obra de Spregelburd; por ejemplo, aparecen marchands de arte en  La estupidez, 

que tratan de vender unas obras de artistas premodernos, que nunca sabemos si son 

reales o una invención, o la polémica entre arte nacional y cosmopolita se da en un duelo  

entre dos artistas visuales, Eduardo Schiaffino y Eugenio Auzón en Apátrida. Quiero leer 

estos ecos como potenciadores de sentido  que permiten comprender la totalidad de la 

obra de Spregelburd. Por eso, entiendo, detenernos mínimamente en el centro sobre el 

cual  se  pliega  y  despliega  el  tríptico  de  Todo,  nos  permitirá  avanzar  sobre  algunos 

problemas que considero nodales sobre la práctica de Spregelburd y que, en algunos 

casos, han sido exploradas desde otras perspectivas y en relación con otras prácticas 

artísticas o que directamente no han sido exploradas. 

Ese centro lleva por título “¿Por qué todo arte deviene mercancía?”. Allí,  según 

dijimos, Fano es un artista visual, hermano de Nelly, que dejó de pintar y que realiza obras 

piromaníacas  con  otras  obras  culturales,  fundamentalmente  libros.  Eso  genera  un 

conflicto con su ex cuñado, Del Mónico, que ha sido invitado a la fiesta de fin de año por  

su mujer, para mostrarle un novio (Omar) que en realidad es su compañero de trabajo, en 

apariencia homosexual. El conflicto reside en que Fano quema los libros de Heiddeger de 

su  ex  cuñado  que  es  filósofo,  que  ha escrito  un  libro  con  el  cual  se  enseña en  las 

escuelas públicas y por el cual espera todo el tiempo ser reconocido. Ese conflicto sirve 

para interrogar las potencialidades y el valor del arte contemporáneo: “Del Mónico:-No, 

“basta” las pelotas. Mirá, Omarcito:  qué risa, la cultura. Acá tenés un tipo que quema 

libros, y otro que los escribe. Que trata de escribirlos. ¿A quién te creés vos que la cultura 

le  abre  los  bracitos?”(Spregelburd,  2011,  p.  96).  Pregunta  Del  Mónico  luego  de  un 

intercambio irónico con Fano y repone, de este modo, la polémica sobre el valor del arte 
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contemporáneo. 

En un momento donde, según Nicolás Bourriaud (2004; 2008; 2009), la producción 

del  arte  no  se  corresponde  necesariamente  con  su  autor,  como  en  el  caso  del  arte 

postproducido o relacional con el cual trabaja, Del Mónico, que es filósofo heiddegeriano, 

y no alguien del público general del arte y por ende, tampoco necesariamente, fuera de un 

público  formado,  reprocha  la  diferencia  entre  producción  (escritura)  de  arte  y  uso 

(performance) de un reportorio ya producido para hacer un mero gesto que haga surgir un 

autor  y  una  obra.  Como  asegura  Raymonde  Moullin  en  El  mercado  del  arte,  “a  la 

incertidumbre asociada a la autenticidad, en lo que se refiere a la relación de la obra con  

su autor, se suma el factor de incertidumbre vinculado a la inestabilidad, en el mediano y  

largo  plazo,  de  la  jerarquía  de  los  valores  estéticos”  (2012,  p.  23).  En  este  sentido, 

asegura, el peritaje de las obras contemporáneas no se refiere a la autenticidad de la obra 

con respecto a su autor, sino a la autenticidad de su existencia en cuanto arte, lo cual  

genera una verdadera incertidumbre respecto de los valores contemporáneos del arte. 

Incertidumbre, cuestionamiento en tanto obra de arte, disociación entre productor y autor, 

entre gesto y obra, tales cuestiones son las que problematiza el intercambio entre Fano y  

Del  Mónico;  es  decir,  que  Spregelburd  repone  mediante  la  intervención  de  artistas 

plásticos la incertidumbre sobre el valor del arte en el presente. 

Luz Rodríguez Carranza (2014) ha señalado que  Todo  habla de absolutamente 

todo cuando el consenso es el no-valor, es decir, el derrumbe del valor, su pérdida. Y si  

esa pérdida es, en cierto sentido, lo que la obra pone en escena, lo hace a través de un 

juego  de  pérdidas  y  derrumbes,  recuperaciones  y  reconstrucciones  contingentes  de 

valores contradictorios que se juegan sobre unos mismos objetos que son, sobre todo,  

palabras. Por eso, Sandra Contreras (2013) sostiene que en la obra de Spregelburd hay 

una insistencia en el valor en plena posautonomía, donde este se cuestiona. 

Cuando hablo de valor, lo hago en la dirección que Alejandra Laera (2010) señala 

en “Entre  el  valor  y  los valores (de la  literatura)”,  como un sistema de equivalencias 

generales que van desde el campo económico al orden de lo imaginario y lo simbólico y 

que se organizan entre sí.  En ese mismo texto,  Laera propone manejar  un concepto 

instrumental  del  valor  en  la  producción  contemporánea;  es  decir,  contingente  y 

multiescalar, donde cada objeto cultural debe atravesar diversas situaciones y variadas,  

desde su ubicación local a su periplo trasnacional. Situaciones que imponen, así, algunas 
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veces, la heteronomía valorativa y otras una de corte más autónomo, topando ese objeto 

en ocasiones con el valor económico, otras con el simbólico o con ambos, y aun con los 

valores entendidos en plural.

 Queda claro que con ese concepto, el de valor, no se trata aquí, al menos, de  

pensar solo en el valor estético que es, a nuestro criterio, el que ha entrado en crisis como 

patrón único y jerárquico en la apreciación de las obras de arte contemporáneas, sino en 

pensar en los valores que entran en juego en las obras en un momento donde el criterio  

que las rigió desde la modernidad autónoma, ha entrado en crisis como patrón único de 

valoración. Es lo que Lawrence Grossberg plantea cuando sostiene que en realidad, no es 

tanto  el  valor  en  sí  lo  que  entra  en  crisis  en  la  contemporaneidad,  sino  su 

conmensurabilidad, el criterio común a partir del cual cualificarlo o medirlo.  Y es esta 

situación la que Del Mónico pone en palabra, la crisis de la autenticidad como criterio de 

valoración estético del arte contemporáneo, enfrentado a ese otro modo de valoración 

más gestual y performático, que propone Fano. 

Sin embargo, hay algo más en los parlamentos citados que me interesa leer. Lo 

que opone el parlamento es escritura y performance, libro y arte, palabra y gesto, algo 

que parece descabellado en tanto oposición para la práctica teatral de Spregelburd. Como 

ha señalado también Sandra Contreras, hay en el teatro de Spregelburd, un énfasis en el  

texto teatral y un modo de la novela fuera del libro, que se hace perceptible a partir de una 

multitud de recursos que la puesta en escena conlleva, como la voz en off del narrador 

omnisciente. Quisiera señalar que ese modo de la novela no está solo en la puesta en 

escena, sino también en la edición en libro que el propio Spregelburd realiza por editorial  

Atuel. La forma si bien es la del guión de teatro clásico, al absorber la voz en off del 

narrador  omnisciente,  da  una  vuelta  sobre  la  articulación  del  relato  que  es  también 

literaria. La lectura del texto dramático, por momentos, nos hace sentir,  a pesar de la 

forma, que estamos leyendo un relato, una fábula moral, como a él les gusta llamarlas. Y 

me parece importante, en este sentido, la composición que Spregelburd plantea sobre 

Todo en esa edición, como una simbiosis entre el trabajo improvisado del primer acto con 

los actores del Patrón Vazquez y el trabajo solitario en el escritorio para los siguientes 

momentos de la obra.  Es decir,  nuevamente,  un eco entre actuación y palabra, entre 

teatro y literatura. Por lo demás, la cuidadosa edición de las obras teatrales en el formato 

libro,  con  una  entrevista  de  Dubatti,  da  cuenta  de  la  relevancia  otorgada  a  esa 
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articulación, ya clásica, entre teatro y literatura a partir de un encuentro entre formatos 

diferentes: libro y puesta en escena para su circulación. 

Lo  que llama la  atención de ese cruce que contradice el  valor  dicotómico que 

aparece en estos parlamentos de la obra, es que a algunos de esos procedimientos,  

Spregelburd  los  relaciona  no con  la  literatura,  si  no  con el  cine.  En la  entrevista  de  

apertura del libro, asegura: “El texto se estructura a partir de un procedimiento específico 

que tiene que ver con mis recientes relaciones con el cine. Y la distorsión de los criterios 

narrativos de éste cuando se aplican en teatro: montaje, voz en off, subtitulados son todos 

recursos que he venido explorando recientemente con genuina curiosidad” (2011, p.14).  

Es decir, un eco entre los procedimientos del cine y de la literatura pone en contacto a las  

diversas prácticas en la escena teatral, y reenvía, en un eco lejano, a las participaciones 

de Spregelburd en el  cine. El caso central  es  El hombre de al  lado,   una película de 

Gastón Duprat y Mariano Cohn, de 2009, es decir, coetánea a la puesta de Todo, y en la 

que Spregelburd tiene un papel protagónico que lo enfrenta de nuevo a la pregunta sobre 

los criterios para definir quién es un artista en el mundo contemporáneo y qué es una obra 

de arte. En esa película, además, hay otro eco: se filma en la Casa Curutchet, de Le 

Corbusier, en La Plata, que forma parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad y el  

mismo Spregelburd conducirá el programa Arquitectos argentinos en canal Encuentro. En 

ese programa, en la presentación, Spregelburd sostiene: “Soy dramaturgo y actor y como 

tal vivo de las representaciones, de esa mentira creíble que es la ficción. Será por esa 

razón que me seducen las arquitecturas tan reales”. Spregleburd une actuación, teatro y 

arquitectura, de este modo, a partir de la ficción en la que participa y de un programa real 

de tv. De esta manera, Todo hace eco, fractal, con las participaciones de Spregelburd que 

van anudando diferentes prácticas. Y es más, si atendemos al reparto de la obra que aquí 

analizamos, el músico que participa de ella es Zypce, con quien en 2013 compondrá la 

Opéra Spam, o con el que durante el mismo año que se estrena Todo en el teatro Beckett 

de  Buenos  Aires,  participará  en  un  despliegue  entre  musical  y  literario  en  Apátrida. 

Estamos, así, ante otro eco, en este caso musical, que  Todo tiene como ficción en su 

puesta en escena. 

Es decir, la obra genera ecos entre el cine, las artes visuales, la arquitectura, la 

literatura, los medios televisivos, el teatro y la música. Tiende a ser un desplazamiento 

fractal  que va  haciendo resonar  unas prácticas  en otras  a  partir  de  Spregelburd  que 
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participa como protagonista de una ficción de arte total. Claro que en un momento donde 

la obra de arte total parece una ruina anacrónica de principios del S XX y ha sido puesta  

en entredicho, por ejemplo, desde la teoría de la vanguardia  de Boris Groys (2008), o que 

la misma noción de obra se ha desplazado desde las teorías de la posautonomía (Ludmer 

2010),  la insistencia de Spregelburd en una ficción de arte total no tiene que entenderse 

como una reactualización o un mero retorno idéntico, sino como la propuesta inédita de 

una ficción de arte total desde el teatro y con estructura fractal en la cultura Argentina. Y 

es eso: una ficción que nos hace creer una mentira: la posibilidad de un arte total en el  

presente que se vuelve real por medio de una arquitectura fractal  en los ecos de las 

escenas del teatro. 

En esta dirección, la propensión a la ficción de arte total fractalizada desde el teatro 

implica un cuestionamiento múltiple al valor que todo el tiempo pone en entredicho, como 

vimos. Pero también, en otra dirección, cuestiona la  relación con el dinero, algo que la 

ficción de arte total de Spregelburd fractaliza entre sus fragmentos. En ese mismo diálogo 

citado, lo que se cuestionan son  los fondos que las fundaciones internacionales o los 

estados,  agentes  centrales  en  la  difusión  y  financiamiento  del  arte  contemporáneo, 

otorgan a las obras de arte, a pesar de que Fano sostenga que su arte intenta sustraerse 

de la mercancía. Una paradoja que su propio cuñado le señala con violencia, y del que 

Fano se mofa. De la misma manera que, sobre el final, el artista pretende sustraerse del  

dinero y de la mercancía, quemando dinero, pero repitiendo, por teléfono, al marchand de 

una bienal de Montevideo que “la obra en sí misma no es complicada. Pero no la van a 

poder pagar” (Spregelburd, 2011, pp. 105). Una contradicción que Fano lleva al paroxismo 

cuando indica que “su obra no es un producto” (Spregelburd, 2011, p. 106). La obra que 

Fano vende a Montevideo, así, requiere del dinero aunque no sea un producto, tiende a 

sustraerse de la mercancía, aunque lo sea y se comporte como tal,  requiere de un dinero 

al  que va a quemar. En esa relación paradojal  con el  dinero es donde se encuentra, 

además, una economía de la ficción de arte total que contrasta con la performance de 

Fano. 

Spregelburd  mismo  ha  señalado  que  si  bien  Todo era  una  obra  por  encargo, 

economizaron al máximo los recursos escénicos para darle peso a la palabra, al texto y a 

la actuación, porque tampoco el presupuesto les daba para trasladar la escenografía a 

Alemania, donde debía estrenarse. Lo económico, así, incide en diversos niveles en la 
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producción,  pero lejos de convertirse en un limitante,  en el  teatro de  Spregelburd se 

incorpora  como  un  elemento  que  la  obra  debe  absorber  pero  sin  condicionar  las 

potencialidades  del  guión  y  de  la  actuación.  La  obra,  así,  mantiene  una  relación 

escurridiza con la economía, con el dinero, al cual usa, pero haciendo de la necesidad o 

de la limitación, una virtud de la puesta en escena. Allí hay un eco sobre las posibilidades 

de un teatro periférico en un momento trasnacional, una obsesión que para Spregelburd 

era determinante en el momento de composición de la obra.  Y en ese eco periférico, el  

dinero se anuda con la política y con la religión, que son, desde ya, los protagonistas de 

las otras dos partes del tríptico que se pliegan sobre el  centro; y que llevan por título 

respectivamente:  “¿Por  qué  todo estado deviene  burocracia?”/  “¿Porqué toda religión 

deviene superstición?”. En ambas partes, el dinero tiene un lugar central. En el primero, 

porque es lo que se quema de manera análoga a los archivos, poniendo en imagen la 

quema de cualquier valor universal, intercambiable por todo, en el mundo contemporáneo, 

pero sobre todo en los aparatos burocráticos del  Estado. En el tercer acto, porque el 

dinero que se cobra por la consulta médica para salvar al hijo de un escritor –El escritor 

de  La vaca opaca, un libro infantil  que Omar le regala al hijo de Nelly en la fiesta de 

Navidad–  se  quema  en  el  fuego  donde  se  cocina  el  cordero  y  con  cuya  salsa  se 

reactualiza un ritual religioso en el que no cree nadie ya, pero que aparentemente sirve 

para espantar a La Visita, un ente fantasmal que parece constituir un peligro de muerte 

para el  primogénito.  De igual  manera que el  teatro de  Spregelburd quema el  dinero,  

haciendo de su limitación una virtud, la burocracia política y la superstición religiosa, lo 

queman a partir de gestos que hacen que el dinero sea un fantasma inútil, exorcizable 

como único valor de cambio en relación con los otros valores de la ficción. 

Para  finalizar,  me  interesa  señalar  que  la  ficción  de  arte  total  fractalizada  de 

Spregelburd pone en escena que el valor en las producciones contemporáneas se da en 

un juego piromaníaco de destrucción y construcción a partir de las transacciones que una 

obra genera entre prácticas artísticas y hasta sociales diferentes. Transacciones que, lejos 

de devenir una jerarquía esteticista, genera ecos, pliegues y umbrales entre diferentes 

contingencias que suscita y con las que se enfrenta, singularizándose en una economía 

propia que hace de la limitación virtud. 
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PRENÚNCIOS DA EMANCIPAÇÃO FEMININA: O DESPONTAR DA MULHER EM  DE 

AMOR Y DE SOMBRA E UMA VARANDA SOBRE O SILÊNCIO

Resumo:

A preocupação relativa à temática feminina e às construções sociais dos papéis 

inerentes ao gênero feminino tem encontrado, nos tempos atuais, um merecido espaço de 

acolhida  por  parte  dos  estudiosos  e  dos  pesquisadores  da  área,  no  intento  de 

desconstruir o mito patriarcal, segundo o qual “o mundo sempre pertenceu aos machos” 

(BEAUVOIR,  2009).  No  presente  estudo,  analisaremos  o  comportamento  feminino, 

concernente  aos  avanços  sociais  e  individuais  em  relação  ao  direito  da  mulher  de 

encontrar um devido espaço de realização pessoal para si. Para tanto, tomaremos por 

base as personagens centrais dos romances De amor y de sombra e Uma varanda sobre 

o silêncio, escritos por Isabel Allende (1942) e Josué Montello (1917-2006), ambos no ano 

de  1984.  O  objetivo  deste  estudo  consiste  em  revelar  aos  estudiosos  da  temática 

feminina, outras fontes de realização pessoal e profissional, além da maternidade e da 

procriação (SWAIN, 2007), considerados os principais pilares da significação feminina. 

Palavras-chave: Literatura. Mulher. Papéis Femininos. 

Harbingers of womens's emancipation: the emergence of woman in de amor y 

de sombra e uma varanda sobre o silêncio

Abstract: 

The concern  related  to  the  female  theme and  to  the  social  constructions  of  the  roles 

intrinsic  to  the  female  genre  have found,  in  current  times,  an ample  space of  recognition  by 

scholars and researchers in the area, in an attempt to deconstruct the patriarchal myth, according 

to which "the world has always belonged to males" (BEAUVOIR, 2009). In the present study, the 

female behavior concerning the social and individual advances made by women. In order to do so, 

the main characters of the novels De amor y de sombra and Uma varanda sobre o silêncio, written 
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by Isabel Allende (1942) and Josué Montello (1917-2006), in the year of 1984, will be taken as 

basis. The objective of this study is to reveal to researchers of the female theme it also makes 

sense to fulfill the woman as a person and professionally, and not only in maternity and procreation 

(SWAIN, 2007), the main pillars of female signification. 

Keywords: Literature. Women. Female Roles.

Introdução

De amor y de sombra e Uma varanda sobre o silêncio foram escritas na segunda 

metade  do  século  XX  (1984),  momento  em  que  a  emancipação  feminina  não  havia 

adquirido ainda as feições atuais. O direito ao voto e ao divórcio já havia sido alcançado.  

As disputas pela equiparação no mercado de trabalho, porém, encontravam-se, apenas, 

em fase inicial. Desse momento em diante, a mulher começou a assumir postos elevados 

e  funções  diretivas,  anteriormente  reservadas,  prioritariamente,  ao  sexo  masculino.  A 

mudança no panorama sociológico  brasileiro  e  latino-americano,  no  que concerne ao 

gênero feminino, passa a refletir-se, inclusive, sobre a produção literária da época. Este é 

o  caso,  por  exemplo,  das  escritoras  Ángeles  Mastretta  (México,  1949),  Rosario 

Castellanos  (México,  1925-1974),  Laura  Esquivel  (México,  1950),  Gioconda  Belli  

(Nicarágua, 1948) e da própria Isabel Allende, que passaram a integrar, nesse período, o 

rol dos nomes femininos com relevo na literatura hispano-americano.

Ao estudarmos as  diferenças estabelecidas entre  os  sexos e a separação das 

atividades produtivas e sociais em relação a cada um, remontamos ao surgimento do 

patriarcado, ocorrido há, aproximadamente, dez mil anos. Antes mesmo do surgimento do 

patriarcado,  já  havia  a  divisão  sexual  dos  trabalhos.  Nas  sociedades  primitivas,  as 

mulheres dedicavam-se à colheita e distribuição de alimentos; e, aos homens, cabiam 

outras funções,  como a da caça,  por  exemplo.  A simples divisão sexual  do  trabalho,  

iniciada com o patriarcado, configurou a dicotomia público/privado. Os homens passaram 

a  assumir  as  funções  externas,  o  trabalho  remunerado  e  o  sustento  da  casa,  e,  às 

mulheres, destinaram-se os cuidados com a casa e com os filhos.
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A dicotomia  dos  papéis  sexuais  manteve  a  mulher,  por  muito  tempo,  em uma 

posição  social  inferior  à  do  homem.  Neste  estudo,  consideramos que  o  pensamento 

ocidental e patriarcalista de que o homem possui capacidade intelectual e de sustentação 

superiores,  em  relação  à  mulher  formava-se  há  milhares  de  anos,  enquanto  que  o 

processo de emancipação feminina, começava a ganhar impulso há pouco de mais de 

dois séculos. Consideramos a incineração das operárias em uma fábrica de tecidos, em 

Nova Iorque, em 1857, o marco inicial para a reflexão relacionada aos estudos feministas. 

Na  ocasião,  cento  e  trinta  mulheres  foram  incineradas  ao  reivindicarem  melhores 

condições de trabalho.

1 MULHER E LIBERTAÇÃO: CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS

Com o objetivo de abordarmos a emancipação feminina e facilitar a compreensão 

do texto, gostaríamos de refletir sobre a evolução por que tem passado a mulher, desde o 

início da civilização, até os dias atuais.

Em primeiro lugar, esclarecemos que as sociedades primitivas eram matrilocais, e 

o núcleo familiar organizava-se em torno à mulher e seus filhos. A sobrevivência dava-se 

pela coleta de vegetais. O convívio era pacífico e harmonioso e não havia necessidade da 

presença de autoridades, chefes ou líderes. A divisão do trabalho era feita por intermédio 

de um sistema cooperativo:

No começo, as sociedades possuíam laços fracos de dominação, e se criaram 
através de laços fortes entre mães e filhos, principalmente filhas, sendo os machos 
elementos  periféricos  e  instáveis  nos  grupos.  Os  laços  mais  fortes  que  estes 
possuíam eram com os elementos do seu próprio sexo e os filhos homens dentro 
da descendência matrilinear. A maior parte dos trabalhos era feita pelas mulheres 
(como é até hoje, tanto nas sociedades simples quanto nas complexas). Elas se 
responsabilizavam por seus filhos e, por extensão, pelo grupo inteiro. As mulheres 
proviam o alimento e os homens faziam as tarefas mais pesadas, com a caça, a 
pesca e a limpeza das terras aráveis. Contudo, possuíam mais tempo livre do que 
as mulheres, o que os fez desenvolver suas armas e inventar cultos específicos 
para o sexo masculino, dos quais excluíam as mulheres. 

A afirmativa anterior é contestada por Simone de Beauvoir (2009),  quando esta 

assevera que “essa idade de ouro da mulher não passa de um mito”.  Para ela: 

Dizer que a mulher era o Outro equivale a dizer que não existia entre os sexos 
uma relação de reciprocidade: Terra, Mãe, Deusa, não era ela para o homem um 
semelhante:  era  além do reino humano que  seu  domínio  se afirmava:  estava, 
portanto  fora  desse  reino.  A sociedade sempre  foi  masculina;  o  poder  político 
sempre esteve nas mãos dos homens [...] (p. 110). 
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Apesar  do  amplo  espaço  concedido  à  supremacia  masculina  pela  sociedade, 

desde os tempos imemoráveis, à mulher sempre coube exercer alguma atividade laboral 

ou produtiva, conforme dissemos anteriormente: silvicultura, artesanato, cuidado com os 

filhos,  entre  outras.  A função  primordial  da  mulher,  porém,  reservava-se  ao  âmbito 

doméstico,  cabendo  ao  homem  atividades  que  requeriam  mais  energia  e  maior  

capacidade física. Viola Klein assevera que: 

[...] la mujer formó el nucleo social de la organización primitiva, ese punto fijo al  
cual volvía el hombre después de sus empresas y en torno del cual crecían los 
hijos. Las exigencias del alumbramiento y del cuidado de los niños convirtieron a la 
mujer en el elemento estable de la sociedad.

A função  primordial  da  mulher  reservava-se  ao  âmbito  doméstico,  cabendo  ao 

homem  as  atividades  que  requeriam  maiores  energia  e  capacidade  físicas.  Com  o 

desenvolvimento  da  caça,  em  resposta  aos  anseios  de  aventura  e  da  maior  força 

muscular do homem, desenvolveu-se o espírito de competitividade e de destacamento do 

mais forte. Profundas mudanças nos relacionamentos entre o grupo e entre o homem e a  

mulher deram início à dominação nessas sociedades: “a relação com a natureza é mais 

agressiva, começa a haver dominação do homem sobre a mulher e do mais forte sobre o 

grupo”.

A descoberta  do  papel  do  homem  na  procriação  dá  início  ao  surgimento  do 

patriarcado:  “Neste  instante,  o  macho  pode  assumir  o  controle  da  sexualidade  das 

mulheres e, portanto, o poder sobre elas, juntamente com a natureza”. Desenvolve-se, a 

partir de então, o medo da mulher, devido à inexistência de um papel definido para o 

homem. A perda da independência econômica feminina, ocorrida com o aprimoramento 

da  agricultura  pelo  homem  e  sua  inserção  no  sistema  produtivo,  juntamente  com  a 

afirmação do patriarcado se refletiram nos aspectos físicos, mentais e morais da mulher:

A partir  deste  medo  da  força  genesíaca  da  mulher,  foi  fácil,  no  decorrer  dos 
séculos  e  milênios,  formar  uma  identidade  masculina  baseada  na  maior 
capacidade intelectual dos machos em relação à mulher para controlar a natureza 
e inventar novas tecnologias, na sua maior forma física para prover alimento e 
defesa para os grupos, na sua maior agressividade para vencer as guerras. O 
domínio público, da história, foi alocado ao princípio masculino, enquanto princípio 
feminino,  marginalizado,  circunscreveu-se  ao  domínio  da  casa,  do  privado,  da 
reprodução.  E  o  feminino  era  associado  a  uma  mediação  entre  o  homem 
transcendente e a cultura imanente.

Entre os séculos XIV a XVIII, o período denominado de “caça às bruxas” promoveu 

a  repressão  da  sexualidade  e  a  manipulação  da  conduta  feminina,  condicionando  a 

mulher  a  ser  pacífica  e  submissa.  Durante  a  “caça  às  bruxas”,  as  mulheres  foram 
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afastadas do meio acadêmico (universidades e mosteiros). De acordo com MURARO:

É preciso lembrar [...] que a caça às bruxas, embora tenha se iniciado na Idade 
Média, teve o seu apogeu durante a renascença, pois vai até o século XVIII. E 
devemos  nos  recordar  também  que  esta  perseguição  se  dirigiu  quase 
exclusivamente às mulheres pobres, normatizando a sua sexualidade e reprimindo 
o seu saber. Em fins do século XVIII,  estas mulheres já tinham, pois,  os seus 
corpos reprimidos e inorgásticos e  podiam,  assim,  transmitir  aos seus filhos e 
filhas as regras de submissão que viriam a torná-los os operários e operárias 
submissos e de corpos dóceis do século XIX em diante.

Os  papéis  sociais,  concernentes  a  cada  gênero,  são  criações  sociais 

estabelecidas, ao longo dos tempos, pelo modo de pensar predominantemente masculino. 

Neste sentido, a divisão sexual do trabalho iniciada durante a formação das comunidades 

primitivas, consolidou-se apenas com a afirmação do patriarcado. Conforme dissemos 

anteriormente, o estabelecimento da dicotomia dos âmbitos público e privado garantiu ao 

homem a supremacia do domínio público. A pesar de haverem registros de manifestos em 

prol da emancipação feminina, desde o século XIX, como é o caso da Declaração dos 

Direitos  da  Mulher  e  da  Cidadã,  por  Olympe de Gouges,  em 1791,  a  publicação  de 

Vindication of the rights or women, de Mary Wollstonecraft, em 1792, a Convenção de 

Seneca Falls, nos Estados Unidos, em 1848, entre outros episódios ocorridos de maneira 

isolada, o processo de emancipação feminina começou a ganhar força real a partir do 

século  XX,  quando  o  acesso  à  educação  e  ao  mercado  de  trabalho  passou  a  ser 

efetivamente estendido à mulher. 

As conquistas femininas a que nos referimos anteriormente foram alcançadas, em 

decorrência  das  modificações  nas  estruturas  econômica  e  social.  A  redução  do 

distanciamento entre o trabalho e o lar, passou a requerer menor esforço físico para a 

realização das atividades laborais. Ao sentir-se segura e atuante no mercado profissional,  

a  mulher  desvia  a  atenção  dos  aspectos  familiares  em  direção  ao  individual, 

compreendendo-se como capaz de agir e de realizar-se como pessoa.

2 Os papéis femininos: uma construção social masculina

De maneira geral, dizemos que os papéis femininos representam uma construção 

social em que a mulher deve ser frágil e submissa, devendo servir ao homem e ser-lhe 

fonte de amor e de realização suprema. Essa construção social  faz parte da herança 

histórica  que acredita  que o  homem exerce o  papel  de  dominador  e  à  mulher,  cabe 
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apenas servi-lo. Pierre Bourdieu assevera que:

A dominação masculina  encontra,  assim,  reunidas  todas  as  condições  de  seu 
pleno exercício. A primazia universalmente concedida aos homens se afirma na 
objetividade  de  estruturas  sociais  e  de  atividades  produtivas  e  reprodutivas, 
baseadas em uma divisão sexual  do trabalho e de produção e de reprodução 
biológica  e  social,  que  confere  aos  homens  a  melhor  parte,  bem  como  os 
esquemas imanentes a todos os habitus: moldados por tais condições, portanto 
objetivamente  concordes,  eles  funcionam como matrizes  das  percepções,  dos 
pensamentos  e  das  ações  de  todos  os  membros  da  sociedade,  como 
transcendentais  históricos que,  sendo universalmente partilhados,  impõem-se a 
cada agente como transcendentes.

A origem dessa  crença,  voltamos  a  dizer,  firmou-se  a  partir  do  surgimento  do 

patriarcado, quando se estabeleceu a dominação do macho, a partir da fabricação dos 

papéis.  Para Beauvoir,  o  triunfo do patriarcado condenou a mulher  a desempenhar o 

papel de o outro e a ser subjugada pelo homem: 

Assim, o triunfo do patriarcado não foi nem um acaso nem o resultado de uma 
revolução violenta. Desde a origem da humanidade, o privilégio biológico permitiu 
aos  homens  afirmarem-se  sozinhos  como  sujeitos  soberanos.  Eles  nunca 
abdicaram o privilégio; alienaram parcialmente sua existência na Natureza e na 
Mulher, mas reconquistaram-na a seguir. Condenada a desempenhar o papel do 
Outro, a mulher estava também condenada a possuir apenas uma força precária: 
escrava ou ídolo, nunca é ela que escolhe o seu destino. [...] O lugar da mulher na 
sociedade sempre é estabelecido por eles.  Em nenhuma época ela impôs sua 
própria lei.

Lembramos  que  o  espaço  público  ou  do  trabalho  externo  ficou  reservado  ao 

homem, enquanto que, à mulher, coube o papel de procriar e os afazeres domésticos, 

configurando  a  dicotomia  público/privado.Os  papéis  de  cada  gênero  e  a  dicotomia 

estabelecida  pela  dominação  masculina  representam  uma  visão  tradicional  e 

androcêntrica, e não deve, portanto, corresponder a uma verdade definitiva e acabada. As 

lutas  pela  igualdade  dos  direitos  femininos  devem continuar.  A ampliação  do  espaço 

feminino visa ao reconhecimento da importância e da capacidade femininas, baseadas na 

convicção de que a mulher possui condições de se auto-sustentar e de conduzir, por si 

própria, os caminhos de sua existência.

Com relação aos papéis estabelecidos pelo gênero masculino ao feminino, dentro 

do processo histórico-social, os papéis da procriação e da maternidade são, muitas vezes, 

considerados  os  mais  importantes  a  serem  desempenhados  pela  mulher.  Apesar  de 

pertencer ao domínio feminino, o papel de gerar tem sido considerado secundário pelo  

homem. O poder e a capacidade de conceder um filho à mulher, na condição de que esta 

permaneça  a  seu  lado,  servindo-lhe  de  companheira,  amante  e  mulher,  garante  ao 
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homem  o  controle  sobre  a  vida  familiar.  Nos  tempos  atuais,  o  sexo  feminino  vem 

conquistando, desde o último século, um espaço maior para a sua participação social. Ao 

aliar  a  vida  doméstica  e  a  familiar  com  suas  atividades  laborais  e  acadêmicas,  as 

mulheres  poderão  optar  por  realizar-se  também como  profissionais  e  pesquisadoras, 

diminuindo a relevância da procriação e da maternidade como as principais formas de 

reconhecimento e de valorização social para elas.

3 Rompendo as amarras: o olhar emancipatório da mulher como personagem 

principal

Irene Beltrán e Luciana, personagens centrais dos romances De amor y de sombra 

e  Uma varanda sobre  o silêncio,  são,  respectivamente,  uma jornalista  chilena e uma 

dona-de-casa brasileira. Ambas as personagens são mulheres lutadoras, representantes 

da classe média alta e contemporâneas ao período em que vigorou a ditadura militar no 

Cone  Sul.  Insertas  nos  contextos  repressores  das  obras,  as  protagonistas  vivenciam 

situações dramáticas de perdas, violências e desaparecimentos. 

Ambas as protagonistas são mulheres enlevadas, por justiça e por liberdade, como 

é o caso de Irene, ou pelo retorno do filho aguardado, como é o caso de Luciana. Em 

meio  aos  cenários  das  épocas,  segunda  metade  do  século  XX,  ambas  as  mulheres 

demonstraram força e obstinação, ao deixarem suas casas e abandonarem o conforto de 

suas vidas,  para irem ao encontro do sonho de encontrarem justiça e liberdade e de  

trazerem de volta as pessoas queridas. Irene procura a camponesa Evangelina, tragada 

pela  opressão,  e  descobre  um  cemitério  clandestino  de  corpos  enterrados 

clandestinamente. Luciana espera Mário Júlio, investigando e enfrentando, com aflição, o 

retorno do filho que nunca acontece. Segundo Umbach:

[...] o autoritarismo consiste na caracterização de um regime político em que existe 
um  controle  da  sociedade  por  parte  do  estado,  que  manipula  as  formas  de 
participação  política  e  restringe  a  possibilidade  de  mobilização  social;  existe 
interesse  político  na  cooptação  dos  intelectuais;  a  administração  pública  é 
apresentada como um bem em si mesmo, ao servir ao interesse do estado; o setor 
militar desempenha um papel decisivo na manutenção da ordem.

Irene e Luciana são mulheres que alteram, pouco a pouco, a normalidade de suas 

vidas,  ao  enfrentarem  as  agruras  da  repressão.  Ao  rivalizar  com  o  governo,  Irene 

investiga, enfrenta, denuncia e sente, na pele, as marcas da insensatez: o atentado à bala 
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que sofre em virtude das denúncias dos crimes revelados. Luciana, esperançosa, aguarda 

o filho, incessantemente, sem se deixar intimidar pelos conflitos e pelas angústias que a 

envolvem:  as  falsas  promessas  de  reencontro  com  o  jovem  e  os  muitos  anos 

transcorridos desde o desaparecimento do filho. 

Irene Beltrán, a protagonista de De amor y de sombra, é uma mulher, jovem, bonita 

e independente. Ela vive com sua mãe, Beatriz Alcántara de Beltrán, em um sobrado, cujo 

primeiro piso foi transformado em asilo para idosos. Ao contrário de sua genitora, uma 

mulher vaidosa, cuja única preocupação com os anciãos do asilo é a subsistência, Irene 

possui uma sensibilidade maior em relação aos idosos, demonstrando-lhes, na maioria  

das vezes, interesse e dedicação:

Desde su observatorio,  Beatriz  divisó a su hija  Irene entrando al  jardín  de La 
Voluntad  de Dios.  Comprobó con  fastidio  que no utilizaba  la  puerta  lateral  de 
acceso al patio privado y a la escalera de la residencia del segundo piso, donde 
habían instalado su vivienda. Hizo construir especialmente una entrada separada 
para no pasar por el hogar geriátrico cuando llegaba o salía de su casa, porque la  
decrepitud la deprimía y prefería vigilarla de lejos. Su hija, en cambio, no perdía 
ocasión  de  visitar  a  los  huéspedes  como  si  sintiera  placer  en  su  compañía. 
Parecía haber descubierto un lenguaje para vencer la sordera y la mala memoria. 
Ahora circulaba entre ellos repartiendo golosinas blandas en consideración a las 
dentaduras postizas. […] Irene dedicó a cada uno una sonrisa, una caricia, unos 
minutos de su tiempo, mientras Beatriz pensaba en el balcón que nunca acabaría 
de entender a esa joven estrafalaria con quien tenía tan poco en común.

A jornalista provém de uma família rica, porém, diferentemente do que ocorre com 

sua mãe, a jovem trabalha em uma revista, e, mesmo vivendo em um período em que a 

ditadura militar vigorava em seu país, Irene é uma mulher, cujos interesses ultrapassam 

as meras extravagâncias da vida social. 

Irene mantinha pensamentos avançados em relação à sociedade conservadora na 

qual vivia. Ela costumava vestir-se de maneira excêntrica, usando pulseiras ruidosas e 

maquiagem abundante nos olhos. Além de sua aparência extravagante e moderna, Irene 

Beltrán,  a  moça de cabelos  longos e  encaracolados,  representa  a mulher  corajosa e 

audaz.  Apaixonada  por  seu  amigo  Francisco,  ela  desafia  os  padrões  da  sociedade 

autoritária em que vive, ao empenhar-se, juntamente com o fotógrafo, em desvendar o 

desaparecimento da camponesa Evangelina e confrontar os interesses do poder central. A 

personagem  é  uma  mulher  emancipada,  capaz  de  romper  com  os  parâmetros 

estabelecidos pela sociedade patriarcal: o abandono da casa como o local exclusivo para 

a atuação da mulher e o fim dependência econômica em relação ao homem. Em outras 
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palavras,  encontramos em Irene  a  mulher  que  sai  às  ruas,  abandonando  os  valores 

tradicionais da acomodação. DaMatta  assevera que o significado das palavras “casa” e 

“rua” vai além da simples denominação de espaço geográfico, designando, sobretudo, 

esferas de atuação social:

Quando,  então,  digo  que  “casa”  e  “rua”  são  categorias  sociológicas  para  os 
brasileiros,  estou  afirmando  que,  entre  nós,  estas  palavras  não  designam 
simplesmente espaços geográficos ou coisas físicas mensuráveis, mas acima de 
tudo  entidades  morais,  esferas  de  ação  social,  províncias  éticas  dotadas  de 
positividade, domínios culturais institucionalizados e, por causa disso, capazes de 
despertar  emoções,  reações,  leis,  orações,  músicas  e  imagens  esteticamente 
emolduradas e inspiradas (1991, p. 17).

A palavra casa, tradicionalmente, relaciona-se ao sinônimo de conforto e proteção, 

ou conforme DaMatta, de “local privilegiado”. Neste sentido, a casa estaria eivada de uma 

conotação  positiva,  de  lar,  familiaridade  ou  proteção,  ao  passo  que  a  palavra  rua, 

relacionar-se-ia  ao  sentido  de  “anonimato”  ou  desproteção.  DaMatta   estabelece  a 

seguinte comparação: “Em casa somos todos, conforme tenha dito, “supercidadãos”. Mas, 

e na rua? Bem, aqui passamos sempre por indivíduos anônimos e desgarrados, somos 

quase sempre maltratados pelas chamadas “autoridades” e não temos nem paz, nem 

voz”.

Em Uma varanda sobre o silêncio, a protagonista chama-se Luciana, uma dona-de-

casa brasileira, ex-professora, separada e mãe de um único filho, Mário Júlio. Tal como 

Irene Beltrán, Luciana testemunha o sofrimento e os horrores vivenciados pela sociedade,  

durante  a  ditadura  militar.  A mãe  e  dona-de-casa  diligente  e  zelosa  em relação  aos 

cuidados com o filho ressignifica o sentido de sua vida, ao tentar trazer de volta o ente  

desaparecido, envolvido em supostas insurreições políticas. Da mesma forma que Irene, 

Luciana não possui problemas financeiros, pois vive dos rendimentos dos bens deixados 

por seu pai e pelo ex-marido, Severo. 

Apesar de viver em uma época em que a emancipação feminina apenas começava 

a assumir os contornos aos quais estamos acostumados nos dias de hoje, Luciana não 

deve ser interpretada como uma mulher investida dos anseios libertários provocados pela 

emancipação feminina.

A personagem, sendo uma mulher frágil e dependente emocionalmente, dá apenas 

os primeiros passos, em relação ao rompimento de sua dependência emocional e afetiva. 

A necessidade  de  agir  por  si  mesma  surge  a  partir  do  desaparecimento  do  filho  e, 

sobretudo,  após  o  falecimento  do  tio.  Desse  momento  em  diante,  Luciana  passa  a 
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enfrentar por si mesma os perigos e a violência encontrados na sociedade em que vive. 

Ao sair de casa, após a morte do tio, a personagem parte ao encontro de um mundo em 

que nem sempre estão presentes a proteção e o amor. O terrorismo abala o país, porém 

Luciana permanece impassível, sem se aperceber de que a angústia e o sofrimento que 

carrega dentro de si são frutos que não dizem respeito unicamente à sua dor, mas sim às 

consequências de um drama de alcance nacional. 

Com relação aos confrontos e enfrentamentos aos quais se submete a protagonista 

no decorrer da trama, de forma similar à personagem Irene Beltrán, Luciana, em muitas 

ocasiões, abandona a proteção e a comodidade da casa e do lar, sem afastar-se, porém, 

dos  costumes  e  dos  comportamentos  herdados  de  uma  sociedade  conservadora  e 

patriarcal.  Os  valores  tradicionais  rezam  que  o  lugar  da  mulher  deve  ser  em  casa, 

preocupando-se com os afazeres domésticos e com os cuidados com os filhos. 

Apesar de haver contado com a ajuda do Tio Acrísio em inúmeros momentos da 

narrativa, a personagem Luciana demonstra coragem e resolução em suas tentativas de 

reencontrar o filho. As situações aflitivas por que passou a protagonista ao se encontrar 

só,  obrigaram-na  a  abandonar  seus  temores  e  enfrentar  os  riscos  de  uma  trajetória 

desconhecida. Este foi o caso, por exemplo, da viagem feita a uma cidade próxima, à 

noite, com o propósito de investigar e encontrar alguma evidência sobre o paradeiro de 

Mário Júlio. Para Luciana, uma mulher frágil e separada, o enfrentamento, por si só, com 

uma sociedade autoritária, incapaz de preocupar-se com os infortúnios individuais, não 

equivalia à luta pelos direitos femininos de ter reconhecido seu lugar ao sol, significando,  

isto sim, uma luta particular, o apelo de um indivíduo em relação ao reencontro de um 

sentido para si.

4  Autores  e  gêneros:  perspectivas  distintas  em  relação  à  personagem 

feminina

Ao levarmos em conta a descrição dos comportamentos e dos modos de ser das 

personagens femininas, compreenderemos que a criação literária de autoria masculina 

difere da criação literária de autoria feminina. Em De amor y de sombra, por exemplo, a 

protagonista Irene Beltrán é uma voz feminina que clama pelo rompimento do servilismo 

em relação à condição feminina. Irene é uma mulher ativista. Seus pensamentos e seus 
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ideais de liberdade são avançados. Ela atua diretamente no comando de sua relação 

amorosa com Francisco, em que devem imperar o respeito e a igualdade. A sociedade em 

que atua sofre modificações pelo ativismo de suas ações. Ao investigar o rapto e morte de 

Evangelina Ranquileo, por si só ou com a ajuda de amigos, Irene interpela, junta provas e  

denuncia os crimes descobertos, alertando, assim, a população sobre os acontecimentos 

e a conduta inaceitável dos governantes de seu país. A jovem atua não somente em prol  

de si mesma, mas também em prol da sociedade. Quem mais sofre por seu ativismo é,  

sobretudo,  a população feminina,  leitora de suas reportagens e conhecedora de suas 

intenções. Em Uma varanda sobre o silêncio, a protagonista Luciana vive em uma época 

na qual a ditadura civil-militar e o controle acirrado do governo sobre a sociedade faziam 

parte do contexto nacional. De maneira análoga a Irene, a personagem Luciana vivencia 

em sua pele as marcas de uma sociedade cruel e atroz em que as vozes se calavam 

diante de uma força maior.  Nesse caso, porém, o ativismo da personagem Luciana é 

manifestado de maneira branda e ensimesmada. A atuação de Luciana frente à ditadura 

militar equivalia à sua persecução individual, ao reencontro com o filho. Ela envolve-se 

contra a ditadura, carrega cartazes e une-se aos protestos; porém seu propósito consiste 

em trazer de volta e manter junto a si a conquista a que tanto se apegava e de que tanto  

se orgulhava: o filho único e amado. Luciana, absorta em si, não consegue olhar ao seu 

entorno, compreendendo-se como uma mulher e não apenas como uma mãe. Seu ideal 

de vida contempla a presença do filho, seu amor, sua vida. Ela não se apercebe dos 

outros motivos para complementar a sua vida: um trabalho, os estudos, um novo amor. 

Nos casos mencionados, tudo leva a crer que os modos de ser e de agir das personagens 

foram criados em conformidade com os pensamentos e as expectativas dos gêneros de 

cada autoria. Isabel Allende é uma mulher e escreve sobre outra mulher, de acordo com 

as perspectivas femininas de sua época. A personagem quer amar-se e amar a alguém, 

violando  os  valores  tradicionais  do  patriarcado  e  do  comportamento  clássico  de 

submissão feminina. Já Josué Montello é um homem que escreve sobre uma personagem 

mulher, que não encontrou ainda motivos para compreender-se integralmente como tal. A 

tradição patriarcal reza que a mulher deve deixar de viver sob os cuidados do pai para 

viver sob os cuidados do marido, mantendo-a atrelada à eterna expectativa de reencontro 

com o principal elo que a prende ao seu protetor, o homem. Swain reflete: 

Que corpo é este, que me impõe uma identidade, um lugar no mundo, que me 
conduz no labirinto das normas e valores sociais/morais? Que corpo é este que eu 
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habito, cuja imagem invertida reflete o olhar-espelho dos outros: Que corpo é este, 
afinal, que sendo apenas um, pode tornar-se dois, ocupando o mesmo lugar no 
espaço? Corpo feminino, corpo reprodutor, a maternidade que me desdobra vem 
me integrar ao mundo do social, à representação da “verdadeira mulher”. Serei eu 
“mãe” mesmo antes de ser “mulher”? Serei eu um útero, antes de ser humana?

O enunciado revela que a atribuição do papel de procriadora à mulher como um 

dos principais  papéis a serem desempenhados pelo sexo feminino é uma construção 

social, um pensamento androcêntrico, segundo o qual a capacidade de procriar deve ser  

encarada como a “representação da verdadeira mulher”. O etnocentrismo masculino está 

muito bem representado na protagonista Luciana de Uma varanda sobre o silêncio, pois 

as  ações  da  personagem  estão  absolutamente  centradas  em  divinizar  a  herança 

falocêntrica: o nascimento, a vida e o retorno (e desaparecimento) de um filho homem. Ao 

contrário do que se pode supor, inúmeras mulheres em todo o mundo acolheriam de bom 

grado a chegada de um filho, o que elas não pretendem, no entanto, é que o nascimento 

de uma prole sobrevenha de maneira inesperada, sem estarem, para tanto, preparadas. 

Em muitos casos, a ação das mulheres, circunstanciadas em manifestos mundiais, diz 

respeito, unicamente, ao reconhecimento do direito de serem ouvidas, de conquistarem e 

de reafirmarem seu espaço de atuação e da vontade de interferirem, por si mesmas, nas 

maneiras de pensar e de compreender a vida e a atualidade, sem precisarem ser, para 

isso,  submetidas  à  supremacia  da  opinião  e  do  controle  dos  homens,  desejos  de 

continuar no poder.

Considerações finais

Conforme dissemos anteriormente, a temática feminina costuma ser estimulante e 

evolvente, a ponto de converter uma simples leitura descompromissada em um agradável 

motivo para darmos início a esta pesquisa. De amor y de sombra e Uma varanda sobre o  

silêncio  são obras cujos enredos se aproximam, em relação ao contexto repressivo em 

que  vigorou  a  ditadura  militar  no  Brasil  e  no  Chile,  a  partir  de  1964  e  1973, 

respectivamente.  Outro  aspecto  em  comum  entre  as  obras  refere-se  à  personagem 

central feminina. No romance chileno, a personagem Irene Beltrán é uma jovem jornalista,  

de aparência extravagante. No romance brasileiro, a personagem Luciana é uma dona-

de-casa comum, semelhante à maioria das donas-de-casa brasileiras daquela época. Em 

ambos  os  casos,  o  enfrentamento  com a  repressão  é  o  motivo  que  impele  aquelas 
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mulheres a abandonarem a comodidade e a proteção do lar para irem ao encontro de 

suas buscas.

No  romance  de  Isabel  Allende,  o  desaparecimento  da  camponesa  Evangelina 

torna-se o motivo do enfrentamento da protagonista Irene com as forças governamentais. 

Durante o embate com o autoritarismo do governo, a protagonista rompe os vínculos com 

a  sociedade  patriarcal,  ao  sair  às  ruas  em busca  de  justiça,  em relação  aos  crimes 

políticos descobertos,  e  abandonando os valores da sociedade conservadora em que 

vivia.  No  romance  de  Josué  Montello,  o  desaparecimento  de  Mário  Júlio,  o  filho  de 

Luciana,  acusado de estar  envolvido em insurgências contra o governo militar,  tornou 

possível à protagonista, o início de uma nova jornada em que o retorno do ente amado 

conferia-lhe o sentido que impulsionava sua vida.  

Apesar das semelhanças entre os romances, encontramos algumas diferenças que 

distanciam  ambas  as  personagens  centrais.  No  caso  de  De  amor  y  de  sombra,  ao 

investigar os crimes políticos da sociedade em que vivia, Irene Beltrán passa a incorporar 

à  sua própria existência,  os anseios por  justiça e liberdade,  conformando de maneira 

indelével, novos moldes para uma sociedade feliz. Ao romper com a tradição patriarcal  

que estabelece para a mulher, normas comportamentais como a submissão ao homem, a 

devoção ao lar e à família, a protagonista do romance chileno abre espaço para que o 

clamor feminino tenha reconhecida também sua importância e destaque como temática 

de reflexão.

No caso de Uma varanda sobre o silêncio, apesar de presenciar em seu dia-a-dia 

as  marcas  da  violência  e  do  ódio  disseminados  de  maneira  abundante  no  território 

brasileiro  durante  a  ditadura  militar,  a  protagonista  Luciana  permanece o  tempo todo 

absorta em seu lamento interior. Apesar de encontrar-se envolvida nas consequências da 

repressão em sua busca pelo filho,  o tormento interno de angústia e recordações da 

personagem  mantém-na  apartada  dos  episódios  dramáticos  de  terrorismo  e  controle 

acirrado do governo, que abalavam a nação brasileira daquele período. Sem deixar de 

aguardar o filho, Luciana é uma mulher incapaz de compreender-se como feliz por si  

mesma. Sozinha, sem pai nem marido, a protagonista de Uma varanda sobre o silêncio 

dá apenas os primeiros passos, em relação à descoberta de um mundo em que sozinha 

mal consegue viver. Ela não consegue sequer conceber a idéia de encontrar um novo 

amor, ressignificando as possibilidades de encontrar novas formas de realização pessoal.  
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Para ela não existe outro sucesso senão o de ser mãe. 

Ao  valer-se  da  ditadura  civil-militar  como  pano  de  fundo,  ambos  os  romances 

tornam possível aos amantes da boa leitura, a reflexão acerca dos papéis femininos e do 

rompimento das amarras tradicionais do conservadorismo e da subordinação feminina.
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CYRO LEANDRO MORAIS GAMA 

UFRN

O DIÁLOGO ENTRE LITERATURA E TEOLOGIA NO “CÁNTICO ESPIRITUAL” DE 

SAN JUAN DE LA CRUZ

Introdução

O presente artigo sob o título  “O diálogo entre literatura e teologia no ‘Cántico 

Espiritual’ de San Juan de la Cruz” tem por objetivo mostrar que a relação entre literatura 

e teologia é bastante significativa, pois desde sempre o homem buscou na literatura a 

inspiração para a construção de suas obras poéticas. Diante disso, percebe-se que a 

literatura é um campo aberto a outras correntes de estudo, uma vez que as suas obras 

sempre estão ligadas a outras áreas do conhecimento, como a Teologia, a Filosofia, a  

Psicologia, a Sociologia etc.

Dessa forma, nota-se que a relação entre literatura e teologia vem de muitos anos, 

já que podemos perceber as suas marcas até mesmo nos salmos das sagradas escrituras 

que  foram  escritos  a.C.  Dado  o  exposto,  percebe-se  que  desde  sempre  o  homem 

recorreu à literatura com a finalidade de transmitir seus conhecimentos religiosos.

No século XVI, quando a Espanha estava sob o domínio do rei Felipe II, e, com 

isso, religião e estado caminhavam juntos, a literatura espanhola possuía um discurso de 

cunho religioso. Soma-se a esse fato o surgimento da literatura ascética e mística, uma 

literatura voltada para o sagrado. Entre os seus principais colaborares está San Juan de 

la Cruz, que, com seus poemas líricos, soube como poucos unir arte com teologia.

Diante dos fatos, embora as obras de San Juan de la Cruz sejam relativamente 

curtas, elas são carregadas por um conteúdo teológico místico, como também pelo uso de 

um  eu-lírico.  Nelas,  literatura  e  teologia  se  identificam,  visto  que  seus  escritos  são 

produzidos a partir de uma vivência mística. Além do mais, nos seus escritos, destacam-

se  temas  comuns,  como  união  com  Deus,  fé,  amor,  esperança,  desejo,  negação, 

contemplação etc.

Sendo  uma  das  obras  mais  relevantes  de  San  Juan  de  la  Cruz,  o  “Cántico 

Espiritual” pode ser considerado sua autobiografia, pois ele deixa transparecer a alegria  



183

do seu encontro com Deus. Além disso, como pontua Souza (2008, p. 282): “A poesia 

joãocruciana revela que nasce de uma experiência mística profunda associada a uma 

concepção  bem  elaborada  em  termos  teológicos  e  grande  capacidade  estética”.  Por 

conseguinte, percebe-se que o poema apresenta um profundo conteúdo teológico místico 

e ao mesmo tempo uma lira perfeita, igual à utilizada na época. 

Literatura e teologia em diálogo

Sabe-se que a relação entre teologia e literatura é bem expressiva,  porque ao 

longo dos anos muitos escritores literários produziram obras com mensagens de fundo 

teológico. Como pontua Magalhães (2009, p. 21):

Os romances cristãos,  as autobiografias de personagens da nossa história,  as 
biografias  produzidas  em grande  quantidade,  os  contos  que  marcaram muitos 
escritores ocidentais,  as poesias que estão presentes em verdadeiras jóias da 
literatura universal são exemplos de um Cristianismo que não pode ser separado 
da literatura.

Desta  forma,  nota-se  que  o  elo  entre  teologia  e  literatura  é  muito  antigo,  pois 

podemos perceber  as  suas marcas nos salmos bíblicos,  que são poemas que foram 

escritos por volta de 1000 a 333 a.C. Com isso, verifica-se que desde sempre o homem 

recorreu à literatura para transmitir seus conhecimentos religiosos.

Como sabemos a literatura não é uma ciência, por isso ela não se preocupa em 

descrever fatos reais e comprováveis. Já a teologia, é uma ciência e se preocupa com a 

veracidade dos fatos.  Assim,  nos surge o seguinte  questionamento:  Como pode dois 

conhecimentos distintos se unir?

Segundo  Gonçalves  (2008,  p.  25),  “pode-se  afirmar  que  a  literatura  possui 

referência  com  a  verdade,  pois  ela,  ao  imaginar  pelo  falso,  traça  um  caminho  de 

afirmação da verdade".  Em outras palavras,  embora a literatura não se preocupe em 

descrever  a  realidade,  assim  como  faz  a  ciência,  isso  não  quer  dizer  que  ela  não 

transmita a verdade. Pois essa verdade pode ser ensinada ou mostrada através de uma 

linguagem simbólica, metafórica, de interpretação ampla para o indivíduo em geral.

 Podemos, assim, afirmar que a obra literária seria então metáfora da realidade.  

Consequentemente, ela faz também referência à verdade. E dando continuidade a essa 

reflexão sobre a verdade contida na literatura, Gonçalves (2008, p. 27), mostra que: 

Do  ponto  de  vista  metafísico,  a  verdade  é  única,  mas  está  oculta,  existindo 
diversos  caminhos  para  desvendá-la,  tais  como:  beleza,  ciência,  literatura. 
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filosofia, religião etc. Cada um deles contempla um aspecto da verdade, sem que 
nenhum deles resuma a totalidade da mesma. A teologia, que busca a verdade, 
pode relacionar-se com esses caminhos descritos para chegar ao conhecimento 
de Deus.

Deste modo, podemos notar que a literatura pode ser um meio pelo qual a verdade 

pode  ser  desvendada.  E  esse  meio  seria  de  suma importância  para  o  diálogo  entre 

literatura e teologia, uma vez que a teologia preza pela veracidade.

Evidentemente, a revelação divina se dá através de situações humanas, em vista 

disso, tudo que é humano torna-se importante para a teologia. Devido a isso, percebe-se 

que  as  situações  da  vida  humana  interessam  a  ela.  Porém,  vale  salientar  que  não 

compete à teologia estudar o comportamento humano, assim como fazem outras ciências, 

mas cabe a ela refletir sobre o ato de crer, que é algo inerente ao ser humano.  

Em virtude disso, podemos notar que o discurso teológico visa dar um significado 

para a existência humana. E é nessa significação do ser humano que observamos uma 

suposta ocorrência do diálogo entre literatura e teologia. Pois, para Gonçalves (2008, p.  

29):

[...] se a teologia tem um discurso sobre o humano possível, relacionado com seu 
lugar específico, que é a fé, contemplando o discurso sobre Deus, e se, também a 
literatura tem um discurso sobre o humano, então, elas podem dialogar. 

Uma vez que a literatura e a teologia possuem um discurso sobre o humano, fica 

claro, então, que isso pode ser algo convergente para que ocorra um diálogo entre essas 

duas áreas do conhecimento. Sobre isso, Rosseau (1976, p. 43), diz que:

A experiência  cristã  não  é  independente  da  experiência  humana,  na  qual  se 
insere, nem da cultura do tempo; está em correlação com a experiência vivida dos 
não-crentes contemporâneos. Somos, por isso, levados a estender a exploração a 
todo o conjunto da literatura e a procurar o significado teológico de toda e qualquer 
obra literária.

Segundo o autor, podemos até mesmo encontrar esse diálogo em qualquer obra 

literária, porque essas obras refletem acerca do ser humano. Sobre esse viés, Manzatto 

(2000), diz que a literatura é antropocêntrica, pois ela faz sempre referência ao homem 

em suas obras. E por apresentar esse antropocentrismo é que a teologia se interessa em 

dialogar com ela. 

Já Magalhães (2009 p. 217), no seu discurso sobre teologia e literatura em diálogo, 

assegura que “literatura e religião se confundem, pois ambas expressam o corriqueiro, as 

firulas e mesquinhez do cotidiano, ao mesmo tempo que puxam para o insondável, para 
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algo  que  nenhuma atitude  reprodutora  da  satisfação  cotidiana  conseguirá  atingir  [...]”  

Nesses termos, evidencia-se que tanto a literatura como a religião expressam os aspectos 

da vida cotidiana. Assim como, também, as duas possuem um caráter enigmático, pelo 

qual nos levam a uma reflexão sobre algo que sozinhos não conseguiríamos perceber.

Convém salientar que a literatura é arte, desse modo, ela não pode ser utilizada 

para se chegar a uma visão teológica de um determinado tema, pois, a sua função como 

arte, segundo Lajolo (1997), é criar um mundo do possível, ou seja, dar vida a algo que 

não existe. Em razão disso, a ela não cabe trazer nada de novo para a teologia, mas pode 

ser  um  meio  eficaz  para  uma  transmissão  e  difusão  de  uma  mensagem  de  cunho 

teológico.

Contexto e influências

O  Renascimento  foi  caracterizado  por  ideias  humanísticas,  e  também  foi 

responsável pela mudança de mentalidade das pessoas daquela época. Considerando-se 

que antes Deus era o centro de tudo, o homem renascentista muda essa mentalidade e 

passa a se considerar como centro do mundo. Logo, podemos caracterizar o homem 

renascentista  como  um  ser  individualista.  E  essa  individualidade  percorreu  todos  os 

setores, inclusive a literatura, a qual passou a trabalhar com relatos em primeira pessoa, e 

também com o uso de uma lírica sentimentalista. 

Mas com o reinado de Felipe II, em que a religião e o estado formavam uma só 

hegemonia,  percebe-se,  desse  modo,  que  o  conceito  do  Renascimento  na  literatura 

espanhola sofreu algumas modificações; tendo em vista que começou a ser difundida 

pelo  país  uma  literatura  de  cunho  mais  religioso,  pois  o  reinado  de  Felipe  II  estava 

comprometido com a Contrarreforma.   

A literatura desse período passou a ser dividida em ascética e mística. A literatura 

ascética se fundamentava em uma descrição de como chegar à perfeição moral para que 

o homem alcançasse assim a sua salvação. Já a literatura mística se preocupava em 

descrever os fenômenos que ocorriam com os místicos que estavam em íntima união com 

Deus, e era composta por três vias. Vale mencionar que a ascética corresponde a uma 

parte  da  mística.  Mas  nem todos  os  ascéticos  chegaram a  ser  místicos.  E  entre  os 

escritores místicos da literatura espanhola renascentista se destacaram: San Juan de la 

http://www.sinonimos.com.br/considerando-se/
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Cruz e Santa Teresa de Jesus.

Nas obras de São João da Cruz, por sua vez, sobressai-se a estética, pois ele teve 

que transpor suas experiências místicas para outro plano sensorial e cognitivo. Ou seja,  

suas visões místicas se transformaram em formas poéticas. Além disso, seus poemas 

possuem uma lírica, com versos hendecassílabos, semelhante às utilizadas por Garcilaso 

de la Vega e Boscán, importantes escritores do Renascimento espanhol. 

É notório lembrar que as suas obras, além de fazerem referências a escritores do 

Renascimento espanhol, são produzidas a partir de uma junção entre o texto bíblico, a 

teologia, a filosofia, sua formação intelectual, e, acima de tudo, suas experiências de vida 

e religiosa. Em relação ao texto bíblico, o número de citações usadas nas suas obras é 

num total de 1.500, sendo dois terços do antigo testamento. Consequentemente, nota-se 

que a intertextualidade bíblica é bastante comum nos seus escritos.

Ademais, seus escritos são autobiográficos, pois como pontua Ruiz (1995, p. 61): 

“Certamente, a alma-esposa de seus poemas não é um ser imaginário. Esta figura lírica 

tem todos os traços de uma projeção autobiográfica”. Dessa forma, torna-se evidente que 

ele desejava transmitir, através do que escrevia, aquilo que vivenciava e experimentava 

enquanto místico.

Análise do “Cántico Espiritual”

San Juan de la Cruz escreveu 31 canções do poema “Cántico Espiritual” quando 

estava no cárcere de Toledo, no ano de 1578. E entre os anos de 1584-1586, ele finalizou  

a  obra,  acrescentando  outras  canções  que  somaram o  número  de  40.  Logo,  com o 

“Cántico” se abre e se fecha a carreira literária de San Juan, visto que essa foi a primeira 

e última obra dele, pois o autor realizou com o passar do tempo algumas modificações no 

texto. 

No primeiro escrito,  conhecido como “Cántico A”, a obra só tinha 39 estrofes e 

possuía  um  tom  mais  lírico,  breve  e  espontâneo.  Já  no  segundo,  conhecido  como 

“Cántico  B”,  acrescenta-se  a  estrofe  de  nº  11,  como também é alterada a ordem de 

algumas estrofes e ampliado o comentário das 40 canções. Em consequência disso, essa 

última versão do poema possui um caráter mais doutrinal e pedagógico do que a primeira. 

Outrossim,  a  obra  foi  escrita  para  as  Irmãs  Carmelitas  Descalças,  ramo feminino  da 

congregação que o autor pertencia.
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O título “Cántico Espiritual” foi dado pelo Frei Jerônimo de São José no ano de 

1630 e esse nome permanece até os dias atuais. San Juan, por sua vez, referia-se ao 

poema como Livrinho das Canções da Esposa. Além desse fator, a obra apresenta uma 

estética bem definida, pois, conforme a métrica espanhola, o poema é constituído por 

uma lira de rimas consoantes e perfeitas, com estrofes de 5 e 7 versos, sendo os mesmos 

de 7 e 11 sílabas.  Vale salientar que a lira com versos hendecassílabos era utilizada 

também pelos poetas espanhóis Garcilaso de la Vega e Boscán, importantes escritores da 

literatura renascentista espanhola.  Vejamos a primeira estrofe como uma demonstração 

disso:

I.         ¿Adónde te escondiste,                        7a
   Amado, y me dejaste con gemido?     11B

Como el ciervo huiste,                           7a
habiéndome herido;                               7b
salí tras ti clamando, y eras ido.          11B

 No poema, é possível notar que o autor utiliza uma linguagem erótico-amorosa 

para descrever como ocorre a tal união entre a alma e Deus. É importante destacar aqui, 

segundo  Araújo  (2015),  que  a  experiência  mística  possui  um  caráter  erótico, 

considerando-se que cada ser humano vive em constante busca por aquilo que lhe foi 

separado, e o nome dado a esse anseio é Eros. Portanto, o místico, ao referir-se ao amor 

divino (Ágape), utiliza uma linguagem carregada de erotismo (Eros). Convém ressaltar, 

também,  que  era  comum  nas  poesias  profanas  da  época  uma  exaltação  ao  amor 

platônico. 

Podemos ainda  destacar  que  a  obra  possui  um teor  didático  e  teológico,  pois 

permite ao leitor uma reflexão acerca das escalas místicas. Essas escalas são compostas 

por  três  vias,  que  representam  uma  escala  espiritual  rumo  à  perfeição,  que  seria  o 

matrimônio espiritual. Por isso, o poema está dividido da seguinte forma: via purgativa,  

que compreende da estrofe (canção) 1 até o início da 13; via iluminativa, da 13 até a 21;  

via unitiva, da 22 até a 40. 

Tendo em vista que o “Cántico” representa uma asserção ao inefável, então, não 

possui uma linguagem de fácil  compreensão, devido as inúmeras imagens e alegorias 

que são utilizadas; o autor, a pedido de alguns dos seus confrades, resolveu escrever 

comentários, tentando explicar cada verso. Com isso, torna-se evidente o caráter didático 

https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_espa%C3%B1ola_del_Renacimiento#Garcilaso_de_la_Vega
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e teológico do poema. 

O texto poético do “Cántico Espiritual” é um diálogo de amor entre a Esposa (a 

alma  humana)  e  o  Esposo  (que  representa  Cristo),  que  culmina  com  o  matrimônio 

espiritual.  Isto posto, esses personagens nos remetem a uma visão teológica, porque, 

segundo a Doutrina  Católica,  a  Igreja  é  a Esposa de Cristo.  E  os  cristãos por  estar 

inseridos nesta podem ser intitulados de Esposa de Cristo. Esse termo Esposo aparece 

também  na  bíblia,  pois  o  próprio  Cristo  se  definiu  como  Esposo  (cf.  Mt  9,15).  Vale 

ressaltar que, nas obras de São João da Cruz, aparece com mais frequência este título 

cristológico (Esposo) do que o próprio nome de Cristo.  

Convém evidenciar que a obra faz uma intertextualidade com o livro bíblico do 

Antigo  Testamento  “Cântico  dos  Cânticos”,  pois  em ambos  poemas  encontramos  um 

ambiente  pastoril  no  qual  uma  figura  feminina  aparece  aficionada  pelo  desejo  de 

encontrar o seu amado. À vista disso, podemos encontrar ao longo do poema citações 

que fazem referência a este livro, embora, no poema, o tempo e o espaço não estejam 

definidos, diferentemente do texto bíblico, que faz referência ao mundo hebreu e oriental.

O  poema  começa  relatando  a  via  purgativa  ou  também  chamada  via  dos 

principiantes.  O sujeito  lírico (Esposa)  surge na narrativa mostrando o seu desejo de 

desprender-se  da  vida  terrena  com  o  objetivo  de  alcançar  a  perfeição  e, 

consequentemente, unir-se ao seu Esposo (Cristo). Portanto, ela apresenta-se impaciente 

diante do estado em que se encontra, pois,  por estar passando por um momento de  

purificação, sofre pela ausência do seu Amado. Em razão disso, nota-se que nas dez 

primeiras estrofes, referentes à via purgativa, não há adjetivos; é como se houvesse uma 

pressa em descrever a situação, passando logo para a seguinte - que talvez seja mais 

relevante. Podemos constatar essas afirmações na primeira estrofe (canção de número 

1): 

   I. ¿Adónde te escondiste,
   Amado, y me dejaste con gemido?
   Como el ciervo huiste,
   habiéndome herido;
   salí tras ti clamando, y eras ido.

 
Os versos: “¿Adónde te escondiste, / Amado, y me dejaste con gemido?” fazem 

referência ao Salmo (44, 25), que diz: “Por que escondeste tua face.” A expressão con 

gemido aparece em diferentes textos, como: na obra “Cancionero” de Pedro del Pozo (ed. 

cit., p. 265 apud Sempere, 1993, p. 101), que diz: “Pelícano, que te hieres / por dar a tus 
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hijos vida / con gemido”; em Garcilaso (eleg. I, vv. 38-39 apud Sempere, 1993, p. 101),  

que diz: “Por la ribera / de Trápana con llanto y con gemido”; e no texto bíblico de São 

Paulo (Rm, 8, 26): “[...] o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis.” Já o 

verso: “Salí tras ti clamando, y eras ido”, representa uma intertextualidade com o texto 

bíblico do livro de Cântico dos Cânticos (3,2), que diz: “Levartar-me-ei, /  rondarei pela 

cidade, / pelas ruas, pelas praças, / procurando o amado da minha alma... / Procurei-o e 

não encontrei! ”

Outro aspecto da obra é que a personagem da Esposa se encontra em contínuo 

contato com a natureza; podemos constatar, nisso, uma ligação com a poesia bucólica da 

época. À parte, a invocação à natureza dar-nos a entender que a alma busca não o que  

está  exterior  a  ela,  mas  naquilo  que  está  no  seu  interior.  Em outras  palavras,  Deus 

encontra-se no interior do homem. Essas informações são percebidas nas estrofes abaixo 

(canções 2 e 3):

II. Pastores los que fuerdes
     Allá por las majadas al otero,
     si por ventura vierdes
     aquel que yo más quiero,
     decilde que adolezco, peno y muero

III. Buscando mis amores
     iré por esos montes y riberas;
     ni cogeré las flores,
     ni temeré las fieras,
     y pasaré los fuertes y fronteras.

As expressões  utilizadas “peno y muero”,  que fecham a estrofe,  aparecem em 

outras obras de autores dos séculos XV e XVI, anteriores a San Juan.  Vejamos alguns 

exemplos, como: em Jorge Manrique (Cancionero, ed. V. Beltrán, pág. 9 apud Sempere, 

1993, p. 100), que diz: “Ve discreto mensajero, / delante aquella figura/ valerosa / por 

quien peno, por quien muero”; e na obra Flor de enamorados, de Juan de Linares (Duran,  

Romancero, núm. 299 apud Sempere, 1993, p. 100), que diz: “Y por bien que pene y 

muera,  /  no  alcanzo  ningún  favor.”  Esse  fator  nos  evidencia  que  o  poema  está 

inteiramente ligado à tradição expressiva da lírica popular da época. E o autor, por sua 

vez, faz uma pequena inovação acrescentando a palavra “adolezco”, deixando, assim, o 

verso hendecassílabo.
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Com os seguintes versos da estrofe de número 3: “ni temeré las fieras/ y pasaré los 

fuertes y fronteras”, o sujeito lírico (Esposa) utiliza metáforas para expressar seu desejo 

de mortificação em relação as coisas terrenas, visto que o objetivo agora é agradar ao 

seu Amado. De acordo com San Juan (2014), em seus comentários sobre o poema, as 

feras, os fortes e fronteiras são metáforas que representam os três inimigos da alma: o 

mundo, o demônio e a carne.

Nas canções de número 4 e 5, o sujeito lírico continua à procura do seu Amado.  E 

em  meio  a  essa  busca,  o  sujeito  faz  uma  indagação  às  criaturas  da  natureza, 

perguntando-lhes se o viram. E as criaturas, em coro, respondem aos anseios da Amada, 

dando-lhe apenas reflexos do Amado, que se encontra ausente. 

IV. ¡Oh bosques y espesuras
      plantadas por la mano del Amado!,
     ¡oh prado de verduras
     De flores esmaltados!,
     Decid si por vosotros ha pasado.

V. Mil gracias derramando
    Pasó por estos sotos con presura
    Y, yéndoles mirando, 
   con sola su figura
   vestidos los dejó de hermosura. 

Nas estrofes  que  seguem,  sobretudo,  na  canção  de  número  6,  o  sujeito  lírico 

tomado por uma melancolia, mostra-se dependente desse amor, e sofre pela ausência do 

seu Amado. De outra forma, percebe-se uma queixa a vida corporal, vida essa que impõe 

barreiras ao tão desejado matrimônio espiritual. Nisso, observa-se uma angústia por não 

ter obtido logo a perfeição.   

VI. ¡Ay!, ¿quién podrá sanarme? 
      Acaba de entregarte ya de vero; 
     no quieras enviarme 
     de hoy más ya mensajero, 
     que no saben decirme lo que quiero.

Mais adiante, desejosa de contemplar a divindade do seu Amado, a Esposa diz nos 

seguintes versos da canção de número 13: “Apártalos, Amado, Que voy de vuelo.” Com 

esses versos, constata-se que o sujeito lírico deseja experimentar o êxtase. Além disso,  

torna-se evidente nos seguintes versos a simbologia do olhar, que pode causar paixão. E 

esse recurso do olhar que causa paixão, apesar de ser descrito pelos místicos, aparece 
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com frequência na poesia amorosa renascentista. 

Terminada, assim, a via dos principiantes, o homem entra na via iluminativa ou via 

dos  aproveitados.  Agora  já  purificado,  ele  goza  da  presença  de  Deus.  Nessa  via,  o 

homem possui  um saber  especial,  diferente  do saber  mundano,  pois  ele  encontra-se 

submetido à vontade divina. Sendo assim, com os últimos versos da canção de número 

13,  inicia-se,  então,  a  via  iluminativa.  Com isso,  constata-se  que  o  Esposo fala  pela 

primeira vez, em resposta aos questionamentos de sua Amada. Como se observa nos 

versos anteriores somente a personagem da Esposa possuía fala e o Esposo, por sua 

vez, permanecia calado, evidenciando, dessa maneira, o momento de purificação que ela 

se encontrava. Em vista disso, não poderia ocorrer nenhum diálogo entre ambos.  

XIII. Vuélvete, paloma, 
Que el ciervo vulnerado Por el otero asoma, 
Al aire de tu vuelo, y fresco toma.

Na seguinte estrofe, Deus (o Amado) pede ao sujeito lírico (a Esposa) que regresse 

(vuelve).  Porém,  o  uso  do  verbo  “vuelve”,  no  imperativo,  gera  uma  ambiguidade  na 

interpretação  do  texto,  fazendo  com  que  tenhamos  duas  possíveis  interpretações.  A 

primeira  seria  Deus  pedir  o  regresso  da  alma,  uma  vez  que  ela  não  se  encontrava 

preparada para experimentar o êxtase; e uma segunda seria um regresso para Ele, por 

meio do transe místico, pois a esposa o buscava intensamente. 

Nota-se que, a partir da via iluminativa, o místico começa a experimentar alguns 

fenômenos espirituais, entre eles, o êxtase, que seria uma separação da alma do corpo.  

Conforme San Juan (2014), no êxtase, a alma fora do corpo goza do Espírito de Deus. 

Esse fato pode ser comprovado pelos seguintes versos da canção de número 15: 

 

XV. la noche sosegada 
 en par de los levantes de la aurora, 
 la música callada, 
 la soledad sonora, 
 la cena, que recrea y enamora.

Em outro momento, nos dois primeiros versos da canção de número 16: “Cazadnos 

las raposas, / que está ya florescida nuestra viña”, o sujeito lírico mostra-se entusiasmado 

com as experiências místicas vivenciadas, e apela para que nada possa afastá-lo daquela 

experiência  nova,  que  ele  tanto  se  sacrificou  para  alcançar.  E  a  “viña”  (vinha),  aqui 

representada,  significaria  o  local  onde estão plantadas todas as  virtudes  que a  alma 

humana possui.
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Na canção de número 18,  merece destaque a  expressão “ninfas  de Judea”.  A 

palavra “ninfas” remete à mitologia grega, mostra-nos, também, que San Juan era um 

leitor das obras de Garcilaso, pois ele costumava usar em suas poesias elementos da 

mitologia  grega;  inclusive  a  palavra  “ninfas”  é  encontrada na sua obra  “Elegía  I”.  De 

acordo com San Juan (2014),  em seu comentário  sobre  o  poema,  a palavra “ninfas” 

refere-se  às  imaginações,  fantasias  e  inclinações  ao  pecado.  E  elas,  também,  são 

aquelas  responsáveis  pela  sedução  do  homem,  afastando-o,  assim,  do  caminho  da 

perfeição. Já a palavra “Judea” é usada para mostrar a parte inferior  ou sensitiva do  

homem, sendo assim, ele é visto como fraco e carnal, da mesma forma como foi o povo 

judaico ao longo da história. 

Terminada a via iluminativa, a alma passa para o último estado, que é a via unitiva  

ou via dos perfeitos. Desse modo, a partir dos versos da canção de número 22, que diz: 

“Entrado se há la  esposa /  en el  ameno huerto deseado”,  inicia-se a via  unitiva,  que 

representa o máximo grau de conhecimento que o homem pode obter de uma realidade 

superior  divina.  E  tal  conhecimento  leva-o  a  querer  estabelecer  uma relação  afetivo-

amorosa  com Deus,  o  chamado  Matrimônio  Espiritual.  Além do  mais,  ao  alcançar  o 

matrimônio espiritual, o homem já se encontra purificado dos seus pecados. Sendo assim, 

a morte passa a ser desejada pelo místico, já que não há mais interesse pelas coisas 

terrenas. 

A canção  de  número  23,  apresenta-se  de  forma  mais  teológica,  pois  é  uma 

explicação para o termo matrimônio espiritual, como podemos ver no exemplo abaixo:

XXIII. Debajo del manzano,
         allí conmigo fuiste desposada,
         allí te di la mano,
         y fuiste reparada
         donde tu madre fuera violada.

O Esposo lembra a sua Amada, que com sua morte na cruz, simbolizada no poema 

pela  macieira,  dar-nos  a  entender  que  foram  redimidos  os  pecados  do  mundo.  E,  

consequentemente,  Ele  desposou  consigo  a  natureza  humana.  Além  deste  fato, 

encontramos nessa  estrofe  uma referência  ao  texto  bíblico  que  aborda  à  criação  do 

homem; relembrando-nos, assim, que antes da crucificação de Cristo a macieira tinha 

sido violada pela primeira mãe (Eva). Com isso, aqui é lembrado o fato de Eva ter comido 

do fruto proibido (a maçã), relatado no livro do “Gênesis” (3,6). Assim sendo, por Eva ter 
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violado a lei, o pecado entrou no mundo e, em razão disso, o homem não poderia viver  

em plena harmonia com o seu criador,  o chamado matrimônio espiritual.  Mas, após a 

morte de Cristo na cruz, foi restabelecido o tal matrimônio, daí os versos: “allí te di la  

mano, / y fuiste reparada.”

Na estrofe (canção de número 24), o sujeito lírico diz que encontra-se em um leito 

florido,  isso para evidenciar  sua união com Deus.  Pois,  a  palavra  “florido”  remete  às 

virtudes  que  o  homem possui,  porque  sem elas  não  poderia  ocorrer  tal  união.  Essa 

expressão, também, é uma intertextualidade com a seguinte passagem do livro “Cântico 

dos Cânticos” (1,16): “nossa vida já florida!”

XXIV. Nuestro lecho florido,
de cuevas de leones enlazado,
en purpura tendido,
de paz edificado,
de mil escudos de oro coronado.

Com os dois primeiros versos da canção de número 27: “Allí me dio su pecho, / allí 

me enseño ciencia muy sabrosa”, o sujeito lírico refere-se à teologia mística, que segundo 

San Juan (2014),  trata-se de uma ciência de amor,  onde o mestre é o próprio  amor 

(Deus). Em outras palavras, a mística representa uma relação de amor mútuo entre Deus 

e o homem. 

Nos  versos  que se  seguem,  merece destaque  o  seguinte  verso  da canção  de 

número  29:  “me  hice  perdidiza,  y  fui  ganada.”  Com  ele,  o  sujeito  lírico  mostra-se 

indiferente às coisas temporárias, pois o que lhe interessa agora é o seu Amado (Deus). 

Aqui,  percebe-se uma assimetria  entre o plano temporal  e  o espiritual,  cujo  espiritual  

pressupõe o temporal.

A metáfora da branca pombinha representa a sua pureza alcançada pelo sujeito. E 

ao referir-se  à  pomba,  remete-se  à  passagem bíblica  do  livro  do  “Gênesis”  (8,9),  se 

referindo a pomba no dilúvio, que não tendo onde pousar o pé, voltou para a arca de Noé 

com um raminho de oliveira no bico. Assim, também, ocorre com o homem: ele sai da 

arca de Noé (desvia-se do caminho correto), anda pelas águas do dilúvio (pecado), mas 

não  tendo  onde  pousar  (não  se  encontrando  feliz)  retorna  para  a  arca  (Deus).  Isso 

podemos ver nos dois primeiros versos da canção de número 34: “La blanca palomica / al  

arca com el ramo se há tornado.”

Por fim, com a estrofe (canção de número 40), o sujeito lírico mostra-se em plena 

harmonia com Deus. Por isso, o homem não sente prazer algum pelas coisas terrenas. E 
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nem mesmo “Aminadab”,  personagem bíblico,  que  aqui  representa  o  demônio,  pode 

desfazer o estado de perfeição alcançado pela alma.  

XL. Que nadie lo miraba...
       Aminadab tampoco parecía;
       y el cerco sosegaba,
       y la caballería
       a vista de las aguas descendía. 

Merece destaque, ainda, o uso de adjetivos que aparece no poema a partir  da 

estrofe de número 11, mudando, portanto, o movimento estilístico da obra, uma vez que 

não  existe  mais  uma pressa  para  encontrar  aquilo  que  é  desejado.  Segundo  Alonso 

(1948),  o  uso de adjetivos  pospostos  ao substantivo  na obra  foi  uma novidade para 

época, tendo em vista que escritores, como Garcilaso, usavam em suas obras adjetivos 

antepostos. Vejamos alguns exemplos de adjetivos pospostos usado pelo autor ao longo 

do poema: “los valles solitarios nemorosos” (v. 67), “las ínsulas extrañas” (v. 68), “los ríos 

sonorosos” (v. 69), “el silbo de los aires amorosos” (v. 70), “la noche sossegada” (v. 71),  

“la música callada” (v. 73), “la soledad sonora” (v. 73), “Nuestro pecho florido” (v 116). 

Considerações finais

Como foi visto, a relação entre literatura e teologia é algo que ocorre há muitos 

anos. Pois, como notamos, o homem sempre foi apaixonado pela arte e através dela ele 

buscava uma maneira de expressar os seus sentimentos. Assim sendo, a literatura como 

arte representa um meio pelo qual o homem expõe não só os seus sentimentos, mas 

também a sua ideologia. 

Um exemplo concreto do diálogo entre literatura e teologia deu-se no século XVI, 

quando a Espanha estava sob o domínio do rei Felipe II e, com isso, religião e estado 

caminhavam juntos.  A partir  desse fato,  produziu-se  no país  uma literatura  de cunho 

religioso, que tinha por objetivo expandir a fé católica, em meio a Reforma Protestante 

que se difundia pela Europa. Entre os escritores da época, destaca-se San Juan de la 

Cruz,  poeta  lírico,  que  soube  unir  em  suas  obras  duas  áreas  do  conhecimento  tão 

distintas.

Nas obras  de San Juan de la  Cruz sobressai-se  a  estética,  pois  ele  teve que 

transpor suas experiências místicas para outro plano sensorial e cognitivo. Ou seja, suas 

visões místicas se transformaram em formas poéticas. Além disso, seus poemas possuem 
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uma lírica, com versos  hendecassílabos, semelhante  às utilizadas por  Garcilaso de la 

Vega e Boscán, escritores importantes do Renascimento espanhol. 

Em razão disso, a obra “Cántico Espiritual” aqui analisada representa um diálogo 

entre a literatura e a teologia.  Sendo assim, ao longo do poema é possível encontrar 

marcas  da  linguagem  literária,  como:  a  poeticidade,  o  uso  de  metáforas,  a 

intertextualidade; e também do discurso teológico, tais como: a mística cristã, a menção 

ao texto bíblico, a assimetria entre plano temporal e espiritual, entre outros.
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IFPR – Palmas 

PABLO NERUDA: EL POETA MULTIFACÉTICO

Resumen

El presente artículo tiene por reto presentar las facetas del escritor chileno Pablo 

Neruda en su conversión poética en el periodo de la Guerra Civil Española (1936 a 1939).  

Los conflictos interiores  vividos por  el  autor,  que ejercía cargo diplomático en Madrid 

cuando estalla la Guerra, culminan en un cambio importante en su forma de escribir. Para 

delinear su conversión poética con enfoque social,  se analizó obras anteriores a este 

periodo, que son, respectivamente, Residencia en la tierra I (1925-1931) y Residencia en 

la tierra II (1925-1935). Tales obras demuestran algunas inquietudes anteriores y cierta 

insatisfacción  de  la  poética  más  personal  del  autor  que  se  basaba  en  sentimientos 

internos relacionados a soledad y amor. También se analizó su obra posterior al periodo 

revolucionado nombrada España en el  corazón- Himno a las glorias del  pueblo en la 

guerra (1937), que es el punto clave para el cambio de estilo literario que pasa a ser más  

humano  y  social.  En  este  momento,  Pablo  Neruda  percibe  el  otro  y  el  dolor  ajeno, 

revelando una visión social y compasión hacia el prójimo que sufre las consecuencias de 

la trágica guerra, dejando de ser un escritor intimista y de carácter personal para revelarse 

como engajado o comprometido.

Palabras clave: Pablo Neruda. Multifacético. Poesía social. Guerra Civil Española.

1 Introducción

El escritor chileno Pablo Neruda es conocido mundialmente como poeta romántico. 

Es cierto que gran parte de sus obras presentan la temática amorosa empapada ilusiones 

y sufrimiento.  Sin embargo,  es importante destacar  el  exitoso papel  de Neruda en la 

literatura hispanoamericana,  en lo que se refiere a rupturas de formas estéticas y de 

denuncia que abre el paso a la literatura engajada en una importante época de conflictos 

en la historia de la humanidad. 

La otra faceta de Pablo Neruda, denominada como comprometida, ha transformado 

su  forma  de  escribir,  caracterizándose  como  un  importante  cambio  estilístico  que  se 
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revela totalmente inconformado con el dolor ajeno. Para revelar como se ha producido 

este cambio se llevó a cabo esta investigación que tiene por objetivo, especialmente, 

analizar el entorno del periodo histórico de la vida del poeta entre 1925 y 1940, para que 

se perciban cuáles fueron los factores que han influenciado sus escritos;  analizar  las 

obras  Residencia en la tierra I  y  Residencia en la tierra II  para identificar los primeros 

indicios de su transformación poética; hacer un recorrido de la situación de la Guerra Civil 

Española, en la década de 30, para entender el motivo que lleva al poeta a reflexionar 

sobre si mismo y sobre su relación con la sociedad;

2 La literatura comprometida: Un arma para la lucha

Sabiéndose que todos estamos insertados en un determinado núcleo social y que 

establecemos  en  él  permanentes  relaciones  de  convivio,  se  hace  necesario, 

probablemente por la naturaleza humana, mantener un posicionamiento sobre todo lo que 

asistimos  a  nuestro  alrededor.  Dicha  posición  puede  representar  o  relacionarse  con 

diferentes  hechos,  especialmente  los  que  afectan  la  historia  de  una  nación.  Así,  el 

posicionamiento asumido por uno puede - y hasta debe - ejercer modificaciones internas 

en la manera de pensar y, por veces, hasta de actuar en la propia sociedad. 

La  política  es  una  de  las  maneras  más  directas  de  actuar  en  la  sociedad, 

provocando, muchas veces, reacciones de las gentes. Pero, el arte también puede causar 

efecto en la conciencia de un pueblo, representando significativa importancia y poder de 

persuasión en los espectadores. 

 Este artículo trata del arte enfocado en la literatura, más especificadamente en la 

literatura comprometida, que al relacionarse con la sociedad y con la política,  presenta un 

carácter de responsabilidad y comprometimiento sobrepuesto al acto de escribir. 

Benoît Denis, (2002, p.12) analiza en su libro Literatura e engajamento: de Pascal  

a Sartre los rasgos de la literatura comprometida y afirma que “o engajamento implica  

com efeito  numa reflexão do escritor  sobre  as relações que trava a literatura  com a  

política (e com a sociedade no geral”). En  este sentido, la literatura social es el reflejo del 

posicionamiento de un determinado autor ante a la realidad social en que  se encuentra, y  

que muchas veces resulta en una literatura de concienciación y denuncia.

Fue el filósofo Jean-Paul Sartre, quien empezó a tratar más completamente de este 

tema, en su obra  ¿Qué es la literatura? (1976),  al  examinar el  arte de escribir,  y las 
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responsabilidades incluidas en ello, constata que “Indudablemente, la obra escrita es un 

hecho social  y el escritor, antes incluso de tomar la pluma, debe estar profundamente 

convencido” (SARTRE, p.41). 

La literatura comprometida surge en el siglo XIX, y emerge, especialmente, en el 

periodo  de  entreguerras  mundiales  debido  al  excesivo  número  de  conflictos  y  la 

necesidad de ponerse en manifiesto a la situación represora vivida. 

Sartre  (1976),  trata  también,  en  esa  misma obra,  sobre  la  función  literaria  del 

escritor,  que  no puede alejarse  del  mundo  en  que vive,  y  que debe  tratar  de  temas 

relevantes, ya que literatura, política y sociedad están relacionadas entre sí, idea que se 

asocia a la de Denis (2002),  cuando afirma que “a literatura engajada vem à política  

porque é nesse terreno que a visão do homem e do mundo da qual ela é portadora se  

concretiza” (SARTRE, 1976, p. 35).

En el periodo de posguerra surgen nuevas líneas fundamentales de la literatura, 

como la arraigada que es aquella que expresa una visión optimista de la realidad, formas 

clásicas y temas tradicionales como el amor, la naturaleza y hasta el sentimiento religioso. 

En esa literatura los autores se expresan con una luminosa y reglada creencia en la  

organización de la realidad. En contrapunto a esta línea surge la literatura desarraigada, 

que se caracteriza por una visión de mundo como un caos y angustia inquietante, además 

de alejamiento de la serenidad. Se caracteriza por revelar en sus temas de sufrimiento y  

dolor  un  tono  trágico  y  una  significativa  desesperanza  y  dudas  religiosas  sobre  la 

imprecación de Dios ante el dolor humano. 

En  la  década  de  50  surge  la  poesía  social,  conocido  movimiento  poético  del 

periodo de posguerra. Ésta se caracteriza, principalmente, por la ruptura de formas en la 

estética,  y  por  la  elección  de  temas  de  denuncia  a  las  condiciones  vividas  y  por 

reivindicación de la libertad de los opresores políticos.  Dicho movimiento emerge con 

fuerza, en España, entre 1955 a 1962, como resultado de los conflictos de la Guerra Civil 

Española, y como una protesta a la dictadura regida por el  general Francisco Franco. 

Debido a las represiones políticas, la poesía social fue regida por una ley de prensa muy 

rígida, de 1938 a 1966, en la cual el censor elegía solamente los textos que no hacían 

rechazo  al  poder  vigente.   Los  escritores  que  empezaron  a  escribir  en  ese  periodo 

formaron,  en  España,  la  Generación  de  1936  o  Primera  Generación  de  Posguerra, 

caracterizada  por  un  pesimismo  existencial  y  afán  de  denuncia,  denotando  las 
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condiciones de miseria moral y material vivida en esta época, y sentida por también por 

los escritores.

Por  lo  tanto,  para que se comprenda la  situación y visión de mundo de Pablo 

Neruda en este marco de la historia y de la literatura, el próximo capítulo tratará de su 

postura multifacética en distintos periodos de su vida, que se comprueban en distintas 

etapas de sus escritos.

3 Pablo Neruda: Un poeta multifacético 

Se puede afirmar que Pablo Neruda es uno de los poetas de lengua española más 

importantes del siglo XX, especialmente por su postura multifacética ante el mundo, ya 

que  además  de  la  figura  de  poeta  romántico  fue  también  un  poeta  políticamente 

comprometido. Se destacó al transcribir la realidad social de sus experiencias vividas, y 

por hacer su literatura como medio de manifiesto, hecho que lo caracterizó como poeta 

combatiente. 

Sin embargo, antes de delimitar el tema de la combativa, resulta necesario abordar 

su estilo poético, que se distingue por los rasgos de vocabulario crudo, y por los temas 

universales de amor, sensualidad, soledad, referencia a la muerte, agonía y, por veces,  

testimonial. Su original lenguaje poético se despliega a través de versos generalmente 

tristes, angustiados, cargados de expresiones de dolor y de ruina de si mismo, además de 

elementos oceánicos, que son llevados constantemente a sus obras, probablemente por 

su estrecha relación con la costa chilena y por los diversos viajes en alto mar que realizó 

en función de sus cargos consulares. 

El estilo nerudiano, con sus características únicas, le concedieron fama mundial, 

pero el poeta se reveló multifacético, al escribir de otra manera, registrando en obras lo 

vivido en el  periodo de la Guerra Civil Española. A su manera, Neruda reveló apoyo a los 

republicanos  al  estallar  la  guerra  española,  no  sólo  con  sus  actitudes  sino  con  sus 

escritos, que resultaron en  España en el corazón – Himno a las glorias de un pueblo en  

la guerra, obra caracterizada por poemas cargados de la dura realidad cotidiana del caos 

de una nación en conflicto. 

Es conocida la importancia que la Guerra Civil Española tuvo para la vida y la obra 
de Neruda. […} El tema de los poemas de España en el corazón ya no es más la 
subjetividad  angustiada  del  propio  sujeto  poético,  ni  su  relación  de  cercanía  y 
extrañeza con la naturaleza, sino la agresión que sufre el pueblo español y su 
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heroica resistencia. (SCHOPF, 2003, p. 101)

Supuestamente, ese cambio en la raíz del estilo literario, no fue algo que Neruda 

haya buscado de manera intencional, ha sido la revelación y denuncia de todo lo que sus 

ojos de ciudadano activo y  ser solidario al  dolor del pueblo presenciaron en un triste 

periodo histórico. Así, las marcas dejadas por la guerra no afectaron sólo a los tantos 

inocentes españoles, sino también tocaron el  corazón del poeta y,  consecuentemente, 

quedaron registradas en la historia de la literatura hispanoamericana. 

Joset (1987), afirma en su obra  Literatura hispano-americana que la Guerra Civil 

Española es lo que determina una nueva transformación en la poesía de Neruda y que la 

amargura  de  vivir  aun  permanece  en  sus  escritos,  pero  Neruda  se  transforma  en 

socialista,  condenando,  por  veces  y  de  manera  equivocada,  su  poesía  anterior.  Los 

variables cambios relacionados con el temple de ánimo del poeta durante toda su vida, 

son clasificados como siendo tres etapas distintas, citadas por el Prof. Dr. Manuel Alcides 

Jofré, como siendo respectivamente: oscuridad, claridad y penumbra (información verbal). 

Pero, entre tantas fases es importante destacar que la revelación de la naturaleza está 

siempre presente en sus obras. 

Pring Mill (1971), profesor y crítico británico, no concuerda con la ideia de separar 

etapas  de  la  escritura  nerudiana,  pero  afirma  “sus  ojos  de  poeta  jamás  cambiaron, 

aunque él viera las cosas bajo distintas luces. Y ya sabemos, que la palabra luz es una 

palabra-clave”.(apud  Schopf,  2003,  p.  232).  O  sea,  mismo que  con  discrepancias  de 

opiniones, es cierto que el estilo de Neruda cambia en su trayectoria y caracteriza su 

obra. Por lo tanto, es importante observar las distintas etapas de la producción de Pablo 

Neruda. 

Primera fase: La oscuridad

La primera etapa de los escritos nerudianos va desde 1915 hasta 1936. Empezó 

por una tarjeta postal, escrita en treinta de junio de 1915  e incluye todos los libros de los  

años  20,  principalmente  Veinte  poemas  de  amor  y  una  canción  desesperada, 

Crepusculario y Residencia en la tierra I y Residencia en la tierra II. 

La primera etapa corresponde a una poética de oscuridad, tiene que ver con el 
pesimismo  existencialista,  con  el  ceticismo,  con  la  idea  de  que  os  días  son 
sistemas sombríos, de que la vida humana está llena de soledad y que hay poca 
esperanza. (Información verbal)
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 Los  únicos  elementos  positivos  descritos  en  esta  etapa  son  la  naturaleza,  el  

océano, el encuentro con la amada y la noche, pero, los escritos de ese periodo están 

repletos de amargura a través de una poesía que es más que tristeza y melancolía, es  

una poesía de angustia existencial correspondientemente a la experiencia de sus años. 

[…]
Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme. 
Ah los vasos del pecho! Ah los ojos de ausencia! 
Ah las rosas del pubis! Ah tu voz lenta y triste! 
Cuerpo de mujer mía, persistirá en tu gracia. 
Mi sed, mi ansia sin limite, mi camino indeciso! 
Oscuros cauces donde la sed eterna sigue, 
y la fatiga sigue, y el dolor infinito.
(Poema I, Veinte poemas de amor y una canción desesperada, 1924)

Esta etapa revela también un carácter modernista-romántico, con una importante 

faz interna, de 1926 a 1931, cuando Neruda vive por seis años en el oriente, periodo que 

empieza  a  escribir  los  primeros  cuatro  poemas  que  son  considerados  el  germen  de 

Residencia en la Tierra I. Todo el tema central de esta obra fue hecho en el oriente, lo que 

revela gran importancia debido a las nuevas experiencias surgidas en la vida del poeta 

cónsul. 

De cada uno de estos días negros como viejos hierros,
y abiertos por el sol como grandes bueyes rojos,
y apenas sostenidos por el aire por los sueños,
y desaparecidos irremediablemente y de pronto,
nada ha substituido mis perturbados orígenes, 
y las desiguales medidas que circulan en mi corazón
allí se fraguan de día y de noche, solitariamente,
y abarcan desordenadas y tristes cantidades.
(Sistema sombrío, Residencia en la tierra I, 2003 p. 19)

De 1932 a 1934, periodo en que vuelve a Chile, escribe la  Segunda Residencia, 

obra que revela otro carácter por ser escrita en otra realidad del occidente y por estar ya 

cargada con la visión de lo que se destruye con el tiempo. 

Por el hierro injuriado, por los ojos del yeso
pasa una lengua de años diferentes
del tiempo. Es una cola
de ásperas crines, unas manos de piedra llenas de ira 
[…]
(La calle destruida, Residencia en la tierra II, 2003, p. 75)

Se  puede  afirmar  que  la  fase  de  la  oscuridad,  está  caracterizada  por  el  

egocentrismo, mismo que de manera no intencional. El poeta solo consigue verse a si  

mismo y a las figuras de amor o sea, los asuntos personales, pero toda la problemática 



203

política que Neruda ve en el oriente transforma su interior, como el golpe de Franco, y eso 

le provoca cambios también en la visión de mundo, y que se revelan en la etapa de la 

claridad, que será descrita en la secuencia.

Segunda  fase: La Claridad

A partir de 1936, la anterior poética de la oscuridad cambia con el surgimiento de la  

claridad histórica,  debido a las nuevas experiencias vividas por  Neruda en el  periodo 

consular en Europa. Este año fue considerado el año eje para los cambios, pues el estallo 

de  la  guerra  civil  española  afecta  a  todos  y  resulta  para  muchos  escritores  en  una 

importante conciencia política.

Comienza entonces la poética de la claridad o de la transparencia que significa que 

el poeta no es más negro, ni oscuro, ni opaco, sino el poeta es transparente, como él 

mismo se identifica en el libro Odas elementales (1954), casi en el término de esta etapa. 

[…]
Por eso, ahora, 
cuidado! 
y ven conmigo, 
nos queda mucho 
que bailar y cantar, 
vamos 
a lo largo del mar, 
a lo alto de los montes, 
vamos 
donde esté floreciendo 
la nueva primavera 
y en un golpe de viento 
y canto 
repartamos las flores, 
el aroma, los frutos, 
el aire 
de mañana.
(Oda al aire, Odas elementales, 1954)

En esa etapa lo  que importan  son los problemas de los seres humanos en la 

sociedad. Loyola (1941) incluso llega a afirmar que Neruda revela una sensibilidad abierta  

al  dolor y  al  sufrimiento de los demás, un ánimo de identificación y redención de las 

tristezas ajenas.  Eso se cristaliza en la obra España en el corazón – Himno a las glorias  

de un pueblo  en guerra, publicado en 1937,  que trata  de  denunciar  abiertamente  su 

compromiso político-social.  

Esta etapa también dura cerca de 21 años, pues va hasta el año de 1958, cuando 

iniciará la tercera y última etapa de la vida del poeta. 
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Tercera fase: La penumbra 

En 1958, surge una tercera etapa que perdura hasta 1973, el año de la muerte de 

Neruda. Esta etapa está marcada por la importancia de lo biográfico, de lo testimonial, de 

las  memorias.  En  ella,  el  poeta  regresa  a  su  profundo  interior,  después  de  un  largo 

periodo de alienación y relata sus experiencias en tono más personal, rememorando sus 

antiguas características literarias y personales. 

Esta etapa, denominada como poética de la penumbra, es resultado de la mezcla 

de las anteriores, estableciendo una combinación de la luminosidad y de la oscuridad, o  

sea, una poética del claro-oscuro. Compuesta por poemas personales en un marco social,  

dónde Neruda hace una articulación positiva entre lo biográfico y lo social, a través de la 

noción de crónica, que culminan en los cinco volúmenes de  Isla Negra (1964).  Estas 

obras son un reconteo histórico con marco biográfico, en un momento en que las luchas 

sociales iban en acenso y que implicaban una visión positiva de la historia humana.

La primera etapa, de 15 a 36 es lírica, la segunda, de 36 a 58, es narrativa y épica,  
y la tercera etapa es testimonial biográfica, que va hasta 1973. Dentro del marco 
histórico  de  esa  periodización,  el  momento  disminuye  la  poesía  existencial  de 
Residencia  en  la  tierra y  cambia  la  perspectiva  meramente  individual  a  una 
perspectiva mayormente colectiva. Los problemas personales son reemplazados 
por los problemas sociales. (Información verbal)

En una visión amplia, se percibe que la poesía de Neruda ha ido desarrollándose 

continuamente  entre  la  angustia  y  la  esperanza.  El  poeta  demuestra  siempre  una 

inquietud que implica una problemática metafísica y una perspectiva del futuro frente a las 

incidencias del mundo. Pero, en todas las fases, la nota dramática es una constante en la  

poesía nerudiana que va acentuándose a lo largo de diversas de sus obras. 

Comenzaré por decir, sobre los días y años de mi infancia, que mi único personaje 
inolvidable fue la lluvia. […] por mucho que he caminado me parece que se ha 
perdido ese arte de llover  que se ejercía  como un poder terrible  y sutil  en mi 
Araucanía natal. […] la lluvia caía en hilos como largas agujas de vidrio que se 
rompían en los techos, o llegaban en olas transparentes contra las ventanas, y 
cada casa era una nave que difícilmente llegaba a puerto en aquel océano de 
invierno. (NERUDA, Confieso que he vivido, 2004, p. 11)

Por  otra  parte,  en  diversos  pasajes,  el  poeta  intenta  ser  el  alentador  de  las 

angustias  humanas  y  a  través  de  mucha  piedad  describe  la  tragedia  vivida  por  la 

humanidad. También es importante poner en relieve que Neruda vuelve a hablar en sus 

libros póstumos de las imágenes que había dejado para atrás desde su vivencia en la 
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tragedia española. 

En verdad es posible creer que sus ojos de poeta jamás cambiaran la manera de 
ver la realidad y la humanidad sino las observa bajo a distintas luces, visto que la 
palabra luz es palabra-clave en la poética de este escritor. Por lo tanto, esas fases 
hacen reverencia a la temática de la luz y de la sombra, sujeto poético de las 
últimas poesías de Neruda. (Información verbal) 

Cualesquiera que sean las ideas opuestas a la posición política asumida por el  

poeta y el efecto de las mismas en sus obras, no se puede negar que Pablo Neruda fue 

de  gran  prestigio  en  Hispanoamérica  y  que  agregó  muchos  valores  a  la  poesía  del 

continente americano, sea en el ejercicio de una lírica amorosa o de una poesía social  

comprometida.

3 Las inquietudes de Neruda reveladas en Residencias 

Es  posible  afirmar  que  los  tres  tomos  de  Residencia  en  la  tierra  contienen 

estructuras internas distintas, tanto desde el punto de vista estético, cuanto del aspecto 

psicológico vivido por Neruda en cada obra. Pero, lo que es cierto, es que Residencia es 

una  obra  clave  de  toda  su  escritura,  ya  que,  por  su  complejidad,  genera  hasta  hoy 

distintas interpretaciones de expertos en literatura hispanoamericana.

Amado  Alonso  (1951)  percibe  Residencia  en  la  tierra  como  una  confesión 

apocalíptica  y  surrealista,  momento  en  que  el  poeta  rompe  sus  lazos  con  la  poesía 

anterior,  considerando de ahí,  que todas las obras posteriores sean consideradas una 

conversión poética de Neruda.

Abelardo Castillo (2003), en el prólogo de la edición argentina de  Residencia en la  

tierra afirma  que:  “destrucción,  muerte,  desesperanza,  hermetismo,  incomunicación 

deliberada,  desconcierto,  hastío  de vivir,  son la  amarga sustancia poética con que se 

escribió  Residencia  en  la  tierra”.  En  verdad,  esos  elementos  son  el  punto  clave  de 

Residencia, pero Neruda no sobresalta esos elementos, celebrándolos, él solamente los 

observa y los revela, en una postura diferente. 

Residencia  I está  constituida  por  un  total  de  33  poemas,  divididos  en  cuatro 

secciones, siendo que la primera sección contiene 20 poemas, la segunda seis, la tercera 

cuatro poemas y la cuarta y última parte, está hecha de solamente tres poemas. Esa 

estructura decreciente de la obra denota la desintegración en la problemática del hablante 
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residenciario. 

Es  posible  afirmar  que,  en  el  periodo  de  permanencia  en  el  oriente,  Neruda 

consigue  revelar  en  sus  escritos  la  fuerte  relación  existente  entre  el  hombre  y  la 

naturaleza, elemento que siempre perduró en sus obras, pero que en ese periodo es más 

valorado  por  una  fuerte  motivación  personal.  Otras  secciones  revelan  un  poeta  que 

manifiesta su estado emocional, exilado en una soledad profunda, cansado de sus luchas 

interiores y abatido por una fuerza mayor.  

Residencia en la tierra II es una obra que persigue con los mismos temas y el 

mismo tono dramático de la obra anterior, pero, esta revela nuevos cambios, conflictos y 

hasta resoluciones de las inquietudes anteriores. Los primeros versos fueron escritos tras 

su regreso a Chile, a mediados de 1933, pero según las correspondencias de Neruda con 

Sara Tornú, fechada en diecinueve de septiembre de 1934, no había la idea de hacer de 

eso  versos  una  segunda  Residencia,  sino  otra  obra  autónoma.  Sólo  después  de  la 

escritura-publicación de  Tres cantos materiales que surge la idea de hacer de ellos un 

segundo tomo, posiblemente por percibir que había en ellos una fuerte relación unitaria. 

 La  segunda  Residencia está  compuesta  por  24  poemas  divididos  en  seis 

secciones. Esa obra no presenta el mismo rechazo de la anterior, tampoco el mismo signo 

poético, visto que la primera está caracterizada por un signo a parte de un sistema y la 

segunda una totalidad de sistema de signos, o sea, el relato de un espacio degradado y 

después un mundo natural renovado.  

Al concluir la segunda Residencia, Neruda presencia en Europa grandes conflictos 

económicos mundiales. En esa época, entre las luchas de poderes, empieza a escribir 

Tercera Residencia. El cambio nerudiano culmina en la visión metafísica que se convirtió 

en una literatura comprometida narrativa, que intenta contar una historia en cada poema.  

Neruda pasa de la persona al pueblo y percibe que si el mundo cambia el también debe 

hacerlo. 

Mirada en su totalidad,  los dos tomos de  Residencias parecen como una obra 

unitaria,  integrada  en  los  conflictos  de  desintegración  de  la  realidad  física  y  social, 

revelando ante todo la problemática de la soledad de los seres y la búsqueda constante 

de una referencia en un vivir desorientado. 

La transformación poética culminada en España en el corazón
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La función social de la poesía toma fuerza en los escritos de Neruda después de la 

Guerra Civil Española. Tal periodo fue considerado uno de los más polémicos en torno de 

la calidad literaria de sus obras, justamente, por intentar lograr una perfecta mezcla entre 

la poesía y la política, o sea, una poesía política que fuera considerada poesía. También, 

la tragedia española fue, seguramente, el momento decisivo para el cambio de temática 

de la poesía nerudiana de los años treinta, que, curiosamente, fue también el período de 

más escasa creación literaria del poeta. 

Debido al cargo asumido y por la posición política comunista, Neruda empezó a 

escribir, luego que estalla la guerra, en apoyo a los republicanos.  Sus poemas presentan 

desde entonces nuevas formas herméticas y temas sombríos,  angustiado por el  caos 

local, formando la obra España e n el corazón. 

La poesía de Pablo Neruda ha cambiado de la noche a la mañana radicalmente: 
no más de ensimismada soledad, de angustia metafísica y de visión de muerte…
desde ahora su poesía es la del hombre con los hombres, […] una poesía social y 
de  combate  político,  de  adhesión  y  repulsión  para  el  próximo,  de  alegato  y 
execración, de esperanza y rabia: de acción.  (ALONSO, Amado, 1941, p 349)
 

Es posible afirmar que la conversión poética de Neruda está confirmada y evidente 

en los versos de España en el corazón, agregados posteriormente a  Tercera Residencia  

(1935-1945), donde el poeta modifica su relación con la realidad, encontrando un sentido 

determinado de su posición en el mundo y poniendo en manifiesto su visión externa. La 

obra, marcada por un modo violento de la estilística literaria, expresa a través del yo lírico 

que siente un vivir  desorientado y solitario;  y, la antigua soledad que le acompaña se 

convierte en una fuerte solidaridad al pueblo, como si su existencia estuviera atrapada a 

lo social. 

La  experiencia  de  presenciar  una  guerra  llevó  a  diversos  poetas  a  una 

reconsideración de la función y del futuro de la poesía, Neruda especialmente, considera 

como una toma de conciencia, y sustituye su desolación personal por la solidaridad con el 

próximo, revelando por veces el tono crudo y su ira sobre los hechos presenciados.  Su 

sentimiento de dolor y desolación están evidentes en los versos de “Generales traidores”, 

al  insultar a  los generales buscando que reflexionen sobre las consecuencias de una 

guerra.

Generales 
traidores: 
mirad mi casa muerta 
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mirad España rota: 
pero de cada casa muerta sale metal ardiendo 
en vez de flores, 
pero de cada hueco de España 
sale España,
pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos, 
pero de cada crimen nacen balas 
que os hallarán un día el sitio 
del corazón.
[…]
(Generales traidores, p. 24)

Consideraciones Finales

Lo que se puede afirmar, tras todo este estudio es que  Pablo Neruda ha sido un 

ícono mundial literario y que no ha estado ajeno a la situación mundial. Hubo un momento 

en que deja  su  sentimiento  intimista  y  pasa a mirar  hacia  el  otro  como hermano de 

sufrimiento. Su obra España en el corazón  es, claramente, una obra de carácter social 

pues revela su sentimiento de compasión al pueblo que sufre con las consecuencias de la 

Guerra Civil. 

La capacidad múltiple del poeta que echa mano de una variedad de temáticas en 

sus escritos es lo que le convierte en un escritor genial; alguien que toma elementos de su 

realidad, de su entorno y, de la época histórica como temas literarios, plasmando en los 

versos su propia identidad y preocupación consigo mismo y con todo el entorno. La visión 

de  lo  colectivo,  le  permite  avanzar  rumbo  a  la  conversión  poética  de  una  literatura 

engajada, dónde la angustia individual de los seres ya no tiene la misma importancia, 

visto que hay una problemática mucho más urgente a ser denunciada o quizás combatida.
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DEBORA DUARTE DOS SANTOS

(USP)

A INDISCIPLINA DO VERSO: VOZ E ESCUTA EM NÉSTOR PERLONGHER

Acerca do autor...

Néstor Osvaldo Perlongher, nasceu em Avellaneda em 1949. Foi um importante 

membro da Frente de Liberação Homossexual (FLH). Após o golpe militar, ocorrido no 

final dos anos 70, o poeta e ensaísta, exilou-se no Brasil. No começo dos anos 80 passou 

a residir  em Campinas,  onde deu início  aos seus estudos no âmbito  da Antropologia 

Social, pela Universidade de Campinas (UNICAMP). Neste programa, além de docente, 

Perlongher  desenvolveu  um de  seus  principais  trabalhos:  a  dissertação  de  mestrado 

intitulada  O  negócio  do  michê:  a  prostituição  viril  na  cidade  de  São  Paulo (1986), 

posteriormente editada em livro.  Sua produção poética e  ensaística, além de densa e 

disruptiva, congrega uns tantos números. São eles: Austria-Hungría (Buenos Aires, Tierra 

Baldía,  1980),  Alambres  (Buenos  Aires,  Último  Reino,  1987;  Prêmio  "Boris  Vian"  de 

Literatura Argentina), Hule (Buenos Aires, Último Reino, 1989),  Parque Lezama (Buenos 

Aires,  Sudamericana,  1990),  Aguas  aéreas (Buenos  Aires,  Último  Reino,  1990)  e  El 

chorreo de las iluminaciones (Caracas, Pequeña Venecia, 1992). Ademais, Perlongher foi 

um grande colaborador da ensaística, atuando, principalmente, nas revistas  El Porteño, 

Alfonsina,  Último  Reino e  Diario  de  Poesía.  Publicou  Caribe  Transplatino:  Poesia 

neobarroca, cubana y rioplatense (San Pablo, Iluminuras, 1991), além de textos em prosa, 

entre os quais destacamos  El fantasma del SIDA (Buenos Aires, Puntosur, 1988) e  La 

prostitución masculina (Buenos Aires, La Urraca, 1993). 

A indisciplina  do verso:  voz  e  escuta  em Néstor  Perlongher:  La reina del 

ruido: uma leitura de Cadáveres

La entonación  es  otra  forma en que podemos advertir  la  voz,  porque  el  tono 
particular de la voz, su melodía y su modulación particulares, su cadencia y su 
inflexión,  pueden  decidir  el  significado.  La  entonación  puede  dar  vuelta  el 
significado […].
Mladen Dolar, Una voz y nada más.
[…] me encanta escuchar a alguien que escucha. Me gusta oírlos oír.
Peter Szendy, Escucha.

Ana Porrúa, em Caligrafía tonal: ensayos sobre poesía (2011), inicia o capítulo “La 

puesta en voz de la poesía” dizendo: “Escucho en la red, aleatoriamente, a ciertos poetas 
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diciendo o leyendo sus poemas […]” (p. 151), entre estes poetas menciona a leitura que 

Néstor  Perlongher  realiza  de  “Cadáveres”,  um  dos  poemas  mais  emblemáticos  da 

produção poética do autor, publicado em Alambres (1987). Porrúa aponta que Perlongher 

“[...]suelta la voz hasta el escándalo” e a partir daí se instauram alguns questionamentos a 

propósito deste tipo de experiência. Com isso, nos perguntamos: afinal, “[…] ¿cuál es la 

relación que establecen con los textos?”. E de saída temos uma importante chave de 

leitura, levantada pela própria autora: “Por supuesto, leen o recitan los poemas, pero no 

todo lo que aparece en la voz está allí. Ciertas modulaciones de Perlongher [...] ciertas 

acentuaciones  [...]  destacan  algunas  palabras,  ciertos  silencios”  (Idem,  p.  152).  Para 

Porrúa:

Situados allí,  la  voz agrega algo y a veces también tacha, arma una caligrafía 
inexistente, una caligrafía tonal que precisaría de otro tipo de notación (similar a la 
musical),  aquella  que  dejó  de  usarse  en  la  modernindad  y  que  Paul  Zumthor 
estudia en la poesía de los trovadores medievales, cuando el “texto no es más que 
la oportunidad del gesto vocal” (ZUMTHOR Apud PORRÚA, 2011, p. 152).

E diz mais: “[…] lo que aparece en el traslado del texto leído al texto escuchado es 

una escucha imaginaria, aquella que nosotros tenemos del poema antes de oírlo como 

articulación vocal” (Idem).

Recuperar alguns  dos dados levantados por Porrúa nos conduz ao terreno que 

nos interessa: o de compreender como em “Cadáveres” preside a indisciplina do verso 

(verbo), considerando, dentre as distintas perspectivas, a escrita e a escuta deste texto.  

Como ponto  de partida,  uma analogia interessante ocorre  quando a autora discute  a 

recepção  do  dodecafonismo,  um  dos  mais  revolucionários  e  influentes  estilos  de 

composição do século XX,  criado por  Arnold  Franz Walter  Schönberg.  Neste  sentido, 

quando se fala  em dodecafonismo, se parte  do princípio  de que Schönberg atentava 

contra  um  estado  de  coisas  preestabelecidas.  De  forma  que  desde  o  começo  suas 

composições “desarmaban” a linguagem musical  da  época,  as ideias  mais  comuns e 

canônicas.  E num sentido mais amplo, Porrúa (p. 163) chega a apontar que conseguimos 

visualizar em alguns compositores, por exemplo, algo que “[...] rompe absolutamente con 

las melodías tradicionales [...]”.

Retirando tais apontamentos de seus lugares habituais, podemos estabelecer uma 

ponte entre o debate supracitado e a escrita  neobarrosa  perlongheriana, bem como a 

declamação que o autor faz de seu poema “Cadáveres”. 
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“Cadáveres”

Pensar  a  sintaxe  de  “Cadáveres”  pressupõe,  obrigatoriamente,  “adentrar  uma 

espacialidade  fora  dos  clichês”  (Greiner,  2010,  p.  32)  –e  de  fato,  isso  pode  ser 

confirmado, não somente por meio dos processos de insubordinação pretendidos pelo 

autor e que, como sabemos, são características prementes de sua poética, já que, como 

assinala González (1996, pp. 09-10): “El de Perlongher es un mundo intencional, donde 

toda intención procura captar la cacofonía silenciosa […]” e “[...] Intranquilizar la gramática  

[…]”; mas também, e principalmente, a partir do modo como o autor declama este mesmo 

poema, conjugando ironia e sarcasmo, a fim de desestabilizar o  discurso oficial,  bem 

como  o  lugar  comum  das  interpretações  que  existem  sobre  o  tema.  Grosso  modo,  

encontramos neste  pormenor,  por  mais  fulgente  que  possa  parecer,  uma espécie  de 

punctum, para retomar um conceito desenvolvido por Barthes em A câmara clara (2013), 

ou seja,  se a História  tem algo de histérica –como apontou o próprio  crítico–,  ou de 

esquizofrênica, como pensamos, Perlongher dissente do discurso oficial, instilando neste 

uma “força de expansão” (Barthes, 2013, p. 54) e desfocagem.

O  poeta  deixa  escorrer  pelas  bordas  das  mais  de  cinquenta  estrofes  de 

“Cadáveres”  um  novo  olhar  acerca  do  que  foi  o  período  referente  à  última  ditadura 

argentina, sublinhando tanto um traço da realidade, quanto demonstrando que “[...] ficou 

difícil sustentar que a morte se tornou invisível ou proibida porque ela está o tempo inteiro  

acontecendo e parece mais do que nunca exposta” (Paul Virillio  Apud Greiner, 2010, p. 

32), o que faz com que “Cadáveres” profane uma época de sombras e horrores. Neste 

sentido, encontramos no poema o “sopro do morto” que “(...)  se torna ‘a melodia que 

ressoa’ e que vai misturar-se e diluir-se na ‘massa das ondas, no trovão dos ruídos, no  

todo a respirar o sopro mundo’” (NANCY, 2014, p.76). 

As distorções propostas por Perlongher, podemos afirmar, também se revelam no 

plano formal de uma estética que se dispõe menos como seguidora de certos padrões 

canônicos, que como produtora de novas sintaxes. Esta leitura, não obstante, toma por 

base  as  preocupações  teóricas  e  de  estilo  adotadas  pelo  poeta,  sobretudo  quando 

considerado seu engajamento conceitual na poética neobarrosa, em que é, inclusive, um 

de seus principais precursores. Por outro lado, notamos que as inquietações formais do 

poeta  excedem  os  limiares  do  debate  puramente  semântico,  tal  como  observado 
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anteriormente. Ou seja, Perlongher sempre objetivou desautorizar perspectivas ligadas à 

tradição,  adentrando  espaços  pouco  explorados,  desterritorializando  máximas  e 

produzindo, assim, neoterritorialidades que, inclusive, beiram o umbral surrealista, não à 

toa, como aponta Zaidenwerg (2015), é que a biblioteca do poeta é exemplo de arquivo 

modernista,  cujas  referências  extrapolam  os  volumes  daqueles  vinculados  à  estética 

supracitada.

Com isto,  observamos que a preocupação formal opera como motivo tácito em 

“Cadáveres”,  sendo  revelada  “En  la  delicadeza  de  las  manos  que  la  manicura  que 

electriza/ las uñas salitrosas…” e “…clava preciosamente los alfiles…/ en los cuadernillos 

de la princesa…” (1994, p. 84), “…en los tizones con que esa ¡bonita profesora! traza el  

rescoldo/  de  ese  incienso…”,  que  “…paga  un  precio  desmesuradamente  alto  por  el 

polvo…” de seus gizes, e que, contudo, não deixa de realizar, assim como o poeta, sua 

empresa: a de cravar “…en la tierra su rosario de musgos…” (Idem, p. 86), denunciando 

territórios de opressão, como no “…país donde se yuga el molinero…” (Idem, p. 92), “… la 

provincia donde no se dice la verdad…” (Idem, p. 94) e onde “…la dueña de la fábrica…” 

vê “… las venas de sus obreras urdirse…” (Idem, p. 98), que, sob o véu de circunspecção 

destes  mesmos  versos,  se  desvanecem  no  interior  da  convergência  poética 

perlongheriana.  Isto  é,  no  alarido  “...glacial...que  no se  succiona con  fruición/  porque 

guarda una ola de caca.../ en la saliva por donde penetra un elefante...” intervêm, de igual  

modo, “...esos chistes de la hormiga...",  provocando no poema diferentes escalas nas 

quais se inscrevem cenas divergentes, dissidentes, porque, justapostas.

Quanto a estes aspectos, Diana Klinger, em sua tese de doutoramento, Escritas de 

si, escritas do outro: autoficção e etnografia na narrativa latino-americana contemporânea 

(2006, p. 165), aponta que:

Em  1972,  Severo  Sarduy  lança  para  circulação  o  termo  “neobarroco”  latino-
americano (que faz referência a autores como Alejo Carpentier, Cabrera Infante, 
Lezama  Lima):  “superabundancia  del  exceso,  construcción  móvil  y  fangosa”. 
Como assinala Gonzalez Echevarria,  na transposição americana do barroco se 
processa  o  encontro  e  intromissão  de  elementos  indígenas  e  africanos.  Para 
Néstor Perlongher o neobarroco parece resultar “del encuentro entre ese flujo del 
barroco  (...)  y  el  surrealismo”.  Quer  dizer  que  se  trata  de  uma  linguagem 
carregada, sem medidas, nela o exuberante se converte em elemento cômico.

 
A  autora,  assim  González  (1996,  p.  10),  embora  não  diretamente,  trata  da 

irreverência  dos  versos  perlongherianos  como  uma  espécie  de  “[...]  granada  que  ha 

emulsionado una pólvora artaudiana [...]”, considerando, neste momento, seu deslinde, 
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inclusive, em termos conceituais em relação à tradição que, durante os 70, tinha na figura 

de Severo Sarduy um de seus principais representantes: 

Néstor  Perlongher  reformula  o  conceito  de  neobarroco  de  Severo  Sarduy, 
propondo o  de  “neo-barroso”.  “El  neo-barroco  (...)  que  se  vuelve  festivamente 
“neobarroso” en su descenso a las márgenes del Plata, (…) no funciona como una 
estructura unificada, como una escuela o disciplina estilística, sino que su juego 
actual parece dirigido a montar la parodia, la carnavalización, al derrisión, en un 
campo  abierto  de  constelaciones,  sobre  (o  a  partir  de  )  cualquier  estilo”. 
(KLINGER, 2006, p. 166). 

Isto é, Perlongher descende às margens mais uma vez, encontrando nestas uma 

espécie de matéria nuclear, imprescindível aos seus versos. O poeta busca, portanto, e 

de  forma  muito  interessada,  falar  em  nome  da  carnavalização  –como  uma  opção 

metodológica, se assim podemos dizer–, tendo como pressuposto de partida esta “[...]  

dudosa planta”, assim como assinala Gasparini (2010) ao citar alguns versos de Soledad 

Primera, de Góngora; e esta “dudosa planta” (el neobarroso rioplatense), aparece, então, 

metonimicamente  representado pelo  poeta,  segundo o qual:  “... la  poesía  neobarrosa 

(aquel  término  acuñado  por  Néstor  Perlongher  para  referirse  a  la  recreación  del 

neobarroco caribeño en el lodoso estuario rioplatense) convertiría en condición esencial 

(GASPARINI, 2010, 232).

Este “montar la parodia” proposto por Perlongher observa-se em “Cadáveres” de 

forma ineludível,  por  meio  do  tom prosaico  assumido  nos  versos  da  décima terceira 

estrofe,  por  exemplo,  quando  o  eu  lírico  subverte  o  discurso  até  então  estruturado, 

formatando-o ao modo de uma “loca argentina” através das onomatopeias: “Ay”, “Uy” e 

“Uau”; ou quando, em uma das estrofes finais de “Cadáveres” expõe: “Un área donde 

principales fosas?/ Un loro donde aristas enjauladas?/  Un pabellón de lolas pajareras?/ 

Una pepa, trincada, en el  cubismo/ de superficie frívola…?”  (PERLONGHER, 1994, p. 

102). Mas, não só nestes elementos observamos o comportamento paródico assumido 

pelo poeta, visto que este se identifica, até mesmo, no modo como o processo de escrita  

é questionado (Idem, p. 100):

En el decaer de esta escritura 
En el borroneo de esas inscripciones 
En el difuminar de estas leyendas
En las conversaciones de lesbianas que se muestran la marca de la liga, 
En ese puño elástico,
Hay Cadáveres

Aqui, por exemplo, verificamos o eu lírico pronunciar o declínio de uma estética, a 

queda de um tipo de escrita cuja roupagem já não se sustenta, tampouco corresponde à 
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busca do poeta contemporâneo. O eu do poema, neste caso, manifesta a falência de “[...] 

una frase hecha”, condenando determinados usos da língua, assim explorada como uma 

espécie de “muletilla”, que “[...] se le enchufaba en el pezcuello” ou “[...] le atornillaba los 

corsets, las fajas [...]” (p.100). Nos versos extraídos, as reflexões do poeta o tempo todo 

criticam certa “pretensión de centramiento”, como ele mesmo assinala (idem).

Nos  versos  da  quadragésima  segunda  estrofe  as  anáforas  utilizadas 

desempenham essa função, digamos, paródica, já que, por um lado, localizam a estrofe 

no terreno de uma composição acertada, haja vista todos os versos são iniciados com a 

preposição  “en”  e  cujos  câmbios  de  consoantes  apelam  para  uma  espécie  de 

autossuficiência  da  língua,  muito  próximo  ao  estilo  concretista,  demonstrando  que  a 

língua funciona por si só, como uma máquina, sobretudo por meio dos seus jogos e do 

fluir de significantes,

En el campo 
En el campo
En la casa 
En la caza 
Ahí
Hay Cadáveres

Por outro lado, notamos que a dimensão fonética que se dá por meio do jogo entre 

as consoantes fricativas alveolares “S” e “Z”, pode ser também um diagnóstico bastante 

adequado, segundo o qual se revela o “puño elástico” do poeta, que, não somente não  

ignora as zonas de indeterminação ou deformação de seus versos: “En el difuminar de 

estas leyendas” (idem), como também declara: 

Decir “en” no es una maravilla?
Una pretensión de centramiento?
Un centramiento de lo céntrico, cuyo forward
muere al amanecer, y descompuesto de
El Túnel ... (PERLONGHER, 1994, p. 100).

Com isso, o que se traduz nestes versos senão a inquietação lírica daquele que 

sabe que sua poesia é a própria impossibilidade de estabilidade e centramento? Aquele 

cuja desmedida do verbo opera, justamente, quando a pretensão da composição, o seu 

forward “[...]  muere  al  amanecer”?  Talvez  aqui  encontremos  a  justa  medida  da  lírica 

perlongheriana,  esta  lírica  que se  pretende como um “Féretro  alegórico”  ou  “Sótanos 

metafóricos”  assumidos  como  as  trincheiras  de  “Hay  Cadáveres”,  destes  mortos  que 

foram, sim, reais e que, neste poema, regurgitam o que de terrível  (e temível)  tem a 

História  e  seu  discurso  esquizofrênico,  mas  que  por  outro  lado,  seus  desajustes  e 
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desarticulações renovam a língua, tornando-a fluida e “sin ataduras”.

Em Perlongher, portanto, conclui-se que seus “Cadáveres”, menos que sustentar o 

decoro  de  certo  discurso  histórico,  falam  stricto  sensu  da  Morte.  De  uma  morte 

metafórica, é claro: a do estatuto político e bem comportado da língua. A morte de um 

modo estável de configurar aquilo que é visto pelos olhos –e que, porque muito bem 

alinhado, assusta-nos. O poeta ganha o aval de seus “Cadáveres”. Neste sentido, em 

“Cadáveres” a boca do morto beija a mão do poeta, fazendo escarrar de sua pena a 

tradução de um tempo de sombras, horrores e ausências advindos de uma geografia 

degradada e degradante. E por mais que, como diz o poeta: “Ya no se puede enumerar: 

en la pequeña ‘riela’ de ceniza que deja mi caballo al fumar por los campos/ […]/ o por/ los  

haras, eh, harás de cuenta que no [...]”  (PERLONGHER, 1994, p. 90), o poema, aqui 

entendido como o “cavalo” do poeta “es la reina del ruido” que levanta na “pequena ‘trilha’  

de cinza que espalha” um gesto irônico ante a história e o instrumento linguístico “oficiais”.
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DIEGO CHOZAS RUIZ-BELLOSO

UNILA

“AVENTURAS Y DESGRACIAS DE LA SEÑORA LIBARONA EN EL GRAN CHACO" 

(1866): ANÁLISIS Y GENÉTICA TEXTUAL

En  1866,  con  Gustavo  Adolfo  Bécquer  en  la  dirección  literaria  de  El  Museo 

Universal, esta importante revista ilustrada madrileña publicó a lo largo de varios números 

la impactante narración autobiográfica de las penalidades y peligros sufridos por Agustina 

Libarona en la región sudamericana del Chaco, adonde se dirigió voluntariamente para 

acompañar a su marido en el destierro. 

Los  desgraciados  y  extremos  acontecimientos  vividos  por  Agustina  Palacio  de 

Libarona habían ocurrido un cuarto de siglo antes (1840-1843), pero en poco tiempo se 

multiplicaron, en varios países, las publicaciones de esta historia de heroicidad local que 

parecía reunir toda una serie de elementos atractivos para públicos muy diversos: una 

narración testimonial, una voz femenina, una región apartada y salvaje, la lucha del bien 

contra el mal, el poder del amor, la caída en desgracia de una dama de la alta sociedad, la 

amenaza constante de los indios y de las fieras, etc.,  etc. Además, Agustina Libarona 

narra su rosario de penalidades con un estilo directo y desnudo de ornato retórico que 

viene a potenciar el poder dramático de su historia y que refuerza su verosimilitud.

En  septiembre  de  1840,  José  María  Libarona,  el  marido  de  Agustina,  se  vio 

accidentalmente involucrado en una insurrección contra el caudillo Juan Felipe Ibarra en 

Santiago del Estero, ciudad en la que Libarona se encontraba de paso, visitando a la 

familia de Agustina.  A José María Libarona, según nos cuenta Agustina, se le forzó a 

escribir  y  firmar  el  acta  en  la  que se  nombraba a  un nuevo gobernador.  La  revuelta 

fracasó, e Ibarra retomó el poder castigando fieramente a todos los que habían tenido 

alguna relación con el movimiento rebelde. El cabecilla, Santiago Herrera, fue “entobado”, 

tortura que consistía en envolver a alguien en cuero húmedo muy ceñido que, al secarse,  

presionaba al preso llegando a romperle los huesos, lo que llevaría a Herrera a la muerte.  

Otros  participantes  en  la  revuelta,  como  el  juez  Unzaga  y  José  Libarona,  fueron 

conducidos a una fortificación conocida como El Bracho, situada en la región del Chaco, 

que gozaba de una siniestra fama en la época pues era el destino terrible de todos los 

que contrariaban la voluntad de Ibarra. A pesar de los peligros que entrañaba visitar a su  
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marido en ese lugar hostigado por los indios, Agustina tomó la decisión de viajar hasta el  

Bracho llevando consigo a una de sus hijas. Después de algo más de una semana, y ante  

la  dureza  de  las  circunstancias,  Agustina  regresa  a  Santiago  del  Estero.  José  María 

Libarona  es  internado  más  aún  en  el  Chaco,  y  poco  después  se  cortan  las 

comunicaciones por carta con su esposa. Una vez más, Agustina viaja para encontrarse 

con su marido y descubre que José María ha perdido la razón. Desde entonces, y hasta la 

muerte de su marido en febrero de 1843,  Agustina permanecería junto a José María 

Libarona, cuidándolo a pesar de los ataques de agresividad del enfermo y a pesar de que 

las condiciones en que vivían fueron tornándose más y más precarias con el paso del  

tiempo,  pues  Ibarra  ordenaba  de  cuando  en  cuando  endurecer  el  castigo  llevando  a 

Libarona a lugares cada vez más retirados y expuestos a los ataques de los indios y las 

fieras, donde Agustina, dama de alta cuna privada de todo, se verá forzada a realizar todo  

tipo de tareas con sus propias manos para sobrevivir, desde construir un refugio o plantar 

alimentos, hasta trabajar para los indios como costurera o como ama de leche.

La narración de todos estos acontecimientos se realiza en primera persona, desde 

la perspectiva subjetiva de Agustina, desde lo que ella sabe y desconoce, a través de su 

miedo,  su  angustia  y  su  coraje.  La  voz  de  Agustina  se  expresa,  sin  embargo,  con 

emocionante sobriedad y dureza, evitando siempre el tono plañidero que cabría esperar 

en semejante historia, y se retrata a sí misma con sencillez y humildad, no como heroína, 

sin emplear palabras altisonantes y sin recurrir a sentimentalismos que, además, serían 

absolutamente innecesarios y hasta contraproducentes para conmover, dado el carácter 

extremo de los acontecimientos narrados.

En la versión publicada en El Museo Universal, las palabras de Agustina Libarona 

están precedidas por un breve prólogo que, además de contextualizar mínimamente la 

historia, emparenta el texto con la literatura de viaje al afirmar que “Las dolorosas escenas 

que  van  a  leerse,  tuvieron  lugar  hace  veinticinco  años  en  una  región  de  la  América 

meridional rara vez visitada por los viajeros europeos.”  Asimismo, tras el  cierre de la 

narración encontramos una suerte de epílogo que insiste en el tema de los viajes de esta 

manera: “Muchos viajeros franceses han tenido el honor de ver en estos últimos años a la  

ilustre y heroica doña Agustina”, tras lo que se afirma que la relación que acaba de leerse 

la  debemos al  viajero  francés Benjamín Poucel,  que logró  entrevistarse  con la  dama 

santiagueña.
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La confirmación de que nuestro relato se presentó ante los lectores europeos del  

siglo XIX como literatura de viaje la tenemos en el hecho de que, precisamente en 1866,  

el mismo texto fue publicado en el tomo V de  La Vuelta al Mundo (BERG, 2002), una 

colección de viajes de la  editorial  Gaspar  y  Roig,  la  misma que publicaba  El  Museo 

Universal. Además, este texto en español es una traducción bastante fiel del publicado 

prácticamente con el mismo título en otra colección de viajes francesa: Le Tour du Monde, 

dirigida por Edouard Charton y publicada en París en 1861. No debemos pasar por alto, 

en todo caso, que el texto francés, a diferencia del español, incluye numerosas notas a 

pie de página que complementan la narración de Agustina Libarona con informaciones 

sobre geografía, historia, zoología, botánica, etc., además de citar a viajeros que visitaron 

Sudamérica y que confirman o explican lo que se va describiendo en el texto principal.

Otra información importante fue omitida en la traducción al español, y es que Martin 

de Moussy, en la carta que sirve de colofón al texto, afirma que la relación de las penurias  

vividas por Agustina Libarona en el Chaco ya había sido publicada en 1858 en el periódico 

La Religión de Buenos Aires, concretamente en los números 25, 26 y 27.

Recientemente (en 2012) la profesora e investigadora Marta Palacio reeditó el texto 

de  La Religión en la editorial Buena Vista, de Córdoba, Argentina, dándole el título de 

Memoria  de  Agustina  Palacio,  la  heroína  del  Bracho.    Esta  edición  se  encuentra 

disponible  en  internet,  gracias  a  lo  cual  hoy nos resulta  más fácil  el  cotejo  del  texto 

publicado en Argentina con el que circuló en Europa en los años siguientes: 

Teniendo en cuenta que el  texto argentino es la  fuente del  texto francés y del 

español,  debemos detenernos brevemente, en primer lugar,  en la alteración del  título: 

mientras en La Religión el texto se presentó como “Relación de los padecimientos en el 

Bracho de doña Agustina Libarona” (precedido por un prólogo del viajero Poucel titulado 

“La heroína del Bracho”), el texto de Le Tour du Monde se titula “Aventures et Malheurs de 

la Senora Libarona dans le Grand-Chaco (Amérique Méridionale) 1840-1841 – Texte e 

dessins inédits”, donde advertimos, por un lado, el interés por destacar el área geográfica 

donde se desarrolla la acción, situándola también a grosso modo en América del Sur con 

afán  probablemente  didáctico.  Se  suprime  la  alusión  al  Bracho,  local  de  terrible 

significación  para  muchos  argentinos  que,  no  obstante,  poco  o  nada  diría  al  público 

francés.  Por  otro  lado,  llama  poderosamente  la  atención  la  novedad  de  la  palabra 

“Aventures” abriendo el título francés, promesa de un relato lleno de emoción y peligros, 
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lectura, pues, de pasatiempo y mucho más entretenida y atractiva que una “relación de 

padecimientos” de una señora sudamericana. Además, la historia de Agustina Libarona se 

presenta en Francia como una primicia jamás contada, según se desprende de “Texte e 

dessins inédits”, abundando de esta manera el título en la promoción (incluso comercial) 

del texto que presenta. Por último, no debemos dejar pasar el marco temporal equivocado 

que señala el título de Le Tour du Monde: podemos llegar a preguntarnos por qué en La 

Religión se sitúa con bastante precisión la agonía final de José María Libarona, “el once 

de este mes de Febrero de 1843 a las dos de la tarde” (p. 84), mientras que en la versión 

francesa se omite apenas el dato del año, conservando, no obstante, la información del 

día y de la hora. No sería raro, pues, que el “error” de acortar de cuatro años a menos de 

dos la duración de la trama encerrase una intención bien definida, pero lo indudable es  

que  el  hecho  de  situar  la  acción  entre  1840  y  1841,  aunque  sea  accidentalmente, 

distorsiona de forma importante la lectura de esta narración al apretar los acontecimientos 

en el tiempo, provocando que la historia de Agustina Libarona resulte aún más intensa 

según  la  percepción  subjetiva  del  lector,  alterada  por  este  prisma  temporal  situado 

estratégicamente en el título.  

Si  el  título  es  la  máxima  síntesis  de  un  texto,  y  si  toda  síntesis  conlleva  una 

interpretación,  las  alteraciones  en  el  título  que  sufre  el  texto  que  estudiamos  al 

presentarse  ante  un  público  europeo  deben  reflejar  y  concentrar  las  significaciones 

esenciales que se quieren para esta nueva versión de la historia de Agustina Libarona, y, 

siguiendo esta regla, en otros lugares del texto deberíamos encontrar otras marcas que 

confirmen la misma intencionalidad.   

Analizaremos, en segundo lugar, los paratextos que hallamos en las dos versiones 

que estudiamos, pero que presentan acusadísimas diferencias entre sí:

En  La Religión,  la  voz  de Agustina  viene precedida de una suerte  de  extenso 

prólogo (tal vez hasta excesivo) que firma el viajero francés Benjamin Poucel, y el texto se 

cierra con un epílogo que posiblemente sea obra del propietario del periódico, Félix Frías. 

En sus palabras preliminares, Poucel condena la dictadura, describe geográficamente la 

región del  Chaco con espíritu ilustrado, hablando del potencial  económico del lugar,  y 

resume los acontecimientos que van a narrarse, pero se centra principalmente en elogiar  

las virtudes de la protagonista, a la que considera todo un ejemplo del “cumplimiento del 

deber”  y  de  la  “fidelidad  angelical”,  parangonándola  con  personajes  femeninos  de  la 
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antigüedad grecolatina, con lo que parece proponer a Agustina como paradigma moral de 

validez universal. Explica también su encuentro personal con la heroína, quien le permitió 

leer  un  manuscrito  con  su  historia,  así  como  se  la  narró  oralmente  “con  la  misma 

interesante  sencillez  [con]  que  los  ha  escrito”  (p.  113).  Poucel,  explorador  y  viajero 

profesional, reconoce que una historia como la de Agustina merecería el talento de un 

artista  para  reproducir  la  “unción”  que  se  siente  al  escucharla,  pero  asegura  que ha 

respetado el “candor” de la narración de Agustina, que encierra una rara grandeza.

Las  palabras  de  cierre,  atribuibles  a  Félix  Frías,  se  muestran  mucho  más 

comprometidas  con  la  Argentina  de  su  tiempo.  Debemos  recordar  que  La  Religión 

publicaba los dramáticos episodios de la vida de Agustina Palacio de Libarona en 1858,  

apenas siete años después de la muerte de Ibarra, con las heridas aún abiertas en la  

memoria de sus víctimas. Por lo tanto, el mero hecho de sacar a la luz en este momento  

el  relato  de  la  Libarona  suponía  ponerse  del  lado  de  las  víctimas  y  contribuir  a  la 

difamación y condena histórica de Juan Felipe Ibarra, por mucho que en el epílogo lo que 

se ataca expresamente es la guerra civil en general, y la tiranía. Los párrafos finales son 

patéticos y amargos, lamentan la condición humana, o más propiamente la naturaleza 

masculina, que se aparta de la religión de las madres y acaba sumiendo el país en la 

crueldad. Las últimas líneas son de contenido altamente político: no pueden eximirse de la 

culpa los hombres que apoyaron la dictadura. Solo la mujer representa a la civilización en 

Sudamérica.

Mientras  Poucel,  en  su  prólogo,  proponía  a  Agustina  Libarona  como  modelo 

permanente del deber conyugal, el último autor da una interpretación diferente: la mujer 

sudamericana es cristiana, y como tal es el bastión de los mejores valores cristianos y de 

la civilización en el continente, frente a los horrores a los que ha llevado la descreencia 

masculina.  No  parecen  tener  mucha  fe  ni  mucha  esperanza  estas  líneas  en  la 

regeneración del continente por medio de la religión, pero no por eso deja de defenderse 

la  educación  y  la  práctica  religiosa  como  lo  más  civilizado  y  mejor  que  hay  en 

Sudamérica.

Tres años más tarde, en la versión publicada en Le Tour du Monde, el prólogo de 

Poucel se suprime, y en su lugar encontramos una mínima contextualización histórica del 

relato que va a leerse, y al final, sustituyendo al texto de Frías, se incluyen unas breves 

palabras de cierre que terminan cediendo la palabra a Martin de Moussy (compañero de 
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viaje de Benjamin Poucel por Argentina) del que se publica una carta que parece cumplir  

una doble función: certificar la veracidad de lo narrado, y servir de anticlímax narrativo al  

mostrar,  frente  a  los  sufrimientos  del  pasado,  el  actual  bienestar  de  la  matrona 

santiagueña.

Las  palabras  de  presentación  y  de  cierre  en  la  versión  francesa  son  obra  de 

Ferdinand Denis, quien al final declara haber realizado un extracto (“extrait”) de la relación 

de  Benjamin  Poucel,  aclarando  en  nota  a  pie  de  página  que  “Nous  avons  supprimé 

quelques développements qui nous ont paru ralentir le cours de la narration” (p. 336). El 

mismo afán por dar prioridad al ritmo de la narración lo encontramos en un comentario del 

inicio que dice: “Ici nous voulons éviter les lenteurs d´une préface géographique” (p. 321.  

“Escusaremos aquí la pesadez de una descripción geográfica”, se lee en la traducción de 

La Vuelta al Mundo). En este sentido debemos entender la decisión de Denis de suprimir 

los  textos  de  Poucel  y  de  Frías  para  atenerse  en  lo  posible  a  los  hechos,  a  lo  que 

debemos  añadir  que  Poucel  adelantaba  en  su  prólogo  buena  parte  de  los 

acontecimientos,  inclusive  la  locura  y  la  muerte  de  José  María  Libarona,  algo  que 

posiblemente Ferdinand Denis también consideró narrativamente inconveniente.

Por último, interesa cotejar las versiones argentina y francesa de la narración en sí, 

mediante lo cual  comprobaremos que,  al  pasar de una versión a otra,  se confirma la 

tendencia observada en los títulos y en los paratextos.  

Basta  comparar  los  primeros  párrafos  de  ambas  versiones  para  percibir  la 

importante transformación que se lleva a cabo a partir del texto de  La Religión, y para 

entender el alcance de lo que quiere decir Ferdinad Denis al declarar que ha realizado un 

“extracto” de la versión argentina. Resulta evidente que no se trata de una fiel traducción 

del español al francés, sino de una adaptación muy libre que busca ante todo concentrar  

los acontecimientos capitales y más dramáticos del exilio en el Chaco en el menor número 

de páginas posible, probable imposición (esta de limitar el número de páginas) de las 

características materiales de Le Tour du Monde, revista que se ofrecía semanalmente al 

público con números de dieciséis páginas a dos columnas, siempre con ilustraciones. 

Esto, sin embargo, no basta para explicar todas las alteraciones: a la hora de realizar un 

resumen, la selección de unos contenidos en detrimento de otros se atiene siempre a 

cierto criterio, a determinada intencionalidad. En nuestro caso, esta intención no parece 

en principio muy oscura,  pues Denis declara abiertamente que su criterio consiste en 



225

suprimir todo lo que pueda ralentizar la narración. En este sentido, no solo suprimió el  

prólogo completo de Benjamin Poucel, sino también la introducción a los acontecimientos 

que en La Religión quedaba a cargo de la voz de la propia Agustina. De esta manera, el  

inicio de la narración en sí se produce en Le Tour du Monde «in medias res», en pleno 

tiroteo de los soldados de Ibarra contra la casa familiar de los Palacio.

En general, en Le Tour du Monde / La Vuelta al Mundo se respeta la fragmentación 

del relato que presenta La Religión, pero cada fragmento (capítulo, en la versión europea) 

se reduce en lo posible reescribiendo el texto y eliminando multitud de detalles menores,  

como nombres propios de personas y lugares. En los capítulos finales, no obstante, la 

tijera de Denis resulta aún más evidente, recortando numerosos pasajes en los que se 

describen  molestias  con  los  insectos  o  penalidades  para  encontrar  agua  o  comida, 

llegando  a  suprimirse  incluso  un  ataque  de  los  indios  que  no  se  diferencia  de  los 

anteriores. En un momento dado, se ponen en la voz de Agustina las siguientes palabras: 

“¿Qué más diré? La queja del infortunio es muy monótona”, comentario que no aparece 

en  La Religión y que es, por lo tanto, un significativo añadido de Denis que anuncia la  

conclusión de la historia y cuyo significado varía acusadamente si lo leemos como una 

declaración de Agustina (modesta autocrítica) o si lo entendemos como una opinión del 

“extractor”  Denis.  Por  último,  en  la  versión  europea  se  pone  el  punto  final  tras  la 

reproducción del mensaje inscrito en la gran cruz de madera levantada en homenaje a 

José María Libarona,  símbolo  de la  victoria  poética de las  víctimas sobre  el  verdugo 

Ibarra, condenado por la Historia, pero en  La Religión  la narración de Agustina aún se 

arrastra un poco más abundando en otros ejemplos de crueldad del caudillo argentino.  

En cualquier caso, a Denis no le interesa apenas sintetizar, pues en tal caso habría 

resultado mucho más cómodo recrear la historia en tercera persona y recurrir a la libertad 

que da la narración omnisciente. En lugar de esto, Ferdinand Denis optó por mantener la  

primera persona, y cabe preguntarse por qué. El análisis detenido revela que el texto de 

Le Tour du Monde / La vuelta al mundo no recoge fielmente las palabras de Agustina 

Palacio de Libarona, sino que Ferdinand Denis crea la ilusión de que es la propia Agustina 

quien habla mediante el recurso a la primera persona y remedando su estilo, próximo a la 

oralidad, muy alejado de los gustos literarios de la época. El resultado es un poderoso 

efecto de verosimilitud y patetismo sobre el lector ingenuo, quien cree leer (casi escuchar) 

el testimonio directo de la heroína, estableciendo con ella un sólido vínculo de compasión.
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Por otro lado, aunque en el paso de una versión a otra se mantienen como regla 

los  acontecimientos  esenciales,  e  incluso  coinciden  multitud  de  pequeños  detalles, 

algunos  otros  difieren,  y  casi  siempre  lo  hacen  en  el  mismo  sentido,  acentuando  el 

dramatismo  e  incluso  la  truculencia  de  la  narración.  De  esta  forma,  mientras  en  La 

Religión Agustina se esconde de los soldados de Ibarra en un cuarto del convento de 

Santo Domingo en el que apenas hay cuatro calaveras, en Le Tour du Monde / La vuelta  

al mundo se lee que en tal lugar “había tendidos sobre una mesa cuatro cadáveres que 

debían ser  enterrados al  siguiente  día”.  Además,  en el  contexto  de violencia descrito 

previamente, el lector puede interpretar que estos cadáveres son víctimas recientes de los 

soldados de Ibarra, mientras que las viejas calaveras de  La Religión bien podían llevar 

años en aquel cuarto y pertenecer a religiosas que murieron apaciblemente. No se trata 

de un error de traducción, pues poco después se afirma que la hija de Agustina enfermó 

por  las  emanaciones  malsanas  de  los  cadáveres  que  respiró  aquella  noche  en  el 

convento.

Más  adelante,  en  el  inicio  del  capítulo  V,  mientras  en  La  Religión primero  se 

anuncia la locura de Libarona y a continuación se describe la apariencia física de este,  

Denis muestra mayor pericia narrativa al hacer lo contrario, dejando que el lector adivine 

la demencia del personaje a partir de la descripción de su aspecto y de su extraña actitud,  

lo  que  potencia  el  efecto  dramático.  Asimismo,  al  relatar  las  reacciones  violentas  de 

Libarona contra su mujer, mientras en  La Religión Agustina dice “me echó mano a los 

cabellos”,  en  la  versión  europea  afirma  “me  arrastró  por  los  cabellos”,  aumentando 

notablemente el grado de violencia desencadenada. Algo similar ocurre en un episodio 

posterior,  durante el  traslado en camilla  de Libarona más hacia el  interior  del  Chaco: 

mientras en La Religión, al querer acercarse Agustina a la camilla de José María, la joven 

es rechazada violentamente por un soldado y acaba en el suelo, en Le Tour du Monde /  

La vuelta al mundo Agustina recibe un golpe que la derriba dejándole el rostro bañado en 

sangre. Por último, otro ejemplo de aumento del grado de truculencia lo encontramos en 

las huellas de los ataques de los indios: mientras en La Religión se dice que Agustina vio 

una cabeza cortada, en la versión de Ferdinand Denis se lee que Agustina tropezó en una  

cabeza ensangrentada.

Hay cambios de diferente naturaleza, que llaman la atención por pretender ensalzar 

aún más la figura de la heroína, y la alteración más notable en este sentido se sitúa en el 
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desenlace del relato: precisamente el párrafo que cierra la narración de Agustina en la 

versión de  Le Tour du Monde / La vuelta al mundo comienza diciendo: “Muerto Ibarra 

(¡Dios lo haya perdonado!)” etc. Y este deseo de perdón divino para el terrible verdugo 

que tanto sufrimiento causó a Agustina y a su marido termina de situar a la protagonista  

en una esfera moral sobrehumana, dotando al personaje de una grandeza de carácter 

que empequeñece por contraste a su adversario y que sella la victoria final de la víctima 

sobre el agresor. Ahora bien, esa frase en la que Agustina Palacio muestra su deseo de 

salvación ultraterrena para su terrible enemigo no aparece en la versión argentina de La 

Religión, es un añadido de Ferdinand Denis. 

La elevación de la protagonista no se limita a lo espiritual, sino que encontramos 

además al  menos un indicio  de que en la  versión francesa se quería que la  heroína  

ejemplificara el ideal de belleza occidental de la época. En efecto, también hacia el final 

de la narración leemos “y en todo mi cuerpo había señales de un trabajo superior a las 

fuerzas de una mujer delgada”,  cuando también hacia el  final  de la versión argentina 

leemos algo tan diferente como: “que a no haber sido de una complexión fuerte y robusta,  

sin duda me hubiera muerto” (p. 91). 

Consideramos que los contrastes apuntados, los cuales, pensamos, justifican que 

el texto francés se presentase en su día como inédito, nos permiten ya extraer algunas 

conclusiones fiables:

La  historia  de  Agustina  Palacio  de  Libarona  se  publicó  por  primera  vez  en 

Argentina, en 1858, escoltada por textos que orientaban hacia una lectura acusadamente 

moral y política. En 1861, Ferdinand Denis adaptó la historia para la revista de viajes Le 

Tour  du  Monde concentrando  el  relato  en  las  dieciséis  páginas  (con  grabados)  que 

componían cada número, suprimiendo el largo prólogo de Poucel y el intenso epílogo de 

Félix  Frías  y  añadiendo  una  cantidad  considerable  de  informaciones  geográficas, 

históricas,  etnográficas,  culturales,  etc.,  indispensables  en  toda  relación  de  viajes 

decimonónica que se preciara. Su instinto de narrador, no obstante, lo llevó a situar todos 

estos datos en notas a pie de página para no arruinar el ritmo de la narración, y tomó 

asimismo muchas otras decisiones con la  misma intención de potenciar  la  intensidad 

emotiva  de  esta  historia  testimonial,  eliminando  toda  información  superflua  para  el  

desarrollo  de  la  acción  y  todo  pasaje  mínimamente  tedioso,  añadiendo  detalles  que 

tornaban aún más espantable lo narrado, y aplicando técnicas propias de la ficción. Sin 
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embargo,  hizo  uso  de  todos  estos  recursos  con  discreción  para  no  perjudicar  la 

verosimilitud  de la  historia,  pilar  fundamental  de  la  fuerza  del  texto,  verosimilitud  que 

depende a su vez en buena parte de la  opción por  mantener el  narrador en primera 

persona, imitando la austera voz de Agustina. En resumen, Ferdinand Denis se aleja del  

documento histórico, e incluso de la verdad, derivando hacia la literatura de ficción sin 

terminar de romper el “pacto de veracidad” (CHOZAS, 2014) que implica la literatura de 

viaje. Como dijimos en otro lugar en forma de aforismo, “Otra diferencia entre la vida y la  

literatura es que la vida siempre tiene decimales, y la literatura siempre redondea”.  Al 

poner su pericia al servicio de la narración (y de los lectores), Ferdinand Denis contribuye 

a la creación de un mito.

Si  Agustina  Palacio  plasmó  sus  vivencias  en  un  manuscrito  intuyendo  que  su 

historia  merecía  perdurar,  el  francés  Ferdinand  Denis  acabó  siendo  el  más  efectivo 

ejecutor de este propósito al dotar al relato de una forma redonda, casi definitiva.

El  lado negativo es que,  junto con la memorable historia de Agustina Libarona, 

Denis perpetuaría indirectamente el pavor al indio que vertebra la narración y la visión de 

Sudamérica como tierra de barbarie.
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REPRESENTAÇÕES  DA  NAÇÃO  NA  NARRATIVA  LATINO-AMERICANA 

CONTEMPORÂNEA

Um dos aspectos notáveis da literatura latino-americana das últimas duas décadas 

é a mudança de postura em relação à nação. Enquanto os autores do boom, apesar de 

suas disparidades, empreenderam um projeto de busca identitária da América Latina e de 

seus países – impulsionados, em grande medida, por acontecimentos políticos como a 

Revolução Cubana (1959) –, as gerações mais recentes parecem mais dedicadas a um 

esforço contrário: questionar os pilares do imaginário nacional e desconstruir a ideia de 

nação como comunidade homogênea (QUESADA GÓMEZ, 2011, p.35). 

Esta ruptura é explicada por inúmeros fatores – políticos, tecnológicos, culturais – 

que colocaram em crise conceitos como cultura nacional, literatura nacional e identidade 

nacional, vistos não mais como entidades coesas e vinculadas às ideias de território e 

Estado-nação.  Também  tiveram  importância  as  próprias  reflexões  teóricas  que,  ao 

analisar a gênese dos Estados-nação, desnudaram sua condição discursiva, seu caráter 

de  construto  voltado  para  sustentar  interesses  hegemônicos.  Entre  os  trabalhos 

fundamentais sobre o tema estão os livros  Comunidades imaginadas: reflexões sobre a 

origem e a difusão do nacionalismo, de Benedict Anderson,  Nações e nacionalismo, de 

Ernest  Gelnner,  e  A invenção das tradições,  de  Eric  Hobsbawm e Terence Ranger  – 

todos, coincidentemente, editados no ano de 1983. 

Com isso, a compreensão da identidade como essência tem sido cada vez mais 

substituída por noções como “posicionamento” (HALL, 2003), “afiliação” (SAID, 1983) e 

outras que ressignificam a ideia de pertencimento ao dar-lhe um caráter optativo.  Esta 

percepção  é  compartilhada  por  um  conjunto  amplo  de  escritores  que  expressam  o 

distanciamento de conceitos monolíticos de identidade. Flagrante em tantas narrativas, a 

ideia de uma identidade híbrida e maleável é assumida com desenvoltura quando falam 

sobre  os  vínculos  que  mantêm com seus  países  de  origem.  No  famoso  discurso  de 

Caracas, que proferiu ao receber o prêmio Rómulo Gallegos de 1999 (ou seja, quatro 

anos antes de morrer), o chileno radicado em Barcelona Roberto Bolaño, que também 
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morou vários anos no México, afirmou:

[…] a mí lo mismo me da que digan que soy chileno, aunque algunos colegas 
chilenos prefieran verme como mexicano, o que digan que soy mexicano, aunque 
algunos  colegas  mexicanos  prefieren  considerarme  español,  o,  ya  de  plano, 
desaparecido en combate, e incluso lo mismo me da que me consideren español, 
aunque algunos colegas españoles pongan el grito en el cielo y a partir de ahora 
digan que soy venezolano, nacido en Caracas o Bogotá, cosa que tampoco me 
disgusta, más bien todo lo contrario. Lo cierto es que soy chileno y también soy 
muchas otras cosas  (BOLAÑO, 1999).

Improváveis em outros tempos, declarações como essa se proliferaram nos últimos 

anos.  Duas  décadas  depois  de  se  instalar  em  Paris,  o  escritor  barranquillero  Julio 

Olaciregui  se define,  por  exemplo,  como “pós-colombiano”  (QUESADA GÓMEZ, 2011, 

p.34). O argentino Rodrigo Fresán, radicado em Barcelona desde 1999, diz que sua pátria 

é sua biblioteca. O peruano Fernando Iwasaki, há 26 anos em Sevilha, afirma que, para 

ele, não existe literatura espanhola nem literatura hispano-americana, somente literatura 

em  espanhol  (CORRAL,  2004,  p.28).  Para  o  mexicano  Jorge  Volpi  –  que  também 

incorpora, nas obras e na biografia, o mesmo desprendimento em relação à nação –, os 

escritores latino-americanos nascidos depois de 1960 já não veem a pátria como uma 

denominação de origem, e sim uma mera referência autobiográfica (VOLPI, 2009, p.168).

Um sinal  disso  é  a quantidade de escritores  estabelecidos voluntariamente  em 

outros países – e a leveza com que se referem à experiência. Dos 16 hispano-americanos 

selecionados para a antologia  Los mejores narradores jóvenes en español, da revista 

inglesa Granta (2010), oito estão radicados fora da América Latina. Da mesma forma, dos 

39 escritores com menos de 39 anos considerados promissores no festival Bogotá 39, 

realizado em 2007, pelo menos 15 viveram fora da região nos últimos anos. No contexto 

atual, esses autores dão um novo sentido à experiência do deslocamento, que atravessa 

a literatura latino-americana desde o período colonial.  

Hoje, muitos escritores assumem o deslocamento como um lugar de enunciação – 

ou  seja,  um  lugar  ao  mesmo  tempo  “verdadeiro  e  imaginado,  concreto  e  desejado, 

histórico  e  ficcional”,  como  define  Hugo  Achugar  (2006,  p.19).  O  ensaísta  uruguaio 

entende o lugar como um posicionamento identitário, lembrando que o lugar de onde se 

fala (ab situ) nem mesmo precisa ter um caráter geográfico. Assim, o que muitos autores 

expressam é um desejo de distanciamento não necessariamente físico, mas discursivo da 

nação de origem. 
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Este  anseio  aparece  em  dois  conhecidos  manifestos  de  escritores  latino-

americanos  da  década  de  1990:  o  prefácio  da  antologia  de  contos  McOndo (1996), 

organizada  pelos  chilenos  Alberto  Fuguet  e  Sergio  Gómez,  e  o  Manifesto  Crack, 

apresentado no  mesmo ano por  cinco  escritores  mexicanos:  Jorge Volpi,  Eloy  Urroz, 

Ricardo Chávez Castañeda, Pedro Ángel Palou e Ignacio Padilla. Uma reivindicação dos 

signatários é, justamente, a de ambientar suas narrativas em qualquer época histórica e 

em qualquer lugar do mundo, retomando uma defesa feita mais de 40 anos antes por 

Jorge Luis Borges em “El escritor argentino y la tradición”.   

De fato, um panorama da produção literária dos últimos 20 anos mostra itinerários 

inusitados para a ficção latino-americana. Um exemplo é o volume de contos  Microbios 

(2006),  do  argentino  radicado  em  Paris  Diego  Vecchio,  que  escolhe  lugares  como 

Edmonton (Canadá) e a ilha de Fyn (Dinamarca) para histórias já por si singulares, que 

mesclam a temática médica com a literatura. Com exceção de uma trama passada na 

Patagônia, não há no livro de Vecchio nenhum elemento que o associe a uma paisagem 

argentina,  o  que  não  o  impede  de  vincular-se  a  uma  tradição  argentina  ligada  ao 

fantástico e às misturas discursivas entre literatura e ciência (Borges, Quiroga, Lugones),  

assim  como  a  certas  formas  de  irrealidade  na  literatura  (Macedonio  Fernández,  por 

exemplo). Ou seja, menos que negar a nação, trata-se agora de redefinir o pertencimento 

a ela, dissolvendo paradigmas anteriores (como o do território) e afirmando outros laços. 

Neste sentido, também significativa é a antologia da narrativa argentina organizada em 

2010 por Luis Gusmán. Alargando noções identitárias e extrapolando limitações temáticas 

e territoriais,  Gusmán fez da diáspora o eixo estruturador de sua seleção,  que reúne 

ingredientes que, em outros momentos, dificilmente entrariam em amostras do tipo. Basta 

citar  a  presença  da  nipo-americana  Anna  Kazumi  Stahl,  que  nasceu  e  cresceu  nos 

Estados Unidos e foi para Buenos Aires aos 25 anos para aprender o idioma em que hoje 

escreve, o castelhano.

Josefina  Ludmer  (2010)  apontou  um forte  tom antinacional  na  literatura  latino-

americana dos anos 1990,  em sintonia  com os projetos  neoliberais  e  sua defesa da 

reformulação  dos  Estados  mediante  programas  de  privatização  e  desnacionalização. 

Ludmer cita obras que, exacerbando o tom crítico, fazem uma verdadeira diatribe contra 

os  países  de  seus  autores,  como  La  virgen  de  los  sicarios (1994),  do  colombiano 

Fernando Vallejo, Contra o Brasil (1998), do brasileiro Diogo Mainardi, e El asco. Thomas 



233

Bernhard en San Salvador  (1997), do salvadorenho Horacio Castellanos Moya.  Todas, 

segundo  a  crítica  argentina,  coincidem  na  acidez  com  que  investem,  numa  atitude 

profanatória, contra a identidade nacional e cultural desses países. Compartilham também 

o lugar de enunciação dos narradores, personagens que vivem ou viviam fora e agora têm 

de suportar,  penosamente,  o retorno ou a breve estada em um ambiente que já  não 

toleram. 

Nuestra voz antipatriótica está y no está territorialmente en la nación: está afuera-
adentro,  y  no  solo  porque  viene  de  afuera  por  un tiempo.  Está  físicamente  y 
lingüísticamente y provisoriamente adentro, pero está intelectualmente afuera en 
relación con el territorio de la nación (LUDMER, 2010, p.163).

Esta dupla posição – dentro e fora da nação – rompe, segundo Ludmer, a fusão 

entre nação e território, e contribui para reformular a relação entre nação e Estado ao 

longo dos anos 2000. Ao se deter no gesto de “profanação” ostentado pelos livros que 

analisa, a crítica cita um comentário de Giorgio Agamben que, se levado a um contexto 

mais  amplo,  ilumina  um  aspecto  fundamental  da  literatura  que  se  insurge  contra  o 

imaginário nacional nos últimos anos. 

Em “Elogio da profanação”, incluído no livro Profanações (2007), Agamben diz que 

a profanação, ao tornar profano o que é sagrado, restitui algo ao uso comum dos homens, 

retirando da esfera religiosa e sacra em que se achava limitado. De acordo com o filosofo, 

a religião subtrai do uso comum lugares, coisas, animais ou pessoas, deslocando-os para 

uma esfera à parte: toda separação contém um núcleo religioso e não há religião sem 

essa separação. Agamben distingue secularização de profanação. A secularização limita-

se a deslocar algo de um lugar para outro, deixando intactas as forças (por exemplo, a  

secularização política dos conceitos teológicos). Já a profanação implica a neutralização 

do que se profana: depois de profanado, o que estava separado perde sua aura e é 

restituído ao uso comum. Trata-se de duas operações políticas: a primeira está ligada ao 

exercício do poder, enquanto a segunda desativa os dispositivos do poder e restitui ao 

uso comum o que havia sido confiscado. A criação de um novo uso, segundo Agamben, 

só é possível desativando o uso anterior, tornando-o inoperante.

Apropriando-nos da definição do filósofo, podemos entender a profanação de uma 

nação como, possivelmente,  a tentativa de restituí-la  ao uso comum – ou, em outras 

palavras,  refundá-la  sob  um  paradigma  democratizante.  Essa  compreensão  vai  ao 

encontro do esforço para se instaurar uma “memória democrática” que Hugo Achugar 
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(2006, p.160) identifica na América Latina das últimas três décadas. De acordo com o 

autor,  após um longo período de regimes autoritários, manipuladores, excludentes, há 

hoje na região a busca por uma memória e uma história inclusivas, em que caibam não 

apenas os presidentes, os generais, os latifundiários, mas todos os setores da sociedade.

 Na avaliação de Achugar, longe da derrocada, os Estados-nação passam por uma 

redefinição,  norteada,  entre  outros  fatores,  pelo  enfrentamento  à  concepção 

homogeneizante que prevalecia no século XIX. O desafio hoje, segundo ele, é pensar a  

categoria de nação “como lugar simbólico de um nós não uniforme, mas sim inclusivo e 

respeitoso da diversidade” (ACHUGAR, 2006, p.156). Esta tarefa tem sido desempenhada 

por muitos escritores não apenas na abordagem do presente – em que diversas formas 

de  violência  expõem  as  dissonâncias  da  comunidade  nacional  –  mas  também  no 

questionamento à memória histórica. 

Abril  Trigo  define  a  memória  histórica  como  um  “montaje  narrativo,  literario  y 

pedagógico  manufacturado  por  equipos  letrados  con  el  fin  de  legitimar  los  orígenes, 

generalmente espurios, del estado (TRIGO, 2003, p.14). Trata-se, em outras palavras, da 

memória  transmitida  pela  história  hegemônica  –  também chamada “história  oficial”  –, 

constantemente reforçada em eventos (comemorações cívicas, aniversários, festivais) e 

em lugares como museus, cemitérios, santuários, entre outros. Uma memória produzida 

pelos aparatos ideológicos do Estado, guiada primordialmente por objetivos nacionalistas, 

e que elimina tudo que é diferente, transgride a norma ou se desvia da eterna repetição 

do mesmo. 

Opondo-se a esta homogeneização, diversos autores contemporâneos mostram a 

memória nacional como uma construção permanente, um constante embate de memórias, 

rechaçando as visões monolíticas transmitidas pela história hegemônica e os meios de 

comunicação de massa. A atitude de profanação, neste sentido, funcionaria como um 

“contradispositivo”,  conforme  diz  Agamben   (2009,  p.45),  e  tem  sido  uma  das  mais 

adotadas para realçar a diversidade asfixiada.    

Podemos citar entre esses autores o mexicano Juan Villoro (1956), o guatemalteco 

Rodrigo Rey Rosa (1958) e o colombiano Juan Gabriel Vásquez (1973). Em romances 

como El testigo (2004), de Villoro, El material humano (2009), de Rey Rosa, e La forma 

de las ruinas (2015), de Vásquez, os protagonistas investigam episódios mal acomodados 

na  história  hegemônica,  detectando,  num  presente  tempestuoso,  a  permanência  e  o 
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agravamento das fraturas do passado. 

Palco de combates entre cristeros e tropas do governo – onde drapejam ainda hoje 

camisas de rebeldes mortos –, as terras da família Valdivieso, em El testigo, são agora 

zona de confronto entre cartéis rivais do tráfico, que fazem do assassinato, do sequestro e 

da  tortura  práticas  cotidianas  de  acerto  de  diferenças.  Em  El  material  humano,  as 

atrocidades compiladas no arquivo da Polícia Nacional, com documentos relativos a mais 

de um século de operações, confundem-se com a barbárie estampada diariamente nos 

jornais. E, em La forma de las ruinas, o assassinato do líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, 

em 1948, continua a reverberar na violência desbordante da Colômbia contemporânea.

Assim como seus autores,  que vivem (Villoro)  ou viveram longo tempo fora da 

América  Latina  (Vásquez  e  Rey  Rosa),  os  protagonistas  dos  romances  mantêm  um 

distanciamento do país que tematizam. Sua presença é parcial, provisória, incerta. Após 

24  anos  morando  na  Europa,  o  protagonista  de  El  testigo,  Julio  Valdivieso,  volta  ao 

México para um período sabático, mas desde a primeira cena – num restaurante com as 

cores  da  bandeira,  frente  a  um  garçom  com  um  “bigote  canónico”  (2004,  p.20)  – 

experimenta  o  estranhamento  que  Abril  Trigo  prognostica  para  os  que  emigraram  e 

decidem regressar.  Todo retorno,  diz  Trigo,  “es  como volver  a  partir,  pero  en sentido 

inverso, porque todo ha cambiado, empezando por el migrante mismo” (TRIGO, 2003, 

p.61). “Volver a México significaba fingir naturalidad”, comenta o narrador de Villoro (2004,  

p.251), para perguntar-se, páginas à frente: “¿Había algo más extraño para un mexicano 

que estar en México?” (p.256).

Num país sitiado pela violência, em que a lei está do lado do crime e “cualquier 

dinero tiene que ver con el narco” (p.163), Valdivieso sofre com a percepção de piora ou, 

quando  muito,  permanência  de  velhos  vícios,  apesar  das  expectativas  geradas  pela 

queda  do  PRI  (Partido  Revolucionario  Institucional).  Os  desenganos  com  a 

redemocratização aparecem também na Guatemala de Rey Rosa, onde os acordos de 

paz  de  1996  mostram-se  falaciosos  frente  à  continuidade  de  grupos  de  extermínio, 

execuções políticas e práticas de “limpeza social”.  A livre expressão,  não raro,  tem a 

morte  como sentença inapelável  e  a rememoração do passado constitui,  por  si,  uma 

atividade de risco, como atestam as ligações que o personagem narrador – representação 

autoficcional do próprio Rey Rosa – começa a receber após o início de suas incursões ao 

arquivo. Recordando ocasiões anteriores em que viveu no Marrocos e em outros países, 
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o narrador cogita uma nova fuga, a exemplo do que fizeram outros escritores ameaçados. 

Em um pedido de asilo político que ajuda a redigir para um amigo, diz que em países 

como Honduras, El Salvador ou Guatemala a prática de silenciar inimigos com ameaças,  

ou às vezes com a própria morte, voltou a ser lugar-comum (REY ROSA, 2011, p.79).

Suas  maiores  fontes  de  temor  são  o  exército  e  a  polícia,  que  aparecem  em 

pesadelos perseguindo-o e obrigando-o a deixar o país. O fato de temer justamente as 

forças que deveriam protegê-lo é apenas uma das contradições que a condição nacional  

encerra na Guatemala. Em viagem à Europa, o protagonista ouve com perplexidade o 

filho de sua irmã falar sobre os planos de voltar ao país. 

Mauro  faz  uma  série  de  perguntas  sobre  como  um país  como  a  Guatemala 
poderia mudar para melhor. Chegamos à conclusão de que, milagres à parte, não 
há nada de bom a esperar, salvo, talvez, uma revolução moral (improvável) ou a 
intervenção de uma potência superior (REY ROSA, 2011, p.138). 

Os três romances não têm a cólera das narrativas estudadas por Ludmer, mas o 

gesto de profanação está presente, em maior ou menor medida. Um aspecto-chave é a 

irreverência – e não necessariamente irrisão – frente ao panteão da cultura e da história.  

Miguel  Ángel  Asturias,  por  exemplo,  é  descrito  como racista,  defensor  de  um projeto 

absurdo de importação de sangue europeu (REY ROSA, 2009, p.75).  Gaitán e López 

Velarde, por sua vez, aparecem como magmas de memórias conflitantes, apropriados por 

segmentos  antagônicos.  Atuando  como  mediadores,  os  protagonistas  de  Vásquez  e 

Villoro expõem ambiguidades e optam por dessacralizar as duas figuras.

Nas intrigas do arquivo policial, nas teorias sobre Gaitán ou nas disputas em torno 

de  López  Velarde,  a  memória  nacional  se  apresenta  como um constante  embate  de 

memórias  e  a  nação  como  “um  cenário-processo  onde  múltiplos  sujeitos  sociais 

representam sua leitura” (ACHUGAR, 2006, p.156). Ao realçar esta multiplicidade, os três 

romances reformulam a ideia de comunidade nacional, rechaçando as visões unívocas 

transmitidas pela história hegemônica e pelos meios de comunicação de massa.  
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EDWIRGENS A. RIBEIRO LOPES DE ALMEIDA 

UNIMONTES/FAPEMIG

O PODER E A VULNERABILIDADE MASCULINA EM EL CELOSO EXTREMEÑO

Seguindo uma retratação do cotidiano e do processo de construção do sentimento 

de verdade do texto, as imagens do homem e da mulher nas relações de gênero na 

narrativa  El celoso extremeño,  de Cervantes, transformam-se em percursos simbólicos 

traçados na cena ficcional. Compreende-se que uma leitura superficial da ficção mostra o 

estereótipo de homens e de mulheres condizente com a ordem vigente, a saber, homens 

fortes,  decididos,  viris  e  mulheres fracas,  delicadas,  sensíveis  e  acolhedoras de suas 

funções  de  esposa  e  mães.  Para  essa  representação,  pode-se  notar  que  algumas 

posturas das personagens cervantinas correspondem ao escrito em alguns tratados de 

conduta  moral  de  autores  como  Luis  de  León,  Vives,  Castiglione,  Gracián  Dantisco, 

Baltasar Gracián e outros em voga naqueles tempos. A leitura desses tratados reitera a 

apropriação que o autor faz das regras da arte e da vida cotidiana, contudo, indica que o  

mesmo  não  seguiu  de  modo  servil  a  esses  mesmos  princípios.  Diante  desses 

pressupostos, o estudo que ora se apresenta visa a discutir que Cervantes, utilizando um 

discurso  irônico,  nos  põe  diante  de  novos  perfis  de  homens  que  burlam  a  ordem 

hegemônica demonstrando suas fragilidades na narrativa exemplar El celoso extremeño.  

Por  ser  entendida como representação da vida social,  pela  conclusão de Riley 

(1981),  podemos  perceber,  na  arte,  o  vínculo  entre  a  invenção  e  a  apropriação  do 

cotidiano e, por sua vez, a dinâmica das relações de gêneros. 

Assim como entendemos relevante estudar os paradoxos inscritos na composição 

das personagens femininas, faz-se necessário ainda um olhar sobre a construção das 

posturas masculinas uma vez que essa definição de comportamentos é relacional, ou 

seja, se dão através do contato entre ambos. Sendo assim, a narrativa nos traz homens 

que, aparentemente, são fortes, dominadores, mas que, por outro lado, refletem as suas 

fraquezas e sensibilidades. 

Estudando o microcosmo de El celoso extremeño, Maria Augusta da Costa Vieira 

no texto “Discrição e simulação em El celoso extremeño” trata de analisar as práticas de 

representação ali arquitetadas tendo como referência os códigos de conduta. Para Vieira 
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(2012),  a  condição  em que  são  apresentadas  as  personagens  é  que  as  definem no 

contexto da obra. Levando em consideração os conceitos de  discrição e  dissimulação 

honesta como práticas que correspondiam a ideais próprios da sociedade de corte e que 

orientavam  a  boa  convivência  social,  ainda  os  de  vulgaridade e  de  simulação, 

características do homem que não se orienta pelos princípios e valores dessa sociedade 

de corte e que não domina seus referenciais, a autora procura entender até que ponto tais 

práticas intervêm nas ações das personagens dessa narrativa. Acrescenta ainda que a 

discrição se configura como o modo de ser orientado pela prudência e pelo juízo o que 

permite  a adequação das atitudes às circunstâncias.  Dentro dessa perspectiva,  ainda 

para Vieira, “o tipo discreto não pertence ao mundo de El celoso extremeño, (...) mas está 

presente o que seria sua contrapartida, a vulgaridade” (VIEIRA, 2012, p. 181).

Como  o  nosso  objetivo  de  estudo  se  limita  a  estudar  algumas  posturas 

consideradas predominantes de homens e de mulheres, e suas transgressões, a partir 

dos códigos de conduta morais, não nos ateremos à discussão empreendida por Vieira, 

porém é interessante anotar  essa presença de personagens vulgares na fortaleza de 

Carrizales. Em se tratando dessa narrativa, é interessante anotar o esclarecimento da 

cervantista  de  que  “trata-se  de  uma  novela  que,  entre  outras  coisas,  analisa  em 

profundidade o funcionamento das personagens concentradas em um perímetro limitado 

e  que vivem situações extremas,  motivadas sobretudo por  ciúmes,  poder  e sedução” 

(VIEIRA, 2012, p. 180). Esses elementos motivadores das ações nos levam a pensar as 

posturas  daquelas  personagens  envolvidas  naquele  limitado  espaço  bem  como  a 

vinculação delas com o discurso ético moral preponderante.

Felipo  de  Carrizales  é  apresentado  ao  leitor  como um fidalgo  de  pais  nobres, 

empobrecido pelos gastos excessivos feitos após a morte dos pais que decide viajar para 

as Índias com o firme propósito de mudar de vida. Jorge García López (2001) explica que 

essa volta de Carrizales enriquecido como ‘indiano’ faz com que ele se assemelhe a um 

personagem cômico  do  teatro  depreciado  pela  sociedade  estamental  daquela  época. 

“Pero  Cervantes  soslaya  este  aspecto  para  centrarse  en  la  historia  de  un  hombre 

dominado  por  las  pasiones  de  su  juventude  –  el  dinero  y  las  mujeres  –  y  por  una 

inclinación psicológica que domina de forma omnisciente la novelas: los celos” (GARCÍA 

LÓPEZ,  2001,  p.  886).  Sendo  assim,  esclarece  o  narrador  que  “tomando  a  firme 

resolución de mudar manera de vida y de tener otro estilo en guardar la hacienda que 
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Dios fuese servido de darle y de proceder con más recato que hasta allí con las mujeres” 

(CERVANTES, 2012, p. 20).  Tal pensamento denota a vida desregrada da personagem, 

ao mesmo tempo em que parece preparar o leitor para as mudanças de comportamentos 

que se deparará ao longo da história. 

Voltando  à  Espanha  muitos  anos  depois,  muito  enriquecido,  sem  parentes  e 

amigos  vivos,  decidiu  não  se  casar  devido  ao  excessivo  ciúme  e  temor  que  sentia 

somente de imaginar ser traído pela companheira. Porém, passando um dia pela rua, viu 

uma donzela muito formosa na janela que, “sin ser poderoso para defenderse, el buen 

viejo  Carrizales  rindió  la  flaqueza  de  sus  muchos  años  a  los  pocos  de  Leonora” 

(CERVANTES,  1995,  p.  22-23).  O  trecho  nos  adianta  as  contradições  acerca  da 

personalidade do herói da história com as quais depararemos no decurso da narrativa.  

Apesar do poder do homem experiente, tendo sido soldado por alguns anos, toda sua 

maturidade não foi  suficiente para que não se rendesse diante da beleza da menina. 

Iremos  revelando  como,  apesar  do  controle  e  do  poder  exercido  pelo  velho  esposo, 

encontramo-nos com suas fraquezas e sensibilidades. Por outro lado, Jorge García López 

entende essa oscilação na decisão de não se casar para logo em seguida se casar como 

uma “contradicción flagrante que refuerza el carácter inestable del personaje” (GARCÍA 

LÓPEZ, 2001, p. 887). Molho, citado por García ainda questiona,

cómo es posible que un hombre tan desconfiado de sus propias ventanas haya 
podido  enamorarse  de  una  moza  ventanera…?  Recalcando  el  sentido  de  la 
escena para  la  época  – la  mujer  ventanera-  y  su  paralelismo con  la  ceguera 
amorosa del Alferez Campuzano: la trampa en la que cae Carrzales no hubiera 
sido posible sin la iniciativa de Leonora… (GARCÍA LÓPEZ, 2001, p. 887).

Veja-se  que aqui  o  crítico  compara a postura do velho Carrizales  à do Alferez 

Campuzano  na  obra  Coloquio  de  los  Perros.  Por  essa  explanação,  fica  clara  a 

interpretação  da  jovem  Leonora.  Se  ela  está  na  janela  quando  é  avistada  pelo 

pretendente Carrizales, segue a interpretação de que, “ahora bien, la mujer ventanera 

tenía  fama  peliaguda  em  tradición  popular,  para  los  contemporáneos  la  escena  era 

inequívoca: Leonora se comporta como uma prostituta” (GARCÍA LÓPEZ, 2001, p. 891). 

Pela nossa leitura, certificando-se de sua origem nobre, embora empobrecida, Carrizales 

investe em seu casamento e no domínio sobre aquela menina moça. Logo se assiste uma 

sequencia de sintomas de seu extremado ciúme. O primeiro deles foi  não querer que 

nenhum  alfaiate  tomasse  a  medida  de  sua  esposa  para  a  confecção  de  vestidos,  

enviando em seu lugar assim uma moça que tivesse o corpo semelhante ao dela para 
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experimentar as roupas. Com tantos presentes, Leonora “estaba asombrada de ver tantas 

galas, a causa que las que ella en su vida se había puesto no pasaban de una saya de 

raja y una ropilla de tafetán” (CERVANTES, 1995, p. 24).  A estratégia de Carrizales na 

conquista de Leonora se dá, somente, através de bens materiais, como exemplificaremos 

nos momentos finais da vida do velho esposo. Sendo assim, ele contraria alguns códigos 

de conduta, como o de Mexía e de Luis de León, que orientam o tratamento da mulher 

casada  pelo  esposo  como uma senhora,  gozando  dos  privilégios  da  vida  conjugal  e 

mantendo o domínio sobre o ambiente de seu lar.

Por um lado, o esposo intenta uma condição de acordo com o modelo patriarcal 

quando assume para si o total provimento material da sua casa, porém, pensando com 

Vicente de Mexía, Carrizales não faz de Leonora sua esposa, mas sua escrava, um objeto 

de poder, como as demais que ali residem.  

Outro  sinal  do  ciúme do  marido  se  manifesta  ao  arquitetar  uma fortaleza sem 

nenhuma forma de contato  com o exterior  e  somente  povoado por  pessoas do sexo 

feminino. “Felipo, pues aun no consintió que dentro de su casa hubiese algún animal que 

fuese varón. A los ratones della jamás los persiguió gato, ni ella se oyó ladrido de perro;  

todos eran del género femenino” (CERVANTES, 1995, p. 27). Sendo assim, com exceção 

de Carrizales e o negro eunuco, o ambiente em que vivia reclusa a esposa era totalmente  

habitado  por  mulheres.  De  acordo  com  Vieira,  “[a]ssim  Carrizales  criou  su  mundo 

estruturado  em  normas  rígidas  e,  ao  mesmo  tempo,  totalmente  vulneráveis  a 

transgressões.  Um controle  absoluto  que  logo  se  converte  em descontrole”  (VIEIRA, 

2012, p. 182). 

O excerto indica que, apesar da fortaleza edificada por Carrizales e do excessivo 

controle exercido por ele, toda aquela segurança foi burlada pela entrada de Loaysa. É 

lícito anotar que teólogos denunciavam a radical reclusão das mulheres como um abuso.  

Do outro lado, Mariló Vigil estudando a vida das mulheres nos séculos XVI e XVII, aponta  

que, se na vida real, as mulheres fossem tão reclusas assim não haveria necessidade de  

tantos discursos recomendando seu controle, vigilância e reclusão. Pelo que se percebe, 

o  exagero dado por  Cervantes à questão tem um fator  artístico e,  ao mesmo tempo, 

conduz o leitor  à refletir  sobre aquela condição da mulher.  Afinal,  a arte tem que ser 

verossímil, mas não realista.
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Voltando à reflexão sobre a inadequação nas posturas da personagem, Para Maria 

Augusta Vieira há o afastmento do modelo discreto orientado por Castiglione e o aproxima 

do tipo  vulgar.  Conforme escrevemos anteriormente,  mesmo que se  preocupe com a 

origem  nobre  de  Leonora,  Carrizales  não  executa  as  orientações  contidas  em  El 

cortesano, a fim de transformar a sua esposa em uma dama. Com este propósito anota 

que uma boa esposa deve “ser buena y discreta, saber regir la hacienda del marido, y la 

casa y los hijos si fuere casada, y todas aquellas partes que son menester en una señora  

de su casa” (CASTIGLIONE, 1967, p. 87).  Carrizales objetiva fazer de sua esposa um 

objeto de prazer, isto é, nos termos de Vicente Mexía, uma serva. Priva-a de todos os 

direitos e deveres de esposa, sob o argumento de oferecer a ela todo o conforto material. 

Alfonso  de  Valdés,  na  obra  Diálogo  de  Mercúrio  e  Caronte,  datada  de  1528, 

escreve o diálogo em que esses dois deuses da mitologia comentam o que ocorre no 

mundo, e traçando um discurso didático e moral apresenta os conselhos que, referindo-se 

ao  rei,  procuram  alcançar,  como  comenta  David  J.  Pérez  (1964),  as  mais  distintas 

hierarquias. No segundo livro, aconselha “[p]rocura ser antes amado que temido, porque, 

com medo, nunca se sustentou muito tempo nenhum senhorio...” (VALDÉS, 1964, p. 172). 

Se no plano histórico, temos essas orientações de Valdés, no âmbito da ficção temos 

Carrizales sofrendo as consequências de seu ato de reclusão da esposa, que, juntamente 

com os demais de sua moradia, nutrem por ele o temor. Como previa o moralista, aquele 

senhorio do velho ciumento não muito  tempo, como ele mesmo revela com precisão, 

“hace hoy un año, un mês, cinco días y nueve hora que me entregastes a vuestra querida 

hija por legítima mujer mía” (CERVANTES, 1995, p. 61). 

Por outro lado, Antonio de Guevara na Epístola VIII, da obra Epístolas Familiares, 

assevera que o “homem casado poucas vezes o revemos que não ande angustiado, 

triste, cansado, enfastiado e, até, assombrado do que a ele possa acontecer e do que a  

mulher ousar fazer” (GUEVARA, 1964, p. 214-215). Sendo assim, de alguma forma, a 

ideia justifica a medida preventiva do ciumento para com a esposa. É bom lembrar as 

críticas severas e doutrinárias de Guevara “não são dirigidas a pessoas da sua família 

nem a criaturas vulgares, e sim a personalidades notáveis ou figuras representativas da 

sociedade” (PÉREZ, 1964, p. 193). Cabe, mais uma vez, certificar que a vida dos nobres 

era  modelo  para  as  demais  classes  e,  em  relação  à  ficção,  sabe-se  que,  embora 

Carrizales apresente posturas vulgares como observou Maria Augusta da C. Vieira (2012),  
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o mesmo acredita ser portador da sua condição nobre de outrora, exposta pelo narrador 

do livro, no princípio de sua saga em busca de reaver os bens materiais.

Materializando na ficção algumas contradições do prescrito para a ‘elevação das 

joias de seu tempo’, a personagem se destoa do inscrito em El héroe, em que Baltasar 

Gracián destaca o valor das virtudes e das qualidades individuais em detrimento dos bens 

materiais. 

Gran  prenda  es  ser  un  varón  afortunado,  y,  al  aprecio  de  muchos,  lleva  la 
delantera. Estiman algunos más una onza de ventura que arrobas de sabiduría, 
que quintales de valor; otros, al contrario, que fundan crédito en la desdicha como 
en la melancolía. Ventura. repiten, de necio, y méritos de desgraciado (GRACIÁN, 
2001, p. 76).

Como  se  tem  discutido,  se  por  um  lado  Carrizales  se  assemelhe  em  certos 

aspectos  ao esposo patriarcal,  por  outro  lado,  ignora  as  orientações de conduta  que 

visam ao ideal de damas e homens nobres. Nesse viés,

O mundo fechado da fortaleza do ‘celoso extremeño’ pertence, no fim de 
contas, ao submundo, afastado, portanto, do ideal de vida social palaciana 
proposto  por  Castiglione,  em  que  era  fundamental  o  domínio  de 
determinadas qualidades de caráter, entre elas ‘el ejercício de las virtudes 
políticas  e  intelectuales  como  la  prudência y  la  discreción”  (grifos  do 
autora). Na fortaleza não há virtudes configuradas: trata-se de um espaço 
idealizado por um caráter doentio que raramente tem voz, e, quando age, 
tudo se realiza intramuros (VIEIRA, 2012, p. 182).

Interessante anotar que o velho ciumento, mesmo sendo o provedor de todas as 

mulheres  daquela  fortaleza,  apresenta,  como  veremos  adiante,  algumas  fragilidades. 

Segundo  o  discurso  de  Cristina  de  Pizán,  proferido  muitos  anos  anteriores  ao  relato 

cervantino já predizia sobre os sintomas do ciúme como fator de inveja que levam os 

homens a depreciar as mulheres. Profere Pizán:

Quienes han acusado a las mujeres por pura envidia son hombres indignos 
que,  como se encontraron con mujeres más inteligentes y  de conducta 
más noble que la suya, se llenaron de amargura e rancor. Son sus celos 
los que les llevan a despreciar a todas las mujeres porque piensan que de 
esa forma ahogarán su fama y disminuirán su valía… (PIZÁN, 2001, p. 78).

No caso de Carrizales,  os motivos parecem ser  outros,  já  que ele  enaltece as 

qualidades de Leonora, embora, ressalte, constantemente, a ação de seu dinheiro sobre a 

fartura em que ela vivia durante o casamento. Nessa situação, o ciúme indica alguma 

fragilidade e insegurança da personagem em relação à juventude e beleza da sua jovem 

esposa.  Juan Luis  Vives (1995),  em  Instrucción de la  mujer  Cristiana,  define,  citando 
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Cícero, que “los celos son una pasión o tristeza proveniente de la causa de saber que 

otros gozan de lo que hombre desea para él solo; defínese también ser un cierto temor o 

recelo que otro no goce de lo que alguno querría ser solo poseedor” (VIVES, 1995, p.  

271). As palavras de Cícero ‘desea para él solo’ e ‘querría ser solo poseedor’, ditas pela 

leitura de Vives, exibem o ciúme como um exercício de poder de um sobre o outro. 

Dentro  de  sua  perspectiva,  Vives  orienta  que  o  ciúme  é  uma  perturbação 

atormentadora da vida conjugal, e que a sua existência na relação de ambos acarreta na 

total  perda da paz.  “La cual, todo el tempo que reina en el  ánimo del varón, la mujer 

puede  del  todo  perder  la  esperanza  de  tener  paz,  ni  concordia;  y  sería  mejor  para 

entrambos morir, que alguno de ellos caer en celos, y en especial el varón” (VIVES, 1995,  

p. 271).  Se o ciúme pode significar o temor da perda de controle do homem sobre a 

mulher, entendemos o ciúme como uma insegurança e fragilidade do esposo Carrizales 

em relação à protagonista. 

Do mesmo modo que é abordado o ciúme do marido, Vives se refere àquele da 

esposa. E assim argumenta, 

[p]rincipalmente, pues, debe pensar la mujer que el marido es superior y que tiene 
más libertad de hacer lo que quiere que no ella, y debe considerar que los maridos 
no son  tan  obligados a vivir  castos  como las  mujeres,  al  menos según leyes 
humanas; que según las divinas, entrambos tienen la misma obligación. Piense 
que la vida del varón es más libre que la de la mujer. Los hombres han de guardar  
muchas cosas, y las mujeres no más de castidad (VIVES, 1995, p. 273-274).

O entendimento de Vives explana a distinção de valores atribuídos a homens e 

mulheres,  ademais  de  pôr  em  relevo,  a  superioridade  daqueles  sobre  estas.  Tal 

argumentação da superioridade do homem explica a justificativa do ciúme como exercício 

do poder e que, de certa maneira, impõe a elas maiores limitações se comparadas aos 

costumes e valores implicados aos homens.

É bom ter presente que, ao longo da trama, o narrador nos expõe Felipo como uma 

personagem poderosa, decidida, controladora da fortaleza, das mulheres que viviam ali e, 

mormente do próprio destino. Consoante a explicação de Katerina Vaiopoulos, o emprego 

do ciúme por Cervantes tem um propósito aparentemente irónico.  “Cervantes describe 

con sarcasmo el tropel de celos que embiste a carrizales en cuanto se celebran las bodas, 

la compra de los vestidos, el arreglo de la casa, la reclusión de Leonora y de sus criadas, 

y el destierro de todo representante del universo masculino” (VAIOPOULOS, 2010, p.147).  

Falando  da  simbologia  dessa  ação  na  obra,  assevera  Williamson,  “el  terrible 
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encerramiento de la inocente Leonora es una poderosa metáfora de cómo Carrizales se 

esfuerza por controlar su propio destino, canalizando las fluidas relaciones humanas por 

unos cauces seguros” (WILLIAMSON, 1990, p. 799). 

Além  do  aprisionamento  da  esposa  e  das  demais  mulheres,  o  autoritarismo 

exercido pelo ‘extremeño’ pode ser notado no sermão que faz a elas, encarregando a 

guarda sobre Leonora, e elas ‘prometiéronle (...) de hacer todo aquello que les mandaba’  

enquanto a esposa ‘bajó la cabeza y dijo que ella no tenía otra voluntad que la de su 

esposo y señor,  a quien estaba siempre obediente’.  Sobre esta disposição do marido 

‘celoso’ acrescenta, “[s]u medio preferido de comunicarse con extraños es a través de 

órdenes, mandamientos, contratos y juramentos, modalidades del discurso humano que 

aspiran a garantizar la verdad” (WILLIAMSON, 1990, p. 799).

Discutindo  o  contraste  entre  o  autorismo  e  a  tolerância  do  homem  frente  às 

mulheres, explica o narrador que o velho  “[í]base a sus negocios, que eran pocos, y con 

brevedad daba la vuelta y, encerrándose, se entretenía en regalar a su esposa y acariciar 

a sus criadas, que todas le querín bien, por ser de condición llana y agradable y, sobre 

todo, por mostrarse tan liberal con todas” (CERVANTES, 1995, p. 27).  O fragmento nos 

põe diante de um homem sob o paradigma tradicional o qual administra os negócios, e 

pela expressão ‘acariciar a sus criadas’, parece nos sugerir que ele mantinha relações 

afetuosas com as demais mulheres, ratificado pelo termo ‘tan liberal con todas’. 

Como todas as manifestações de Felipo de Carrizales nos foram contadas pelo 

narrador, não é difícil entender que este ironiza o discurso em favor de mostrar a condição 

do homem. Desde o princípio da narrativa, somo levados a acreditar que o protagonista 

intenta  concretizar  algumas  mudanças  em  relação  a  seus  maus  comportamentos  do 

passado.  Se  as  situações  vividas  ao  longo  da  história  nos  soam risíveis,  temos,  no 

decorrer do desfecho, uma situação trágica que nos comove e nos conduz a pactuar com 

as justificativas e as contradições do esposo ‘traído’. Inclusive a fortaleza de Carrizales é 

apresentada como um exagero. As precauções do velho satirizam seu ciúme, seu desejo 

senil.  Para  Edwin  Williamson,  “[v]erdad  y  engaño,  autoridad  e  ironía,  éstas  son  las 

polaridades en que se divide la conciencia atormentada e insegura de un hombre celoso” 

(WILLIAMSON, 1990, p. 798).

Como a atitude administrada do decurso do texto não é arbitrária para um homem 

na condição de marido, esta imagem contrasta com aquela encontrada nos momentos 
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finais da vida do ‘celoso extremeño’ e, consequentemente da narrativa. Curioso anotar  

que, contraditoriamente a sua postura ao longo da história, somente no momento final, no 

qual figura como vítima, Carrizales adquire voz. Após encontrar a esposa adormecida nos 

braços de Loaysa, convoca uma reunião com a esposa, os sogros e Marialonso. Passa 

então a explicar tudo que precedeu àquele momento, a tolerância que manteve com a 

esposa, os presentes, o conforto material. “Dile criadas y esclavas que la sirviesen; ni les 

negué a ellas ni a ella cuanto quisieron pedirme. Hícela mi igual; comuniquéle mis más 

secretos pensamentos; entreguéle toda mi hacienda” (CERVANTES, 1995, p. 61). 

Vejamos que ele prepara todo o seu discurso a fim de justificar ter cumprido o seu 

papel  de  esposo,  embora  mais  adiante  vá  dividir  a  culpa  pelo  seu  infortúnio  com 

Marialonso. A respeito da igualdade entre ambos a que ele se refere, parece se referir à 

boa condição  material  a  que  eleva  Leonora  já  que,  no  princípio  da  narrativa,  somos 

informados que ela era nobre empobrecida, e que após o casamento estava assombrada 

com tantos enfeites e presentes, já que ‘en su vida se había puesto no pasaban de una 

saya de raja y una ropilla de tafetán’. Voltando à afirmação da igualdade, asseveramos 

que o mesmo não se refere ao lugar ocupado por homens e mulheres, já que se percebe, 

claramente, a distinção entre as posturas de cada um.

Bastante curioso destacar que a ação de Carrizales diante da esposa nos braços 

do mancebo não é contada pelo mesmo, é o narrador quem intervém e conta a condição  

a que ele se encontrava. Aquele homem forte mostra agora as suas fragilidades:

Sin pulsos quedó Carrizales con la amarga vista de lo que miraba, la voz se le 
pego a la garganta, los brazos se le cayeron de desmayo, y quedó hecho una 
estatua de mármol frío; y aunque la cólera hizo su natural oficio, avivándole los 
casi muertos espíritus, pudo tanto el dolor que no le dejó tomar aliento. Y, con todo 
eso, tomara la venganza que aquella grande maldad requería si se hallara con 
armas para poder tomarla. Y ansí, determinó volverse a su aposento a tomar una 
daga y volver a sacar las manchas de su honra con sangre de sus enemigos, y  
aun con toda aquella de toda la gente de su casa. Con esta determinación honrosa 
y necesaria, volvió, con el mismo silencio y recato que había venido, a su estancia, 
donde le apretó el corazón tanto el dolor y la angustia que, sin ser poderoso a otra 
cosa, se dejó caer desmayado sobre el lecho (CERVANTES, 1995, p, 58).

O longo trecho supracitado indica, dentro desse longo percurso de autoritarismo e 

poder  do  velho  ciumento  um  momento  de  fraqueza.  O  discurso  do  narrador  é  bem 

coerente  com  as  práticas  da  época  contadas  por  Marcelin  Defourneaux  (1983)  de 

resgatar a honra através do uso da violência, da morte. Em determinadas expressões 

como  ‘que  aquella  grande  maldad  requería’  e  ‘con  esta  determinación  honrosa  y 



248

necesaria’, o narrador não apenas conta a história, ele intervém indicando a sua posição 

frente ao acontecido. 

A falta de reação do esposo pode ser justificada pelo sentimento de culpa que o 

vitima e que nos é contada a partir das palavras da própria personagem, pois diz “no es 

mucho que yo quede defraudado en las mías y que yo mismo haya sido el fabricador del  

veneno que me va quitando la vida” (CERVANTES, 1995, p. 62). O reconhecimento da 

culpa e o choro de Carrizales, mais uma vez, são elementos que transformam a situação 

inicial de risível a trágica, o que leva, não só a esposa ‘adúltera’, mas o leitor, a sentir 

pena dele, numa estratégia já orientada por Aristóteles para os textos trágicos (1966). 

Com esses argumentos, podemos pensar com Edwin Williamson que, “[t]al como nos lo  

pinta  Cervantes,  el  celoso extremeño no es ningún monstruo.  Al  contrario,  es un ser 

conflictivo, presa de fantasías y temores” (WILLIAMSON, 1990, p. 798).

Se a culpa é dividida entre ele mesmo e Marialonso, os dois são punidos, ela não 

recebendo nenhuma herança ficando somente com o pagamento do salário e ele com a 

morte. Sobre a primeira falaremos adiante, ainda neste capítulo. A prática da reclusão e o 

discurso autoritário de promessas, juramentos e proibições não é suficiente para evitar o 

mal  de Carrizales,  ainda é capaz de fazê-lo  ridículo.  Ridículo por causa do amor,  da 

mulher, da sua insegurança, mas seu comportamento no final da história, auxiliado pelas 

intervenções do narrador, mostra-o sensível, vulnerável, vítima de si mesmo o que leva o 

leitor  a  lastimar  aquele  ocorrido.  Se  até  o  leitor  é  convencido dos  argumentos  de 

Carrizales, entendemos que, por fim, sobressai o domínio do homem inclusive sobre o 

leitor. 

Por  conseguinte,  a  dinâmica do relato cervantino nos mostra que a sociedade, 

ainda naquele tempo, agregava perfis antagônicos de personalidades, e Cervantes o faz 

não  apenas  mostrando  na  mesma  personagem  como  em  Carrizales  e  Leonora. 

Permitindo  um  olhar  fora  dos  limites  dos  códigos  morais,  ele  inscreve  outras 

personalidades capazes de formular estratégias e com suas autonomias controem novas 

formas de poder.  Sendo assim, “en su novela, Cervantes encarna estas polaridades en 

las  figuras  antagónicas  de  Carrizales  y  Loaysa.  Estos  personajes  representan  dos 

maneras de ejercer el  poder sobre los demás” (WILLIAMSON, 1990, p.  798).  E como 

comenta Jorge García López, Leonora é um ente coisificado para os dois:  “propiedad 

dineraria para el vejete, objeto de conquista para el virote (GARCÍA LÓPEZ, 2001, p.889).
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Como vimos anotando, Cervantes, em um modo peculiar de escrita, imprime nas 

páginas do papel personalidades ambíguas, contraditórias, dotadas de intenso sentimento 

de verdade que revelam a dialética do suposto jogo de poder exercido nas relações de 

gênero.  Diante  desse  predisposto,  convém  observar  as  estratégias  de  ‘conquista’ 

utilizadas por Loaysa divulgadoras de outras formas de poder sobre os indivíduos daquela 

fortaleza, mormente, sobre as mulheres. 
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ELLEN MARIA MARTINS DE VASCONCELLOS

USP

O ARQUIVO EM BAJO ESTE SOL TREMENDO:

QUALQUER SEMELHANÇA COM FATOS REAIS OU IMAGENS FICCIONAIS NÃO É 

MERA COINCIDÊNCIA

Para começar, gostaria de resumir a obra literária que é meu objeto de estudo, 

Bajo  este  sol  tremendo,  de Carlos Busqued.  Ela foi  publicada em 2009,  pela editora 

Anagrama, e o narrador conta a história de Cetarti, um homem que vive isolado em sua 

casa, aparentemente só vendo televisão e fumando maconha, desde o momento em que 

o  oficial  aposentado Duarte,  por  uma ligação telefônica,  lhe  avisa  que,  na cidade de 

Lapachito, sua mãe e irmão foram assassinados por Molina, que era marido de sua mãe e 

que  se  matou  em  seguida.  Ele  era  também ex-companheiro  de  trabalho  de  Duarte, 

também militar. Cetarti, então, viaja à cidade para resolver a burocracia funerária e tentar  

conseguir o dinheiro do seguro de vida que, por telefone, Duarte lhe havia prometido. O 

cenário – onde os homens se comportam como animais e os animais adquirem traços de 

humanidade, ainda que seja para vingar-se dos homens que os maltrataram – é bastante 

crua e realista, o que não deixa de parecer retirado de um filme zumbi: o deserto é hostil.  

A partir daí, o narrador passa a intercalar o que acontece na vida dos personagens – 

quando  estes  estão  e  não  estão  assistindo  documentários  de  Discovery e  History 

Channel, noticiários e filmes pornográficos – com cenas desses próprios programas. Após 

uma série de imagens violentas na TV e na vida dos personagens, sessões de tortura e 

extorsões,  a  trama  termina  no  evento  em  que,  participando  de  um  sequestro  como 

cúmplice, a ambulância em que estão Cetarti, Duarte, a senhora sequestrada e também 

Daniel, comparsa de Duarte em seus crimes e filho do primeiro casamento de Molina, se  

choca de frente com uma vaca no meio da estrada em Santiago del Estero. Na última 

cena, Cetarti, o único sobrevivente, segue seu caminho com o dinheiro do sequestro rumo 

ao Brasil. Neste instante, se pergunta como estaria o axolotl (larva de salamandra) que 

vive no fundo de um aquário, abandonado na casa de seu irmão, e o imagina “percibiendo 

el vacío y la lenta levedad del cuerpo, crecientes con el correr de los días.” (BUSQUED, 

2009, p.182). 
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O objetivo deste trabalho é analisar como esta obra de Busqued se apropria do 

documentário televisivo como forma e conteúdo, e que, por conta disso, trabalha com 

uma série de procedimentos audiovisuais, que desloca e reutiliza arquivos e materiais 

diversos para a criação não só de uma forma expandida de literatura, mas que também 

desenvolve  uma nova forma de ler  a  história  e  o  presente,  no  presente.  Garramuño 

sintetiza muito bem nossa intenção nesse trecho:

Nos interesa pensar hasta qué punto esta nueva documentalidad de las prácticas 
artísticas vendría a expresar una pulsión por documentar lo real  que al  mismo 
tiempo que modificaría  las nociones  de ficción  y  ficcionalidad en las  prácticas 
artísticas  también  implicaría  un  fuerte  cuestionamiento  a  la  autoridad  del 
documento  y  sus  postulados  de  neutralidad  y  transparencia.  Al  desplazar  al 
documento  de  su  lugar  jurídico  y  de  sus  archivos,  estas  prácticas  parecen 
simultáneamente insistir en la necesidad de volver a los hechos y memorias que 
esos  documentos  archivan.  ¿De  qué  modo  estas  prácticas  abrazan  aspectos 
documentales y qué torsiones formales inscriben en ellos? ¿Hasta qué punto estos 
desplazamientos propondrían un nuevo rol para el arte contemporáneo que, entre 
lo  documental  y  lo  testimonial,  insiste  en  la  necesidad  de  repensar  lo  real,  el 
pasado  y  su  memoria?  Entre  la  representación  y  la  presentación,  se  trata  de 
interrogar  prácticas  estéticas  en  las  que  el  propio  estatuto  estético  se  ve 
contaminado por una condición documental. (GARRAMUÑO, 2016).

Ainda  que  já  se  gravassem alguns  planos-sequência  e  rodassem os  primeiros 

filmes no final do século XIX com o objetivo de documentar rotinas da produção industrial, 

hábitos  de animais  e  outros  registros  científicos  para  fins  informativos,  educativos  ou 

históricos, “Nanook o esquimó”, gravado por Robert Flaherty em 1922, é considerado por 

muitos o primeiro filme documentário da história, por incorporar procedimentos da ficção 

na documentação da vida real. 

Neste filme, filmado em 16 meses no Canadá Ártico, o diretor pede que Nanook 

(um caçador esquimó da tribo de Itivimuits) represente a si mesmo, encenando hábitos 

cotidianos, principalmente em relação à alimentação. Quase todo o filme gira em torno da 

perpétua busca de o que comer em um ambiente tão hostil.  Mas o mais interessante 

desta ficção/verdade documentada é que era impossível filmar o cotidiano dos esquimós 

dentro de um iglu, pelo seu tamanho e pouca luminosidade, então, tiveram que construir  

um  iglu  maior  e  cortá-lo  ao  meio,  para  que  entrasse  luz  suficiente  para  as  cenas 

domésticas.  Outros  “pequenos  detalhes”  ficcionais  foram:  Nanook  se  chamava,  na 

verdade,  Allakariallak,  mas era um nome muito difícil  de pronunciar;  e sua esposa foi 

substituída nas filmagens por uma nativa mais bonita para o papel.

Além destes ajustes, e um emprego de técnicas de câmera que eram usualmente 

utilizadas no cinema de ficção, desde o início o documentário foi considerado um gênero 
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híbrido  por  utilizar  também  animação,  dramatização,  reconstituição,  elementos  de 

publicidade,  efeitos  plásticos  e  sonoros  de  impacto,  entre  outros,  para  despertar  o 

interesse (e se possível o afeto) do espectador, e para evidenciar o efeito de realidade, já 

que o objetivo primeiro do documentário é elaborar um registro audiovisual de um fato, 

evento ou espaço, para que este ganhe um caráter de arquivo compartilhado, entre autor, 

testemunhas e espectador.

Tal como um documentário televisivo, a obra literária de Busqued,  Bajo este sol  

tremendo, é narrada por uma voz in off, uma voz que mostra e narra criando uma unidade 

entre as imagens e a história. O narrador elege a câmera e o foco que mais lhe interessa  

a cada cenário e cena, para que cumpram sua intenção narrativa, privilegiando não só 

alguns dados específicos sobre as criaturas vivas que aparecem na história (seus hábitos 

alimentares, suas atividades noturnas, suas reações diante de um animal, sua conduta 

frente  a  um  evento  violento  que  exige  ou  não  sua  participação),  mas  também 

fragmentando toda a narrativa afim de que o leitor só tenha contato com o que de fato 

precisa saber sobre os personagens, e faz a câmera deter o foco principalmente sobre 

dois deles, direcionando o olhar e atenção, para que o leitor os acompanhe, como se a 

câmera estivesse, muitas vezes, em seu ombro. 

São  Cetarti  e  Daniel  os  que  possuem  seus  hábitos  e  reações  narrados.  Dois 

homens que parecem animais fora de seu habitat natural, como um urso polar que vive 

em uma jaula de um país tropical. Eles possuem idade parecida (ao redor dos quarenta 

anos), mas atuam imaturamente em muitas cenas. Danielito que, desde seu apelido se 

mostra infantil,  apesar de seu grande tamanho,  ainda urina na cama com frequência. 

Cetarti se enjoa com facilidade e tem vontade de vomitar quando se depara com imagens 

pornográficas na TV ou encontra uma simples caixa de preservativos. Não são criaturas 

violentas, estes são “os filhos da televisão” (JOST, 2010, p.35). Parece que, em realidade, 

não cresceram, e isso se deve, segundo o narrador, porque, assim como certos animais,  

não  sofreram  o  estímulo  necessário  para  isso,  permanecendo  na  etapa  larval,  sem 

terminar de se desenvolver. Não possuem vida sexual, não são ágeis, nem tampouco 

habilidosos  em  grandes  coisas,  “como  un  renacuajo  que  vive  su  vida  entera  sin 

convertirse en rana” (p.92), ou “una especie mexicana de salamandra llamada ajolote” 

(p.69) “que no evoluciona a no ser que la fuerces” (p.92).
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Esta relativização/dissolução da escala evolutiva entre os animais e os humanos, e 

a calma externa que oculta/adormece a potência assassina de todas as criaturas são tão 

presentes,  transparentes  e  notórias  que,  quando  Cetarti  encontra  um  escaravelho 

venenoso que possui o tamanho de uma tangerina, “con un cuerno parecido al de un 

rinoceronte en miniatura”, o inseto “era la primera cosa que le parecía dotada de realidad”. 

(p.46). A realidade parece sempre estar no outro, e deve ser mantida detrás de um vidro,  

de um aquário ou da tela da TV, nunca sem ele.  Outro destes escaravelhos gigantes 

“cascarudos”,  matadores  até  de  cachorros,  Duarte  e  Danielito  o  guardaram  em  um 

aquário para também passarem os dias entretidos, observando-o. É importante notar que 

as únicas criaturas que prendem a atenção destes dois personagens são os animais, 

estejam esses vivos, mortos, em presença física ou pela televisão. 

Y cuando el ratón se terminó de morir, el bicho como que se despertó y se lo  
comió entero. Tardó un día y medio en comérselo, no paraba. Dejó los huesitos 
limpios. Cetarti  se imagino las caras de Duarte y el tal Danielito observando la 
escena a través del vidrio de la pecera. (BUSQUED, 2009, p.165).

E esta fascinação pelo animal começa desde o primeiro parágrafo da obra que 

inicia com um áudio: é a voz do narrador de um documentário de  Discovery Channel 

sobre  a  caça  noturna  da  lula  gigante  Humboldt,  visto  pelo  personagem  Cetarti  na 

televisão de sua casa, em Córdoba, na Argentina. 

- Los clavos se aferran al tracto digestivo del animal y así podemos traerlo a la  
superficie sin que en el esfuerzo ore capar se despedace. Son muy voraces y  
tienen hábitos caníbales, más de una vez el calamar que sacamos al bote no es  
que tragó el señuelo, sino uno más grande que se está comiendo al que mordió  
originalmente. (BUSQUED, 2009, p.11).

O segundo parágrafo esclarece: a televisão está sem volume, então não é o áudio 

original  o que “ouvimos”  – um especialista falando em inglês – mas as traduções ao  

espanhol transcritas nas legendas. As informações sobre o animal são muito precisas: em 

menos de um minuto, o narrador do documentário já revela ao espectador a natureza 

violenta de Humboldt, seus hábitos alimentares (e canibais), e a forma violenta também 

de como capturá-lo. Com o uso da letra cursiva (em itálico), este tipo de deslocamento de 

um material de outro meio à obra literária ocorre com frequência em toda a narrativa, e só 

no primeiro capítulo se somam três ocorrências. 

Essa interferência de imagens e áudios, entre o que se passa nos documentários 

da TV vistos pelos personagens e o que se passa com eles ocorre em toda a obra, e  

ainda que em algumas ocasiões, o narrador diferencia os áudios documentais pelo uso da 
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letra cursiva, como no primeiro exemplo, ou pelo uso das aspas, como neste segundo, 

frequentemente uma só câmera fixa filma tudo o que se passa, e mostra ao leitor a cena 

completa, sem cortes; o narrador apenas dá preferência pelo áudio ou imagem de um ou 

outro foco, como no exemplo abaixo:

Danielito había bajado el volumen para dar prioridad a la voz de su madre que 
salía del teléfono, pero sus ojos inyectados en sangre seguían fijos en el televisor. 
Estaba  viendo  un  documental  sobre  las  incursiones  aéreas  aliadas  contra  el 
corazón  de  la  potencia  industrial  del  Reich,  en la  última parte  de  la  Segunda 
Guerra  Mundial.  El  documental  estaba  hablado  en  inglés,  y  lo  podía  seguir  a 
través de los subtítulos.
– No me estás escuchando – dijo su madre.
– Sí mamá, te estoy escuchando.
– A ver, ¿qué fue lo último que te dije?
– Que hay que sacar los muebles al patio.
– Está bien, y qué más.
Muchos aviones llevaban camarógrafos que habían filmado los combates y gran 
parte del documental estaba ilustrado con ese metraje.  Abundaban secuencias de 
bombarderos en llamas cayendo al vacío, a veces con pequeñas manchas blancas 
de los tripulantes en paracaídas. (…)
– Está bien, te llamo más tarde –dijo su madre después de esperar respuesta unos 
segundos.
Cambiaron un par de palabras más y colgaron, su madre primero. Danielito volvió 
a subir el volumen de la televisión. Más tarde la llamaría. Pero momentáneamente 
sobrevolaba  Berlín,  sometido  a  intenso  cañoneo  antiaéreo.  (BUSQUED,  2009, 
p.33-34).

A montagem de atrações, conceito de Sergei Eisenstein, utilizado desde um dos 

primeiros documentais que também se tem registro (Man with a movie camera,  Dziga 

Vertov, 1929),  se transformou em uma das ferramentas de edição mais utilizadas nas 

produções de documentários cinematográficos e televisivos até hoje, para reforçar o efeito 

intencionado na produção e determinar o ritmo, já que o diretor necessita constantemente 

estar “pensando en la tensión narrativa, que intercala las intervenciones del narrador, las 

entrevistas, las recreaciones o las acciones, y el  material  de archivo dependiendo del 

contenido de cada secuencia”.  (CHAMUCERO, 2010, p.36)

Na obra de Busqued vemos este tipo  de montagem principalmente com essas 

inserções dos áudios, mas também com outros materiais: mensagens de texto via celular, 

como da página 50: “TE ESPERO T CASA A Q HORA LLEGAS”; reportagens e fotos de 

revistas, placas de estabelecimentos, etc. que, por mais verídicos que sejam, perfuram a 

ficção que está sendo construída, causando, então, o efeito contrário ao que sucede no 

documentário  televisivo.  Isso  porque  o  narrador  consegue  criar  uma  visualidade  tão 

natural  à  obra,  isto  é,  imagens  mentais  resididas  no  “poder  imaginativo  da  palavra” 

(SCHOLLHAMMER, 2007), que, quando estas imagens, fabricadas em outros meios, são 
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introduzidos,  não  sabemos  bem  se  “son  naturales  o  artificiales,  simuladas  o  reales” 

(LADDAGA, 2007, p.14), porque “não servem para ilustrar o texto, mas ao contrário, criam 

uma tensão que corrói os recursos narrativos convencionais e a relação equilibrada entre 

história e imagem” (SCHOLLHAMMER, 2012, p.41).  Ou seja, incluem uma sombra de 

realidade no texto,  enquanto  no documentário  televisivo,  a  inserção desses materiais 

externos outorgam a veracidade das informações dadas pela voz in off do documentário.

Estamos falando mais especificamente de duas imagens postas no livro, que disse 

o narrador tratarem de duas reportagens: uma retirada da seção «El Mundo» de um jornal 

local e outra recortada de uma revista. A primeira, que leva como manchete «Primeras 

imágenes de un monstruo marino gigante con vida» (BUSQUED, 2009, p.57), além do 

texto sobre a tentativa de capturar imagens de uma lula gigante no mar do Japão, a 

novecentos  metros  de  profundidade,  ou  seja,  em  seu  habitat  natural,  a  reportagem 

contém uma das fotos tomadas e ainda uma legenda: «Tentáculos.  El animal forcejeó 

durante horas y dejó uno adherido al anzuelo». A imagem, em realidade, não se vê mais 

que um borrão, e só se nota, de fato, que este borrão, contido em um quadrado no canto 

superior esquerdo do texto, se trata de uma fotografia da lula gigante, porque o texto 

direciona o olhar do leitor para isto com o texto e a legenda, já que realmente só se 

enxerga uma mancha escura e em preto-e-branco. Com isso, percebemos que a intenção 

da colagem desta imagem no texto, para o leitor, não é a de ilustrar ou representar o que 

está dito  textualmente,  mas sim o contrário:  de mostrar como uma imagem pode ser 

paradigmática dependendo do lugar, do tempo ou do texto onde a apresentam. 

Sobre isso, Didi Huberman afirma que se trata da potência revolucionária e estética 

das imagens: dependendo da montagem que se faz com elas, ou seja, em que período, 

texto, ou posição elas são expostas, estas produzem uma reconfiguração na história, e 

assumem  uma  função  e  uma  apreciação  distintas  das  que  originalmente  tinham, 

articulando informações antes não interpretadas ou pensadas. Ao colocar esta imagem na 

obra literária,  portanto, o narrador trata de questionar essa posição e função que são 

impostas às imagens, nos dias atuais, na ordem da visibilidade e da dizibilidade, para 

recolocá-la a serviço da montagem.

Em nome da democratização da informação, construiu-se a justificativa de uma 
verdadeira ditadura da visibilidade amparada pelo corolário de um registro total 
sobre os acontecimentos cotidianos. A espetacularização do vivido trouxe a tona 
não somente a exploração dos grandes eventos, mas também, levou ao culto ao 
grotesco, ao pitoresco e à violência cotidiana como se fossem tramas encenadas 
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para satisfazer espectadores que já não se saciam mais com o folhetim das sete. 
(SILVA, 2009, p.131).

Já o segundo recorte trata, ainda, do mesmo tema, e também contém fotos da tal 

lula gigante. É um artigo da «Revista Muy Interesante», que leva a manchete de «A la 

caza del calamar gigante», e além do texto, possui três fotos: uma também de uma lula  

viva,  fotografada  em seu  habitat  natural,  e  que  acompanha  a  legenda  «Un  ejemplar 

inmaduro de Architeuthis Dux varado en Kyoto. A pesar de los esfuerzos por mantenerlo 

con vida, murió de anoxia pocas horas después. Midió 6,20m. de largo y pesó 220kg.»; e 

outras duas fotos desses animais mortos. Além disso, e o mais interessante, é que estas 

páginas,  além de autoexplicativas e que já  haviam sido mencionadas no texto,  estão 

acompanhas de uma legenda, feita pelo narrador do texto, que as define: “Las páginas 

que pegó Cetarti em la pared de la cocina” (BUSQUED, 2009, p.98-99). 

Essa  inserção  da  operação  texto-imagem-texto,  assim  como  da  colagem  da 

primeira reportagem, implicam uma série de questionamentos acerca das definições e dos 

limites entre realidade, simulacro e ficção... afinal, que é real? Só porque se diz que essas 

páginas foram retiradas de uma revista essas imagens são mais reais que as construídas 

na visualidade do texto literário? Que garante que essas imagens não foram editadas ou 

criadas em um programa de computador? Que legitimam essas e não outras elaboradas 

no âmbito artístico ou em outros meios de comunicação? 

Tensionar a ideia do real já é fraturá-lo, já é provocar novas percepções no leitor, e 

é isso que Rancière disse que é o trabalho da arte contemporânea: fazer que o artista e o 

espectador indaguem seu olhar ao próprio real,  uma ficção mais,  a ficção dominante, 

consensual (RANCIÈRE, 2010). No entanto, há ainda outros tipos de imagens recortadas 

no texto. São fotos quase sempre violentas que os personagens encontram e que são 

descritas  sob seu ponto de vista,  apesar  da manutenção do narrador  onisciente,  que 

nestas cenas também trabalha como uma câmera oculta. As primeiras fotos que surgem 

são  do  irmão  e  da  mãe  de  Cetarti.  São  fotos  protocolares  que  estão  anexados  ao 

documento de óbito, e portanto, são fotos tomadas de pessoas que já estão mortas. Além 

destas duas, também está a foto de Molina, que era o militar namorado de sua mãe que 

assassinou os dois antes de cometer suicídio. Disse o narrador: “La cabeza del tal Molina 

era un desastre (vista AL revés parecía una bolsa desfondada),  pero las caras de su 

madre  y  Hermano estaban  intactas  y  los  dos  con  el  mismo  gesto  de  estar  mirando 
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fijamente algo no demasiado entretenido” (BUSQUED, 2009, p.16). O narrador, por adotar 

a ótica de Cetarti, que já notamos desde a distância posta ao tratar do “tal Molina”, revela  

também  uma  frialdade  no  comentário  quanto  às  expressões  físicas  que,  apesar  de 

subjetiva, demonstra uma observação, no mínimo, questionante: como alguém nota por  

uma fotografia que lhe foi tomada a uma pessoa morta seu gesto de estar olhando algo 

não muito entretido? É como se a sua mãe e irmão a morte não lhes assustara, mesmo 

diante dela, e por isso, fosse possível conservar a mesma expressão de tédio, como se já  

tivessem  visto  essa  notícia  em  outro  canal  da  TV.  Não  há  nenhuma  pergunta  do 

personagem quanto à morte ou mesmo à vida dos familiares mortos, e por essa razão, 

Cetarti parece igual de entediado e anestesiado.

Em outra cena, é a vez de Daniel encontrar uma sequência de fotos e analisá-las a 

seu modo. São quase todas fotos de operações militares rurais e equipamentos da força 

aérea  quando  seu  pai,  Molina,  ainda  estava  em  Tucumán.  Novamente,  o  leitor  se 

encontra com imagens violentas, mas observadas desde um ponto de vista que flutua 

entre o distante e o ingênuo, infantil.

De fondo se veía una camioneta cosida a balazos.  Entre el  guardabarros y el 
comienzo  de  la  caja,  que  era  la  porción  que  se  veía,  Danielito  contó  nueve 
agujeros de un calibre muy grueso. Su padre estaba de cuclillas, descansando 
sobre  la  rodilla  el  brazo  derecho  con  la  pistola  (…).  A su  lado  tres  personas 
acostadas,  cuyas  caras  habían  sido  tapadas con  líquido  corretor.  (BUSQUED, 
2009, p.150)

Não há imagem de violência na leitura dessas fotos. Daniel lê o que ela diz, sua 

transparência,  sua  presença.  Sem legendas,  contexto  ou memória,  para  ele,  seu pai  

descansava e as pessoas são descritas como se estivessem simplesmente deitadas, e 

não mortas. Não há fúria. Daniel  não problematiza suas ausências e não interroga as 

particularidades da foto, não enxerga o punctum, algo que só a fotografia consegue salvar 

desta suspensão de tempo e espaço em que vive. Ler o que as imagens “están diciendo” 

(SONTAG,  2003)  poderia  salvá-lo.  A foto  de  seu  pai  com as  três  pessoas  de  caras 

apagadas, alteradas, ainda que já diga muito, deixa também muitos vazios. Quem são 

essas pessoas mortas, que fizeram? Que fez Molina e por que?  A continuação, Daniel 

“puso las fotos en su lugar y las devolvió al  estante.  Se queria ir”  (BUSQUED, 2009, 

p.151), mas esses enigmas da imagem que instiga o leitor a abrir os arquivos, a buscar  

outras pistas no livro, para tentar – em vão – organizar a história, preencher as lacunas é 

o que compartilha o narrador com o leitor: o comum fragmentado, que nem a linguagem 
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nem as imagens dão conta  de representar  em sua totalidade.  Quer dizer,  no mundo 

destes personagens, é a TV que dá conta do real e a organiza.

Diante de uma realidade hostil, a realidade ordenada e classificada e controlada 

pela TV, onde uma distância instransponível existe e é mantida, a violência também está 

controlada.  Em suas casas,  suas bolhas de ar,  eles estão protegido.  Dessa maneira,  

quando algo parece caótico na vida real, o primeiro impulso dos personagens é também 

classificar,  para  que  a  ordem permaneça.  “Não  podendo  salvar  o  mundo,  o  homem 

audiovisual  contenta-se  em  salvar  alguns  documentos  (alguns  testemunhos)  cuja 

fidedignidade  é  duvidosa,  mas  cuja  existência  e  volumosidade  são  incontestáveis”. 

(Colombo, 1986, p.58).

Assim, Duarte lista seus filmes pornográficos, classifica seus aviões em miniatura, 

e o mesmo faz Cetarti quando se depara com a casa de seu irmão cheia de lixo, uma 

proliferação caótica de objetos aparentemente inúteis, e sua lógica é fazer o mesmo. Ou 

seja, a relação dos personagens com as coisas recebe a mesma dinâmica da lógica dos 

documentários televisivos: identificar as coisas, recuperar suas funções e classificá-las 

dentro de um tempo e espaço. 

Los primeros días, [Cetarti] daba vueltas entre las pilas de basura, pensando en 
una  manera eficaz de liberarse de aquel  montón  de cosas.  (…) Se le  ocurrió 
entonces  clasificar  las  cosas  en  tres  grupos:  primero  la  basura  lisa  que sería 
embolsada  y  sacada  diariamente.  Después  las  cosas  vendibles  de  a  kilo  que 
serían  acopiadas  en  la  galería.  La  tercera  categoría  era  hipotética:  objetos 
factibles  de  ser  vendidos  en  negocios  de  compraventa  de  usados.  Una  vez 
decidida la metodología, puso manos a obra. (…) Ese primer día movió cerca de 
ciento  cincuenta kilos  de papel  a  la  galería  (diario,  viejos,  dos cajas de guías 
telefónicas) y sacó nueve bolsas de basura a la calle. (106-107)

A televisão,  como já  dissemos,  tem a mesma função:  classificar  e  conservar  a 

realidade organizada. Ademais de criar, conectar e potencializar a memória, já que seus 

conteúdos são repetidos variadas vezes e as mesmas imagens articuladas em programas 

diferentes, e até sobre assuntos diferentes. Na tela, o tempo é o presente permanente, 

uma  eterna  repetição  que  aproxima  passado  e  presente,  quase  suspendendo  suas 

diferenças, assim como as da realidade e das ficções; ao perder suas dimensões fixas, 

vão se reconstruindo através dos textos e imagens. Como reflexo desta realidade na obra 

literária, um documentário como o dos elefantes assassinos na Índia se articula com um 

evento local, o do elefante solto em Córdoba, que foi torturado com chapas elétricas em 

um circo, que, por sua vez, se articula com a ideia de Daniel de que este elefante pode 

qualquer dia desses bater em sua porta. A televisão permite essas conexões de espaço e 



260

tempo, mesclando informações factuais com pura ficção. “Se a fotografia confiava sua 

própria  função  metonímica  a  um  ter-já-sido  do  objeto  que  representava,  a  televisão 

afirma,  com a sua praxe comunicativa,  que aquilo  que se  vê  acontece realmente  no 

momento  mesmo da visualização”  (COLOMBO, 1986,  p.59).  Por  isso,  quando Cetarti  

imagina como era a vida de seu irmão, esta lhe parece tão real como as imagens do 

mítico Pé Grande (Busqued, 2009, p.141).

Como disse Didi-Huberman, tampouco há imagem sem imaginação. Uma imagem 

precisa ser elaborada, entrar em contato com outras imagens e outros textos, porque ela  

isolada nunca entrega o real absoluto, somente restos, vestígios, e por isso, na televisão, 

museus, na literatura etc. “os relatos junto com as imagens nos permitem ajudar melhor o 

que houve” (ROCHA, 2014, p.3). A imagem, quando está a serviço da imagem, tem sua 

“intrínseca potência de realismo” aumentada e é isso que a fará distinguir “da fantasia e 

da frivolidade”. (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 208).

A literatura, ao absorver onivoramente mais que a lógica televisiva,  a lógica do 

documentário  televisivo,  que  contém esses  índices  do real  que surgem nas  imagens 

coladas e nas imagens narrativizadas, abre um arquivo. “Antes de mais nada não são 

imagens, são o nosso passado” (COLOMBO, 1986, p.63). As fotografias, as imagens da 

TV,  da  revista,  os  registros  dos  noticiários,  outros  áudios  e  gêneros textuais,  mais  a 

construção da própria visualidade do texto, erege sua fórmula que joga com os novos 

regimes do sensível e do sentido, e que dissolve identidades dos campos da arte, da 

história, da política, dos massmedia, para apropriar-se de suas ferramentas, linguagens e 

funções. Um arquivo, como disse Derrida (2001), que não é uma questão de passado, 

mas  sim uma questão  de  futuro.  “Trata-se  do  futuro,  a  própria  questão  do  futuro,  a 

questão de uma resposta, de uma promessa e uma responsabilidade para amanhã. O 

arquivo, se queremos saber o que isto teria querido dizer, nós só o saberemos num tempo 

por vir”. O arquivo que elabora a arte e os meios hoje, “establece que somos diferencia,  

que nuestra razón es la diferencia de los discursos, nuestra historia la diferencia de los 

tiempos, nuestro ya la diferencia de las máscaras. Que la diferencia lejos de ser origen 

olvidado y recubierto, es esa dispersión que somos y que hacemos”. (FOUCAULT, 2012, 

p.223).

Com a televisão, a internet e as novas tecnologias, a estimulação do intercâmbio 

cultural cresceu exponencialmente, e por isso, disse Rancière que a arte é hoje o lugar 
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onde artistas e espectadores, “participantes activos em lugar de ser voyeurs passivos” 

fazem que as novas formas de “circulación de la palabra, de exposición de lo visible y de 

producción de los afectos” sejam compartilhadas. Se a literatura nunca foi tão parecida 

com o real hoje será também porque o real nunca utilizou tanto também da ficção para 

sua composição, esse estado constante de tentativa de homogeneização, mas de disputa. 

E se a literatura, ao absorver as imagens e outros materiais, passa a servir também 

de moeda de troca, para superestimular a imaginação, para manipular as imagens e os 

discursos,  e  para  dissolver  classificações  enrijecidas  de  seres,  saberes,  lugares  e 

funções,  talvez  surjam  novas  identidades  para  a  arte  contemporânea  que  estamos 

começando a conhecer. O que me parece que faz a obra de Busqued é mostrar ao menos 

uma possibilidade de trabalhar e articular as imagens e outros textos, dentro da obra 

literária, dinamizando essa relação entre saberes e referências e imagens que possui o 

autor  e  o  leitor,  para  gerar  também  novas  leituras  de  mundo,  do  real,  dessa  ficção 

dominante, que precisa, ao menos, ser problematizada.
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ESTER ABREU VIEIRA DE OLIVEIRA 

APEEES —  DLLL/PPGL/UFES

A MULHER NO FIM DA IDADE MEDIA NA OBRA DE FERNANDO ROJAS

Resumo 

La Celestina, obra de Fernando Rojas, transita em uma encruzilhada de gêneros, 

períodos e problemas e segue a tradição da comedia latina de Plauto e Terencio. Foi 

escrita, segundo a crítica, não para ser representada, mas sim para ser lida. A primeira 

edição de 1499, em Burgos,  com 16 atos,  recebeu o título de  Comedia de Calisto  y 

Melibea,  e a  segunda edição, recebe o nome de  Tragicomedia de Calisto y Melibea  e 

apresenta 21 atos. Dada, porém, a pujança da personagem alcoviteira Celestina, que, ao 

promover o encontro dos amores de Calisto  e Melibea,  desencadeia o fim trágico de 

diversas  personagens,  a  peça  será  mais  conhecida  como  La  Celestina. O  tema  da 

alcoviteira acaba por criar um subgênero e dá origem às inúmeras produções que a ela se 

ligam  e  são  conhecidas  como  obras  celestinescas.  Neste  trabalho  serão  apontados, 

ainda, outros temas: as traições, as intrigas, a ganância e o amor como força total que se 

unirá com a morte – resultado de desmedida sensualidades, eixo temático fundamental de 

La Celestina. O amor é descontrolado e, como a imagem do oroboro, união do principio e 

do fim, terá a morte.

Será também motivo de exame a vida social das mulheres do final do século XV, e 

a relação que se estabelece entre essas mulheres com as forças instituídas, observando-

se a reprovação da sociedade em diferentes aspectos (moral-satírico e de caráter). Entre 

os estudos em que nos apoiamos estão,  principalmente,  os realizados por Menéndez 

Pelayo, Julio Cejador, Manuel Criado de Val, Johan Huizinga, Pedro Henríquez Ureña, 

Maria Rosa Lida e José Antonio Maravall.

Palavras-chave: Teatro. La Celestina. Mulher na Idade Média. Amor. Sensualidade 
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Para desenvolver este tema vou-me apoiar na obra mais comumente chamada La 

Celestina, publicada pela primeira vez em Burgos, em 1499, isto é, na segunda metade 

do século XV.

La  Celestina  tem  uma  extensa  bibliografia  e  teve  traduções  e  adaptações  de 

representações teatrais em vários idiomas em épocas diferentes. Em 1536, levada essa 

obra para o inglês, tornou-se a primeira tradução espanhola para esse idioma e 37 anos 

antes do nascimento de Shakespeare, em obras do qual dela há ecos. 

La Celestina é um livro que abandona o ambiente literário de seres fantásticos e de 

situações incríveis para uma observação direta da vida.

Pela primeira vez na literatura  espanhola  uma obra trata  de  temas de paixões 

incontroladas,  de  impudor  e  de  ambições,  em  um  mundo  desordenado  que,  sem  a 

unidade do divino com o humano, traz consequências funestas.

 O autor, diferenciando das obras da época que destacam o paisagismo campestre, 

coloca o cenário de uma cidade onde há universitários, prostituições, igreja,  rio,  ruas, 

indústria agrícola, criação de gados, construção de navios, casas com muros e pomares,  

uma cidade idealizada, qualquer cidade importante na época, que poderia ser Lisboa, 

Sevilha, Salamanca ou Toledo.

 La Celestina está na encruzilhada de gêneros,  de períodos e problemas.  Sua 

origem literária segue a tradição da comedia latina de Plauto e Terêncio. A apresentação 

da alcoviteira, segundo o estudo que faz Menéndez Pelayo (1958, p. 117), se encontra 

nos latinistas humanistas, principalmente Petrarca e nas obras castelhanas anteriores a 

ela como o Libro del Buen amor. Mas La Celestina não foi escrita, pelo que parece, para 

ser representada, mas sim para ser lida, talvez pelo seu conteúdo libertino para a época.  

Também em Castela o teatro teve um desenvolvimento menor que na Catalunha, Aragão 

e Europa Ocidental. E como são escassos os dados e obras dramáticas torna-se difícil a  

definição de que haja um limite  entre o período medieval  e  o século  XVI,  já  que as 

manifestações do final da Idade Média e as do princípio do Renascimento se agrupam 

num período  prelopista,  e,  ainda,  somam-se a  esses dados o  fato  de  a igreja  ser  a 

promotora  de  representações  com base  na  liturgia  católica,  apesar  de  supor-se  que 

subsistiram festas pagãs. 

 Acredita-se que o criador de La Celestina seja Fernando de Rojas, porque, antes 

do prólogo, o autor se desculpa dos erros que nela cometeu com um acróstico com o 
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nome de El BACHILER FERNANDO DE ROJAS ACABÓ LA COMEDIA DE CALYSTO Y 

MELIBEA Y FUE NACIDO EN LA PUEBLA DE MONTALVAN.

Primeiramente foi  titulada  Comedia de Calisto  y  Melibea,  com 16  actos,  depois 

Tragicomedia de Calisto y Melibea, com 21 actos, e, pela personagem alcoviteira que teve 

um fim trágico, mas que promoveu o encontro dos protagonistas, Calisto e Melibea, a 

tragicomédia será mais conhecida como  La Celestina.  As obras que nela se apoiarão 

desenvolverão, mais comumente, o tema da alcoviteira e serão conhecidas como obras 

celestinescas. Porém há outros temas em  La Celestina  como o conceito do amor e as 

atitudes amorosas. O amor é eixo temático fundamental da obra como força total que se 

unirá com a morte – resultado de desmedida sensualidade. E o amor, nesse conceito, é 

descontrolado e, como a imagem do oroboro, união do principio e do fim, encontrará a 

morte. No drama final com minorias exterminadas e a morte dos jovens aristocráticos, 

observa-se que há pessimismo. Em consequênca desses dois temas serão desenvolvidos 

outros mais:  a  pressão social  sobre os amantes mais ou menos escondidos (pois  as 

relações amorosas na vida castelhana medieval e renascentista não eram fáceis); a vida 

enclausurada e honesta das moças; e a autoridade e vigilância paterna. 

A diferença social trazia obstáculos aos amantes que, sob a vigilância excessiva 

dos pais buscavam o trabalho dos expertos guias do amor, provocando o surgimento da 

figura da alcoviteira. 

A  finalidade  da  lógica  celestinesca  é  a  mulher:  dela  serão  apontadas  as 

características do físico belo, a vaidade, o orgulho, a mudança de comportamento e a sua 

posição diante da sociedade. 

A honra  e  o  dever,  a  fama  e  a  posição  social  são  os  princípios  vigentes  da 

sociedade do final do século XV e estão presentes na obra. 

No século XV, a  classe dominante,  a dos senhores,  responsável  pela estrutura 

social,  determina  os  valores  que  correspondem  às  demais  e  é  a  responsável  pelas 

relações  ético-sociais  entre  os  diferentes  grupos.  Assim,  em  La  Celestina  ocorrerá  a 

influência  dos amos sobre os criados e  destes sobre os amos.   Nesta obra  pode-se 

determinar  um  retrato  da  sociedade  espanhola,  castelhana,  do  século  XV  no 

companheirismo  picaresco  entre  amo  e  criados;  na  autoridade  decisiva  paterna  nas 

questões relacionadas ao casamento;  na  intensa prostituição;  no  discurso  filosófico  e 

erudito dos diálogos; na linguagem popular no dia a dia dos criados e nos apontamentos 
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morais  e  religiosos  na  conversação,  audaciosamente  tratados,  mas  de  maneira 

equivocada. 

La Celestina, obra de transição medieval/renascentista, une-se à primeira época, a 

da Idade Média, pelo objetivo de moralizar,  indicando o perigo de amores ilícitos, nos 

quais  a  Justiça  Divina  intervém  com  rigor,  e,  à  segunda,  a  do  Renascimento,  pela 

apresentação da crueldade da natureza humana, ocasionando uma cisão entre o natural 

e o sobrenatural e apontando uma nova mentalidade. Há uma justaposição de paganismo 

e cristianismo. Nesse aspecto La Celestina inova em Castela, pois esse proceder já era 

frequente  na  Itália  e  na  França.  Exemplo  dessa  junção  é  a  invocação  de  anjos  e 

demônios, Plutão, como Lúcifer,  no conjuro de Celestina (1995,  acto III,  p.  147) e na 

explicação que Melibea deu a seu pai das causas que a levarão a jogar-se da torre. Ao 

referir-se à morte de Calisto mescla paganismo e cristianismo: “Cortaron las hadas sus 

hilos; cortáronle sin confesión su vida; [...]” (1995, acto XX, p. 334), 

No  mapa  dos  personagens  de  La  Celestina fazem  parte  os  de  classe  social 

elevada (Calisto, Melibea e seus pais, Pleberio e Alisa) e os de classe popular (Celestina, 

Areusa, Elicia,  Centurio  e os criados de Calisto, Pármeno e Sempronio, e a criada de 

Melibea,  Lucrécia).  Os  personagens,  tanto  os  nobres  como  os  plebeus  (criados, 

prostitutas  e  soldados)  impelidos  pelo  amor  ou  pelo  egoísmo,  levam consigo a  força 

instintiva, as paixões, os vícios, as debilidades e os fracassos.

Quanto aos personagens Calisto e Melibea, eles procedem do amor cortês em que, 

segundo Huizinga (1967, p. 210), há formas de convenções masculina, na idealização, e 

nesse amor se encontra a “cultura erótica”,  sem nenhuma piedade para com a mulher

No hay, en efecto, en la literatura erótica, ni en  la literatura piadosa de la Edad 
Media, apenas una huella de auténtica compasión por la mujer, por su debilidad y 
por los peligros y dolores que le depara el amor”

Porém o imaginário  ideal  do  amor  cortês  permanece nos arquétipos físicos  da 

poesia renascentista sentimental nascente.

Em La Celestina os amantes nobres amam cavalheirescamente, de acordo com a 

teoria do amor cortês, mas os criados o fazem de uma forma brutal do baixo mundo dos 

prostíbulos. 

O autor procura indicar que o amor humano é uma fusão de elementos contrários 

que move o mundo, porém torna os homens idiotas, impacientes ao ponto de abandonar  

os preceitos do amor divino. 
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Em La Celestina há personificações de arquétipos humanos. A luxúria de senhores 

e criados moverá uma força fatalista  que levará à destruição aos que se entregaram 

cegamente ao prazer. Todos os envolvidos na história de amor terão uma trágica morte: 

criados enforcados (Sempronio e Pármeno); a alcoviteira, a arranjadora dos encontros 

amorosos entre Calisto e Melibea, morta pelos ambiciosos criados de Calisto; este morto  

com a cabeça rachada, ao pular o muro da casa de Melibea depois de ter conseguido 

pela primeira vez, vencer a altivez honrada da donzela; e esta morta ao atirar-se da torre  

depois da morte do amado.

A obra conta a história de Calisto, jovem de nobre família, que, perseguindo um 

falcão, um dia entrou no jardim de uma moça, também nobre, Melibea. Ao vê-la, ficou 

perdidamente apaixonado, mas ela o rejeita.

CALISTO —  Vejo nisto, Melibea, a grandeza de Deus. 
 MELIBEA —  Em que, Calisto?
CALISTO —  Em dar à natureza para que, de tão perfeita formosura te 
dotasse,  e dar-me a graça de que alcançasse ver-te, e em tão privado 
lugar, que minha dor secreta pudesse manifestar-te. Sem dúvida é o maior 
prêmio  que  o  serviço,  sacrifício,  devoção  e  obras  pias,  que  por  tenho 
oferecido a Deus. 
                   MELIBEA – É para ti então tão grande prêmio, Calisto? 
CALISTO —  É tão grande que  se Deus me desse o maior dom da terra, não me 
proporcionaria tanta felicidade. 
MELIBEA – Pois eu lhe darei um maior prêmio se perseveras
CALISTO – Bem-aventurados ouvidos que tão gratas palavras ouvem. 
MELIBEA —  Mas desventurados serão quando me acabes de escutar. Porque a 
paga será tão dura,  como merece teu louco atrevimento e a intenção de tuas 
palavras. Vai-te! Vai-te daqui, grosseirão, pois não pode minha paciência tolerar 
que tenha acontecido de um coração humano comunicar-me seu deleite num ilícito 
amor. 
CALISTO —  Irei como aquele contra quem somente a adversa fortuna põe sua 
vontade com ódio cruel.

Frustrado com a recusa de Melibea, Calisto vai para casa e, tristemente, começa a 

tocar a guitarra (laud) para o seu criado Sempronio. Este para retratar a grande “dor” de 

amor de seu amo canta e lembra, ironicamente e metaforicamente, a atitude de Nero 

queimando Roma indiferente com a sorte dos demais. 

Segue o diálogo entre os dois:

Mira Nero de Tarpeya 
a Roma cómo se ardía: 
gritos dan niños e viejos 
y él de nada se dolía. 
CALISTO —  Maior é o meu fogo e menor a piedade de quem eu agora falo. 
SEMPRONIO —  Não me engano, que louco está este meu amo. 
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CALISTO —  O que estás murmurando, Sempronio? 
SEMPRONIO —  Não digo nada. 
CALISTO —  Dizei o que disseste, não temas. 
SEMPRONIO — Digo que como pode ser maior o fogo, que atormenta um vivo, 
que o que queimou.

Sempronio,  o  velhaco  criado,  para  que  Calisto  conseguisse  aproximar-se  de 

Melibea, coloca-o em contacto com a velha alcoviteira e feiticeira, Celestina. Todavia, o 

criado Pármeno, ainda não contaminado com a pícara vida dos criados, desaconselha 

Calisto  desse  proceder,  mas  este  retruca  justificando  que  a  sua  ação  se  apóia  nos 

motivos dos costumes que impediam a aproximação dos jovens, pois 

[...]  quando  há  muita  distância do  que  roga  ao  rogado  ou  por  gravidade  de 
obediência ou por  diferença de estado ou de gênero,  como entre  mim e esta 
minha  senhora,  é  necessário  um  intercessor  ou  mediador, que  leve  minha 
mensagem até  os  ouvidos  daquela  a  quem tenho  como impossível  falar  pela 
segunda vez.

Podemos observar nessa obra a vida social das mulheres do final do século XV. 

Uma reprodução do preconceito para com elas são as palavras sublinhadas na fala de 

Calisto,  acima indicadas:  distância  entre  o  homem e a mulher  e  necessidade de um 

mediador.  Também, pode-se dizer que o autor faz, em alguns aspectos (moral-satírico e 

de caráter), uma reprovação da sociedade nessa fala desse personagem. 

A honra é concebida pelo homem ou pela mulher, de acordo com a sua categoria 

social. Calisto mostra-se de uma maneira egoísta, ora quer revelar a todos o seu amor 

correspondido ora,  quando sabe que seus criados morreram, preocupa-se com a sua 

honra com o seu nome exposto ao público: “¡O mi triste nombre y fama, cómo andas al  

tablero  de  boca  em boca!”  (1995,  XIII  acto,  p.  274).  Quanto  a  Melibea  a  sua  honra 

consiste em resguardar-se do público. Quer guardar o seu amor secretamente e só o 

revela a Celestina, devido às habilidades desta. Há nela uma preocupação com o laço 

social e familiar. A honra de Celestina é seu trabalho de alcoviteira que impõe na estrutura 

social da cidade, o seu prestígio, como aparece em suas evocações do passado (1995, 

acto nono, p. 234-235).

Calisto representa o jovem membro da classe ociosa que se ocupa da caça, de 

passeios a cavalo, do jogo e do amor. É rico e ostenta esse fato usando objetos de luxo 

e/ou  presenteando-os.  A  Celestina,  feliz  pelo  sucesso  do  encargo  conseguido,  com 

artimanhas, de um encontro com Melibea, ele lhe dá um manto da melhor tela (“Corre! 
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Pármeno, chame logo o meu alfaiate para fazer um manto e uma saia do melhor tecido.”) 

e depois um colar de ouro.

No  mundo  social  celestinesco  o  dinheiro,  isto  é  ser  rico,  impulsiona  os 

personagens. O lema “tudo pode o dinheiro” fazia parte das transformações sócias do 

final do século XV. Os criados de Calisto, Sempronio e Pármeno, brigam, invejosos, para 

conseguirem proveito da situação de Celestina ter recebido favores generosos de Calisto. 

Quanto a Melibea, representa a nobreza, a mulher bela de antiga linhagem e com 

grande  patrimônio.  No primeiro  acto,  aparece  enlaçada  com a tradição  cavalheiresca 

medieval.  A união  com a tradição cavalheiresca acontece antes de se encontrar  com 

Calisto e as descrições que ele faz dela é própria da época cavalheiresca e do amor 

cortês, inclusive o modo de Melibea rejeitar o assédio do cavalheiro, parecendo ofendida. 

Essa atitude não é de pudor de virgem, mas faz parte do código do amor cortês. Ainda faz  

parte do código do amor cortês, a posição de Calisto mostrar ter por Melibea um amor 

desesperado e querer morrer, isolar-se e achar-se indigno de alcançar o seu amor que, 

segundo ele, é tudo. Assim dirá: “Melibeo sou e a Melibea adoro e em Melibea creio e a 

Melibea amo.” Descreve-a com sensualidade detalhista: os cabelos, longos até os pés, e  

trançados, são madeixas de ouro fino e mais bonitas e com mais brilhos dos que os fios 

de  ouro  fiados  na  Arábia.  Os  olhos  verdes,  rasgados,  as  pestanas  longas,  as 

sobrancelhas finas. Os dentes pequenos e brancos, os lábios vermelhos e grossos, o 

rosto mais longo que arredondado, o peito redondo, firme, a tez lisa, brilhante, tão branco 

que escurece a neve. As mãos pequenas, os dedos longos, as unhas longas e rosadas, 

parecem rubis entre pérolas.  Mas, no  acto dez, depois que Melibea se encontrou com 

Celestina pela segunda vez e desmaiou de paixão contida, quando a alcoviteira lhe diz 

que o que sente é amor, é paixão, e descreve o amor como fogo escondido, agradável  

chaga, saboroso  veneno, doce amargura, alegre tormento, doce e fera ferida e branda 

morte, Melibea se mostra outra com a descoberta de seu “mal” e dirá: “Quebrou-se minha 

honestidade”. Nesse momento a personagem sai da impessoalidade ingênua medieval. 

Sua vontade se  revela com intensidade e dirigirá  o seu destino,  atitude de liberdade 

própria  da  estética  renascentista.  Assim,  quando  ouve  os  seus  pais  falarem  da 

necessidade de casá-la,  vaidosa da posição social  importante que ocupa, rebela-se e 

declara à sua criada Lucrecia que prefere o amor ilícito ao adúltero, que mancha a honra  

conjugal.
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Deixem-me gozar minha mocidade alegre se eles querem gozar a sua velhice 
cansada.  Eu  só  lastimo  o  tempo  que  perdi  em conhecer  o  amor.  Não  quero 
marido,  não  quero  sujar  os  nós  do  matrimônio,  nem  as  maritais  pisadas  de 
homens alheios como muitas que encontro nos livros antigos que li.

 

Melibea não é leviana, mas íntegra, altiva. O erro do amor não corrompe o seu 

caráter. Quando ouve os elogios maternos, pede a Lucrecia que vá até onde estão seus 

pais para interromper a conversação. Entristece-se com o conceito enganoso que tinha 

sua mãe de sua ignorância sexual. Os elogios eram para ela indevidos.

Lucrecia, a criada de Melibea, começa a atuar apegada à família, mas depois se 

volta para o seu próprio interesse.  Primeiro, como uma conselheira, preocupada com o 

ingênuo contacto de Melibea com Celestina, quer ampará-la,  mas depois,  rompe com 

essa tradição de subalterna, de ama conselheira, e uma nova relação social entre ama e 

criada aparece, com a atitude egoística de Lucrecia que passa ao desapego de sua ama 

e se torna cúmplice de Celestina, levada pela atração do prazer.  Ardendo de desejos 

carnais  será  atraída  para o bordel  de Celestina.  Sua ânsia se espelha à experiência 

erótica de Melibea. Estes comportamentos democráticos da ama e da criada fogem às 

convenções aristocráticas do tipo cavalheiresco.

Areusa é o retrato negativo de Melibea, há um estremado realismo. Ela é prostituta 

e ressente de Calisto preferir outra e não a ela. No nono acto, se mostra ciumenta com a 

posição de Melibea e, menosprezando-a, dirá que os elogios que recebe são por ser rica, 

que ela besunta a cara com fel e mel e outras coisas, e que tem uma barriga tão mole que 

parece de uma velha de 50 anos, seu peito caído não parece o de uma moça donzela.  

Areusa,  individualista  e  calculadora,  despreza  as  opiniões  gerais,  da  classe 

tradicional e manifesta o seu ponto de vista, o que a aproxima do humanismo, em que o 

sábio é aquele que mantém uma opinião contrária à popular. Ela não valoriza a linhagem, 

mas o esforço pessoal.

Elicia, quando Sempronio fala do tempo que necessita para cuidar dos amores de 

seu amo e da “gentil” Melibea, ciumenta, menospreza a beleza de Melibea e diz que o 

que parece beleza são os enfeites que põe.

Areusa e Elicia são herdeiras da Celestina. Figuras episódicas completam o retrato 

da Celestina mostrando os frutos de seus ensinamentos. Apaixonadas, querem vingar a 

morte de seus amantes.
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No primeiro  acto de  La Celestina  há uma crítica à picaresca Celestina e a seus 

auxiliares e se faz menção aos seus atributos de feiticeira. Ela acredita em seus mágicos  

poderes infernais. Finge vender linhas e rendas e atributos para beleza para entrar nas 

casas e fazer-se amiga de jovens ingênuas, pois é uma exibia conhecedora da alma 

humana. É dona do bordel e iniciadora da prostituição das jovens. Semprônio descreve-a 

para Calisto, para que ele a contrate na busca de um encontro com Melibea como velha,  

bigoduda, feiticeira e astuta:

[...]  há  muito  tempo  conheço  nesta  vizinhança  uma velha  bigoduda,  chamada 
celestina,  feiticeira,  astuta,  sagaz em quantas maldades se imagine.  Acho que 
passam de cinco mil as donzelas que se fizeram e desfizeram por sua autoridade 
nesta cidade. Até aos penhascos provocará luxúria se quiser.  

O tema da magia, a crença na feitiçaria, é consequência da concepção de que a  

natureza é regida por forças invisíveis, mas definidas e com articulações próprias, e a 

feitiçaria sabe como mudar esses movimentos. A magia no renascimento foi considerada 

como uma primeira etapa da ciência moderna.  Existe  uma diferença entre bruxaria  e 

feitiçaria.  A primeira é de caráter coletivo e sobrenatural e a segunda manipula coisas 

sobre forças ocultas existentes na natureza. A crença das bruxas é medieval. Celestina 

trabalha como em um laboratório. Usa plantas medicinais e outros objetos e utiliza sua 

argúcia psicológica para alcançar o seu objetivo: o encontro de amantes.

Mas o fim da Idade Média foi uma época de contradição. Reinava um ambiente de 

sensualidade, mas se louvava a castidade e a fidelidade conjugal. Considerava-se que a 

mulher devia viver com um mínimo de liberdade e com recolhimento no sossego da casa 

dentro do abrigo do lar. A vida da mulher se reduzia ao interior da casa, cuidando dos 

deveres  domésticos,  lendo  livros  pedagógicos  e  devotos,  regida  pela  autoridade  do 

homem.  A  mulher  era  considerada  por  alguns  com  debilidade  mental,  com  pouca 

inteligência e sagacidade, e, algumas, como instrumento do demônio, fonte de dissolução 

social,  causadora  de  infelicidade.  A misoginia  é  uma  tradição  procedente  de  fontes 

clássicas, doutrina aristotélica da mulher. 

Essa é a razão de Pármeno desvalorizar as mulheres e reprovar Calisto quando 

este enaltece Melibea e fala que a ama. Em suas réplicas justifica os motivos dessa 

desaprovação por  ser  a mulher  um ser  inferior  ao homem. Seguem alguns conceitos 

misóginos:
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1- Por submeteres a dignidade do homem à imperfeição da fraca mulher.

2- Já se ouviu blasfêmia? Viste maior cegueira? Mulheres! Oh, que praga; que 

nojo; que tédio é desfrutar com elas o que aquele breve tempo em que 

estão aparelhadas ao prazer.

3- Posto seja tudo isto verdade, (Calisto fala da nobreza, riqueza, virtudes, 

beleza de Melibea) tu, por seres homem, és mais digno.

4- Em ser ela imperfeita e por isso te deseja e apetece, e a outro de menos 

valor do que tu.  Não leste o que diz o filósofo? “Assim como a matéria 

anseia pela forma, assim a mulher pelo varão.” (Aqui se refere à doutrina 

de Aristóteles sobre a mulher, ser imperfeito, que, comparado com o do 

homem - ideia e forma, potência e matéria - no ato de gerar,  só existe  o 

ser mulher quando não consegue o ser a devida proporção para formar um 

homem.)

5- É possível que te aborreças dela tanto quanto agora a amas, vendo-a com 

outros olhos, livre de ilusões depois que a tenha alcançado [...]

Pleberio, o pai de Melibea, fala com sua mulher, Alisa, sobre a necessidade de a 

filha casar-se para assegurar o futuro dela e não deixá-la em caso deles morrerem em 

mãos de tutores. Acrescenta que é uma forma de evitar julgamentos maldizentes, pois 

para as virgens o casamento é melhor para conservar uma honra limpa. Segundo ele, há  

quatro coisas para se conseguir um bom casamento: o primeiro: discrição, honestidade e 

virgindade; o segundo: beleza; o terceiro: a alta origem e parentes; o quarto: a riqueza. 

Quanto à escolha do marido cabe aos pais.  Quanto a Alisa,  a  mãe de Melibea,  não 

percebe que sua filha cresceu. Julga-a ingênua, e que “não conhece o que sejam os 

homens”, nem o que seja “casar”, e nem que da união do homem e da mulher nascem os 

filhos. Crê que ela não tenha vontade própria e que obedecerá com prazer o noivo que 

eles determinarem.

CONCLUINDO

A obra  de  Fernando  de  Rojas,  La  Celestina,  é uma  das  obras  do  apogeu  da 

literatura  espanhola  e  universal.  O  amor  de  dois  jovens  apaixonados  que  ela  conta,  

semelhante ao de Romeu e Julieta, marcados por uma tragédia, se destaca na História da 
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Literatura  e do Teatro  espanhóis,  na  construção de personagens,  na conservação da 

unidade e coerência estilística. A obra  é o alicerce do romance e do teatro modernos, 

devido ao seu caráter híbrido.  Por sua extensão, talvez, não foi  representada em sua 

época, porém, mais tarde, recortada e adaptada, foi representada e o é, ainda, em nossos 

dias. Mas, possivelmente, os dramaturgos conheciam essa obra e se deixaram influenciar 

pelo grande sentido realista de sua trama, em que homens e mulheres aparecem, sejam 

eles senhores ou rufiões, prostitutas ou criados, falando como pessoas do dia a dia.

            La Celestina 

La Celestina,  com o objetivo de moralizar costumes, tem a primeira edição, em 

1499, correspondendo à época do reinado dos reis católicos, Fernando e Isabel. O autor  

se serve da obra para penetrar na crise social do século XV. Daí não ser a obra nem 

medieval, nem renascentista e estar na encruzilhada de uma e outra tendência.

Celestina é a personagem que melhor está caracterizada psicologicamente como 

uma alcoviteira, tornando-se um mito dessa espécie, que se reproduzirá em várias obras 

e gêneros e tem na terceira parte, da Arte de Amar, de Ovídio, um antecedente.  Vive na 

miséria, em uma casa em ruína nos arredores da cidade, lembrando-se de seu passado 

de atividade e honraria. Usa um manto rasgado e uma saia puída. Ela é dissimulada, 

cobiçosa, astuciosa, avarenta, fedorenta. Gosta de vinho. Ela é o fator de coesão social.  

Serve de comunicação entre as classes sociais: ricos e pobres, clérigos e leigos, donzelas 

e rameiras e sente orgulho de seu trabalho.

Celestina se eleva e se torna a personagem central da obra por sua inteligência,  

habilidade, avareza, falsidade e artes malignas. Ela representa o lado oculto medieval e  

pecador.  Ela é quem distribui a possibilidade do prazer sensual entre cleros, nobres e 

criados e quem, para agradar o freguês, transforma a prostituta em virgem. A avareza a 

levará à morte. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fteresadientedeleon.blogspot.com%2F2012%2F02%2Fla-celestina-fragmentos.html&ei=2WTWVJ2jGcuwggTNnIOIBQ&bvm=bv.85464276,d.eXY&psig=AFQjCNE8ioTJUuZ1PG6dpMUmQRJCn6xIBg&ust=1423422931348465
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A intriga  da  velha  alcoviteira  com os  criados  rufiões  e  as  rameiras  é  o  ponto 

essencial da obra e é o núcleo central da obra. Mas acena para um maior alcance, pois 

apresenta o drama da crise e mudanças de valores sociais e morais que se desenvolve 

na fase de crescimento da economia, da cultura e da vida na sociedade do século XV.

A pintura que Calisto, o jovem nobre e egoísta, faz de Celestina sofre variação. 

Quando ele  necessita  de seu ofício considera-a importante mulher,  mulher de grande 

coração, reverenda pessoa, cheia de virtude, honrada senhora, rainha e mãe, espelho de 

minha vista, nobre anciã, mas quando ela não lhe é mais favorável, ele dirá “a velha era 

má e falsa”. (oitavo auto)

Em  fim,  na  Celestina pode-se  observar  pela  representação  literária  a  vida  da 

época, os tabus e ideias, a repressão da mulher e o resultado possível dessa repressão.

Celestina  estimula  as  mulheres  a  embelezar-se  para  conquistar  o  homem 

vendendo-lhes pó cheiro, água para alourar os cabelos e pasta para embranquecer os  

dentes. Sua verdadeira magia que exercita com habilidade é de sugestão moral do forte 

sobre o fraco, é o conhecimento da alma humana, que a depravada experiência da vida 

lhe deu em luta com a ignorância e a ingenuidade. Sua fala maligna se oculta em puros, 

sábios pensamentos filosóficos sentenciais.  O tema celestinesco foi extenso e popular. 

Segundo Criado del Val (1960, p. 309-311) o tema esteve ao alcance fácil do público e 

dos autores e era comum, na imprensa a edição de Celestina e de obras semelhantes. A 

popularidade desse tema se deve estar unido a um problema vital da sociedade em que 

se desenvolveu. A pressão social sobre os amantes é uma característica das pequenas 

cidades espanholas.  A vida enclausurada das moças, a autoridade excessiva dos pais, as 

diferenças  sociais,  que  trazem  obstáculos  sociais  e  econômicos,  provocam  o 

aparecimento  de  expertos  guias  amorosos.   Assim  a  obra  de  Fernando  Rojas  na 

apresentação dessa teia  celestinesca  é  um arsenal  de  estudo  do comportamento  da 

mulher do fim da Idade Media em Castilha.   
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FRANKLIN LARRUBIA VALVERDE

Estácio-Uniradial

“ME COMI LA QUENA”: A CARNAVALIZAÇÃO EM OBRA DE JORGE LAZAROFF 

No final dos anos 80 do século passado vivíamos os últimos anos da guerra fria, 

encerrada com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. Nesse período, a 

América Latina sobrevivia mergulhada em ditaduras militares e atolada em suas dívidas 

externas, tendo, culturalmente, como pano de fundo a resistência de vários artistas das 

mais variadas correntes estéticas. Esse era o caso do artista uruguaio Jorge Lazaroff que,  

em 1989, lançou o disco Pelota al medio (Orfeo). 

Introdução

Jorge Ovidio Lazaroff Cesconi nasceu e morreu em Montevidéu (1950-1989). Foi 

cantor e compositor de música popular uruguaia, tendo participado no início dos anos 70 

do grupo Patria Libre, dedicado à música popular de raiz latino-americana. Faziam parte 

do grupo, junto com Lazaroff, os músicos Jorge Bonaldi, Raúl Castro e Jaime Roos.

Dentro  da  obra  Pelota  al  medio (Orfeo)  ganha  destaque  a  faixa  “Progresos 

nocturnos”,  canção  que,  utilizando-se  da  carnavalização,  passa  a  limpo  a  situação 

histórica da América Latina naquele momento, denunciando sua dependência econômica 

e  colonização  cultural  com  relação  ao  chamado  primeiro  mundo.  Neste  trabalho  o 

conceito de carnavalização de Bakhtin é utilizado no que se refere à oposição da cultura 

oficial e à produção do riso, satirizando a indústria cultural e a sociedade de consumo 

latino-americana. 

Situação histórica: anos 80 do século XX

Convém lembrar que o mundo vivia naquela época aos últimos anos da guerra fria, 

além da queda do muro de Berlim e o inicio da finalização do império que havia sido a  

União  Soviética.  Já  o  cenário  latino-americano  encontrava-se  dominado  por  várias 

ditaduras  militares  e  uma  alta  dívida  externa  que  criavam  um  elevado  nível  de 

dependência econômica das grandes potências. A somatória dessas realidades, externa e 

interna,  mostrava  a  situação  de  dominação  cultural  a  qual  se  encontrava  a  América 

Latina. 
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Jorge Lazaroff  parte  do uso metafórico da quena, instrumento típico da música 

latino-americana, a qual – na composição “Progresos nocturnos” - é comprada, não paga, 

pasteurizada e comida.  Assim explicita  uma crítica,  usando a imagem do instrumento 

andino, como uma síntese cultural da identidade do ser latino-americano, relacionando-o 

com as questões relativas ao consumo, à dependência econômica e à indústria cultural. 

Dividimos a letra de “Progresos nocturnos”, para efeito de análise, nesses quatro 

momentos  que  os  chamamos  de  estrofes.  Essas  foram  analisadas  pelo  prisma  da 

carnavalização  formulada  por  Mikhail  Bakhtin,  aqui  especificamente  mediada  por 

SCHAEFER (2011).

A compra

Vejamos  a  primeira  estrofe  da  música  “Progresos  nocturnos”  na  qual  Lazaroff 

começa situar a América Latina frente aos demais países do mundo:

América Latina está en vías concretas de lograr
una identificación cultural importante
y muy buena
muymuy muymuy muymuy buena.
Los planes, los contactos, los intercambios,
las realizaciones entre los países son muy poderosas,
fuertes, provechosas
y plenas
muymuy muymuy muy plenas.
Yo, por ejemplo,
yo, por ejemplo,
yo, por ejemplo, me compré una quena.

Podemos  constatar  que  nesses  primeiros  versos  há  os  processos  de 

carnavalização  que,  nos  dizeres  de  SCHAEFER  (2011),  manifestam-se  pela 

“ridicularização dos poderes constituídos, eliminação de distâncias sociais, inversão de 

mundos, profanação do sagrado, ocupação desordenada dos espaços públicos”, fazendo 

com  que  a  realização  dessas  manifestações  deem  a  ”vazão  a  várias  formas  de 

indecência, relativizando o que tenta se impor como absoluto, deslocando o curso habitual 

da vida”.

Assim,  o  ridículo  fica  exposto  pela  repetição  da  palavra  “muy”  que, 

onomatopaicamente, remete ao mugir bovino. Há também a ridicularização quando se 

aponta  que  “Los  planes,  los  contactos,  los  intercambios,/  las  realizaciones  entre  los 

países son muy poderosas,/ fuertes, provechosas/ y plenas”, colocando a América Latina 
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em pé de igualdade, fato que não ocorria naquele momento histórico, pois a relação com 

os outros países, leia-se Europa e Estados Unidos, eram construídas de maneira muito 

dependente. Vemos, além disso, a “inversão de mundos”, pois enquanto os chamados 

países de primeiro mundo trabalhavam com alta tecnologia, eletrificando suas músicas, o 

personagem da canção compra uma quena, um instrumento feito de um simples pedaço 

de bambu. 

O calote

Nesta  segunda  estrofe  o  compositor  Lazaroff  continua  construindo  imagens 

carnavalizadas; a conferir:

América Latina está en vías concretas de dejar
de pagar las deudas al imperio, para siempre
paraparapara parasiempre, paraparaparaforever.
Los planes, los contactos, los intercambios,
las conversaciones entre las democracias
son muy poderosas, fuertes, provechosas, polentosas
y yo diría que hasta hierven
hiehiehiehierven hie...
Yo, por ejemplo,
yo, por ejemplo,
yo, por ejemplo, no pagué la quena.

Segue-se a construção de carnavalização traduzida na “eliminação de distâncias 

sociais”, quando diz que “América Latina está en vías concretas de dejar/ de pagar las 

deudas al imperio, para siempre”, fato inimaginável à época, pois a dívida dos países 

latino-americanos era feita para não ser pagas e, assim, manter a sua dependência com 

relação aos países dominantes da Europa e os Estados Unidos. 

Há a complementação de forma irônica com os versos “Los planes, los contactos, 

los intercambios,/ las conversaciones entre as democracias/ son muy poderosas, fuertes, 

provechosas, polentosas”. 

Na  sequência  temos  outro  item  típico  da  carnavalização  que  é  a  “ocupação 

desordenada  dos  espaços  públicos”,  quando  se  diz  que essas  mesmas relações  até 

“hierven” (fervem), concluído a estrofe dizendo que “no pagué la quena”, ou seja, como se 

poderia pagar a dívida externa se não se consegue nem pagar uma queda, reforçando 

assim a ironia da situação.
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A pasteurização

Nesta terceira estrofe temos uma incursão gastronômica: 

América Latina está en vías concretas de lograr,
soluciones definitivas a los problemas de la sanidad 
y del hambre
matambre, matambre, mamamamambre
yonesa, yonesa,
burguesa,
burguesa, con cerveza
los planes, los contactos, los intercambios de fiambres 
entre nuestros países
se llevan a cabo con firmeza, honestidad, pulcritud, 
limpieza, pureza y...
pureza, 
puré, puré, puré, pureza.
Yo, por ejemplo, pasteuricé la quena.

Em  sua  terceira  estrofe  Lazaroff  continua  desenvolvendo  a  carnavalização, 

trabalhando  a  “ridicularização  dos  poderes  constituídos”,  apontando  de  forma  bem 

humorada que “los planes, los contactos, los intercambios de fiambres entre nuestros 

países/ se llevan a cabo con firmeza, honestidad, pulcritud, limpieza, pureza y.../ pureza,”. 

Encontramos  a  “eliminação  de  distâncias  sociais”  quando  cria  um  paralelo  entre  o 

“matambre”, prato feito à base de carne, tipicamente platino e consumido pelas classes 

populares, com a “burguesa”, abreviação de “hamburguesa” -  o hambúrguer, além da 

própria  palavra  remeter  a  classe  social  da  burguesia.  A pasteurização  da quena é  a 

homogeneização que nivela  tudo,  eliminando distâncias   culturais,  visando uma certa 

“pureza”,  resultado  típico  do  processo  de  pasteurizar,  feito  metaforicamente  na  área 

cultura.

 

O jantar

Nesta última estrofe temos a síntese; vamos conferir:

Los planes, los contactos, las negociaciones con los 
países desarrollados
son muy eficaces, convenientes a nuestros intereses 
y nos dejarán la barriga llena
barriga llellelle llena, ba-reagan, Reagan, Reagan, llena.
Yo, por ejemplo,
yo, por ejemplo,
yo, por ejemplo, me comí la quena.



281

Nos últimos versos encontramos a continuação dos processos de carnavalização. 

Temos a ridicularização ao apontar que “Los planes, los contactos, las negociaciones con 

los países desarrollados/ son muy eficaces, convenientes a nuestros interesses/ y nos 

dejarán la barriga llena”, o que, dada a situação que a América Latina vivia, com parte de 

sua população faminta, era uma evidente sátira, além  de haver a “inversão de mundos”,  

caminhando pela ironia, na construção dessa imagem de igualdade. Há também que se 

ressaltar o jogo de palavras em  “barriga llellelle llena, ba-reagan,” como o sobrenome de 

Ronald Reagan (1911-2004), o presidente estadunidense na época (1981-1989), figura 

extremante criticada e estigmatizada pelo campo progressista  e pela esquerda latino-

americana. 

Assim  sendo,  podemos  sintetizar,  nas  palavras  de  SCHAEFER  (2011),  que  “a 

cosmovisão carnavalesca dilui limites, de modo especial aqueles estabelecidos entre o 

sério e o cômico”, além disso ela também “põe a dialogar coisas que se contrapõem: o 

fantásticoimaginoso com a dura e repetitiva realidade cotidiana; a argumentada abstração 

filosófica ou científica com o disperso senso comum”. 

Considerações finais

A imagem da quena, instrumento andino, aparece como uma síntese cultural da 

identidade  do  ser  latino-americano,  relacionando-a  com  as  questões  relativas  ao 

consumo, à dependência econômica e à indústria cultural. 

A carnavalização, nesse caso,  atua também desnudando todas as contradições 

que conviviam, de certa forma, abafadas pela situação política latino-americana naquela 

época.  “Progresos nocturnos”  foi  uma das últimas obras compostas por  Lazaroff,  que 

morreu logo depois de lançar o disco, e pode ser considerada como uma síntese de seu 

trabalho musical, situado na renovação da música popular uruguaia dos anos 70 e 80. 
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COLABORAÇÕES DE PERLONGHER EM XUL

Néstor Perlongher foi um pensador ativo. Tanto em sua prática acadêmica como 

em sua atividade de criação literária, sempre se dispôs a dialogar, com o respeito e o rigor 

necessários do leitor acadêmico, com as mais diversas teorias e até seguir alguns de 

seus parâmetros. Sem, no entanto, entregar-se cegamente a nenhuma delas, Perlongher 

soube  como  ninguém  relacionar  teoria  e  vida:  teorizou  a  poesia  e  “poetizou”  a 

prostituição, a AIDS e o Santo Daime, temas que discutiu e vivenciou em sua carreira 

acadêmica como sociólogo/antropólogo.

Antes de muitos, questionou e refletiu criticamente sobre a imposição binária da 

identidade  de  gênero  ainda  presente  em  nossa  época,  embora  mais  abertamente 

discutida; filho de um país onde a presença do negro torna-se rara a partir do século XX, 

embora alguma contribuição cultural ainda tenha restado e, portanto, sem a experiência 

da  convivência  com  as  etnias  de  origem  africana,  enxergou  melhor  do  que  muitos 

brasileiros a riqueza da  larga contribuição da cultura negra em nossa mescla cultural ou,  

poderíamos dizer, intercultural: a paisagem barroca de Minas, o clima quente e sensual de 

Salvador, os variados fluxos identitários que compõem a arlequinal metrópole paulistana, 

enfim, tudo o que fez o poeta argentino odiar Paris e desejar vivenciar seus últimos dias 

no país em que fixou residência em seus últimos e mais intensos onze anos de vida. 

O adjetivo “ativo” da primeira frase desse texto nos auxilia a precisar a atitude do 

autor  diante  de  sua  produção  intelectual:  em  seus  43  anos  de  vida,  Perlongher  se 

encarregou de tornar públicos seu pensamento e sua arte. Além dos livros de sua autoria, 

colaborou  com  os  de  outros  autores  com  prólogos  e  resenhas,  traduziu  poemas  de 

brasileiros para o espanhol, concedeu entrevistas, defendeu seus temas de pesquisa em 

congressos  e  encontros,  contribuiu  em  periódicos  diversos  com  artigos  e  ensaios  e 

aproveitou cada brecha que teve nos mais variados suportes para amplificar o alcance de 

sua poesia. Atuou no Brasil e na Argentina, sem deixar de estender, sempre que possível, 

a presença de sua obra a outros países, hispânicos ou não. E é a um pequeno recorte 

das colaborações de Perlongher que direcionaremos nosso olhar nesse texto.
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Perlongher “em revista”

Ainda que tenha se autoexilado no Brasil, a partir de 1981, Perlongher jamais se 

afastou do meio intelectual argentino. Só para iniciar nossa explanação, podemos dizer 

que a maior parte de sua obra poética foi publicada em solo argentino:  Austria-Hungría 

(1980), por Tierra Baldia;  Alambres (1987),  Hule (1989) e  Aguas aéreas (1991), foram 

publicadas por Editorial Último Reino e Parque Lezama (1990) por Editoral Sudamericana. 

Os  Poemas  completos do  autor  tiveram  publicação  póstuma  pela  Compañia  Editora 

Espasa-Calpe Argentina/Seix Barral, em 1997. 

 Perlongher  ainda  colabora  em  revistas  e  periódicos  argentinos,  seja  como 

sociólogo/antropólogo, seja como crítico de literatura ou como poeta, embora esta última 

face  ganhe  mais  notoriedade  na  terra  de  Eva  Perón.  No  Brasil,  ocorre  o  inverso,  o 

Perlongher  antropólogo e crítico literário  se destaca mais que o poeta.  Em entrevista 

concedida a Horacio González e Christian Ferrer,  em 1992, Perlongher comenta essa 

inversão, ao responder sobre o fato de ser ativo intelectualmente como sociólogo e como 

poeta:  “Bueno, para mí es una especie de esquizofrenia. Y en realidad sou poeta en la  

Argentina y antropólogo – más que sociólogo – en Brasil. Así que es como una espécie  

de doble personalidad. (...)” (PERLONHER, 2004, p.371). 

O fato de ser mais conhecido no Brasil como antropólogo se justifica pelo poeta, ao 

mudar-se para o Brasil, ter iniciado sua pesquisa de mestrado em Antropologia Urbana na 

Unicamp e, mais tarde,  ter  atuado nessa mesma universidade como professor.   Com 

relação à temática por ele estudada, uma vez no Brasil, a questão da homossexualidade, 

já  pré-existente  em seu  pensamento  crítico  durante  sua  graduação  na  Argentina,  se 

desenvolve e ganha novo impulso a partir  de investigações no campo da prostituição 

masculina e da AIDS. A constante colaboração de Perlongher em periódicos, congressos 

e  encontros  em sua área acadêmica de estudos fez com que se  tornasse um nome 

bastante presente nos meios acadêmicos brasileiros, nos anos 80 e início dos 90. 

Embora em menor proporção do que no Brasil,  Perlongher  têm publicações na 

Argentina em sua área de estudos acadêmicos desde 1979 (Periscopio). No entanto, é a 

partir de 1981 que o autor intensifica sua colaboração em revistas e periódicos de seu 

país, apresentando contribuições em diversos suportes, tais como: Revista de Psicología  

de Tucumán (1981, 1983), Persona (1983), Cerdos y Peces (1984), Utopía (1985),  Fin de 

Siglo (1988), El Porteño (1991). 
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Também no Brasil, mais do que na Argentina, outra face de Néstor Perlongher que 

se desdobra em periódicos e revistas é a de crítico literário.  Desde 1981, Perlongher 

publica resenhas no país e será em sua colaboração no Jornal Folha de São Paulo que o 

poeta publicará alguns dos ensaios que provocarão grande repercussão crítica e que o 

marcarão como um ensaísta literário  de destaque em terras tupiniquins. É o caso de 

textos  como “O neobarroco  e  a  revolução”  (Folhetim,  06/07/1986),  “A barroquização” 

(Folhetim, 11/03/1988), “Neobarroso transplatino” (Folhetim, 06/08/1988).

Na Argentina, alguns desses ensaios são também publicados como “Cuba: el sexo 

y el puente de plata” (Tiempo Argentino, Bs. As. 11/06/1986), que no Brasil saiu como “O 

barroco  e  a  revolução”,  além  de  “Molina  y  Valentín:  el  sexo  de  la  araña”  (Tiempo 

Argentino, Bs.As., 29/06/19), cujo título brasileiro atende só à segunda parte do argentino.  

Em 1992, é publicado na Revista Caja, no. 1, sob o título de “Neobarroco transplatino”, o 

ensaio  considerado como o mais significativo de Perlongher no Brasil, ou seja, “Caribe 

transplatino”, texto que serve como prólogo à antologia de poesia neobarroca de mesmo 

título, organizada por Perlongher e publicado pela editora paulistana Iluminuras, em 1991.

 Na Argentina ainda,  Perlongher publicará ensaios sobre dois autores pelos quais 

o  poeta  argentino  afirma  nutrir  grande  admiração:  Oliverio  Girondo  e  Manuel  Puig. 

Embora sobre o segundo Perlongher tenha escrito um texto mais bem-acabado (“Breteles 

para Puig”, publicado em Babel, no.6, Bs.As, 1988)  sobre Girondo, Perlongher escreve 

dois textos em que ganha destaque o poema “Exvoto” , de Veinte poemas para leer en el  

tranvia (1920).  Relembrando que neste  poema,  Girondo retrata  “as  chicas de flores”, 

moças de família em idade casadoira em suas relações sociais:  o  footing ou paquera 

acompanhado pelas mães, a presença constante das meninas nas sacadas, o assédio 

masculino, a angústia das meninas diante do desejo e da cobrança em torno de seu papel 

social  ou ainda do temor da decadência  física  diante da solteirice prolongada.  Tendo 

como seu principal recurso expressivo a metonímia, daí o sentido do título “exvoto”, o eu 

lírico relata todo o anteriormente mencionado a partir da expressão da sexualidade das 

meninas que “ aprietan las piernas, de miedo de que el sexo se les caiga en la vereda” ou 

cuelgan sus pechos sin madurar del ramaje de hierro de los balcones” e vão passear pela  

praça com suas mães para que “los hombres les eyaculen palabras al oído”. 

 Em  “Nena,  llévate  um  saquito”  (1983),  Perlongher,  assinando  como  Rosa  L. 

Grossman,  parte do poema de Girondo, publicado na década de 1920,  para denunciar a 
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vigilância moral imposta pelos éditos baixados na Argentina durante a ditadura de 1976-

1983, expondo, desse modo, o retrocesso vivenciado naqueles anos de 1980; já em “El 

sexo de las  chicas”  (1983),  Perlongher  passeia  pela  obra  de Girondo em busca das 

alusões sexuais que nela aparecem. Esse segundo ensaio especialmente nos interessa 

por representar a única colaboração em prosa de Perlongher em Xul.  

No entanto,  é  com seus poemas que Néstor  Perlongher  ganha visibilidade em 

periódicos  argentinos.  No  Brasil,  encontra  menos  espaço  para  a  publicação  de  sua 

poesia.  Some-se à barreira da língua,  o hermetismo de sua escrita  (o  que dificulta  a  

tradução)  e  a  menor  aderência  dos  poetas  nacionais  às  influências  do  neobarroco 

naquele momento. 

Já em solo argentino, multiplicam-se as revistas culturais ao longo da década de 

80.  No entanto, das revistas cujo enfoque é a literatura e, mais especificamente a poesia,  

as  que  mais  se  destacam  são:  Último  reino (cujo  início  se  dá  em  1979,  mas  que 

predomina ao longo da década de 80),  Xul- Signo viejo y nuevo (1980),  La danza del  

ratón (1981)  e Diario de Poesía (1986). Das mencionadas, a única em que Perlongher 

nunca chega a colaborar é La danza del ratón. Em todas as demais, a voz de Perlongher 

ecoa seja por meio de poemas, crítica e/ou entrevistas. 

É interessante ressaltar que esse trânsito de Perlongher entre as revistas de poesia 

argentinas, assim como o de outros poetas atuantes no período, ocorre de modo suave, 

embora  a  animosidade  entre  seus  membros  diretores  seja  constante,  dada  suas 

diferenças ideológicas significativas quanto ao que é poesia e o que deve ser valorizado 

como tal dentro do cabedal lírico disponível .

Mas, se Néstor Perlongher colabora em inúmeros periódicos argentinos no período 

e,  inclusive,  circula  entre  as  revistas  especializadas  em  poesia,  apesar  da  grande 

rivalidade entre elas, por que nos interessamos por observar suas colaborações em Xul? 

Ao nos aproximarmos um pouco do espírito dessa revista, obteremos a resposta.

Sobre Xul- Signo Viejo y nuevo

Sob a direção do filósofo e poeta argentino Jorge S. Perednik, a revista de poesia 

Xul - Signo viejo y nuevo teve doze números publicados de 1980 a 1997. Lançada durante 

a  última  ditadura  na  Argentina  (1976-1983),  tinha  como  leitmotiv o  trabalho  com  a 

linguagem poética. Mostrando-se receptiva, em seus números, às mais variadas linhas de 
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experimentação poética,  Xul abriu espaço para ensaios,  manifestos, poemas – dentre 

outros gêneros – cuja temática abrangia desde autores das Vanguardias, como Oliverio 

Girondo, a poesia visual – o que inclui produções teóricas e poéticas da poesia concreta 

brasileira  e do grupo Arte Concreto-Invención, que surge ao redor do poeta Edgar Bayley- 

até o neobarroco, praticado pelo também argentino Néstor Perlongher (1949-1992). 

No editorial da primeira edição da revista (1980), Perednik defende a especificidade 

temática do novo suporte ao afirmar que na maioria dos periódicos culturais, a poesia 

teria  sido  relegada  aos  espaços  que  sobrariam  em  decorrência  das  falhas  de 

diagramação. O autor critica a setorização da via cultural argentina e defende que: (...) la  

vida cultural es unitaria y que su esencia es la discusión”. (PEREDNIK, 1980, p.2)

Perednik mostra acreditar no que afirma pois essa abertura à discussão sempre 

esteve presente nas páginas de  Xul. O diretor da revista, por exemplo, nunca fugiu de 

uma contenda, seja com os membros da revista  Último Reino, que ele acusava de não 

esboçar nenhum tipo de resistência à ditadura, seja com os objetivistas, ao responder ao 

destacado ensaio de Daniel  García Helder em crítica ao Neobarroco. No editorial  não 

assinado do segundo número da revista, ao comparar determinado tipo de poetas aos 

fantasmas,  tendo como paradigma seu  modo de atuação –  afirma-se que  o  primeiro 

espírito  que a revista  Xul havia “visto”  –  e ao qual  recomentava exorcismo imediato: 

“parasitaba en el  cuerpo de quienes no soportan la confrontación de ideas” (  Xul,  no. 

2,1981,  p.  3).  Mais  adiante,  acusa  seus  opositores  de  escolherem  a  calúnia  e  a 

maledicência em vez da polêmica necessária a tornar a discussão mais rica e denomina o 

“espírito” anteriormente mencionado de “totalitarista”. 

Autodenominando-se  como  “poesía  del  lenguaje”,  Xul-  Signo  viejo  y  nuevo foi 

diretamente relacionada, por seus opositores, ao neobarroco.  Essa relação se dá não só 

pelo enfoque no trabalho com a linguagem poética, mas principalmente pela constante 

colaboração em seus vários números de autores como Néstor Perlongher, Emeterio Cerro 

e Arturo Carrera, por exemplo. 

Ao escolher o nome da revista, no entanto, Perednik explica quais são os conceitos 

e os autores que considera como predecessores de sua proposta. O nome “Xul” abre-se a 

dois referentes: o primeiro é o artista visual e poeta Xul Solar – valorizado por Perednik 

pela originalidade e ousadia de suas criações – dentre as quais contamos as mesclas 

linguísticas a partir das propostas do neocriollo e da panlengua – e sua capacidade de 
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antecipação a manifestações artísticas em nível mundial, sem nunca copiar modelos. O 

segundo é o anagrama de xul, ou seja, lux, pela necessidade de iluminar o momento 

obscuro - na sociedade em geral – mas especificamente no cenário poético.

A segunda parte  do nome da revista,  “Signo viejo  y  vuevo”,  Perednik toma do 

último verso do poema “Los hombres y los años”, do poeta Edgar Bayley (1919-1990) 

integrante  do  movimento  concreto-invención  (1947)  que  abrigava,  sobretudo,  artistas 

visuais, além de poetas, e fundador, em 1950, da revista  Poesía Buenos Aires, suporte 

considerado predecessor direto de Xul por Perednik. 

Ademais de Xul Solar, homenageado no título da revista, Perednik irá considerar 

outros  dois  autores  argentinos  como  seus  “antepassados  históricos”,  Macedónio 

Fernández e Oliverio Girondo, a quem o número 6 da revista será dedicado.

Mantendo as portas abertas a poetas ligados a correntes poéticas variadas, Xul se 

dispôs em primeiro lugar a privilegiar a prática da experiência em poesia, sem ignorar a 

tradição,  ou  melhor,  sem  deixar  de  atender  ao  conselho  de  Borges  em  criar  seus 

predecessores. Assim, as mesclas de prosa e poesia, convivem ao lado de poemas de 

forte  apelo  visual;  o  avanço  da  linguagem poética  em direção  à  mescla  com outros 

idiomas- como o faz Perlongher com seu uso poético do “portunhol”, por exemplo, ou a 

outras linguagens como a matemática, tal qual a realizada por Roberto Cignoni (Xul no. 7, 

1985) não deixa de dialogar com propostas inovadoras de momentos anteriores do século 

XX, como as de Xul Solar, Oliverio Girondo,  ou a poesia concreta brasileira.

Em  Xul,  a  poesia de Perlongher sente-se em casa,  pois ali  encontra um canal 

aberto de diálogo que se efetiva tanto com seus contemporâneos- Arturo Carrera é um 

bom  exemplo  -   como  com  autores  de  gerações  anteriores  a  quem  o  poeta  de 

“Cadáveres” direcionou mais atentamente seu olhar, como Oliverio Girondo e Haroldo de 

Campos.

Outro motivo que nos levou a Xul foi a trajetória da poesia de Néstor marcada na 

revista, em que ao longo de quatro anos, não somente vemos a obra  Alambres (1987) 

configurando-se, como ainda os passos do poeta na constituição de seu estilo.

No próximo tópico, ao observarmos as produções de Perlongher presentes em Xul, 

entenderemos melhor as afirmações anteriores. Torna-se relevante esclarecer que, neste 

texto, não é nossa intenção analisar as produções poéticas de Néstor Perlongher em Xul, 

mas, a partir  de algumas delas, delinear a presença do poeta na mencionada revista. 
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Assim,  são  tecidos  pequenos  comentários  sobre  alguns  desses  poemas,  sempre  em 

consonância com a proposta do número da revista em que se fazem presentes e com o 

momento de produção do poeta.

Perlongher em Xul

Néstor Perlongher colabora em Xul – Signo Viejo y Nuevo a partir do número 2 da 

revista, publicado em 1981. Nesta edição, além do poeta em estudo, Xul traz poemas dos 

também argentinos Laura Klein, Manuel Martínez e do próprio Jorge Santiago Perednik.  

Além  dos  já  mencionados,  são  apresentados  três  poemas  inéditos  em  espanhol  do 

italiano Pier  Paolo Pasolini,  com versão de Rodolfo  Alonso,  e  sob o título de “Cuatro 

novísimos peruanos”,  a  revista  traz  poemas de Mario  Montalbetti,  Inés  Cook,  Alfonso 

Cisnero Cox e Varlos López Degregori. 

A discussão sobre poesia ganha espaço na segunda edição da revista a partir de 

um  questionário  sobre  a  especificidade  da  linguagem  poética  respondido  por  quatro 

críticos argentinos de diferenciadas linhas de pensamento: Beatriz Sarlo, Guillermo Boido, 

Nicolás Rosa e Rodolfo Fogwill.  Nas últimas páginas, as vanguardas são contempladas,  

em primeiro lugar com o ensaio “Poesía Concreta: una introducción”, de Ángel Rivero, 

seguido de “Ojo por ojo a simple vista”, tradução – aparentemente realizada pelo próprio 

Rivera - do manifesto “Olho por olho a olho nu” (1956), de Haroldo de Campos . Por fim, o 

texto  “Qué  es  la  INI?”,  em  que  Gabriele  Aldo  Bertozzi  apresenta  a  “Internazionale 

Novatrice Infinitesimal”, com versão para o espanhol de Patricia Melgarejo.

Dos quatro poemas com os quais Perlongher faz sua estreia em Xul, dois nunca 

chegam  a  figurar  em  seus  poemas  completos:  “Tuyú”  e  “Cántigas”.  Os  outros  dois: 

“Rivera” e “El circo” farão parte do próximo livro Alambres (1987). Em 1981, aos 32 anos, 

Néstor Perlongher havia publicado um único livro:  Austria-Hungría,  de 1980. Ao longo 

dessa nossa exposição, observaremos que todos os poemas de Perlongher publicados 

em Xul pertencerão a  Alambres. Isso é fato também com relação aos poemas do autor 

publicados em outros suportes entre 1981 e 1986. Só a partir do ano seguinte, começam 

a surgir em periódicos variados poemas dos próximos livros como Parque Lezama (1990), 

Aguas Aéreas (1991) e Chorreo de las Iluminaciones (1992).

O que faz com que o poeta deixe os dois poemas acima mencionados fora de suas 

obras é uma questão que mereceria um estudo mais detalhado para a criação de uma 
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hipótese. No entanto, dos dois, nos chamou mais a atenção “Tuyú”, que por sua temática,  

não se distanciaria  dos demais poemas compilados em  Alambres (1987).  Se em seu 

primeiro livro de poemas, Néstor identifica o desdobramento de uma “épica deseosa”, no  

livro de 1987, o poeta reconhece a presença de uma “épica barroca”, cuja base, desta 

vez,  é  a  história  argentina:  poemas como “Rivera”,  “India  Muerta”,  “Moreira”  e  “Para 

Camila O´Gorman” são os seus referentes mais diretos.

 Em “Sobre Alambres”, texto de 1988, em um raro momento em que o poeta se 

dispõe a refletir sobre sua obra poética, ainda que de um modo um tanto rabugento, ele  

divide a obra em questão em duas partes: a já mencionada “épica barroca”, que abarcaria 

o movimento de apropriação histórica em que Perlongher traz para dentro do universo de 

seus poemas personagens argentinos – Eva Perón é seu favorito- e até uruguaios, como 

é o caso de Fructuoso Rivera (cuja voz se faz ouvir em dois poemas de  Alambres já 

mencionados-  “Rivera”  e “India Muerta”)  e  a parte  “deseosa”,  da qual  alguns poemas 

aparecerão nos próximos números de Xul.

Na  primeira  estrofe  do  poema  “Tuyú”,  a  voz  lírica  se  dispõe  a  questionar  a 

linguagem histórica em seu movimento de aproximação/ distanciamento da linguagem 

literária ou, mais diretamente poética: 

La historia, es un lenguaje?
Tiene que ver este lenguaje con el lenguaje de la historia
o con la historia del lenguaje /
en donde balbuceó /
tiene que ver con este verso?
lenguas vivas lamiendo lenguas muertas
lenguas menguadas como medias
lenguas, luengas, fungosas:
este lenguaje de la historia / cuál historia?
si no se tiene por historia la larga historia de la lengua

Observamos nesse trecho o Perlongher insubmisso, adjetivo muito bem cunhado 

por Adrián Cangi para caracterizar o modus operandi do poeta e pensador argentino que, 

sem  temor,  questiona:  “cuál  historia?”.  Na  sequência,  entendemos  que  do  lugar 

geográfico San Clemente de Tuyú, com seus surfistas e suas “toninhas” será destacada a 

lendária presença de Santos Veja, gaúcho e “payador” argentino que teria morrido na 

região e a quem se teria homenageado com um parque e um monumento. 

À história do gaucho payador mesclam-se informações nebulosas e muita ficção: a 

supostos  depoimentos  de  idosos  que  recorrem  a  suas  memórias  de  infância  para 

descrever as circunstâncias de sua morte, fundem-se poemas (Bartolomé Mitre -1821   a 
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1906,  Rafael  Obligado  -1851  a  1920  –  Hilario  Ascasubi  –  1807  a  1875)  ,  romance 

(Eduardo Gutiérrez- 1851 a 1889) e até história em quadrinhos (Walter Ciocca- 1907-

1984) que ao longo do tempo vão alimentando a narrativa em torno do mito e confundindo 

a “verdade histórica” sobre quem teria sido realmente Santos Vega. Fato que nos faz 

retornar aos dois últimos versos da primeira estrofe acima exposta: “este lenguaje de la 

historia  /  cuál  historia?

si no se tiene por historia la larga historia de la lengua.”

Em entrevista concedida a Luis Chitarroni, em 1988, ao comentar seu trabalho em 

seu primeiro livro de poemas, Austria-Hungría (1980), Perlongher afirma: “Porque hay una 

historia, y es sin embargo una historia mentida, y lo que se hace en Austria-Hungria es 

darle relevancia a otra cosa, a los acontecimientos de los cuerpos y a los acontecimientos 

de la lengua. Una historia a trasluz. Es lo que Deleuze llamaría de plano de consistencia 

del deseo.”(PERLONGHER, 2004, p. 309). 

Acreditamos que o poema “Tuyú” originou-se da mesma reflexão realizada em seu 

primeiro livro mezclada à “épica barroca”, do já mencionado Alambres (1987): a imagem 

da personalidade histórica do gaucho payador aparece difusa em meio a tantas supostas 

verdades sobre seus feitos, o que inclui os mistérios em torno de sua norte. 

O título do número 5 de Xul- Signo Viejo y signo Nuevo (1983) é “Un nuevo verso 

argentino” e o volume se limita exclusivamente a apresentar uma antologia de poemas em 

que são apresentadas mostras das obras de: Arturo Carrera, Susana Cerdá, Emeterio 

Cerro, Martín Chanetón, Susana Chevasco, Roberto Ferro, Jorge Lépore, Jorge Santiago 

Perednik, Gustavo Roessler, Nahuel Santana, Luis Thonis, Roman Sluszkiewics e Néstor 

Perlongher. 

A página seguinte à capa traz o índice de poetas -em uma caixa de texto em forma 

de  um  retângulo  grande,  alinhado  mais  à  direita  -  e  outras  três  caixas  menores  à 

esquerda e abaixo do índice.  Em duas delas concentram-se as informações sobre a 

edição e outro índice que nomeia os textos e direciona o leitor a sua página. O último 

quadro é o espaço destinado pela revista para explicar a proposta daquele número, ou 

seja, reunir poetas cujas produções compartilhavam de um mesmo fim: “transformar los 

usos y costumbres de las líricas dominantes” (Xul no. 5, 1983). No parágrafo seguinte e- 

último da apresentação -  explica-se que a dificuldade financeira,  aliada à vontade de 
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dedicar o espaço à poesia apresentada no volume seriam os fatores limitadores daquela 

nota. 

Em Xul no. 5 (1983), Perlongher publica três poemas que farão parte de Alambres 

(1987): “(vapores)”, “(dégradée)”, claramente da parte “deseante” da obra como indicada 

pelo  poeta  no  já  mencionado  “Sobre  Alambres”  (1988)  e  “Mme.  Schoklender”  que, 

diríamos, ficaria no limite “borroso” – palavra do poeta- entre o épico e o deseoso.

Torna-se relevante afirmar que não somente Perlongher, como também mais dois 

poetas – Jorge S. Perednik,  “El shock de los Lender” e Nahuel  Santana, “Can – tata 

Lender Shock” tematizarão o conhecido caso Schoklender neste número. Nenhum deles,  

no entanto, consegue sobrecarregar o caso criminal, já tenebroso por si só, como Néstor  

Perlongher. 

De  modo  bastante resumido,  trata-se  de  um  duplo  homicídio  (parricídio  e 

matricídio)  praticados  pelos  dois  filhos  homens  –  Pablo  e  Sérgio-  do  casal  Mauricio 

Schoklender y Cristina Silva Romano, crime do qual só sai incólume de participação a 

filha Ana Valeria. Após encontrar o casal em seu Dodge, no dia 31 de maio de 1981, a 

polícia chega até os irmãos que haviam fugido depois de haver assassinado os pais no 

dia anterior. Mais chocante que o crime, são as histórias que surgem ao redor da defesa 

dos rapazes.  Dentre  elas,  insinuava-se  a  homossexualidade  do  pai  e  o  alcoolismo e 

perversão sexual da mãe, que além de variados amantes, seduzia aos filhos. 

É a essa parte da história familiar dos Schoklender que Perlongher dará destaque. 

O título “Mme. Schoklender”, que em Alambres (1987) se resumirá a “Mme. S” introduz 

um poema de versos longos em que o referente “mãe” centraliza a atenção da voz lírica.  

A imagem da mãe que  seduz  “(...)  es  esa  la  madre  la  que en  el  espejo  se  insinua  

ofreciendo / las galas de una noche de esmirna y bacarat”; a da mãe morta que se mistura 

às lembranças das relações sexuais: “pende del/ cuello de la madre una ajorca de sangre, 

sangre púbica, de plomos/ y pillastres: sangre pesada por esas fracturas y esas cremas 

que/  comimos demás en la mesita de luz en la penumbra de nuestras / muelles bodas: 

ese borlazgo: si tomabas mis bolas como frutas de un elixir enhiesto y denodado (...).  

Mais adiante a voz lírica passa à primeira pessoa do singular  ao perguntar  “y  yo,  te  

penetraba?

O caso verídico, em seu pormenor mais obscuro ganha sobrepeso nas palavras de 

Perlongher. Da perspectiva do filho – os relatos indicam o mais novo Pablo, como a vítima 
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preferida da mãe – a voz lírica revela, dos detalhes da relação “cual lobezno, lascivo, 

pude alzarme, tras tus enaguas y lamer tus senos, como tú me lamías los pezones (...)”,  

até certa melancolia ao comparar-se a um “ galán en ruínas que sorprende a su novia 

entre las toscas braguetas de los estibadores (...) . 

“Mme.  Schoklender”,  assim  como  os  outros  dois  poemas  acima  mencionados, 

representa um salto do poeta no processo de construção de seu estilo que, em nosso 

entendimento,  chegará  ao  ponto  mais  alto  em  Hule (1989),  obra  em  que  la  “épica 

deseante”  se  emaranha  ao  ponto  máximo  da  técnica  barroca  (barrosa?)  do  poeta,  

resultando, em nosso ver, no momento mais sofisticado da poesia de Perlongher em que 

o ‘desdorde’ barroco de poemas como “Preámbulos barrosos” convivem com poemas de 

fina concisão técnica como “Formas barrocas”.

O número 7 de  Xul (1985) intitula-se “Campaña poética al  desierto” e além do 

editorial, o volume se dedica exclusivamente à apresentação de poemas. Dos poetas, aos 

já presentes em Xul  5, Arturo Carrera, Néstor Perlongher, Roberto Ferro, Susana Cerdá, 

Emeterio  Cerro,  Roberto  Cignoni,  Jorge  Lépora,  Jorge  S.  Perednik,  Nahuel  Santana, 

Gustavo Rössler,  Luis  Thonis juntam-se Marcelo Di  Marco,  Reinaldo Laddaga,  Miguel 

Loeb, Susana Pujol, Hugo Sabino.

Nesse número de Xul (1985), Perlongher apresentará os três poemas que integram 

a penúltima parte de  Alambres (1987), publicados sob o título de “Frenesí”,  são eles: 

“carnaval – rio 1984”, “el  rigor de la histeria” e “el  rompehielos”.  É importante que se 

ressalte  a  forte  influência  da  cultura  brasileira  nesses  textos  que,  além  dos  três  já 

mencionados, se apresenta também de modo decisivo em outros poemas da obra de 

1987 como “Ánade, caracoles” e “(grades)”, poema exemplar do uso poético do portunhol,  

tal como proposto por Néstor Perlongher em 1984, como bem observa Pablo Gasparini 

(2005). 

En  “carnaval-  río  1984”  a  proliferação  barroca,  lepra  creadora  lezamiana, 

predomina. Nele, uma voz lírica comenta sobre um baile de carnaval com uma 2ª. pessoa 

informal: “El sáurio, al que te dije, deslelicorreaba (...)”. Poema em prosa, em que a voz 

lírica descreve suas impressões do evento. Trata-se do estilo perlonghereano em plena 

forma. A proliferação de significantes, originários de campos lexicais diversos, leva o leitor  

a perder-se no poema. 
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Por outro lado, o trabalho com a sonoridade nos leva ao contexto da voz lírica cujo 

objetivo é “perder-se no carnaval” e experiênciá-lo em seus significados mais profundos:  

“Terciopelo,  corrrehuelas  de  terciopelo,  sogas  de  nylon,  alambrecitos  de  hambres  y 

sobrosos, sabrosos hombres broncos hombreando hombrudos en el refocilar, de la pepita 

el peristilo, el reroer, el intraurar, el tauril de mercurio”.  A forte presença dos fonemas 

nasais e do som vocálico de “O” ao redor do referente “homens” (“hombres”) reforça e 

ressignifica  os  termos  “hambre”  e  “sabrosos”  no  início  da  sequência  e  constituem  a 

expressão do desejo- por meio da representação de gemidos de prazer.

Nesse poema também, flagramos a aplicação da fórmula enunciada por Néstor em 

entrevista  concedida  a  Luis  Chitarroni,  em 1988:  “Cuanto  más  cancho  más  lujoso,  o 

cuanto más alto más bajo.” Só como exemplo, no início, a voz lírica comenta que seu  

interlocutor vestia um collant de banlon para disfarçar as homorroidas, o que não impede 

que ambos vivam plenamente o dionisíaco momento. 

De  Xul no. 8, intitulada “Defensa de la lengua” só tivemos acesso à capa. Nela 

consta participação de Néstor Perlongher junto a nomes como Roland Barthes, Roberto 

Cignoni. Lamborghini (Leónidas ou Osvaldo?) e o próprio Santiago Perednik. No site em 

que os volumes da revista estão disponibilizados, após a apresentação da capa temos um 

“próximamente” prometendo o restante do número. Desse modo, não é possível identificar 

o tipo de participação que Perlongher teria oferecido ao número e nem seu ano e mês de 

publicação, que, possivelmente, é próxima à morte do poeta.

Assim, tendo iniciado colaboração na revista logo no segundo número, Perlongher 

não viverá para colaborar em Xul até seu último momento.  A edição seguinte à última 

colaboração do poeta, isto é, Xul no.9, intitulada “El espejo de la traducción”, foi publicada 

em março de 1993, alguns meses após o falecimento do poeta em novembro do ano 

anterior. A revista resiste até seu 12º. número, publicado em outubro de 1997. 

Como  já  mencionado  anteriormente,  Perlongher  marcou  presença  em  muitos 

periódicos. Este texto representa uma colaboração mínima frente ao amplo trabalho de 

investigação  que  merece  ser  feito  sobre  a  trajetória  do  poeta  em  jornais  e  revistas 

brasileiros, argentinos e em outros país.  Muitos passos ainda podem ser trilhados em 

direção à obra desse poeta que marcou de modo tão incisivo e brilhante sua passagem 

por nosso planeta.
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GABRIELE FRANCO

USP

O CRUZAMENTO DAS VOZES NARRATIVAS EM LA CAÍDA DE MADRID, DE RAFAEL CHIRBES

Além  de  escritor,  Rafael  Chirbes  (1949-2015)  foi  ensaísta,  crítico  literário  e 

colunista.  Estudou  História  Moderna  na  Universidade  de  Madrid  e  trabalhou  como 

professor  de  espanhol  no  Marrocos  e  em  várias  cidades  espanholas.  Publicou  os 

seguintes romances: Mimoun (1988), En la lucha final (1991), La buena letra (1992), Los 

disparos del  cazador (1994),  La larga marcha (1996),  La caída de Madrid (2000),  Los 

viejos amigos (2003),  Crematorio (2007), En la orilla (2013) e París-Austerlitz (2016).  Foi 

finalista do Premio Herralde de Novela   (1988  ) e  ganhou outros importantes prêmios por 

seus livros,  como  Premio  de la  Crítica  de Narrativa  Castellana   (2007  ),  Premio  Dulce 

Chacón de Narrativa Española   (2008  ), Premio de la Crítica de Narrativa Castellana   (2013  ) 

e Premio Nacional de Narrativa de España   (2014  ). Neste trabalho examina-se o romance 

La caída de Madrid (2000), obra que explora como temática o final da ditadura franquista. 

A obra  La caída de Madrid (2000) concentra-se em algumas horas do dia 19 de 

novembro de 1975, data anterior à morte de Francisco Franco. O enredo estrutura-se em 

torno das expectativas da morte do ditador e o fato de ele estar agonizando no hospital  

tece na obra um clima de tensão entre os personagens, provocado incertezas sobre o 

futuro  do  país:  “...  se  esperaba  a  cada  momento  la  fatal  noticia,  cuyo  enunciado  

desencadenaría  una  cascada  de  acontecimientos  de  consecuencias  relativamente  

imprevisibles.”  (CHIRBES,  2000,  p.49).  Essa  instabilidade  é  representada  no  âmbito 

individual e no coletivo por meio da totalidade das memórias relatadas, pois em cada um 

dos vinte capítulos do livro, um personagem ganha voz por meio de monólogos interiores 

que são introduzidos por um narrador onisciente. 

Ao publicar esse romance Rafael Chirbes tratou de dar pertinência ao tema da 

ditadura espanhola desde o ponto de vista de diversas classes sociais, cedendo a voz a 

personagens muito  diversos:  advogados,  prostitutas,  operários,  sindicalistas,  donas de 

casa,  universitários,  professores  e  policiais.  Essa  variedade  permite  a  construção  de 

perspectivas  múltiplas  e,  inclusive,  contraditórias  sobre  o  mesmo  referente  histórico, 

resultando na construção de uma memória social  da Espanha no período da ditadura 

militar franquista.

http://www.lecturalia.com/premio-literario/nne/premio-nacional-de-narrativa-de-espana
http://www.lecturalia.com/premio-literario/nne/premio-nacional-de-narrativa-de-espana
http://www.lecturalia.com/premio-literario/cnc/premio-de-la-critica-de-narrativa-castellana
http://www.lecturalia.com/premio-literario/cnc/premio-de-la-critica-de-narrativa-castellana
http://www.lecturalia.com/premio-literario/cha/premio-dulce-chacon
http://www.lecturalia.com/premio-literario/cha/premio-dulce-chacon
http://www.lecturalia.com/premio-literario/cha/premio-dulce-chacon
http://www.lecturalia.com/premio-literario/cnc/premio-de-la-critica-de-narrativa-castellana
http://www.lecturalia.com/premio-literario/cnc/premio-de-la-critica-de-narrativa-castellana
http://www.lecturalia.com/premio-literario/her/premio-herralde-de-novela
http://www.lecturalia.com/premio-literario/her/premio-herralde-de-novela
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Posto isso, vale ressaltar que o trabalho em questão visa refletir sobre a hipótese 

de que o cruzamento de vozes narrativas possibilita uma multiplicidade de interpretações 

do passado histórico, ou seja, a construção da memória social  como resultado de um 

confronto de relatos. Aqui,  pretende-se analisar o conflito entre o grupo falangista e o 

grupo operário através do exame de quatro personagens: Enrique Roda, Lucio, Guillermo 

Majón e Maximiano Arroyo. O grupo de operários está composto por Lucio e Enrique 

Roda,  eles  foram ex-funcionários  do  metro,  perseguidos  políticos,  acusados  de  fazer  

greves e colocar explosivos em trens.  Lucio está foragido e Enrique Roda é preso e 

torturado pela policia franquista. Como representantes do grupo de falangistas encontram-

se Maximiano Arroyo, ocupante de um posto de autoridade da polícia franquista e seu 

melhor policial, Guillermo Majón. 

Visto que se trata de um período de repressão e censura, em que os personagens 

nem  sempre  expressam  opiniões,  somente  a  representação  de  seus  pensamentos 

poderia, ainda que de forma fragmentada, revelar seus verdadeiros desejos e intenções. 

Os recursos literários que auxiliam na construção dessa dinâmica são a mobilidade de 

perspectivas e a representação do fluxo de consciência.

A mobilidade  de  perspectivas  resulta  em  uma  variedade  de  interpretações  da 

história  que  oferece  uma  focalização  múltipla  do  passado,  pois  cada  personagem 

transmite um saber limitado, inseguro e fragmentário sobre o mesmo referente histórico. A 

narrativa é articulada como uma teia, onde um personagem se relaciona com outro, de 

modo que seus relatos se completam através de uma relação de concordância ou de 

contradição.  Todos  estes  mundos  ficcionalizados  possuem  uma  base  histórica 

reconhecível,  em que  se  observa  o  cenário  da  realidade  política  e  social  espanhola 

durante  a  ditadura  de  Francisco  Franco.  Para  o  leitor,  esse  processo  resulta  no 

desenvolvimento  de uma consciência  crítica  do  mesmo referente  histórico  através  da 

contraposição de perspectivas.

A  representação  do  fluxo  de  consciência  se  efetiva  através  dos  monólogos 

interiores e com a mediação de um narrador onisciente. Embora, o enredo se limite ao dia 

19 de novembro de 1975, os personagens transitam no tempo ao rememorar o passado 

de suas vidas. O tempo interior das rememorações possui maior flexibilidade e engloba 

um período  histórico  longo:  desde  a  Guerra  Civil  até  esse  dia  que  impõe  um futuro 

desconhecido e imaginável. Para compreender o procedimento de representação do fluxo 
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de consciência utilizou-se como suporte teórico o livro “La corriente de conciencia en la  

novela moderna (1969)”, de Robert Humphrey.

Os  recursos  de  mobilidade  de  perspectivas  e  a  representação  do  fluxo  de 

consciência estabelecem uma relação de interdependência com o narrador  onisciente 

tornando o silenciamento e a censura evidente na narrativa: “No poder hablar. Hablar solo  

con uno mismo.”(CHIRBES,  2000,  p.270).  Dessa forma,  a  representação do fluxo  de 

consciência,  a  mobilidade  de  perspectivas  e  a  presença  do  narrador  onisciente  são 

recursos de construção da memória de personagens que viviam sob a ditadura.  Sobre 

este assunto, aponta Manuel Hierro:

El  lieux  de  mémoire  de  la  guerra  civil  es  transmitido  de  padres  a  hijos  
deficitariamente, debido a la política de exterminio de la memória y la sustituición  
de la historia por el franquismo y sus instituciones, imponiendo una visión de la  
historia desde la que construir  una nueva España salida de la Guerra Civil.  El 
franquismo generó una cultura de silencio. (2015, p. 240)

Impor  uma  nova  visão  da  história  consistia  em  controlar  as  instituições  e  a 

população, assim as reuniões ou associações políticas foram proibidas e, como forma de 

enfrentamento os revolucionários, como Lucio e Enrique, se reuniam clandestinamente. 

Esse núcleo do enredo do romance surge motivado pelo convite que o advogado Jesús 

Taboada fez a Lucio e Enrique para participar do grupo  Vanguardia Revolucionaria  que 

acreditava na conquista da liberdade através das armas:  “Había que acostumbrar a la  

población  a  convivir  con  la  violencia,  a  defender,  con  violência,  sus  derechos.  Los 

explosivos  que  colocaron  en  el  metro  nacieron  de  esa  necesidad  de  violencia.” 

(CHIRBES, 2000, p.156).

Tomados pela esperança de derrubar o ditador Francisco Franco e tudo aquilo que 

sua  presença  significava,  os  operários  eram levados  a  empreender  ações  perigosas, 

como colocar uma bomba no quartel da Policia Nacional. Assim tem início a narrativa, na 

manhã do dia 19 de novembro de 1975, quando Lucio e Enrique são flagrados com as 

bombas nas redondezas do quartel e acabam perseguidos por Guillermo Majón e outros 

policiais:

...él corría huyendo de aquellos individuos, que iban a lo suyo, a cazar, más perros  
que perros, jadeando como los perros, echando humo por la boca como perros,  
corriendo como lo que eran, perros de dos patas, cabrones de perros más malos,  
peor que los perros,  porque los perros buscaban sin  saber  a ciencia  cierta  el  
porqué, y ellos sí que lo sabían. Tenían clavada en el cerebro la orden que les  
había dado el  tipo de la oficina y  la cumplían a ciegas,  cayera quién cayese.  
(CHIRBES, 2000, p.313)
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A descrição da fuga configura-se através da perspectiva de Lucio, o sentimento de 

vencido ou derrotado revela-se quando ele se compara com um animal indefeso que foge 

de “cachorros furiosos”. Enrique Roda faz as mesmas associações em relação à polícia, 

sente-se perseguido “por los ladridos furiosos de un perro” (CHIRBES, 2000, p.28). O 

relato de Lucio apresenta características que sinalizam uma mescla entre a presença do 

narrador  onisciente  e  o  uso  monólogo  interior  indireto.  Tanto  a  repetição  do  termo 

“perros”, que indica certa proximidade com o fluxo consciência, quanto o uso constante de 

vírgulas  no  inicio  do  fragmento,  introduzindo  uma  leitura  ritmada  que  transmite  a 

sensação de cansaço de alguém que corre e ao mesmo tempo tenta raciocinar sinalizam 

para o uso de monólogo interior e da presença do narrador onisciente. Esta mescla é uma 

característica do estilo Chirbes, onde o narrador apropria-se do modo de pensar e falar do 

personagem quando encontra afinidade com o mesmo. Esse efeito se observa também 

no relato de Enrique:

Y,  en  ese  momento,  al  notar  el  impacto  de  las  gotas  cayéndole  encima,  fue  
cuando, a pesar del cansacio y del dolor, encontró fuerzas para pensar. Pensó,  
entre otras cosas, en qué deprisa y de qué modo tan imprevisible cambian las  
circunstancias.  El  hombre  propone  y  Dios  dispone…Pensó:  Media  docena  de  
años, y se compadeció de si mismo. (CHIRBES, 2000, p.31)

Num primeiro momento, a voz narrativa parece pertencer ao narrador onisciente, 

pois o uso do verbo “pensó” sinaliza um narrador que descreve a sensação de cansaço e 

o pessimismo do personagem capturado e torturado pela policia franquista. Contudo, a 

leitura completa do relato de Enrique revela que recorrer a Deus era um costume próprio  

do personagem e não do narrador: “Dios. Ya se le había cruzado la ideia de Dios três o  

cuatro veces en su pensamiento aquella mañana.”(CHIRBES, 2000, p. 239) Portanto, o 

trecho  “El  hombre  propone  y  Dios  dispone”  apresenta  uma  apropriação,  em  que  o 

narrador  onisciente  se  vale  do  modo  de  pensar  do  personagem,  sinalizando  certa 

afinidade  e  ressaltando  a  sensação  de  derrota.  Enrique  sente-se  tão  impossibilitado 

diante do medo de ir para a prisão que recorre ao sobrenatural como única salvação. 

Esse processo aponta para a ideia de vencido que Enrique possui de si ao avaliar seu 

entorno. 

A princípio,  a revolução  era  vista  por  Lucio  e  Enrique  como  um  milagre  que 

transformaria a Espanha num lugar melhor. No entanto, a perseguição da polícia e os 

compromissos  com  a  militância  os  empurravam  para  uma  vida  clandestina  e 

marginalizada  pela  sociedade,  transformando-os  em  homens  solitários  e  desiludidos: 
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“Solo y cansado. Vagabundeando de un sitio para otro. Se había sentido especialmente  

solo aquella mañana…” (CHIRBES, 2000, p.143).  A perspectiva de futuro também era 

sombria, após uma conversa com Jesús Taboada sobre a necessidade de dar voz aos 

oprimidos, o advogado supõe que o silenciamento não seria apenas aquele imposto pelo 

franquismo:“Esse día hablarán los especialistas en Lenin, y ya no será Franco el que te  

callára. Serán ellos.”(p.153).

De um lado, os operários Lucio e Enrique consideravam-se derrotados por não se 

integrarem a homogeneidade ideológica que a ditadura franquista desejava impor e por 

isso,  levam  uma  vida  clandestina  marcada  pelo  medo.  De  outro  lado,  o  delegado 

Maximino e seu policial Guillermo temiam o fim do regime franquista. Embora, o grupo 

franquista representasse a sociedade espanhola sob a perspectiva daqueles que foram 

considerados vencedores, o delegado e o policial questionam essa condição que lhes foi  

atribuída.  Os  personagens  que  compõem  o  grupo,  Maximiniano  e  Guillermo,  são 

instrumentos do regime, cuja função é realizar a manutenção do processo de censura e 

repressão  instaurado  pela  ditadura,  por  isso  justificam suas  ações  violentas.  Embora 

estes  personagens  executem  as  ordens  recebidas  sem  questionamentos,  eles 

questionam  a  condição  de  vencedores  que  lhes  foi  atribuída.  Nesses  momentos  de 

reflexão, eles revelam suas fragilidades, pois quando Maximiano lê a ficha de uma de 

suas vítimas, compara-se a ela, reconhecendo que, assim como os militantes que lutam 

pela liberdade, ele também está obedecendo a ordens superiores:

A Maxi, aquejado de melancolia, cuando le enseñaron la ficha del pobre diablo  
que ya era cadáver, le había dado por pensar que también aquel tipo se había  
pasado la vida intentando componer las piezas de un rompecabezas imposible.  
<<Un  imbécil>>,  pensó,  y  tuvo  la  sospecha  de  que  la  imbecilidad  del  otro  
encontraba un eco en sí mismo. Corrigió el pensamiento: <<Tan imbécil como yo;  
tú también le has hecho el trabajo a otros, como yo se lo hago>>.  (CHIRBES, 
2000, p.55)

O narrador não se incorpora aos pensamentos Maximiano como faz com Lucio, a 

distância entre a voz do narrador onisciente e o monólogo interior diferencia-se de modo 

mais evidente, pois não há afinidade entre eles. A construção sintática das frases indica 

esse  distanciamento,  pois  ao  referir-se  de  modo  mais  direto  aos  pensamentos  do 

delegado utiliza-se o marcador textual. Além disso, o narrador se compadece da vítima, 

cuja  ficha criminal  é  lida  por  Maximino,  ao referir-se a ela  como “pobre diablo”.  Vale 

ressaltar que a reflexão do delegado sobre sua condição de alguém que cumpre ordens 

rompe com a imagem de vencedor que os operários fazem dele: “tú también le has hecho 



302

el trabajo a otros, como yo se lo hago”. 

A perspectiva que se apresenta pelo relato do delegado Maximiano sugere uma 

comparação entre homens e animais, sugerindo uma visão limitada da sociedade como 

uma cadeia alimentar, em que o conflito entre a polícia franquista e os revolucionários é 

comparada à luta por sobrevivência na natureza. Para o delegado, o homem é como um 

animal que duela com o instinto e a racionalidade na tentativa de encontrar seu equilíbrio  

através da imposição da ordem.

Aunque  también  habría  que  preguntarse  alguna  vez  qué  era  exactamente  el  
orden; qué partes del animal habría que esconder y cuáles no; A cuáles debía  
entregarse el hombre sin dejar de ser hombre y convertirse en bestia, y de cuáles  
tenía que librarse para no retroceder en la escala zoológica; de qué partes del  
animal no podría librarse por más que lo quisiera. Alma sí, pero también cuerpo, y  
hasta dónde debía mandarla una sobre el  otro,  o viceversa.  (CHIRBES, 2000,  
p.62)

Embora, o delegado Arroyo defina Guillermo como “el mejor agente de la brigada  

político-social”  (CHIRBES,  2000,  p.56),  o  policial  sente-se  fracassado  e  seu  relato 

estrutura-se  em  torno  das  tentativas  de  convencer-se  do  contrário.  Ele  se  sente 

incomodado ao receber ordens para matar Enrique Roda, mas não relaciona sua angustia 

ao ato que pretende cometer. Associa esse sentimento a cena onde metaforicamente o 

gato de sua namorada Carmen mata um pássaro: 

Se asomó a la terraza y vio que el gato estaba jugando con algo. Al principio le  
pareció que jugaba con una piedra,  o con alguno de los frutos de los árboles  
cercanos, las bolas peludas de los plátanos que había en la acera, con algo así,  
pero en cuanto se fijó un poco más, descubrió que no, que jugaba con la cabeza  
de un pájaro, y también advirtió que al lado estaban las puntas de las alas del  
animal, que eran pardas, un gorrión, y había algunas pequeñas plumas esparcidas  
encima de los baldosines. Hasta le pareció distinguir una mancha de sangre al  
extremo de los pedazos de ala. Buscó algo que se pudiera lanzar contra el gato,  
para castigarlo, porque la escena lo había perturbado hasta provocarle náuseas.  
Miró en torno suyo y no encontró nada que pudiera servirle para su propósito, por  
lo que se internó en la casa. Las alas mutiladas, las plumas le habían traído el  
nombre del preso, Enrique Roda, y había sentido deseos de vomitar. (CHIRBES, 
2000, p.264)

O narrador tampouco se refere diretamente aos pensamentos de Guillermo e não 

usa marcadores textuais, ele narra a cena e interpreta a motivação. Através do relato, 

percebe-se que de forma inconsciente o policial identifica-se com o gato, um predador 

que mata o pássaro indefeso, representado por Enrique Roda. Ao personificar os animais,  

Guillermo atribui a eles um sentimento moral que não existe no reino animal, dessa forma 

sente a necessidade de repreender o gato. Assim como na cadeia alimentar, predadores 

devoram uns aos outros, na narrativa o “gato” Guillermo submete-se ao domínio de seu 
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predador Maximiano e ambos perseguem as mesmas presas, Lucio e Enrique que são 

comparados a pássaros.

Guillermo também se sente fragilizado, por isso o leva a refletir sobre o sistema de 

ordens que imperam sobre sua existência. O personagem observa como isso afeta sua 

rotina. A necessidade de ordem se transforma em autoritarismo quando ele percebe que 

sua companheira, Carmen, havia estabelecido regras de organização na casa. O fato de 

receber as ordens não justificadas da namorada e possuir a obrigação de cumpri-las o 

incomodava. No entanto, sua angustia está relacionada com suas obrigações do trabalho, 

pois a ordem recebida era a de matar Enrique Roda naquela noite:

Guillermo  se  decía  ahora  que  el  orden  había  ido  asfixiándolo  poco  a  poco.  El  
pantalón bien doblado en la percha, los zapatos en el armario, porque para andar  
por  casa  están  las  zapatillas,  las  cenas  juntos,  porque  <<si  tienes  algún  servicio  
imprevisto,  me llamas para  que  esté  tranquila>>,  un  orden así. (CHIRBES,  2000, 
p.270).

O narrador onisciente revela através do monólogo indireto que Guillermo sentia-se 

asfixiado pela ordem que lentamente foi se estabelecendo em sua casa e rotina, pela 

presença da namorada. Essa sensação é uma metáfora para a ditadura, revelando que 

mesmo a parcela da sociedade que não possui uma visão crítica do momento político 

sentia-se de alguma forma silenciada.   

Através do confronto de relatos,  La caída de Madrid (2000) propõe uma reflexão 

sobre a condição limitada que dividia a sociedade espanhola entre vencidos e vencedores 

e recria a memória social da época, pois num contexto em que os personagens se sentem 

silenciados pelo medo, todos estão inevitavelmente derrotados. Portanto, observa-se que 

a  ideia  de  vencedores  e  vencidos  varia  de  acordo  com  a  perspectiva  de  cada 

personagem. Ambos sentem-se obrigados a cumprir ordens sem justificativas plausíveis e 

são  oprimidos  e  censurados,  em  menor  ou  maior  grau,  dependendo  da  função  que 

exercem.  O  medo  é  o  elemento  que  define  os  vencidos,  assim  como  define  os 

vencedores diante da possibilidade da morte do general Franco.

Ao expressar  de  modo tão  sutil  e  minucioso a  asfixia  que o  regime franquista 

projetava em diversos setores da sociedade, Rafael Chirbes oferece La caída de Madrid  

(2000) como um convite para uma reflexão sobre a história da Espanha. A representação 

do fluxo de consciência e a presença do narrador onisciente são, ainda que de modo 
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fragmentado, uma forma de acessar a memória dos personagens. A totalidade destas 

memórias permite uma variedade de interpretações do momento social, político e histórico 

do final do franquismo.
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O ANTIMODERNISMO ESPERPÊNTICO VALLE-INCLANIANO

O  Antimodernismo  é  um  conceito  que  vem  sendo  pesquisado  faz  um  século, 

entretanto, só nos últimos anos, o seu interesse tem aumentado entre os pesquisadores 

da área de Teoria Literária. Em nossa pesquisa, estamos usando como arcabouço teórico 

antimodernista Antoine Compagnon em  Os cinco paradoxos da modernidade (2010) e 

também em Os antimodernos – De Joseph de Maistre a Roland Barthes (2014) e, Alberto 

Acereda em El antimodernismo – Debates transatlánticos en el fin de siglo (2011), pois 

pensamos que possuem conceitos teóricos e críticos consistentes sobre o nosso objeto 

de  pesquisa;  que  é  buscar  traços  antimodernistas  nos  esperpentos  valle-inclanianos. 

Contudo,  primeiro,  esboçaremos  alguns  conceitos-chave  do  Antimodernismo  segundo 

aqueles  autores.  Para  Compagnon,  o  Antimodernismo  é  a  crítica  pensante  do  afã 

modernista de busca pelo novo, ou seja, os modernistas fazem obras sempre inovadoras, 

porém com uma crítica inconsistente dessa própria  inovação,  logo,  o  Antimodernismo 

surge como uma reação à essa inconsistência. Compagnon propõe seis pilares de análise 

literária antimodernista. Gostaríamos de deixar claro que, como o próprio vocábulo diz, 

são pilares e não condições indispensáveis, portanto, a nossa análise terá como base 

esses  pilares,  porém não  se  prenderá  somente  neles.  Ei-los:  Contrarrevolução,  Anti-

Iluminismo, pessimismo, pecado original, sublime e vituperação. Vamos tratar de cada um 

deles  com  mais  profundidade  e  apresentaremos  um  fragmento  esperpêntico  valle-

inclaniano que sirva de modelo para ilustrar cada um deles. Gostaríamos de salientar que 

há vários fragmentos antimodernistas esperpênticos valle-inclanianos, entretanto, devido 

ao nosso espaço limitado, mostraremos uma pequena amostra deles. 

Compagnon  estabelece  esses  pilares  baseado  na  Arte  e,  principalmente,  na 

Literatura Francesas, pois, para ele, o Antimodernismo surge na França. Defende que os 

antimodernistas são contrarrevolucionários, são contra a Revolução Francesa e expõem 

essa ideia em suas obras. Segundo ele, muitos desses autores são monarquistas e se 

dividem em três ramificações: reacionários, conservadores e reformistas. Compagnon cita 

Charles-Pierre  Baudelaire  como  um  dos  principais  antimodernistas  franceses.  Como 

somos pesquisadores da área de Literatura Espanhola, não nos deteremos na explicação 
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de cada ramificação monarquista. Em nosso caso, fazemos uma analogia desse pilar de 

cunho político e propomos o pilar Anti-política. Esse pilar aparece nos esperpentos valle-

inclanianos nas várias passagens em que se critica a política espanhola da época em que 

são escritos, uma clara e feroz crítica valle-inclaniana contra a política que se desenvolve 

no começo do século XX. Defendemos que a principal crítica anti-política seja a presente 

em  La  hija  del  capitán (1990  [1926]).  Esse  esperpento  é  uma  combinação  de  dois 

episódios reais que ocorrem na Espanha. O primeiro é o assassinato do namorado de 

uma filha de um capitão. Quem comete esse assassinato é o próprio Capitão Sánchez, 

pai da namorada, que é retratado pela personagem homônima. Outro fato é a subida ao 

poder do Ditador Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, que na vida real tem fortes ligações 

com os militares, pois necessita deles para sustentar o seu poder, conforme nos relata 

José Carlos Sebe Bom Meihy e Claudio Bertolli Filho em A guerra civil espanhola (1986). 

Na trama esperpêntica, um tenente chega ao poder com a ajuda daquele capitão e de 

uma ramificada rede social corrupta composta principalmente pela mídia. Portanto, todo o 

tema central desse esperpento é mostrar a grande corrupção reinante na Espanha no 

começo do século passado, começando pelos militares corruptos que estão no poder. 

No  pilar  Anti-Iluminismo,  Compagnon  postula  que  os  Iluministas  não  são  tão 

inovadores como parecem porque pensa que o progresso bestializa o homem. Considera 

os Iluministas como utópicos e idealistas que cultuam ideias abstratas. Para Baudelaire 

em Meu coração desnudado (2009 [1887]), a ideia de progresso é um corte obscuro na 

história, é um erro, um absurdo, algo grotesco criado por um “ramo” da Filosofia, o qual  

chama de filosofismo. No caso desse pilar compagnoniano, ele é de cunho filosófico, e, 

logo,  propomos  o  pilar  antimodernista  esperpêntico  Anti-literatura,  visto  que  em seus 

esperpentos, Valle-Inclán profere variadas críticas as Literaturas Ocidental e Espanhola 

bem como a seus autores. Entretanto, o nome completo do pilar de análise que propomos 

é  antimodernista  esperpêntico  anti-literatura  paródica,  porque  Acereda  postula  que  a 

crítica  antimodernista  hispânica  ocorre  principalmente  por  meio  de  paródias. 

Efetivamente, nos esperpentos, encontramos várias paródias. Defendemos que a mais 

sobressaliente é a representada pela personagem Juanito Ventolera. Ele é a protagonista 

do Esperpento Las galas del difunto (1990 [1926]). Ele é um militar feio, que se veste mal 

e é mau caráter. Ele seduz a prostituta La Daifa para aproveitar-se dela. Para piorar a 

situação e em uma demonstração ridícula de poder, ele viola um túmulo de um civil e 
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troca  a  sua  roupa  velha  e  suja  de  militar  pela  linda  roupa  do  defunto,  que  era  um 

farmacêutico. O ato em si é horroroso, entretanto, o pior é o fato de que o morto é o pai 

da sua pretendente. Concluindo, Valle-Inclán faz uma paródia da personagem clássica 

Don  Juan,  ridicularizando-o  e,  por  consequência,  ridicularizando  os  autores  Tirso  de 

Molina  e  José  Zorrilla,  pois  o  “Don  Juan”  valle-inclaniano  é  um  ser  totalmente  sem 

escrúpulos.

Compagnon expõe que a democracia gera a liberdade, que gera a prática do mal, 

que gera um declínio humano sem volta. É o que ele e os antimodernistas defendem em 

um claro tom pessimista. Ambos sustentam o direito de Deus sobre o direito dos homens. 

Nos esperpentos, Valle-Inclán sempre se põe pessimista sobre o futuro de seu país e de 

seu povo. Para ele, em algumas ocasiões, a Espanha está indo para um caos absoluto 

nas  artes  e  em  todas  as  outras  esferas  da  vida  cotidiana.  Pensamos  que  talvez  o  

pessimismo  seja  o  pilar  mais  representado  em  toda  a  criação  esperpêntica  valle-

inclaniana.  Valle-Inclán  é  sumamente  pessimista  em  todos  os  seus  esperpentos: 

pessimista com a política, a economia, a sociedade, as artes, enfim, com o ser humano. 

Um dos mais destacados exemplos desse pilar é um fragmento do Esperpento Luces de 

bohemia (2001 [1920]), no qual o autor galego prevê que a Europa começará a Segunda 

Guerra Mundial e um desses focos propulsores será a Guerra Civil Espanhola. Claro que 

não é explícito nesse sentido, pois não é nenhum vidente, contudo, pela forma como 

escreve, já prevê o terrível momento que o continente europeu iria viver (2001, p. 144 e  

145): “PACHEQUÍN.- Hoy los duros son pesetas. No están las cosas como hace algunos 

años. [...]/ CURRO.- ¡Y aún ha de tardar el arreglo! La España de cabo a cabo hemos de  

verla como está Barcelona [...]”.

Para Compagnon, os homens estão em eterna queda, pois todos são culpados e 

sofrem  as  consequências  do  pecado  original,  logo  serão  punidos.  Principalmente  no 

Esperpento Los cuernos de Don Friolera (1990 [1930]), observamos como a traição leva a 

desgraça de uma família. A personagem Doña Loreta trai verbalmente o seu marido, que 

é um militar (atentem para esse fato de crítica anti-política de novo), cujo nome é Don 

Friolera ou Teniente Pascual Astete. Ela o trai com o vizinho e barbeiro Pachequín, um 

quarentão narigudo, manco e feio. Propomos uma traição verbal, visto que não se tem 

uma única prova de traição física durante toda a trama. Doña Loreta encarna a Eva 

bíblica e Pachequín, a serpente bíblica, que vive molestando a mulher para que caia em 
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tentação. Como Compagnon prevê, todo homem sofre o pecado original. Em três das 

quatro partes que compõe esse esperpento, que, em realidade, são três versões para a 

mesma trama, sempre há uma morte e, portanto, sempre há sofrimento. No prólogo, Don 

Friolera  mata  a esposa,  na  trama central,  o  militar  mata  acidentalmente  a  filha  e  no 

epílogo, ele mata os supostos amantes. Vejamos uma passagem do esperpento central 

em que há a traição verbal (1990, p.157): “DOÑA LORETA.- ¡No pretendo romperlo! ¡Pero 

déjame  volver  al  lado  de  mi  hija,  que  estoy  en  el  mundo  para  mirar  por  ella!/ 

PACHEQUÍN.-  ¿Y  para  nada  más?/  DOÑA  LORETA.-  ¡Y  para  quererte,  demonio 

tentador!”.

De acordo com Compagnon,  o pilar  antimodernista  sublime refere-se à dor,  ao 

perigo e ao terror, portanto, nada tem de positivo como a acepção mais tradicional do 

vocábulo preconiza. O teórico francês defende que o sublime se manifesta na literatura 

em duas personagens-tipo, que são o carrasco e a prostituta. Propomos que entre as 

prostitutas dos quatro esperpentos, a mais modelar é La Daifa, a prostituta pretendida por 

Juanito  Ventolera  em  Las  galas  del  difunto.  Ela  sai  da  casa  de  seu  pai  para  ter 

independência, porém, de certa maneira, é sustentada economicamente por ele. Ela vive 

em um prostíbulo e quer a morte do pai para ficar com a sua herança. No final, descobre 

que o pai morreu quando vê o seu cliente, Juanito Ventolera, que entra em seu local de 

trabalho vestindo a roupa de seu pai e encontra uma carta escrita por ela para o pai no 

bolso do paletó. Nessa pequena descrição da trama, vemos os três pontos elencados por 

Compagnon para caracterizar o sublime, que são o perigo de Juanito Ventolera ter violado 

um túmulo, pois é uma transgressão penal, a dor e o terror de La Daifa quando percebe 

que o seu pai morreu e presencia que o seu cliente usa a roupa daquele. A personagem-

tipo carrasco está presente nos quatro esperpentos, porém cremos que um modelo é o 

Don Friolera do epílogo ou da trama final de  Los cuernos de Don Friolera, pois ele se 

torna o matador oficial do rei. Ele mata os supostos amantes e leva as suas cabeças para 

o  monarca.  Também,  participa  de  uma  guerra  e  mata  cem  oponentes.  Pelo  feito,  é 

condecorado pelo rei. Temos o perigo da guerra, a dor e o horror das mortes, sem contar  

a presença do pilar anti-política, pela crítica valle-inclaniana à Monarquia. 

O último pilar de análise proposto por Compagnon é a vituperação, que ocorre por 

meio de uma “degradação” e uma grandiosidade linguística com o uso de uma linguagem 

literária  popular  e  culta  ao  mesmo  tempo.  Todos  os  esperpentos  valle-inclanianos 
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apresentam essa grandiosidade e já  foram estudados por  pesquisadores como Elvira 

Pirraglia, que em  La novela en Valle-Inclán:  esperpento y conciencia colectiva (2015), 

propõe  que  a  linguagem  esperpêntica  valle-inclaniana  seja  chamada  de  monstro 

linguístico,  devido  a  sua  riqueza  literária  inigualável.  Observamos  que  o  pilar 

antimodernista  esperpêntico vituperação encontra-se por todos os quatro esperpentos, 

então, possuímos vários exemplos. Percebemos que Valle-Inclán combina muito bem a 

linguagem  popular  das  ruas  da  Espanha  do  começo  do  século  XX  com  figuras  e 

metáforas nobres que compõe uma linguagem literária culta e grandiosa para a época. 

Selecionamos  o  que  pensamos  que  é  o  principal  fragmento  de  todos  os  quatro 

esperpentos, que está presente em  Luces de bohemia (1990),  no qual  o nosso autor 

enuncia a sua teoria  esperpêntica,  ou seja,  o que para ele  vem a ser  o  esperpento.  

Observem o caráter culto das palavras da personagem Max e as gírias proferidas pela 

personagem Don Latino (2001, pág. 170, 172 e 174):

MAX.- ¡Don Latino de Hispalis, grotesco personaje, te imortalizaré en una novela!/ 
DON LATINO.-  Una tragedia,  Max/  MAX.-  La tragedia  nuestra no es tragedia./ 
DON LATINO.- ¡Pues algo será!/ MAX.- El Esperpento. [...] Los Ultraístas son unos 
farsantes. El esperpentismo lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han ido a 
pasearse en el callejón del Gato./ DON LATINO.- ¡Estás completamente curda!/ 
MAX.- Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento. 
El  sentido  trágico  de  la  vida  española  sólo  puede  darse  con  una  estética 
sistemáticamente  deformada./  DON  LATINO.-  ¡Miau!  ¡Te  estás  contagiando!/ 
MAX.-  España  es  una  deformación  grotesca  de  la  civilización  europea./  DON 
LATINO.- ¡Pudiera! Yo me inhibo./ MAX.- Las imágenes más bellas en un espejo 
cóncavo son absurdas./ DON LATINO.- Conforme. Pero a mí me divierte mirarme 
en los espejos de la calle del Gato./ MAX.- Y a mí. La deformación deja de serlo 
cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar 
con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas./ DON LATINO.- ¿Y dónde 
está el espejo?/ MAX.- En el fondo del vaso./ DON LATINO.- ¡Eres genial! ¡Me 
quito el cráneo!/ MAX.- Latino, deformemos la expresión en el mismo espejo que 
nos deforma las caras y toda la vida miserable de España.”.

Esse  texto  pretendeu  apresentar  uma  teoria  antimodernista  compagnoniana  e 

mostrar apenas alguns exemplos antimodernos esperpênticos valle-inclanianos dos vários 

que podemos encontrar.  Como a nossa pesquisa  está  em fase incial,  esperamos ter 

demonstrado que essas quatro obras valle-inclanianas são um campo vasto para futuras 

pesquisas na área do Antimodernismo Literário Espanhol.
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HENRIQUE SERGIO SILVA CORRÊA

Unesp

UMA  “NOVELITA  (POUCO)  SENTIMENTAL”:  CONSIDERAÇÕES  A  RESPEITO  DA  OBRA 

AMOR MÍO, VEN TEMPRANO... DE FELIPE ALAIZ

Neste  trabalho  pretendo  fazer  algumas  considerações  a  respeito  da  novela  – 

novela corta,  em espanhol –  Amor mío, ven temprano...,  escrita pelo aragonês Felipe 

Alaiz de Pablo (1887-1959) e publicada em Barcelona durante a década de 1920. São 

dois os pontos em que o estudo se focará: na tensão existente entre a obra e o gênero 

literário a que pertence o texto; e na construção da personagem feminina levada a cabo 

por Alaiz. Interessa perceber de que forma, no decorrer do texto, o autor engendra o jogo 

entre sua novela e a novela sentimental e como a protagonista é delineada e contribui  

para esse confronto. 

Amor  mío,  ven  temprano... é  parte  de  uma  pequena  coleção  denominada  La 

Novela Roja. Essa coleção foi publicada em 1926, durante a ditadura de Primo de Rivera, 

na cidade de Barcelona, pela Editorial  Pegaso. Os exemplares eram vendidos a vinte 

cêntimos, e, além do texto de Felipe Alaiz – o terceiro a vir a público –, contou com as  

seguintes obras: El aprendiz, de Ángel Samblancat, e Los héroes del siglo XX, de Mateo 

Santos. José Luis Melero, em seu estudo “Algunas notas sobre La Novela Roja y una 

novela de Gil Bel: El ultimo atentado”, informa que há outras duas coleções que levam o 

mesmo nome: a primeira foi dirigida por Fernando Pintado e publicou 49 novelas entre 

1922 e setembro-outubro de 1923, contando também com a participação de Alaiz; e a 

última  foi  dirigida  por  Ceferino  Rodríguez Avecilla,  que publicou  sete  obras,  uma por 

semana, a partir de junho de 1931. Entre as duas, portanto, surgiu a de 1926 que abriga a  

novela de Alaiz observada neste estudo (MELERO, 1997).

Como conta Melero, todas essas coleções fazem parte de um fenômeno cultural 

nascido a partir da criação d’El Cuento Semanal, de Eduardo Zamacois. A partir desta 

coleção, surgem incontáveis novelas cortas ou revistas literárias de enorme importância 

para  a  história  da  literatura  espanhola  do  primeiro  terço  do  século  XX.  Há  diversas 

coleções de novelas literárias: a já mencionada El Cuento Literario, La Novela Semanal, 

La  Novela  de  Hoy;  de  caráter  erótico:  Biblioteca  de  Cosquillas,  Fru-Fru,  El  Cuento 

Galante;  cinematográficas:  La  Novela  Semanal  Cinematográfica,  La  Novela  Femenina 
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Cinematográfica,  La  Novela  Film;  teatrais:  La  Novela  Cómica,  La  Novela  Teatral,  La 

Farsa. Também há coleções de conteúdo político e revolucionário: Biblioteca Acracia, La 

Novela Ideal, La Novela Libre (as três de caráter libertário); La Novela de los sin Dios  

(antirreligiosa);  La  Novela  Proletaria  (em  que  colaboraram  republicanos  radicais, 

anarcossindicalistas,  comunistas e esquerdistas).  As três coleções de La Novela Roja 

pertencem a esta última ramificação de novelas breves (MELERO, 1997).

Esse  fenômeno  foi  responsável  por  algumas  mudanças  no  “mercado  editorial” 

espanhol  do começo do século passado.  A tiragem das obras podia chegar  a 50 mil  

exemplares, que, pelo preço, eram acessíveis a grandes setores da população, como a 

baixa e média burguesia e parte do proletariado. Esse grupo foi, então, incorporado ao 

público consumidor de livros. Por um lado, o fenômeno ampliou e diversificou os centros 

de edições, por outro,  possibilitou a alguns escritores viverem de sua “pena”,  pois as 

editoras pagavam quantias consideráveis pelos originais, além de torná-los conhecidos ao 

público  leitor,  o  que poderia  impulsionar  as  vendas  de suas outras  obras  (MELERO, 

1997).

José Melero, estudioso da literatura aragonesa, faz, em seu texto, uma apreciação 

breve de duas das novelas que foram publicadas em 1926, a de Samblancat e a de Alaiz. 

A respeito de  Amor mío..., Melero resume a trama e afirma tratar-se de uma “novelita 

sentimental, aunque no faltan en ella expresiones del tipo: ‘Abajo la novela y la banca!’ o 

‘Hay que fugarse de la cárcel y de todas las cárceles’”. (MELERO, 1997). No entanto, uma 

leitura um pouco mais detida da obra permite contestar essa visão, e os trechos citados 

pelo pesquisador já o demonstram. Não se trata de um texto revolucionário quanto à 

forma, mas que claramente põe o gênero e o status quo em questão.

Não poderia ser diferente, pois a obra pertence ao escritor Felipe Alaiz, nascido em 

Belver de Cinca, cidade da província de Huesca, e que na juventude escreveu para – e 

dirigiu – periódicos republicanos e aragonesistas. Logo passou a colaborar na imprensa 

libertária,  participando  de  redações  e  contribuindo  com jornais  e  revistas  anarquistas 

como La Revista Blanca,  Solidaridad Obrera,  Crisol e  CNT, dentre outros. Na época da 

publicação da novela breve que compõe a segunda coleção de La Novela Roja, Alaiz já 

era conhecido no periodismo e havia lançado seu romance vanguardista Quinet, de 1924.

Amor mío, ven temprano…
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Amor mío, ven temprano
no me vengas a deshora,
que la vecina de enfrente
es algo murmuradora.
(Anônimo)

A  novela  corta de  Felipe  Alaiz  contém vinte  e  nove  páginas  divididas  em dez 

capítulos. Cada capítulo possui de duas a três páginas. A capa, desenhada por Enrique 

Ochoa, traz, além dos nomes da coleção, da novela e do autor, as indicações de número 

e preço e uma ilustração. No desenho, um casal está aparentemente abraçado; o homem, 

de olhos fechados, beija uma das mãos da mulher, que olha fixamente para frente, para o 

leitor.

A história é contada por um narrador em terceira pessoa e aborda a trajetória de  

uma argentina, filha de imigrantes espanhóis pobres. O início da novela aborda de forma 

breve  a  infância  da  garota  até  o  momento  em que,  aproximadamente  aos  14  anos, 

começa a trabalhar para Madame Garvín, diretora de uma casa de modas focada em 

tecidos brancos. María desempenha muito bem a sua função. Mas, após seis anos de 

trabalho, a protagonista se deixa seduzir por um inglês, vinte anos mais velho que ela.  

Poucos meses após o início da relação, com o casal vivendo sob o mesmo teto, e María 

já  sem  o  emprego  na  loja  de  tecidos,  o  inglês  decide  abandonar  a  argentina  para 

consumar um casamento de interesse em sua terra natal. 

Ainda que não amasse o inglês, María encontra-se em uma situação complicada. 

Sua família fica chocada pela condição da filha e a protagonista, desempregada, precisa 

dar conta do aluguel da habitação em que vive e lidar com as fofocas. Nesse momento 

surge  um  novo  pretendente  para  María,  um  italiano  aventureiro  que  vive  de  ganhar 

dinheiro e arruinar-se logo em seguida. O italiano costuma reunir um grupo de palhaços e 

dançarinas na América para se apresentar  na Espanha.  María cede às investidas do 

italiano e parte para a Europa, junto com ele e uma trupe de artistas.

No Velho Mundo, a situação do grupo é lastimável. As apresentações possuem um 

forte  apelo  erótico  e  as  dançarinas  vivem  sob  o  ataque  dos  homens,  espectadores 

interessados  não  no  espetáculo,  mas  nas  mulheres.  A  argentina,  que  não  possui 

nenhuma função no  show e viaja apenas como acompanhante do italiano, ressente-se 

pela situação das dançarinas e entra num estado de tristeza e enfermidade.
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Mas, uma nova ruptura ocorre na vida de María. Quando a trupe se encontra em 

Valência, o italiano foge com a bilheteira e com todo o dinheiro, deixando o grupo e a 

argentina à míngua. A protagonista se refaz e, extravasando uma força latente, toma a 

liderança  do  grupo  de  artistas.  Ela,  que  tampouco  amara  o  italiano,  administra  a 

temporada de modo eficaz,  conseguindo pagar  passagens de membros da trupe que 

desejassem voltar à América.

Permanecendo  na  Espanha  com  parte  do  grupo,  María  prossegue  com  o 

espetáculo. E quando uma dançarina se machuca, ela a substitui com sucesso. Toda a 

situação vivenciada altera sua personalidade e sua forma de agir. Como todo o grupo, 

María se sai bem sem um empresário e sem ninguém para lhe dar ordens.

A personagem demonstra extrema dedicação ao estudar sua arte, a dança. Ela 

promove uma mudança em todos os aspectos do show. O cenário, as cores, o figurino, os 

números, e, logo, o público que assiste os espetáculos, tudo muda de uma fase para a 

outra do grupo – uma primeira fase compreende o curto período em que o italiano chefiou 

a  turnê e  a  segunda fase seria  iniciada conforme a  protagonista  toma as rédeas da 

situação.  O  público  não  é  mais  composto  por  homens  em busca  de  um espetáculo 

erótico, mas por pessoas interessadas em arte, na questão estética, na interpretação dos 

artistas, na fruição da obra.

A responsável pelas mudanças alcança certa consciência de sua arte por meio dos 

estudos e,  junto com o grupo, colhe os frutos do trabalho,  já que a trupe percorre a 

Espanha obtendo êxito em suas performances. Não ao ponto de tornarem-se estrelas, 

pois essa não parece ser a intenção daqueles artistas latino-americanos.

Após uma apresentação para um pequeno grupo de amigos, a personagem central 

se sente esgotada, cansada também dos aplausos, e comunica sua intenção de ir  ao 

campo para  descansar  a  uma das artistas  que a  acompanha,  sua amiga Eulalia.  Ao 

mesmo tempo em que “sofre assédio” de dois pretendentes, um banqueiro e um poeta, 

María decide largar a dança.

Rejeitado  o  banqueiro,  a  argentina  finalmente  se  sente  atraída  por  outro 

personagem, um galã. O último capítulo descreve o “ninho de amor” do casal no campo, 

bem  como  o  povoado  em  que  se  instalam.  É  no  capítulo  final  que  se  encontra  a 

explicação do título da novela: “Amor mío, ven temprano...”  é um verso de um cantar 

popular entoado por um jovem músico que faz serenatas. Nos últimos parágrafos, o leitor  
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descobre que María já não possui mais o mesmo interesse pelo galã, seus olhos ardem 

por outro rapaz do povoado.

O narrador da novela transita entre o relato e o pensamento das personagens, 

além de tecer comentários, em muitos casos irônicos, relacionados de alguma forma aos 

fatos narrados. 

A história  começa  em  Buenos  Aires,  capital  argentina,  mas  a  maior  parte  da 

narrativa se desenrola na Espanha, sem a definição de localidades, exceto a revelação de 

detalhes genéricos, como os que descrevem um teatro em que o grupo se apresenta 

durante uma festa privada ou o povoado onde a María e o galã constroem seu ninho de 

amor. 

A trama pode ser dividida em três partes: os três primeiros capítulos tratam da 

infância, do trabalho e das primeiras relações amorosas de María. Do quarto ao sétimo 

capítulo  o  relato  gira  em torno  da  arte;  começa  com a  fuga  do  italiano,  passa  pela 

reformulação completa das apresentações e termina com a descrição do espetáculo. E a 

última parte da novela, do oitavo ao décimo capítulo, volta a tocar na vida amorosa da 

argentina, começa quando a protagonista abandona o palco, lida com seus pretendentes 

e se encerra no momento em que ela encontra seu amor, que dura pouco, e passa a 

desejar outro homem. As relações da personagem ocupam, portanto, o início e o fim da 

novela.

Ao redor de María transitam personagens com maior ou menor relevo na história. 

Sua família é mencionada apenas nos dois primeiros capítulos: quando o narrador revela 

sua origem pobre e, após a fuga do inglês, no momento em que o leitor fica sabendo que 

seus  parentes  sofriam  “un  ataque  de  pundonor  calderoniano”  (p.  3,  7).  Outros 

personagens  que  pouco  aparecem  são  os  pretendentes  de  María,  apesar  de 

desempenharem papéis cruciais na trama. O inglês e o italiano entram e saem de cena na 

primeira metade da novela – até o quarto capítulo ambos seduzem María e fogem. O 

italiano,  por  sinal,  também é apresentado  como ladino,  afeito  ao  jogo  e  à  bebida  e, 

conforme entrega o narrador, pensará na ocasião de sua fuga: “Si María tenía la cabeza 

llena de pájaros,  que se arreglara con ellos y  con los artistas.” (p.  11)  Representam, 

ambos, duas facetas do mesmo papel,  o do conquistador que arruína a “mocinha” da 

história. Porém, como será detalhado adiante, a protagonista se abala, mas ressurge. Os 

dois estrangeiros representam rupturas que alteram por completo o destino de María.



316

Seguindo o raciocínio da divisão proposta anteriormente, Madame Garvín é outra 

personagem que aparece na primeira parte da novela. Chefe da casa de modas, ela era 

francesa e falava de modo exageradamente correto. Conhecia bem seu público-alvo, para 

quem vendia seus produtos: “Conocía las suficientes historietas para sospechar que el  

desdeñoso empaque oficial de la aristocracia, no es más que un contrapeso obligado por 

las violentas arremetidas del vicio cultivado en la intimidad.” (p. 4) Em outro momento, o 

narrador completa:

Madame Garvín, la directora, seguía concienzudamente la costumbre parisién de 
dar solemnidade a las mayores tonterías. La burguesía de Buenos Aires, que rabia 
por  ocultar  su  sangre  criolla,  se  aviene  a  seguir  las  modas  de  Francia  con 
devoción  servil.  Madame  Garvín  aprovechó  la  circunstancia  para  extremar  la 
escenografía como estuche de sus 'creaciones. (p. 4)

Do grupo de artistas, são poucos os que merecem breve destaque. Isso ocorre 

principalmente durante o relato da apresentação do grupo no sétimo capítulo. O narrador 

descreve o desempenho de Eulalia, cantora chilena que era a estrela da companhia na 

época do italiano, e de um casal de argentinos.

Por fim, o leitor é apresentado aos demais interessados em María, um poeta, que 

acaba servindo apenas para que o narrador esboce um raciocínio a respeito da poesia, 

um banqueiro, um galã e alguns habitantes do povoado onde María se encontra ao final 

da novela. O banqueiro, magro, característica que causa estranheza na protagonista, é 

rechaçado por ela num trecho cômico: 

Hay desprendimientos y generalidades que en realidad no lo son. Cuando ese 
pobre ser que no tiene más que dinero y maneja la Banca se dirigió a María, 
presunta querida resonante, tuvo que batirse en retirada, disimulando el saetazo 
que no podía vengar y guardando las joyas generosas, torpes saetas de retorno 
que podrían volver al escaparate, lanzadas por María, incapaz de ser mujer de 
escaparate o de novela. (p. 25) 

O galã não tem suas características físicas descritas, isso também acontece com o 

alvo do interesse de María no final do último capítulo. Já para o Moreno, o jovem do 

povoado que toca vihuela e faz a serenata para a protagonista e o galã no último capítulo,  

o narrador dedica algumas linhas.  É ele quem canta a quadra cujo primeiro verso dá 

nome à novela: "Amor mío ven temprano/No retires a deshora/Que en la calle que yo 

vivo/Hay una mumuradora." (p. 28) Ganhava a vida trabalhando nos barcos, manejando o 

remo e o timão. Quando María lhe pergunta se ele possui namorada, o músico responde 
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de forma espirituosa: “– Soy el que canta a las novias de todos los novios. Que cortejen 

ellos." (p. 28)

Há outros três personagens do povoado que aparecem no último capítulo. São os 

notáveis  do  povo,  mas  há  apenas  uma ou  duas  menções  a  eles;  como  exemplo,  o 

usureiro.

É perceptível que poucos personagens possuem nome – o “privilégio” recai sobre 

María,  Madame Garvín,  Eulalia e Moreno.  O restante é denominado por algo que os 

caracteriza, seja o inglês, o italiano ou o banqueiro. São, em geral, personagens-tipo.

A transição entre os capítulos ocorre de forma fluida em boa parte do texto, ainda 

que haja algumas rupturas intencionais. Num procedimento semelhante ao do folhetim, e 

voltado a prender a atenção do leitor, a ação ocorrida no fim de um capítulo se relaciona 

diretamente com o início do capítulo subsequente. Como exemplo, o primeiro capítulo 

termina com a informação de que María cedera aos ataques do inglês que a corteja e o 

segundo inicia com o término do breve romance (p. 5, 7). Da mesma forma, um mesmo 

assunto toma conta do fim do terceiro capítulo e prossegue no início do quarto capítulo –  

o  assédio  dos  homens  às  dançarinas  da  trupe  e  a  tristeza  que  isso  causava  na 

protagonista (p. 9-11).

A  forma  como  o  autor  desenvolve  determinados  assuntos  também  marca  a 

narrativa. Em algumas partes da obra, por meio do jogo de palavras ele faz com que a 

narrativa se movimente. É o caso de quando María se entrega ao inglês, o narrador passa 

das fantasias que a protagonista criava em seu trabalho ao relacionamento dela com o 

inglês:

Las pacientes y entretenidas cominerías de las labores, eran para María ejercícios 
suscitadores de inventiva, y se entregaban por completo a costuras de fantasía, 
hasta que se entregó a un inglés del comercio, que no era alto ni rubio, como los 
ingleses de novela, pero era un sinvergüenza. (p. 5)

Outros aspectos formais poderiam ser abordados nesse tópico, mas o último que 

pretendo explorar, de forma ligeira, é o diálogo que Alaiz estabelece com outros textos de 

diversas naturezas. Há várias relações com outras obras literárias ou com escritores; são 

mencionados,  por  exemplo,  os  irmãos  Goncourt,  Mesonero  Romanos  e  a  obra  Los 

españoles pintados por  si  mismos,  Oscar  Wilde,  Calderón de la  Barca,  Rubén Darío, 

Gustavo Bécquer e Panait Istrati. O diálogo é um pouco mais intenso com a música, que, 
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afinal, acompanha as apresentações do grupo de artistas. Em seus estudos, María entra 

em contato com as obras de Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Barbieri, Pedrell, Debussy e  

Rameau. E, claro, não poderia faltar a menção a diferentes danças e ao teatro.

Novelita sentimental?

¡Brava María que te fugas de la novela!
(Felipe Alaiz)

Por tudo o que já foi visto, seria a obra apenas uma  novelita sentimental, como 

afirmou José Melero? O narrador e a protagonista da novela de Felipe Alaiz ajudarão a 

responder a questão.

Como não está entre os objetivos do texto pesquisar o gênero novela sentimental,  

tentarei defini-lo de modo resumido. A novela sentimental surge no século XV e tem como 

ponto  central  a  emoção  amorosa,  o  amor  cortês:  “Así  lo  confirma  su  carácter 

convencional, el melancólico apasionamiento de los protagonistas – víctimas resignadas 

de su idealismo amoroso –, y la artificiosidad del estilo” (LÓPEZ, 1961, p. 120). Pode-se 

incluir entre suas características o tom declamatório e a forma epistolar, apresentada por  

algumas novelas sentimentais. A novela sentimental do século XV vai ressurgir, de certo 

modo, nos séculos XVIII e XIX tanto na Europa quanto na América, centrada na emoção e 

na paixão trágica (CHOUCIÑO FERNÁNDEZ, 1999, p. 547-550).

Apesar de o início e o fim da novela de Alaiz abordarem as relações de María, não 

se  pode  dizer  que  o  ponto  central  de  Amor  mío seja  a  paixão  da  protagonista.  Os 

comentários sobre arte feitos pelo narrador e a transformação da personagem central,  

assim como a dos artistas que a acompanham, ganham enorme destaque na trama. As 

próprias  relações  amorosas  de  María  não  remetem  ao  amor  idealizado  da  novela 

sentimental. María não cai vítima da paixão nos dois momentos em que se encontra em 

situação adversa. Quando abandonada pelo inglês e pelo italiano, a personagem acusa o 

golpe, mas ressurge. São pontos importantes na trajetória de María,  pois a partir  das 

rupturas a personagem decide tomar outros rumos em sua vida. 

Portanto,  María  e  o  narrador  são  índices  irônicos  numa  narrativa  que  poderia 

enveredar pelo relato sentimental, como a capa e o próprio título podem sugerir, mas que 
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toma outro caminho.

A caracterização da personagem auxiliará na compreensão dos movimentos da 

trama. Na infância,  a protagonista era  linda e frágil.  O narrador descreve sua silhueta 

comparando-a  ao  gracejo  da  fala  argentina  afetado  pela  moderação  dos  acentos  do 

Romancero,  do sotaque espanhol,  castelhano (p. 3).  Já na adolescência,  na casa de 

modas de Madame Garvín, María aprendeu a vestir-se e a desnudar-se, o que vestiria e 

como o faria (p. 5). Chama atenção o fato de a protagonista aprender a colocar e a tirar a  

roupa numa confecção de tecidos brancos, cor associada à pureza. 

O  branco,  aliás,  está  presente  no  trecho  em  que  o  narrador  menciona  a 

consumação da relação com o primeiro companheiro, conforme citado no tópico anterior. 

O  trecho  é  altamente  simbólico.  Primeiro,  é  necessário  lembrar  que  a  personagem 

trabalhava  costurando  tecidos  brancos.  A pureza  suscitada  pela  cor  contrasta  com o 

ambiente  mercantil.  E  as  minúcias  do  trabalho  levam-na  a  fantasiar,  a  entregar-se  à 

costura de fantasias até que se entrega a um inglês, que não era como os das novelas. 

“Costurar”  e  “entregar-se”  possuem  sentido  ambivalente  e  as  figuras  de  linguagem 

empregadas pelo narrador carregam o trecho de sentido. María, uma jovem argentina, 

filha de espanhóis, já representava por si só o trânsito Europa-América. E ela cede ao 

inglês, representante da pressão europeia sobre a América, sinonímia do imperialista, do 

conquistador.

O abandono do inglês acarretará em certo  desespero:  em um quarto de  hora, 

María pensa em se suicidar, vender seus móveis, chorar metodicamente (como as viúvas,  

segundo o narrador), em implorar o emprego de volta para Madame Gavín, e não faz 

nada do que pensara. Não estava de fato triste, e encontrava-se mais bonita do que antes 

(p. 11).

Aceita viajar com o italiano num momento em que sua vida não está bem: “Aceptó 

[viajar] sin entusiasmo, por la curiosidad del viaje, la novedad de conocer el país de sus  

padres y, sobre todo, por escaparse del cerco de murmullos y chismes, marea maldiciente  

que ayuda a caer y celebra los naufragios.” (p. 9) Não amava o italiano, acreditava estar 

fatalmente condenada a “seguir caindo” e a guardar soterrado o seu caráter.  “María no 

tenía aún la fijeza parada de estatua, masa hecha, distribuída, amatronada, de planos y  

flancos definitivos. Era su movilidad acentuada, aunque menos pajaril que antes.” (p. 9)
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A  protagonista  apresenta,  nessa  primeira  parte,  fraqueza,  debilidade,  pouca 

vontade e alguma sujeição. Ela simplesmente aceita. Aceita o inglês, aceita o italiano.

Quando o italiano foge com a bilheteira e com todo o dinheiro arrecadado pelo 

grupo de artistas, María toma a frente do grupo, o que representa o ponto de partida de 

sua transformação: "El grupo rodeó a María, que propuso una contención reservada y 

prometió buscar ocasión para celebrar aquella huída, que podría ser una liberación." (p. 

11) Ela enxerga na fuga, no abandono do italiano, uma possibilidade de libertação.

A protagonista livre se desenvolve:

María,  que  había  vivido  ignorante  de  ella  misma,  se  elevaba  con  ímpetu.  Ni 
madame Garvin,  ni  el  inglés,  ni  el  italiano,  podían  influir  en su persona de la 
manera que influyeran antes. Lejos de la captación ajena y destruída la relación 
convencional, María adquiría dominio sobre sí misma. Sentía por primera vez, la 
integral libertad creadora. Las compañeras no excitaban ya su lástima ni sentía la 
enfermiza languidez de odalisca exclusiva del placer. (p. 12)

Ela  deixa  para  trás  o  jugo  e  o  papel  social  a  que  estaria  destinada  caso 

continuasse ao lado do italiano. As figuras de poder que rodearam María encontram-se 

todas aqui – madame Garvín, o inglês e o italiano. Seus  novos amigos a enxergam de 

modo diferente; não é mais vista de forma erotizada ou como simples objeto de desejo 

masculino:

Tenía amigos María, a los que podía tratar, sin que ellos vieran exclusivamente en 
la bailarina, un armazón para justificar el útero: amistades excelentes, interesadas 
en las novedades que iban imponiéndose a la vulgaridad. María no halló en sus 
nuevos amigos adulación ni rencor. (p. 15)

Já como bailarina, é vista a partir de seu desempenho artístico. O narrador observa 

a  transformação  também  sob  a  ótica  da  vulgaridade  do  espetáculo  e  do  público, 

denotando,  por  um  lado,  certo  “puritanismo”,  mas,  por  outro  lado,  o  rechaço  da 

objetificação  da  mulher.  Abaixo,  outra  mostra  de  descrição  da  dança  e  do  câmbio 

profundo que María pôs em prática: 

La pequeña orquesta, la luz, el decorado y los ropajes, fueron en cada momento 
placentería de los sentidos, como lo fué María, pasionaria perfecta, cuyos brazos 
eran un dúo siempre distinto y siempre intachable. No tenía que zarandear el grácil 
esfuerzo para dominar la plasticidad, porque las piernas y el cuerpo todo, al nivel 
de la gama dinámica, componían la actitud exigida por el acento de seguidilla, o la  
pastosa  sonoridad  de  los  graves  orquestales,  con  diligente  y  espontánea 
vivacidad, resaltando del bellísimo zagalejo, del peinado liso, del donaire abierto y 
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suscitador, una fortaleza casta y varia, más bella que la atrocidad cachonda, los 
remilgos de mucama servil o la salmuera corrosiva y siniestra. (p. 21)

Aqui, o narrador é um pouco mais enfático ao comparar dois padrões femininos. 

Como é de se notar, o que apresenta alta carga de erotização é relacionado à submissão.

Outra  característica  ressaltada  nessa  fase  da  trupe  é  o  quanto  a  ausência  de 

chefes torna os artistas mais responsáveis e conscientes de suas funções. 

Acudían todos a los ensayos con la soltura animada y solidaria que se propone a 
vencer y lo que es más raro en los artistas con puntualidad. Hallaron reserva de 
energía  dormida.  No  tenían  joyas  que  empeñar,  y  empeñaban  sus  mejores 
propósitos  estudiando. ¡Si  resultaba  que,  como  María,  guardaban  un  tesoro 
inédito! No tenían que obedecer a la batuta del empresario y aprovechaban con 
tino las iniciativas. Suprimieron las horas que se pierden y organizaron el tiempo 
con acierto, hasta con parsimonia. (p. 11-12)

Ainda sobre a transformação dos artistas:

¿Quién  podría  reconocer  en  los  artistas  libertados  a  aquellos  jornaleros  de 
sicalipsis que salieron de Buenos Aires capitaneados por el  italiano? Todos se 
habían fugado de su propia  cárcel, de su modorra.[...] María había regenerado la 
danza. Era maravillosamente natural y naturalmente maravillosa. (p. 17)

Cada um dos personagens que formava o grupo fugiu de seu cárcere. E María se 

recria, molda-se após sua ruína: “Se sostuvo en la posición verdaderamente modesta de 

quien ha creado su propia estatua.” (p. 20) O narrador compara-a a uma jovem bruxa: 

"Ojos grandes y oscuros, sin llegar al luto, cuello de musculatura revelada sobre el mate 

de los baños de sol... en fin: una verdadera bruja joven, capaz de abofetear a un fatuo, 

redimida por ella misma, saludable y trigueña." (p. 21)

Em dois anos de estudos e tentativas, María alterou a decoração do cenário, e um 

capítulo é, praticamente, todo a respeito disso, das escolhas estéticas de María – com 

foco  especial  nas cores  –,  que em vez  de  copiar  posições e  tecidos  do que estava 

exposto nos museus, procurou sua inspiração em coisas acessíveis. María parece preferir 

a originalidade à cópia. Quanto à coreografia: 

El cuerpo,  en plena efusión,  buscaba perspectivas nuevas,  con preferencia,  el 
rasgo  risueño  contenido  en  limpias  cadencias. ¡Cómo  repercutía  las  íntimas 
complacencias en el arte! No era la bailarina literaria que copia posturas clásicas 
de ánforas y frisos. No, no. (p. 12)
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Algumas  escolhas  do  que  se  relaciona  com  o  cenário  deixam  entrever  suas 

preferências:

Prefiriendo a los pliegues de terciopelo y al cortinaje repetido, el color plano, liso y 
abierto, con pequeños detalles, simples y destacados: un chico barco velero, una 
robusta columna, un árbol estilizado, o parte de su copa, una ventana abierta al 
paisaje  tostado  de  púrpuras  otoñales.  El  ritmo sin  color  era  para  María  frío  y 
apagado; las alegorías escénicas complicadas, retrocesos al teatro de bodega y 
escotillón. (p. 13)

A reação  do  público  e  o  sucesso  passam,  da  mesma forma,  pela  reflexão  da 

personagem, revelada pelo narrador:  "El  éxito era más bien una continuidad que una 

meta para ella, creyente en el camino sin fin. Hizo concebir el nacimiento de un arte ajeno 

a esas estratagemas volanderas, a los guiños viciosos y al zigzás rutinario." (p. 20-21)

A ironia e a diferenciação da novela do Alaiz com outras novelas são explícitas. 

Seja o amor ou uma personagem tipicamente novelesca, o narrador faz troça com o que 

for  característico.  Em conversa com Eulalia,  María  declara sobre a vida/existência de 

ambas: "Decididamente somos gente de novela, pero yo estoy dispuesta a fugarme de la 

novela."  (p.  23)  Ela  continua:  "y  Larra  dijo  que  un  buen  compositor,  como  el  buen 

periodista,  ha  de  ser  diestro  en  fugas. ¡Viva  la  fuga!  El  italiano  se  fué,  pero  la  fuga 

definitiva no se puede negar que es la nuestra."  Eulalia responde que toda a trupe vive 

em fuga. María finaliza: "Vivimos y vivamos. ¡Abajo la novela y la banca! Hay que fugarse 

de la cárcel y de todas las cárceles." (p. 24) O narrador termina o capítulo mencionando o 

ar de insurreição e a necessidade que María sente de fugir também do êxito.

As últimas relações de María na novela ocorrem já ao final do livro. A rejeição a um 

banqueiro vem em clave cômica – María não é vitrine e tampouco mulher de novela:

Hay desprendimientos y generosidades que en realidad no lo son. Cuando ese 
pobre ser que no tiene más que dinero y maneja la Banca, se dirigió a María,  
presunta querida resonante, tuvo que batirse en retirada, disimulando el saetazo 
que no podía vengar y guardando las joyas generosas, torpes saetas de retorno 
que podrían volver al escaparate, lanzadas por María, incapaz de ser mujer de 
escaparate o de novela. ¡Brava María que te fugas de la novela! (p. 25)

Vencendo sua apatia, a última relação de María acontece com o galã. O caso se 

desenrola da seguinte maneira: em busca do amor, María perde a medida de quanto ou 

como falar, ela perde o controle de seu discurso. Mas surge o galã:

El destinatario de aquella sorpresa [o amor da protagonista], al que conocía María 
por  estar  entre  los  admiradores  menos  contentadizos,  se  lamentó  de  que  la 
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sorpresa hubiera llegado en pequeña velocidad y examinó a María, cortando sus 
párrafos,  que  iban  siendo  más  sueltos  y  animados  al  marcar  el  diálogo  la 
intervención del  joven. El  cual tendió sus dos manos a la muchacha, con brío 
cordial, sin atreverse a deshacer ni un solo tirabuzón de María y sin preparar un 
beso  de  película,  como  una  poción,  porque  las  sorpresas  en  serie,  como  las 
películas, pueden ser excesivas para cuarenta minutos, y tal vez porque el deber - 
como dijo Oscar Wilde - es lo que se espera que hagan los demás. (p. 25-26)

O fragmento mostra como um amante foi moldando o outro. E o galã, alvo do amor 

de María,  ajuda  a  pontuar  sua  fala,  o  que  não deixa  de ser  uma interferência,  uma 

invasão,  um ponto  de  tensão.  De  qualquer  forma,  ele  é  o  único  que  dialoga  com a  

protagonista.  Até então, ela havia sido sempre desinteressada em suas relações, e a 

novela não mostrara nenhum diálogo entre María e seus pretendentes. 

No último capítulo vem a carga final contra o amor novelesco. Vivendo num “ninho 

de amor”, María e o galã não conseguem perpetuar a felicidade do casal apaixonado. O 

capítulo inicia e termina com a mesma frase, que se repete uma vez mais e já indica a 

suspensão do amor: “¡Dulce octubre, cuando el frío es una evasiva!” (p. 27, 29) É outono,  

que pode significar maturidade, mas também está próximo do declínio.

"En una quinta cualquiera, de una sierra cualquiera, entre la floresta reciente de 

amarillos  apagados y  humedecidos,  María  y  el  galán  se  quieren a  la  manera  de los 

cuentos. ¿Vivieron  felices  muchos  años? ¡Bah! ¡Dulce  octubre,  cuando  el  frío  es  una 

evasiva!" (p. 27)

Ao final do capítulo, o frio esfria a relação do casal. María está interessada por 

outro. Ela deseja, e não é censurada pelo narrador: “Era otro destinatario ya, que andaría 

por el prado inmediato al pueblo, a pequeños pasos, pensativo y celoso. Ella había visto 

una hoguera en los ojos.” (p. 29)

Conclusão

-  Vivimos en plena fuga.

- Vivimos y vivamos. ¡Abajo la novela y la banca!  

Hay  que  fugarse  de  la  cárcel  y  de  todas  las  

cárceles.

(Felipe Alaiz)

Como a obra é fruto da escrita  de um homem, a personagem central  também 

resulta de uma idealização da mulher. No entanto, a construção de Alaiz ultrapassa a 
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realização de outros escritores cujas protagonistas apenas repetem um discurso do qual 

não são sujeito. A protagonista de Amor mío... toma a palavra e a liderança de um grupo 

de artistas. Ela tem desejos. É libertária. Não se rende. Renasce e se fortalece a partir de 

suas  ruínas.  María  não  enxerga  o  amor  de  forma  idealizada,  em  oposição  às 

protagonistas das novelas sentimentais. 

O narrador contrapõe sua narrativa com a das novelas de corte romântico. Faz 

crítica de arte e de costumes. É irônico. Joga com personagens tipicamente novelescos.

A protagonista é consciente de que é fruto de ficcionalização. Ela propõe a fuga 

das prisões, de todas as prisões. E a fuga da novela. A fuga, aliás, é recorrente na novela.  

O inglês e o italiano fogem. María foge de sua prisão, de seu papel como heroína de uma 

novela  sentimental,  de  Buenos  Aires,  dos  aplausos,  do  palco.  Os  artistas  fogem  da 

situação adversa causada pela fuga do italiano e se emancipam.

Os  ruídos  da  insurreição  tomam  conta  da  ficção,  chegando  à  estrutura.  Eles 

moldam a narrativa. Nada mais natural, pois se trata de uma novelita “pouco” sentimental 

da lavra de um autor libertário.
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HENRIQUE MARQUES SAMYN

UERJ

MAIOR GARCIA, UMA SOLDADEIRA NA CORTE DE AFONSO X

Este  texto  apresenta  os  resultados  parciais  de  uma  investigação,  ainda  em 

andamento,  sobre  uma  figura  marginal  no  âmbito  do  trovadorismo  galego-português: 

trata-se de Maior Garcia, soldadeira que serve como objeto de escárnio em um conjunto 

de cantigas compostas por três jograis galegos que frequentaram a corte de Afonso X, a 

saber: Pedr’ Amigo de Sevilha, Pero Garcia d’ Ambroa e João Baveca. Conquanto as 

soldadeiras sejam um alvo privilegiado do repertório misógino presente no corpus satírico 

da lírica trovadoresca, por razões que logo abordarei, uma interessante particularidade de 

Maior Garcia é o fato de que contra ela são mobilizados exclusivamente topoi associados 

à  conduta  sexual  promíscua – o  que pode ensejar  algumas hipóteses,  resumidas na 

conclusão deste trabalho. Para fundamentá-las, apresentarei uma breve síntese analítica 

de  todas  as  cantigas  que  explicitamente  se  referem  a  esta  soldadeira,  não 

desconsiderando  o  fato  de  que  outras  composições  possam,  veladamente,  conter 

referências a ela.

Como  questão  introdutória,  gostaria  de  abordar  a  condição  específica  das 

soldadeiras no corpus lírico trovadoresco. Se o trovadorismo occitânico conheceu autoras 

mulheres, as chamadas trobairitz, ainda que lhes seja atribuída uma reduzida parcela das 

obras compostas em langue d’oc, no caso da Península Ibérica a participação feminina 

nesse fenômeno cultural resume-se ao espetáculo trovadoresco propriamente dito, o que 

enseja  uma  pluralidade  de  termos  que  explicitam  sua  versatilidade  como  artistas: 

jogralesas, cantadeiras e dançadeiras, por exemplo. Não obstante, é significativo que, nas 

cantigas  de  escárnio  e  maldizer,  o  único  termo  utilizado  como  referência  a  essas 

profissionais seja ‘soldadeira’ – vocábulo que, como observou Menéndez Pidal (1962, p. 

31), alude à percepção de que essas mulheres vendiam ao público não apenas seu canto 

e sua dança, mas também serviços sexuais. 

Embora  estudos contemporâneos  tendam a observar  a  inexistência  de  indícios 

concretos de que soldadeiras efetivamente trabalhassem como prostitutas,  parece-me 

haver  nessa  observação  ainda  um  moralismo  interessado  em  resguardar  a 
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“respeitabilidade”  dessas mulheres consoante  parâmetros  patriarcais;  a  meu ver,  uma 

leitura crítica da posição conferida às soldadeiras deveria observar como essa categoria é 

politicamente definida de modo a configurar uma representação de todo o conjunto de 

elementos  indesejáveis  na  constituição  da  feminilidade,  o  que  sem  dúvida  está 

relacionado às funções e espaços associados a essas mulheres na sociedade medieval. 

O que proponho, nessa medida, é que o termo ‘soldadeira’ opera como um marcador 

estigmatizante  análogo ao representado pelo  termo ‘puta’ no ideário  patriarcal  –  que, 

como observa Gail Pheterson (2006, p. 461-462), é um rótulo aplicável a qualquer mulher, 

exerça ela  ou não trabalho sexual,  que possa ser  acusada de não corresponder aos 

parâmetros estabelecidos de pureza,  virgindade,  castidade e decência.  A partir  dessa 

perspectiva, torna-se viável pensar as soldadeiras como uma representação de mulheres 

cuja  existência,  ainda  que  a  partir  de  sua  configuração  simbólica,  de  algum  modo 

desafiava os valores impostos pelas estruturas patriarcais medievas. 

Penso ser interessante destacar, num primeiro momento, a importância da situação 

específica  subjacente  à  composição  deste  corpus,  a  saber:  a  convivência  na  corte 

afonsina.  É notória  a  importância do rei  de Castela e Leão para o trovadorismo, não 

apenas como autor de mais de quatro dezenas de cantigas profanas e responsável pela  

produção das cantigas de santa Maria,  mas também como centro de  uma corte  que 

reuniria diversos dos mais importantes agentes culturais da época, assim contribuindo 

decisivamente para o alargamento técnico e temático da produção trovadoresca – como 

atestam a produção do pranto burlesco de Pero da Ponte e das pastorelas de João Airas, 

Pedr’ Amigo de Sevilha e João Peres de Aboim, por exemplo. Com efeito, a  largueza 

oferecida pelo alcunhado “rei sábio” faria da corte um espaço atrativo para trovadores e 

jograis  tanto  peninsulares  quanto  occitânicos,  constituindo um ambiente  propício  para 

uma  dinâmica  cultural  de  que  resultariam  muitas  das  mais  importantes  inovações 

registradas  no  âmbito  da  produção  trovadoresca;  nas  palavras  de  Tavani:  “tanta 

vivacidade cultural,  tanta actividade e tanto fervor  de iniciativas não se tinham nunca 

manifestado antes e não se irão manifestar depois” (2002, p. 357). 

As  características  particulares  desse  ambiente  singular  indiscutivelmente 

favoreceram uma tendência à reflexividade na produção lírica: autores passam a abordar,  

em suas composições,  o  cotidiano do próprio  meio trovadoresco,  as dificuldades que 

encontraram  no  processo  de  adaptação  à  corte  que  os  acolheu,  os  acontecimentos 
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políticos  ou  a  sua  visão  de  camadas  sociais  específicas:  “a  canção  trovadoresca 

privilegiou uma maior abertura crítica sobre o mundo exterior”, como observa Resende de 

Oliveira (1995, p.  77-78; trad. nossa),  o que determina a importância que as cantigas 

satíricas  adquirem  nesse  contexto.  Habita  as  cantigas  uma  pluralidade  de  figuras 

provenientes dos mais diversos grupos sociais, profissionais e étnicos: infanções e ricos-

homens, médicos e mercadores, burgueses e eclesiásticos, mouros e judeus, cavaleiros e 

vilões. Por outro lado, entre os alvos preferidos daqueles que utilizavam as cantigas para 

expressar sua verve satírica estavam, evidentemente, as partícipes de um dos grupos 

mais marginalizados socialmente: as soldadeiras. Nesse corpus, Maior Garcia ocupa um 

papel central.

Passo agora a tratar das cantigas propriamente ditas. Gostaria de começar pela 

cantiga  de  Pedr’  Amigo  de  Sevilha,  Mayor  Garcia  [vi]  tan  pobr'  ogano (V  1205)  – 

composição que escolho para abrir as análises precisamente porque dela só conhecemos 

um fragmento, o que de certo modo metaforiza o conhecimento parcial  que podemos 

alcançar acerca das soldadeiras enquanto meras representações constituídas no âmbito 

de  um  ideário  androcêntrico.  De  fato,  os  escassos  sete  versos  de  que  dispomos, 

conquanto evidentemente nos ofereçam uma narrativa interrompida, por outro lado não 

nos impedem de rastrear o topos que lhe subjaz, servindo por outro lado como introdução 

ao perfil que os jograis delinearão para Maior Garcia. Já o verso que abre a composição 

encerra  elementos  valiosos,  que  vale  a  pena  analisar  com  alguma  atenção.  A 

reconstituição desse verso, possibilitada por aquele que o segue, permite-nos supor que 

Pedr’ Amigo de Sevilha inicia a cantiga afirmando ter visto, ao longo do ano corrente, a 

soldadeira em estado de pobreza, o que reitera uma posição testemunhal e acentua uma 

familiaridade  com a  soldadeira;  quando  consideramos  a  obra  trovadoresca  como um 

produto destinado à apresentação num contexto espetacular, bem como o papel social do 

próprio trovadorismo, percebemos que se trata de um recurso à  captatio  benevolentiae, 

por intermédio do reforço de uma característica associada a Maior Garcia: a condição de 

precariedade, presente também nas outras cantigas. Para dizer de outro modo: o que 

Pedr’ Amigo de Sevilha viu – a saber, Maior Garcia em estado de pobreza – é o que todos 

estão acostumados a ver; desse modo, a estratégia discursiva reafirma seu pertencimento 

àquele meio, o que por outro lado gera na audiência a expectativa de uma alusão a outras 

características conhecidas da soldadeira.
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Essa expectativa é prontamente atendida, por meio do ambíguo discurso que se 

estende pelos versos seguintes: a pobreza de Maior Garcia só pôde ser atenuada graças 

à benévola intervenção de duas figuras masculinas, o arcediago e o deão, conquanto a 

natureza da relação entre eles estabelecida seja propositalmente apresentada de modo 

equívoco. Ao afirmar que é graças ao arcediago que a soldadeira tem o que deitar sobre 

si, o jogral sugere, é claro, que o próprio eclesiástico é quem se deita sobre ela; o deão é 

envolvido na mesma insinuação,  o que sugere que, afinal,  Maior Garcia só consegue 

sobreviver graças à proteção que de ambos granjeia – são eles que a “cobrem”, no duplo 

sentido visado pelo jogral,  o que faz com que ande “coberta de pano”, referência que 

pode estar associada ao chamado “pano gravídico”, como observa Graça Videira Lopes 

(2002,  p.  354).  Não  gostaria  de  encerrar  essa brevíssima análise  sem destacar  pelo 

menos dois pontos que mereceriam comentários mais aprofundados – que, devido aos 

limites impostos a esta comunicação, desenvolvo em outro trabalho: primeiro, o lúdico 

jogo entre as preposições ‘sobre’ e ‘entre’, no segmento final da composição, que remete 

a uma dinâmica social que suscita uma produtiva análise desde uma perspectiva atenta à 

dinâmica das relações de gênero; segundo, o instigante verso final, em que a expressão 

“coberta de pano” tanto acentua retoricamente a condição de dependência da soldadeira 

quanto,  se  lida  maliciosamente,  alude  a  certas  leituras  patriarcais  do  corpo  grávido 

feminino como desviante.

A segunda cantiga que analiso, atribuída a João Baveca, também alude a supostas 

relações de Maior Garcia com clérigos: trata-se de  Mayor Garcia ssenpr' oy[o] dizer (B 

1455, V 1065). Nesse caso, limito-me a resumir aqui os comentários que apresento em 

um artigo já publicado (Samyn, 2014). Como é característico das cantigas satíricas, a 

obra suporta dois níveis de leitura. Uma leitura mais literal – ou ingênua – pode ser assim 

sintetizada: a soldadeira sempre ouviu dizer, sobre quem quer que pudesse cuidar da 

própria  morte  e  se  confessar,  que não podia deixar  de lado essa oportunidade;  para 

afastar-se do mal, afirma que não quer já viver sem ter consigo um clérigo. Não obstante, 

para não perder sua alma, resolve conseguir dois ou três clérigos, um por estação; e sem 

um  deles  não  quer  arriscar-se  a  morrer.  Conquanto  não  alcance  a  pluralidade  de 

significações latentes  no texto,  essa leitura  já  encerra  uma potencial  comicidade,  por 

conta da súbita decisão da soldadeira e do excessivo cuidado, alusivo a uma vasta carga 

de  pecados.  Por  outro  lado,  uma  leitura  capaz  de  perceber  as  insinuações  sexuais 
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presentes no texto radicaliza a percepção misógina ao enfatizar a posição da soldadeira 

como aquela que não apenas vive em pecado, mas que também faz de seu corpo um 

caminho para a perdição; desse modo, Maior Garcia não apenas está inevitavelmente 

condenada  ao  pecado,  como  também  arrastará  consigo  todos  aqueles  que  talvez 

pudessem encaminhá-la para a salvação. O topos da lascívia feminina, tão presente no 

imaginário medieval, faz-se aqui presente, aludindo a um risco oferecido por todas as 

mulheres; é ele que leva a soldadeira a ter consigo  não apenas um, mas três clérigos, 

cujas demandas dispõe-se a satisfazer com gosto.

Diferentemente do que podem sugerir as duas cantigas até agora analisadas, a 

Maior Garcia que encontramos nos cancioneiros galego-portugueses não limita seu leito a 

clérigos ou membros da hierarquia eclesiástica. Com efeito, na outra composição que lhe 

dedica  João Baveca,  encontramos a  soldadeira  relacionando-se com um judeu e  um 

mouro. Em Um escudeiro vi hoj'arrufado (B 1454, V 1064), a aparição, já no verso inicial, 

do homem que quer penhorar  bens de Maior  Garcia  situa-a,  mais uma vez,  em uma 

flagrante  condição  de  dependência,  reforçando  elementos  presentes  nas  cantigas 

anteriormente comentadas; e a precariedade de sua situação é acentuada pelo fato de 

que, para livrar-se da possibilidade de perder os bens, a soldadeira precisa recorrer a 

outras figuras masculinas que possam ajudá-la, pertencentes a categorias estigmatizadas 

na sociedade medieval. É significativa, entretanto, a situação em que Maior Garcia se vê 

quando  o  muçulmano  só  consente  em  ajudá-la  caso  ela  providencie  uma  carta  que 

registre a dívida – em que se faz patente o sentido equívoco pela expressão “[fazer] carta 

sobre”. Vale notar que a hesitação do mouro deve-se à sua certeza de que a soldadeira já 

enganou um judeu, o que mobiliza outro tradicional  topos misógino: Maior Garcia não é 

apenas a mulher lasciva, mas também a mulher que usa a lascívia como forma de burla,  

prometendo ao judeu favores que sequer chegou a consumar. Nas duas cobras finais, 

importa destacar o modo enfático como a soldadeira se coloca à disposição do mouro, 

permitindo-lhe fazer qual “carta” quiser sobre ela – o que simultaneamente alude à luxúria 

e  à  condição  de  extrema  dependência;  e,  já  na  estância  derradeira,  a  maliciosa 

insinuação  de  que  o  mouro  deixou  uma  cópia  (‘tralado’)  da  carta,  destacada  por 

Rodrigues Lapa (1970, p. 290-291), o que torna ainda mais grave o seu erro: para além 

de manter relações interditas com mouros e judeus, Maior Garcia ainda poderia gerar 

uma indesejável descendência.
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Composta por  Pero Garcia d'Ambroa, a última cantiga explicitamente dedicada a 

Maior Garcia retoma, levando ao extremo, o motivo da promiscuidade, também explorado 

nas outras composições. Mais uma vez, o verso inicial já antecipa o teor da cantiga: em 

Maior Garcia est' omiziada (B 1578), encontramos a soldadeira foragida, supostamente 

para guardar o seu corpo – motivo pelo qual passa cada noite em um lugar diferente, o  

que  impede  qualquer  um de  saber  onde  ela  está  em  cada  momento.  Todavia,  já  a 

segunda cobra deixa claro que,  na  verdade,  a  razão subjacente  à errância  de Maior 

Garcia não é o desejo de preservar a castidade, mas o oposto disso, dada sua propensão 

a “catar” homens, esteja ela onde estiver. A mestria de Pero Garcia d’Ambroa revela-se na 

complexidade sintática da composição, repleta de equívocos, deslocamentos e duplos 

sentidos, como que espelhando a instabilidade e a errância da soldadeira; veja-se, em 

particular, a intricada construção da estrofe final, em que  ‘levantar’ tanto pode aludir à 

Maior  Garcia  –  que  só  poderia  ser  encontrada  por  qualquer  homem  quando  se 

levantasse, a fim de procurar um novo amante – quanto à ereção masculina – condição 

necessária para que a soldadeira permitisse que qualquer um a “achasse”. No mais, cabe 

perceber que, nesta cantiga, a instabilidade e a errância não são apenas físicas, mas 

também um reflexo de uma suposta volubilidade feminina, um dos mais antigos topoi do 

repertório patriarcal, necessariamente radicalizado no caso de uma soldadeira.

Ao  fim,  e  meramente  como  exercício  imaginativo,  podemos  tentar  compor  um 

retrato de Maior Garcia, a partir dos parcos elementos que nos são fornecidos por esse 

corpus satírico. Entre seus traços característicos – que devem ser percebidos não como 

descrições realistas, mas como estereótipos que lhe são consistentemente associados – 

estão  a  promiscuidade  e  a  dependência:  Maior  Garcia  é  figurada  como  uma  mulher 

lasciva  e  insaciável,  incapaz  de  passar  um  dia  sequer  sem  procurar  a  presença 

masculina,  tanto  para  satisfazer  seu  apetite  sexual  quanto  para  resolver  problemas 

bastantes  práticos,  como  pagar  dívidas  ou  ter  um  mínimo  de  conforto  material.  É 

significativo que estereótipos presentes em cantigas sobre outras soldadeiras – como a 

velhice ou a feiura – não apareçam no corpus que trata de Maior Garcia. Seria isso um 

indício de que se tratava, de fato, de uma mulher inegavelmente atraente, o que impunha 

um limite ao repertório de insultos que poderia ser mobilizado para as cantigas? Talvez 

João  Baveca,  Pero  Garcia  d'Ambroa  e  Pedr’  Amigo  de  Sevilha  simplesmente  não 

pudessem  escarnecer  do  aspecto  físico  de  Maior  Garcia  por  uma  absoluta  falta  de 
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verossimilhança,  o  que  comprometeria  o  efeito  cômico  desejado;  assim,  restava-lhes 

reconhecer  a  beleza da soldadeira,  investindo em insultos  associados à  sua conduta 

sexual. Mas isso não quer dizer que Maior Garcia, de fato, tivesse muitos amantes: talvez 

seu comportamento apenas fosse afrontador demais para as rígidas imposições sociais. 

Será que, de fato,  Maior Garcia era pobre? Ouso propor aqui  uma hipótese bastante 

ousada, evidentemente com base na mera especulação: talvez Maior Garcia,  de fato, 

fosse irresistivelmente atraente, e talvez de fato oferecesse serviços sexuais; e talvez isso 

lhe tivesse assegurado uma independência financeira tão notável para os parâmetros da 

época que os brios masculinos, sentindo-se atingidos, viram-se tentados a figurá-la como 

uma mulher que nada teria alcançado sem os favores dos homens, vendo-se obrigada a 

humilhar-se para obtê-los. Quem sabe? Ao fim, o pouco que podemos saber sobre Maior  

Garcia  resume-se  a  isso:  um  conjunto  de  estereótipos  acumulados  em  um  pequeno 

corpus de cantigas satíricas que não nos permitem divisar mais do que o pálido reflexo de 

uma feminilidade típica, produto de um fenômeno cultural que não logrou ultrapassar os  

androcêntricos limites da sociedade medieval.
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ISABELA ROQUE LOUREIRO

CEFET/RJ

O  DISCURSO  FEMINISTA  DE  BEATRIZ  CIENFUEGOS  EM  LA  PENSADORA 

GADITANA

A preponderância masculina, na sociedade espanhola do século XVIII, tem todas 

as condições para seu pleno exercício. Em  La dominación masculina y otros ensayos, 

Pierre Bourdieu (2010, p.48-49) afirma que a preeminência universalmente reconhecida 

aos homens se afirma na objetividade das estruturas sociais e das atividades produtivas e 

reprodutivas, e se baseia em uma divisão sexual do trabalho de produção e reprodução 

biológico e social que confere ao homem a melhor parte.

A divisão sexual da qual se ocupa Pierre Bourdieu em muitos dos seus ensaios 

sobre o domínio masculino encontra-se estritamente vinculada a uma ordem social que, 

segundo ele, funciona como uma imensa máquina simbólica (Ibidem, p.21). Essa, por sua 

vez, tende a ratificar a preponderância do homem e a submissão da mulher, marcando, 

assim,  a  existência  de  uma sociedade  predominantemente  desigual  e,  muitas  vezes,  

misógena, visto que desconsidera as potencialidades femininas e suas habilidades para 

outros trabalhos que não estejam relacionados apenas às tarefas do lar e ao cuidado da 

família.

No artigo “Hombres sin cabeza: aversión misógina y subversión femenina”, Claudio 

Arturo Díaz Redondo (2002, p.45),  também se ocupa das construções das categorias 

“homem”  e  “mulher”,  fundamentadas  pelo  discurso/transcurso  histórico  do  amo  e  da 

universalidade, entendida, nessa perspectiva, como saber-total. Comenta que a história 

da  cultura  proclamou,  de  forma  aberta  e  impositiva,  a  história  de  um  processo  de 

patriarcalização que legitimou uma visão androcêntrica de mundo:

 
[...] los hombres se han arrogado el canon subjetivo del saber, al mismo tiempo 
que inhabilitan el acto o la potencia del saber femenino como poder y enclaustran 
(universalizan  desde  el  odio  o  desde  el  amor)  a  las  mujeres  en  celdas  o 
escenarios objetales en todo momento visibles, mostrados a la inspección de la 
mirada androcentrista [...] (DÍAZ REDONDO, 2002, p.63-64).

 
Os argumentos ideológicos usados para excluir as mulheres do direito à cidadania 

possuíam fundamentos muito antigos. Recaíam majoritariamente sobre a crença de que 
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elas eram, por natureza, seres inferiores por carecerem de racionalidade superior, e essa 

condição de inferioridade ou de minoria moral as impediam de fazer parte da cidadania e, 

portanto, de serem objetos de direitos e deveres jurídicos e políticos (CANTERLA, 2002, 

p.20).

Desde obras seculares como La Política, podemos perceber a consolidação desse 

discurso patriarcal. Nela, Aristóteles compara a relação entre o homem e a mulher como a 

existente entre o amo e o escravo, postulando que: “El alma manda al cuerpo como un 

amo a su esclavo [...].  La misma relación existe entre el hombre y los animales [...]. El 

macho es más perfecto y manda; la hembra, más débil obedece. Esta es la ley general,  

que debe también aplicarse al hombre>>”.

Freud também chamou a atenção para a vigência de um discurso androcêntrico, ao 

afirmar  que  o  homem  manda  por  cultura  segundo  uma  lei  cultural  de  imposição  e 

repressão igualmente favorável a ele. E foi justamente em razão desse discurso histórico 

e culturalmente construído que o gênero se revelou como “un sistema de organización 

social no fundado sino amparado- enmascarado- en lo biológico. Levantado, en realidad 

por la cultura” (DÍAZ REDONDO, 2002, p.45). Essa imposição cultural que, por consagrar 

a excludente dominação histórica do gênero masculino, muito dificultou o reconhecimento 

da diferença cultural/valorativa e a conseguinte luta pela igualdade feminina. 

Entre 1759 a 1788, Espanha foi governada pelo rei Carlos III, que viu com grande 

entusiasmo as transformações modernizantes sucedidas em países como Inglaterra e 

França, nações que muito se beneficiaram com a Revolução Industrial. Antonio Blanco 

Freijeiro (201?), em “La página del arte y la cultura en español”, da Junta de Castilla y 

León, comenta que, nesse período, a política cultural  adotada pelo monarca espanhol 

visava promover o progresso e a modernização do país com a finalidade de  alcançar o 

bem estar  dos súditos mediante à difusão da instrução e do conhecimento,  princípios 

seguramente advindos da Ilustração Francesa.

Apesar  da  resistência  dos  grupos  conservadores,  a  difusão  dos  fundamentos 

ilustrados na tradicional sociedade espanhola da época deve ser atribuída, segundo o 

historiador,  às  sociedades  econômicas  de  Amigos  del  País,  que  atuaram não  só  no 

desenvolvimento da agricultura, da indústria e do comércio como também no fomento da 

cultura; à ampla reforma universitária que, a partir do afastamento de muitos jesuítas das 

cátedras de ensino, proporcionou a inovação das disciplinas e dos métodos pedagógicos 

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/2198.htm


335

e  a  criação  de  novas  instituições;  e  à  imprensa  que,  além  da  modalidade  erudita 

(científica e literária), contou com a aparição de uma imprensa de opinião essencialmente 

convidativa,  que intimava a participação pública para o debate de temas polêmicos e 

candentes sobre a atualidade.

 Antonio Ferrer Del Río (1856), também atribui significativa importancia ao governo 

de Carlos III,  afirmando que os espanhóis intelectualmente ganharam “sumas ventajas 

bajo el reinado de Carlos III por fruto de las grandes mejoras hechas en la instrucción  

pública, de los nuevos establecimientos de enseñanza, de los poderosos estímulos para 

el estudio, y de las multiplicadas publicaciones”(FERRER DEL RÍO, 1856), e é justamente 

desse crescente número de jornais e revistas que pretendemos nos ocupar nas próximas 

páginas.

Ferrer Del Río (1856) assinala que, durante o reinado de Carlos III na Espanha, 

“circularon más de veinte periódicos, y no bajaban de este número los que salían a luz al 

tiempo de  su  muerte”.  Da extensa  lista,  os  escritores  e  as  publicações  que  mais  se 

destacaram  foram  D.  José  Clavijo  y  Fajardo,  de El  Pensador,  um  dos  jornais  mais 

importantes da segunda metade do séc. XVIII no país,  D. José Miguel de Flores, de La 

Aduana Crítica,  D. Luis  Cañuelo,  do renomado El Censor,  e D.  Joaquín Esquerra,  do 

Memorial Literario, que, segundo o historiador, além de difundirem saberes de todas as 

espécies, colocando-os ao alcance de todos os indivíduos, também difundiram a prática e 

o gosto pela leitura.

A imprensa  transformou-se,  então,  num importante  auxiliar  do  gobierno,  e  por 

passar a vê-la como uma forte aliada ao desenvolvimento da sociedade, Carlos III decidiu 

suprimir,  por  intermédio  de  um  decreto  real,  os  “obstáculos  que  se  oponían  a  su 

desarrollo,  tales  como  reglamentos,  autorizaciones  previas,  privilégios  de  corrección, 

leyes de censura y otras complicaciones que concurrían a hacer difícil la publicación de 

un periódico” (MARRADES, 1978, p.92). 

Junto a esse desejo de promover uma maior educação popular estava também a 

manifesta preocupação em aperfeiçoar a educação feminina.  Carmen Martín Gaite, em 

Usos  amorosos  del  dieciocho  en  España,  comenta  que  o  monarca  era  favorável  à 

educação da mulher a fim de “hacerla capaz de participar en la política económica del  

país, sacarla de su ociosidad y frivolidad, que favorecen el despilfarro y los gastos sin 

medida, para seguir  la moda,  y que arruinan a maridos y amantes” (MARTÍN GAITE, 
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1972, p. 128).  E também acreditava que com uma educação mais elevada, talvez fosse 

possível  estimular  a  reconciliação do homem com o casamento  que,  cada vez mais, 

perdia  prestígio,  tal  como  revelaram alguns  manuscritos  clandestinos  que  circulavam 

fomentando o divorcio como solução para todos os problemas (Ibidem, p.128).

No artigo “Feminismo, prensa y sociedad en España”, importante referência para a 

realização desse trabalho, M. Isabel Marrades (1978) mostra que esses acontecimentos,  

acompanhados  da  lei  que  autorizou  as  mulheres  e  as  meninas  a  aprenderem  uma 

profissão,  ilustram  um  período  em que  houve  uma  certa  tendência  em considerar  o 

ingresso  da  mulher  ao  trabalho  como  algo  favorável  e  positivo  para  o  bem  da 

comunidade.  Essa  inclinação  acabou  revelando,  segundo  a  autora,  uma  profunda 

mudança  nas  relações  familiares,  especialmente  porque  dentro  dessa  sociedade 

patriarcal,  era o pai o principal  responsável pelo provimento da família. Não podemos 

também  deixar  de  comentar  que  essas  transformações  encontravam-se  relacionadas 

fundamentalmente  às  aspirações  da  nascente  burguesia  industrial  na  Espanha  que, 

visando  proteger  seus  interesses,  conferia  às  mulheres  e  também  às  crianças  uma 

remuneração inferior a dos homens, o que acabou contribuindo para a desvalorização do 

trabalho feminino e infantil.

La Pensadora Gaditana (1768) é o primeiro periódico feminino da época, editado e 

publicado  em  Cádiz  e  em  Madrid,  por  Beatriz  Cienfuegos,  da  qual  não  se  obtêm 

informações  precisas  sobre  sua  existência  nem  tampouco  sobre  sua  trajetória  como 

periodista. E, diante dessa ausência de dados, muitos foram os estudiosos que passaram 

a levantar hipóteses sobre a autoria de  La Pensadora, tal como podemos constatar na 

leitura  do  artigo  “La  evolución  de  la  prensa  femenina  en  España:  de  La  Pensadora 

Gaditana a los blogs”.  Nele,  as autoras Menéndez Menéndez & Figueras Maz (2013, 

p.35), fundamentando suas análises em M. Ganzábal (2004) e M. Roig (1989), mostram 

que “hay quien mantiene que se trata del seudónimo de algún hombre, probablemente 

fraile, por la austeridad formal y de contenido de sus páginas, y por su espíritu crítico y 

moralizador”. Expõe também, apoiando-se em Gallego (2008) que “otros textos dudan de 

que un clérigo pudiera ser tan adelantado para su época y tan «comprensivo» con la 

causa de las mujeres” (Ibidem, p.35), suposições que tornam ainda mais intrigante essa 

irresoluta discussão.
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Além de ser tida por muitos especialistas como a primeira publicação do gênero, 

La Pensadora  Gaditana é  reconhecida também por  ser  a  primeira  a  apresentar  uma 

tendência indiscutivelmente  feminista  (MARRADES,  1978).  A altiva  e enérgica  voz de 

Beatriz Cienfuegos evidencia, desde o Prólogo e do Pensamento I, um expressivo desejo 

de  mostrar  ao  mundo  o  potencial  de  uma  mulher  pensadora,  em  outras  palavras, 

ilustrada.  Avessa à hipocrisia  e  aos maus costumes,  a  autora impôs-se,  então,  como 

aquela capaz de criticar e ridicularizar, através de um discurso maduro, prudente e, em 

determinadas situações, burlesco, os diversos vícios que corrompiam o desenvolvimento 

da sociedade espanhola da época, em especial àqueles que reforçavam o patriarcado e a 

submissão  feminina,  o  que  nos  permite  conceber  La  Pensadora  Gaditana como  um 

importante instrumento de denúncia social. Vejamos:

[…] hoy quiero, deponiendo el encogimiento propio de mi sexo, dar leyes, corregir 
abusos,  reprehender  ridiculezes,  y  pensar  como  Vms.  piensan;  pues  aunque 
atropelle  nuestra  antigua  condición,  que  es  siempre  ser  hypocritas  de 
pensamientos, los he de echar á volar, para que véa el mundo á una mujer que 
piensa con reflexión, corrige con prudencia, amonesta con maduréz, y critíca con 
chiste (La Pensadora Gaditana, 1768, p.2-3).

Ao longo do Prólogo e do Pensamento I, Cienfuegos deixou explícito que a nova 

missão da qual estava encarregada era inegavelmente incompatível com o papel social 

que a opinião pública esperava da mulher espanhola. Para a sociedade,  em geral,  a 

mulher  deveria  permanecer  restrita  ao  espaço  privado  e  às  tarefas  domésticas, 

dedicando-se a integralmente a atividades relacionadas ao lar (costura, limpeza da casa, 

etc.) e ao cuidado dos filhos e do marido, tal como assinala Mary Nash (1983, p.16): “El  

papel social de la mujer se realiza dentro de la esfera privada, en el hogar y la familia”. E  

foi em oposição a essa mentalidade castradora, que excluía massivamente as mulheres 

das esferas públicas, inviabilizando o ingresso e a participação feminina no progresso da 

civilização,  que  Beatriz  Cienfuegos  decide  tomar  a  pluma  e  reivindicar  um  novo 

tratamento às mulheres:

Segun  la  mas  comum  opinion  masculina,  parecerán  paradoxas  mis  intentos, 
viendo que una mano, á quien naturaleza destinó para gobernar la aguja, manejar 
la rueca, y empuñar la escoba, se atreve, sin permiso de las Universidades, de los 
Colegios, y las Académias, á tomar la pluma, ojear los libros, y citar Autores; y en 
tiempo en que solo pensamos en las modas, en los peynados, en las batas, y en 
los cortejos: cierto que á la primera vista del discurso lo parece; pero no será asi,  
si se reflèxiona con seriedad la empresa (Ibidem, p.3).
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Seriedade foi, sem dúvida, uma palavra que permaneceu visivelmente entranhada 

nos pensamentos de Cienfuegos que, com muito orgulho, afirmava gozar “la suerte de ser 

hija de Cádiz” (Ibidem, p.9), cidade que, até hoje, mantém vivo um espírito altivo e liberal. 

A autora não hesitou em repudiar a forma pejorativa com que a mulher era tratada pelo 

sexo oposto, o que muito contribuiu para a submissão e o silenciamento da voz feminina,  

escassa de força  e  de  expressão.  E  para  melhor  evidenciar  o  descaso  e  a  falta  de  

reconhecimento  da  mulher,  a  quem  eram  vetadas  as  conversações  sobre  assuntos 

considerados  sérios  e  eruditos,  nos  pareceu  interessante  citar  o  fragmento  em  que 

Cienfuegos afirma que:

Nos  siempre  nos  tratan  de  ignorantes;  nunca  escuchan  con  gusto  nuestros 
discursos; pocas veces nos comunican cosas sérias; las mas alejan de nosotras 
toda conversación erudíta, y solo nos hablan en aquellos intereses que, por ser 
indispensables, se vén en la precisión de tratarlos con nosotras… (Ibidem, p.4).

No entanto,  acreditamos que essa alarmante condição apontada pela articulista 

deu-lhe forças e ânimo para tentar  romper com o silêncio e a passividade até então 

reinantes e reforçados pelas instituições de poder.  Geraldine M. Scanlon (1986,  p.15) 

comenta que “la educación es probablemente la condición previa más importante para la 

emancipación, pues la ignorancia es um médio tanto para mantener sometida a la mujer  

como para justificar esse sometimiento”, e por entender a importância da educação no 

combate  à  alienação  e  à  falta  de  saber,  Beatriz  Cienfuegos  se  posicionou  como  a 

pensadora representante das mulheres, ou seja, como a porta-voz feminina na luta pelo 

conhecimento e pela liberdade, visando uma vida “sin la sugeción penosa del matrimonio, 

ni la esclavitud vitalicia de un encierro (Ibidem, p. 10-11).

Contrária ao argumento de que se deveria ensinar às mulheres apenas o suficiente 

para  administrar  um  lar,  Beatriz  Cienfuegos  acreditava  que  o  saber  e  a  erudição 

aprimorariam ainda  mais  as  faculdades  femininas,  deixando a  mulher  cada vez mais 

consciente da importância e do papel dela na sociedade. Eis o fragmento em que a autora 

aponta, com satisfação, ser possível conciliar ilustração e feminilidade, condição que não 

a tornava menos mulher do que as outras:

[…] Señoras mias, ya tienen Vms. quien las vengue; ya sale á campaña una mujer 
que  las  desempeñe;  y  en  fin  con  la  pluma  y  basquiña,  con  libros  y  bata  se 
presenta una  Pensadora,  que tan contenta se halla en el  tocador,  como en el 
escritorio; igualmente se pone una cinta, que ojéa un libro; y lo que es mas, tan 
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fácilmente como murmurar de una de sus amigas, cita uno, dos, ó tres Autores 
Latinos, y aun Griegos (Ibidem, p.5).

O tratamento utilizado por Cienfuegos para se dirigir às leitoras de La Pensadora 

era sempre muito respeitoso, e a forma <<Señoras mias>> corrobora a constatação. Seu 

discurso, firme e engenhosamente articulado, foi pensado, a nosso ver, na intenção de 

apresentar às mulheres a relevância do trabalho empreendido por ela e convencê-las a 

seguir  os acertados conselhos e orientações presentes em seus pensamentos, o  que 

revela um expressivo caráter didático de seus escritos. 

Mesmo  sendo  mulher,  fez  questão  de  mostrar-se  imparcial,  neutra  em  suas 

reflexões, nem que para isso tivesse de proferir severas críticas ao submisso e frívolo 

comportamento  de  muitas  senhoras  que,  hipocritamente,  consentiam  com  a 

desprivilegiada situação social da mulher. Assim, tendo assumido a função de Pensadora, 

Cienfuegos propôs combater não só a falsidade, os caprichos, as extravagâncias e todas 

as formas de descuidos, mas também repreender,  sem qualquer espécie de distinção 

entre homens e mulheres, todo indivíduo que não atuasse de forma prudente e coesa. 

Citamos:

Ya está de su parte quien piense, y quien manifieste sus pensamientos; pero les 
debo advertir (y esto para entre nosotras) que una vez que me he revestido de 
Pensadora, he de ser imparcial; ya que he tomado en tono magistral de criticar, no 
me aguarden ciegamente apasionada: pueden creer las de mi sexo, que con el 
mismo empeño he de manejar la pluma contra sus desordenes, como contra los 
disparates  de  nuestros  mayores  enemigos;  sin  distinción  salgo  á  la  plaza  del 
mundo á combatir preocupaciones, y descuidos; donde quiera que los halle, allí los 
haré la guerra (Ibidem, p.5-6).

Diante  desse  posicionamento  um  tanto  transgressor  para  a  época,  torna-se 

completamente compreensível a ira e a indignação manifestadas pela autora no Prólogo e 

no Pensamento I de  La Pensadora Gaditana.  Essas foram possivelmente despertadas 

pelas  ardentes  críticas  antifeministas  feitas  por  José  Clavijo  y  Fajardo  no  semanário 

madrilense El Pensador, tais como a que podemos apreciar na Carta del Pensador à las  

Damas (Pensamento  II),  em  que  ele  condena  a  ilustração  feminina,  alegando  haver 

faculdades que as mulheres deveriam simplesmente ignorar para o bem da sociedade.

Na carta, D. José tentou mostrar, em especial,  às leitoras de sua publicação, a 

quem  ele  dedicava  grande  parte  de  suas  críticas  “corretivas”,  que  o  acesso  ao 

conhecimento ilustrado deveria manter-se restrito aos homens, não devendo, de forma 
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alguma, ser  estendido às mulheres.  Acreditava que o sexo feminino deveria aprender 

apenas o essencial para o cumprimento de suas tarefas, aprendizado que não exigiria 

delas muito gasto e esforço intelectual. Vejamos:

¿Pero qué nos habla V. de difcrecion? (diràn algunas Damas) Para lograrla es 
precifo cultivar el efpiritu; ¿y dónde irèmos à bufcar inftruccion? Sea ambición, fea 
embidia,  ò  injusfticia,  confiderandonos  menos  capaces,  Vms.  han  alejado  de 
nofotras todo genero de eftudio, de modo, que hoy paffa por bachillera qualquiera 
muger,  que  pretende  apartarfe  de  la  ignorancia  comun.  ¿Hemos  de  ir  á  las 
Univerfidades? ¿Nos daràn Becas en los Colegios? No, feñoras. La Piocha, y el 
Bonete, el Tontillo, y la Sotana harian maliffima comparfa. Cada eftado pide su 
inftruccion particular; y la que pido, y defeo en Vms. no eftà ceñida à las Aulas. En  
el Eftrado, con la labor, y en medio de la converfacion, puede aprender, y fin afan, 
gafto, ni fatiga, puede una Dama inftruirfe (El Pensador.  Tomo I, Pensamento II, 
1763, p.21-22).

O  articulista  espanhol  manifestou  pleno  desacordo  com  a  possibilidade  de  as 

mulheres frequentarem colégios e universidades e, assim, se instruírem. Daí, afirma ser 

inconcebível o fato de uma dama poder usar, por exemplo, <<el Bonete>>, chapéu usado 

pelos eclesiásticos e seminaristas, e antigamente pelos colegiais e graduados.  Clavijo y 

Fajardo deixou claro que “no fon los Ariftoteles, los Neufones, los Gaffendos, los Avicenas, 

ni los Baldos, los Autores que deben Vms. frequentar” (Ibidem, p.22). Não aplaudia com 

entusiasmo  as  mulheres  que,  como  Cienfuegos,  se  dedicavam  à  leitura  de  poetas 

clássicos  e  ao  aprendizado de línguas eruditas,  tais  como o  latim e  o  grego,  e,  por 

intermédio de uma fina ironia, demonstrava ser completamente avesso ao ingresso delas 

a profissões destinadas exclusivamente ao público masculino, considerações que revelam 

um pensamento carregado de intolerância. Citamos:

¿Aprender las lenguas muertas? Ni por fueño. Efto de citar un verfo de Homero, ò 
de Virgilio ferìa tentación, en que caerían á cada paffo todas las Damas Griegas, ò 
Latinas. Sacamos por confequencia, (replican Vms.) que no debemos dedicarnos 
à fer Philofophas, Medicas, ni Letradas, ni hemos de conocer fino de nombre à 
Homero, y à Virgilio.  ¿Pues què aprenderemos? ¿Nos querrà Vm, deftinar à fer 
Aftrologas, Arquitectas? ¡Què candidez! Diganme, inocentifsimas, y candidifdimas 
criaturas, ¿creen Vms. Tan necio, è infesfato al pensador, que quifiefle aplicarlas à 
hacer Pronofticos, ni traherles à la memoria la antigüedad cofa tan aborrecible, y à 
que  tienen  mas  miedo  las  Damas,  que  à  las  Culebras,  los  Ratones,  y  los 
Difciplinantes? Haganme Vms. mas jufticia, y duerman foffegadas. Hay facultades, 
que Vms. deben ignorar, ò de que folo ls correfponde una ligera tintura; y otras, fin 
cuyo conocimiento es precifo, que hagan una figura muy defayrada en el comercio 
de las gentes (p.22-23).

Segundo  Plaza  (2004,  p.94),  as  estratégias  discursivas  são  empregadas 

objetivando “conseguir la complicidad de las lectoras, instruir sobre determinados temas y 

fomentar  la  participación  de  la  audiência”,  e  por  estar  convencido  de  sua  missão 
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moralizadora, principalmente depois de haver informado ao público de El Pensador que 

as mulheres eram “la mejor parte” (Ibidem, p.2) do plano de sua obra, José Clavijo y  

Fajardo utilizou uma série delas para se fazer compreendido, e uma delas foi a adoção de 

um  estilo  conversacional,  aclarado  principalmente  pela  presença  de  perguntas 

interrogativas, capazes de promoverem um significativo vínculo entre emissor e receptor 

do  texto.  A partir  delas,  criou-se  um  produtivo  espaço  de  comunicação,  em  que  o 

enunciador não mediu esforços para alcançar uma receptividade positiva, ainda que seu 

conteúdo desmerecesse a genialidade e a sabedoria femininas.

Outra delas foi a utilização do modo imperativo que pertence à função apelativa da 

linguagem (GILI GAYA, 1989, p. 142), função muito presente nos anúncios e nos artigos 

publicados na imprensa feminina do séc. XIX, objetivando atrair a atenção das leitoras 

(receptoras) e fazê-las consumirem e/ou atuarem de forma determinada, de acordo com a 

orientação  ideológica  da  publicação.  Por  entender  o  imperativo  como  o  modo  da 

apelação,  nos  pareceu  oportuno  também  chamar  atenção  para  outro  aspecto 

extremamente  relevante:  a  intenção interacional  do  modo:  “El  receptor  del  imperativo 

necesita  estar  en  la  vecindad  directa  e  inmediata  del  emisor  cuando  se  produce  la 

comunicación.  De  ahí  que  la  imperatividad  favorezca  la  aparición  de  intercambios 

dialógicos  sustancialmente  decisionales (JORQUES JIMÉNEZ,  1999,  p.153).  Segundo 

Daniel J. Jiménez (1999), com o modo imperativo desaparecem as limitações espaço-

temporais do processo de interação comunicativa, principalmente porque se estabelece a 

prioridade do momento. Assim, ele restituí a comunicação ao seu estado primitivo, visto 

que não elimina os componentes suprassegmentais e valida a enunciação com o mínimo 

esforço interacional possível.

O  atrevimento  e  as  grosserias  proferidas  pelo  <<Señor Pensador  >> ao  sexo 

feminino, fez com que Beatriz Cienfuegos, que, até então, sofria impacientemente por não 

poder  se expressar,  se rebelasse contra eles. E talvez tenham sido essas injúrias as 

razões determinantes que a levaram, anos depois, a escrever, a se dedicar às atividades 

jornalísticas, como forma de protesto contra esse inapropriado discurso sobre a mulher, 

defendido  pelo  editor  de  El  Pensador e  pela  própria  sociedade  patriarcal  da  época, 

fundamentalmente machista. Vejamos o comentário de Cienfuegos:

Este es mi intento, y lo ha sido siempre; pero, encogida en mi natural empacho, 
pènsaba, callaba, y sufría (aunque con impaciencia) la licencia que se han tomado 
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los señores hombres de ser los únicos que griten, los solos que manden, y los 
exceptuados  de  obedecer:  hasta  que,  exaltado  todo  el  humor  colerico  de  mi 
natural  (que no es poco) con las desatenciones,  groserías,  y atrevimientos del 
señor Pensador de Madrid, en orden á lo que trata de nuestro sexo, he resuelto 
tomar la pluma, no para contradecirle, ni tacharle sus asuntos, que este es ya 
camino muy andado; sino enseñarle (siguiendo su idéa, guardando sus máximas, 
y aspirando á un mismo objeto) á criticar defectos, sin ofender privilegios; pues, 
aunque en su prologo nos tratò tan fino como falso, muy presto en los siguientes 
pensamientos se conoció el odio que nos tiene; el que jamás será hijo de una 
virtud sólida… (Ibidem, p.7-8).

Ainda  que  José  Clavijo  y  Fajardo  pretendesse,  através  de  seus  pensamentos, 

corrigir  a má conduta e aprimorar o homem: “El objeto es mejorar à los hombres: La 

empreffa es ardua” (El Pensador, Pensamiento I. Tomo primero, 1763 p.5), Cienfuegos 

ambicionava ensiná-lo a criticar defeitos, sem ofender direitos. Assim, deixou evidente a 

intenção de não promover uma distinção entre os sexos, o que corrobora a já aclarada 

proposta de manter-se sempre imparcial em seus julgamentos:

[...] mi intento no es contradecir al Pensador de Madrid; antes bien alabo su idéa,  
celebro  su  intencíon,  y  embidio  sus  ocurrencias:  solo  pretendo  desquitarme, 
hallando iguales defectos que corregir en los hombres, sin que por eso olvide los 
de las mujeres, pues á todos se dirige mi critica (Ibidem, p.8-9).

Além das inúmeras considerações sobre a mulher, a autora também se dedicou a 

temas como as festas populares de São João e São Pedro, a educação dos filhos, a 

correção dos jovens, a escolha de amigos, o amor à pátria,  a frivolidade das classes 

elevadas, a vida rural, a morte, a leitura, as modas e o espírito cosmopolita, originário das  

diversas transformações de cunho social, político, cultural, educacional e econômico.

Os quatro volumes de  La Pensadora Gaditana foram publicados em Cádiz, entre 

1763 e 1764, e reeditados em Madri, no mesmo período, nas oficinas de Francisco Javier 

García.  Contou  também com uma terceira  edição publicada em Cádiz,  em 1786.  No 

entanto, a ousadia e a originalidade de Beatriz Cienfuegos, dona de um estilo bastante 

entusiasta e expressivo, não foram suficientes para dar continuidade às publicações de 

La Pensadora Gaditana. 

Apesar da breve existência, a publicação andaluza destacou-se fundamentalmente 

pelo  pioneirismo  na  luta  pela  emancipação  da  mulher  na  sociedade  espanhola,  

expressivamente movida por opressivas forças conservadoras que muito se opunham e 

resistiam  ao  reconhecimento  dos  direitos  femininos.  Dentro  desse  cenário,  seu  valor 

torna-se  indiscutível,  especialmente  pelo  fato  de  a  crítica  considerá-lo  como  uma 
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“antecipación original del feminismo español” (MARRADES, 1987, p.96).
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ISIS MILREU

UFCG

EL DILEMA DE LOS PRÓCERES: LITERATURA E HISTÓRIA

Considerações iniciais

Jorge Luis Borges (1899-1986) construiu uma poética inovadora que revolucionou 

a escrita literária, bem como os estudos de literatura. Contudo, é importante registrar que 

na  Argentina  o  debate  em  torno  de  seu  conservadorismo  político  e  de  sua  poética 

revolucionária  gerou  diversas  discussões,  bem  como  o  seu  cosmopolitismo  e  o  seu 

nacionalismo, entre outros temas polêmicos. No entanto, Martín Laforgue (1999, p.11) 

assinala  em  Antiborges que,  atualmente,  o  escritor  ingressou  no  panteão  dos  mitos 

nacionais, convertendo-se em um objeto de consagração e de consumo. Dessa maneira,  

o autor argentino tornou-se assunto de ensaios, artigos, teses e livros. Além disso, ele foi  

convertido em personagem de inúmeras ficções.

Pablo Brescia em “Borges deviene objeto: algunos ecos” (2008, p.128) aponta que 

há uma tendência de “literaturizar” o escritor argentino, isto é, transformá-lo em objeto 

literário. Nessas obras, Borges deixa de ser um autor para transmutar-se em personagem, 

um ser ficcional criado por outros escritores. Verificamos que a afirmação de Brescia é 

procedente porque ao pesquisarmos as listas de publicações recentes constatamos que 

há muitos relatos em que o escritor aparece como personagem. Cabe frisar que Borges 

foi literaturizado em distintas modalidades: contos, romances, peças de teatro e histórias 

em quadrinhos. Além disso, observamos que sua literaturização abrange, no mínimo, três 

continentes: europeu, africano e americano.

Observamos  que  a  crescente  ficcionalização  de  Borges  não  é  um  fenômeno 

isolado, uma vez que a conversão de escritores em personagens vem aumentando desde 

a década de 1980, conforme observa Leyla Perrone-Moisés (2011, p.255) em “Os heróis 

da literatura”. Neste artigo, a estudiosa postula que esses romances não são biografias,  

mas sim invenções ficcionais que jogam tanto com os dados biográficos quanto com os 

materiais  das obras desses autores.  Acentua que tais  ficções têm uma função crítica 

implícita,  dado  que  as  invenções  são  baseadas  em  pesquisa  biográfica  e  no 
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conhecimento dos textos dos escritores ficcionalizados. Assim, ela classifica essas ficções 

como  metaliterárias,  além  de  destacar  que  um  de  seus  procedimentos  usuais  é  a 

intertextualidade.

Marilene  Weinhardt  em “Quando  a  história  literária  vira  ficção”  (1998)  também 

aborda esse assunto. No texto citado, Weinhardt (1998, p.104) argumenta que a ficção 

literária dialoga com a história da literatura de duas formas. A primeira é ficcionalizando 

personagens cuja existência marcou a história literária. Já a segunda é a migração de 

personagens ficcionais dos textos canônicos para os novos textos. Em sua opinião, os 

textos que dialogam com a história literária podem ser vistos como ficções históricas, 

independentemente  dos  rótulos.  A estudiosa  enfatiza  que  o  fato  de  o  discurso  dos 

ficcionalizados  impregnar  o  discurso  dos  ficcionistas  indica  que  os  escritores 

frequentaram os textos desses autores  e,  portanto,  assumem-se como leitores,  como 

influenciados.

Por  sua  vez,  Antonio  Roberto  Esteves  (2010,  p.123),  em  O romance  histórico  

brasileiro  contemporâneo  (1975-2000),  sustenta  que  os  relatos  com  escritores 

protagonistas contam sua inserção na vida cultural e, especialmente, a história do próprio 

cânone literário. Assinala que nessas obras a intertextualidade ocorre tanto com a escrita 

do próprio autor ficcionalizado quanto com toda a historiografia da literatura do período 

em que ele está inserido. Desse modo, fomentam várias questões literárias, tais como a 

construção do cânone ou o papel do leitor e da crítica na construção e manutenção do 

cânone. Aponta, ainda, que essas obras podem ter vários objetivos: fazer lembrar algum 

escritor  esquecido  pela  historiografia;  discutir  os  princípios  estéticos  vigentes  em 

determinado período histórico ou humanizar algum nome exageradamente mitificado pela 

crítica.

  Tendo  em  vista  as  considerações  anteriores,  acreditamos  que  uma  das 

explicações  possíveis  para  o  fenômeno  crescente  da  literaturização  de  Borges  diz 

respeito as suas significativas contribuições para a produção literária. Nessa perspectiva,  

os  escritores  que  converteram  o  autor  argentino  em  personagem  de  suas  obras 

estabeleceram  um  diálogo  com  a  sua  poética,  assumindo-se  como  seus  leitores  e 

reconhecendo  sua  importância  para  a  literatura.  Essas  ficções  também podem estar 

vinculadas a um desejo de discutir  o papel  de Borges na história  literária.  Em outras 

palavras, trata-se de uma espécie de homenagem e de leitura crítica ficcionalizada feita  
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por seus pares, indicando como o escritor está sendo lido na contemporaneidade.

Este trabalho visa contribuir com essa discussão, investigando as relações entre a 

literatura e a história em  El dilema de los próceres (1997), de Jorge Fernández Díaz. 

Também objetivamos examinar a ficcionalização de Borges no romance citado e refletir 

sobre como o autor dialogou com a poética borgeana.

El dilema de los próceres (1997)

Jorge Fernandez Díaz é romancista,  cronista,  contista  e jornalista.  Em 2002,  o 

escritor argentino recebeu a “Medalla de la hispanidad”  e em 2012 ganhou a “Cruz de la 

orden de Isabel la Católica”,  entre outras premiações. Em 2016 tornou-se membro da 

Academia Argentina de Letras.

El dilema de los próceres – Sherlock Holmes y el caso de las cartas ocultas de 

Rosas  y  San Martín  (1997)  gira  em torno de uma conspiração  liderada pelo  coronel  

Gervasio Lafinur que pretende utilizar cartas apócrifas de Juan Manuel de Rosas e do 

general José de San Martín para desencadear um novo conflito  entre a Argentina e a 

Inglaterra. Sherlock Holmes e José Luis Borges, os protagonistas, tentam impedir o êxito 

do complô.

O romance está estruturado em três capítulos, designados como “Libro primero–

Londres”;  “Libro segundo–Alta mar” e “Libro terceiro–Buenos Aires”.  Desse modo, são 

demarcados os espaços em que a ação narrativa se desenvolve em cada parte do relato. 

Também  é  importante  mencionar  que  no  início  dos  capítulos  aparece  uma  epígrafe 

retirada da obra de Borges, com exceção do primeiro que não identificamos a fonte da 

inscrição. 

Além dos três capítulos, há um posfácio denominado “Adrogué”, o qual reproduz a 

carta de uma professora aposentada ao autor dizendo que está encaminhando-lhe um 

manuscrito que encontrou nos pertences de seu falecido pai, um juiz que lhe deixou uma 

“[...] biblioteca monstruosa, llena de clásicos, libros de historia, códigos civiles y penales, y 

expedientes  judiciales  que  llamaban  su  curiosidad.”  (DÍAZ,  2009,  p.237).  Eis  um 

conhecido tópico da poética borgeana: a biblioteca. Neste trecho, somos informados que 

o texto lido é uma reprodução do manuscrito enviado pela professora que poderia ter sido 

escrito  por  Jorge  Luis  Borges  quando  ele  teria  tentado  suicidar-se  em  Adrogué. 



348

Percebemos que  este  enredo  nos  remete  ao  conto  borgeano  “Veinticinco  de  agosto, 

1983”, inserido em La memoria de Shakespeare.

A professora também indica algumas possibilidades de leitura do livro, o qual pode 

ser visto como um romance ou uma crônica. Assim, instaura-se um jogo que provoca o 

leitor a refletir  sobre sua leitura, problematizando o gênero da narrativa de Díaz, bem 

como a  sua interpretação.  Interessa-nos  ressaltar  que essa  tensão  entre  a  literatura, 

indicada pelo romance,  e  a história,  sinalizada pela  crônica,  está  presente  em vários 

momentos de El dilema de los próceres, conforme veremos a seguir.

O primeiro capítulo, “Libro primero–Londres”, é iniciado com a seguinte epígrafe: 

“Nunca fuimos tan felices como cuando leíamos aquellos viejos libros de siempre.” (DÍAZ, 

2009,  p.9).  Percebemos  que  a  inscrição  aborda  o  tema  da  leitura,  vista  como  um 

acontecimento que gera felicidade. Embora não tenha sido possível identificar a autoria 

da citação, a qual não tem referência na ficção de Díaz, a epígrafe nos remete a um 

elemento central da poética borgeana: a leitura.

A ação narrativa do romance começa em Londres quando José Luis Borges chega 

ao domicílio de Sherlock Holmes, situado na rua Baker Street, 221B. Ele é recebido pela 

senhora Hudson que lhe apresenta o detetive. Holmes define o visitante somente ao vê-

lo: “A todas luces, un intelectual, y probablemente un bibliotecario. Sufre de asma y teme 

quedarse ciego. No ha incursionado en el matrimonio y pasa por un momento de escasa 

prosperidad.”  (DÍAZ,  2009,  p.13).  Esta  caracterização  nos  remete  a  elementos  da 

biografia do autor argentino Jorge Luis Borges, dado que ele foi um intelectual, trabalhou 

em duas bibliotecas e perdeu gradativamente a visão. Contudo, o nome do personagem é 

José e ele nunca se casou, diferenciando-se do escritor que se chama Jorge e contraiu 

dois matrimônios. 

Holmes revela que ele foi apunhalado em um beco e quando chegou a sua casa 

encontrou-a revirada. Ele interroga o visitante que declara não ter nenhum objeto de valor, 

pois só possuía algumas libras escondidas dentro de  La Divina Comedia e um Martín 

Fierro em ouro e alpaca. O detetive pergunta-lhe quem era Martín Fierro e ele explica que 

foi “Un desertor que es una espécie de héroe nacional en mi país. Un personaje de ficción 

surgido de un poema infinito.” (DÍAZ, 2009, p.17). Dessa maneira, duas obras importantes 

para o escritor argentino são mencionadas na narrativa e o comentário do personagem 

pode ser interpretado como uma reprodução do trabalho do crítico literário. 
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O diálogo continua e José Luis informa que vem de uma família patriótica, mas 

cosmopolita. Acrescenta que a maioria não perdoa o seu agnosticismo, sua falta de fervor 

patriótico, sua adesão ao anarquismo, sua inclinação pelos costumes saxões nem o seu 

amor por Byron. Define-se como historiador, ensaísta, poeta e docente mal remunerado. 

Em sua opinião, não tem amigos nem inimigos e afirma que “Londres es mi hogar. Y la 

literatura  inglesa,  mi  materia.”  (DÍAZ,  2009  p.18).  Esta  declaração  aproxima  o 

personagem  de  Jorge  Luis  Borges,  uma  vez  que  o  seu  cosmopolitismo  também  foi 

questionado  e  ele  recebeu  as  mesmas  críticas  que  o  protagonista  por  criticar  o 

nacionalismo e ser agnóstico. Além disso, o autor argentino foi  estudioso da literatura 

saxônica e professor de literaturas de língua inglesa. 

Após essa apresentação do personagem, o detetive decide investigar o misterioso 

ataque. Assim, eles vão ao beco onde houve a agressão e encontram um punhal que 

parece ser o de Juan Moreira, um conhecido gaucho. Holmes não entende a referência e 

o professor explica que se trata de outra lenda do Sul, sem dar mais detalhes. O detetive 

irrita-se e questiona a sua adoção da cultura inglesa, ressaltando que ele “Se describe a 

sí mismo como quisiera ser y no como realmente es. Miente. Se cree la mentira.” (DÍAZ, 

2009, p.23). Desse modo, ele critica o anglicismo do professor, classificado como falso. 

Também supõe que o assassino é seu compatriota. Diante dessa provocação, José Luis 

responde  que  pode  haver  dois  Borges  e  declara  que  é  um argentino  de  pura  cepa. 

Notamos que a dupla identidade cultural do autor argentino é ficcionalizada, dado que sua 

formação foi marcada pela cultura argentina, transmitida pela família de sua mãe, e pela 

cultura inglesa, difundida pelos familiares paternos. É importante assinalar, ainda, que o 

tema  do  duplo  está  presente  nesta  parte  da  narrativa,  um  dos  tópicos  da  poética 

borgeana.

Holmes decide continuar a investigação e vai até a casa de José Luis. Depois de 

examinar o local, descobre que algumas cartas de próceres argentinos exilados foram 

roubadas da biblioteca do professor. José Luis informa que trabalha como grafólogo e 

escreveu  artigos  sobre  homens  argentinos  influentes  a  partir  de  epístolas  póstumas. 

Também comenta que “La historia de mi país está siempre en discusión, y estas certezas 

y equívocos son deporte nacional.”  (DÍAZ, 2009, p.29). Esta declaração problematiza a 

história argentina que continua a ser debatida de diferentes perspectivas. O professor 

ainda postula que o ladrão das cartas pode ser um leitor indignado e o detetive acha a  
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explicação plausível, argumentando que os leitores são seres imprevisíveis. 

Os protagonistas voltam para Baker Street. José Luis adormece e sonha que “[...] 

me golpeaba la cabeza, y que viajaba en tren al sur, y que en un almacén aceptaba un  

reto y  una daga,  y  que salía  a pelear.”  (DÍAZ, 2009,  p.30).  Eis uma alusão ao conto 

borgeano “El Sur”, inserido em Ficciones (1944), no qual o personagem principal realiza 

uma viagem ao sul da Argentina e envolve-se em um duelo. Vale a pena mencionar que 

ele voltará a sonhar com o referido conto em outros momentos do relato.

Quando o professor desperta, Holmes informa-lhe que a conspiração era dirigida 

pelo coronel aposentado Gervasio Lafinur. Conversam sobre os próceres que ele havia 

pesquisado. O primeiro é San Martín,  descrito como o pai da Pátria e um general da 

Independência que morreu no ostracismo.  Também define Rosas: “Un tirano depuesto. 

Acumuló poder en campañas punitivas contra los indios, gobernó desde Buenos Aires con 

obscena arbitrariedad y fue derrotado en una famosa batalla.  En mi  país,  algunos lo 

añoran. Otros lo aborrecen.” (DÍAZ, 2009, p.35). Essas descrições estão em consonância 

com as declarações de Borges sobre os dois  líderes argentinos,  já  que em algumas 

entrevistas ele elogiou San Martín e criticou Rosas. A seguir, os personagens especulam 

sobre as conexões entre os próceres citados, concluindo que ambos morreram no exílio e 

que não eram inimigos, embora muitos de seus seguidores sejam adversários.

Novamente  o  professor  adormece lendo  velhos  recortes  de casos  policiais.  Ao 

despertar, Holmes lhe comunica que seu agressor foi Juan Muraña. Eles vão à pensão 

onde Muraña estava hospedado e descobrem um mapa, dois punhais e um retrato de 

uma mulher, Florentina, com uma dedicatória amorosa. Cabe frisar que Juan Muraña foi  

um conhecido valentão argentino e tornou-se tema de um relato borgeano homônimo, 

publicado em El informe de Brodie (1970).

Os protagonistas decidem seguir Muraña que recebe um envelope de Lafinur. Em 

sua perseguição, acompanham o valentão até Boulogne-sur-Mer,  onde o general  San 

Martín faleceu. Constatam que o seu objetivo era enterrar um cofre que tinha uma carta 

com  a  assinatura  do  general.  A  missiva  dizia  que  “Ya  vislumbro  un  futuro  donde 

sustituiremos el infame yugo de los españoles por el enmascarado yugo del comercio 

inglés,  y  donde seguiremos larvadamente  sojuzgados por  las  Europas.”  (DÍAZ,  2009, 

p.51). Esta declaração gera uma discussão entre os personagens porque contradizia o 

que eles sabiam sobre San Martín. Nessa ótica, Holmes acreditava que o general era 
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anglófilo. Já o professor afirma que ele era liberal, se isso significava ser nacionalista, e 

era amigo de seus inimigos se conseguisse defender seus interesses. Acrescenta que 

San Martín era mais monárquico que republicano, mas que no final da vida começou a 

aceitar  o  novo  regime  institucional.  Por  isso,  todos  pensavam  que  o  general  havia 

abandonado a política e a diplomacia, porém o documento citado anteriormente provaria o 

contrário.  O  detetive  informa  que  a  carta  é  apócrifa  e  deduz  que  pode  existir  outro 

documento  falso  assinado  por  Rosas.  Através  desse  diálogo,  notamos  que  os 

personagens problematizam a figura de San Martín. É importante registrar que os textos 

apócrifos são uma marca da poética borgeana.

Os protagonistas  regressam para  a  Inglaterra  e  pedem ajuda para  o  irmão do 

detetive,  Mycroft  Holmes,  que  trabalhava  para  o  serviço  secreto  inglês.  Em seguida, 

partem para Southampton, onde Rosas viveu durante o seu exílio. Ali visitam os lugares 

que ele frequentava.  A primeira parada é em Red Lion,  local  que ele tomava cerveja  

depois da missa. Ali encontram a seguinte inscrição: “Viva la Santa Federación. Mueran 

los salvajes unitarios.” (DÍAZ, 2009, p.67).  Trata-se de uma referência à disputa entre 

unitários e federais após a luta pela independência argentina, na qual Rosas liderava os 

partidários da federação. Os personagens também decidem conhecer a tumba do prócer 

argentino. No percurso, o professor comenta que Rosas ofereceu as ilhas Malvinas para a 

Inglaterra como parte do pagamento de uma antiga dívida. Explica que

El  empréstito  había  sido  contraído  por  Rivadavia  y  tenía  por  garantía  todo  el 
territorio nacional. La Baring Brothers  insinuó que el archipiélago podría zanjar la 
cuestión.  Rosas  se  mostró  conforme,  a  condición  de  que  previamente  se 
reconociera la soberanía argentina. (DÍAZ, 2009, p.73).

Percebemos que a citação retoma o histórico conflito entre argentinos e ingleses, 

gerado  pela  posse  das  Ilhas  Malvinas.  O  professor  esclarece  que  os  ingleses  não 

aceitaram o acordo e que Rosas teve que pagar a dívida parcelada. Ele especula que se  

a  Inglaterra  tivesse  aceitado  a  proposta,  o  campeão  dos  nacionalismos  teria  sido 

responsável por uma traição histórica à sua pátria. 

A seguir, os protagonistas vão para Burguess Farmes, “[...] donde el Restaurador 

había restaurado la tierra para simular, en plena campiña inglesa, la pampa perdida. Una 

pampa con lagunilla, galpones, tranqueras y palenques.” (DÍAZ, 2009, p.74). Essa citação 

reconstrói o período de exílio de Rosas, o qual tentou recriar o pampa argentino em terras 

inglesas, uma estratégia para preservar sua identidade cultural longe de seu país.
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Durante o percurso, o professor é atacado por Muraña, mas é salvo pelo detetive 

que atira no criminoso. Ao se recuperarem, os personagens regressam para Baker Street. 

O professor sonha que “[...] me golpeaba la cabeza y que viajaba en tren al sur y que en  

un almacén aceptaba un reto  y  una daga  y  que  salía  a  pelear.”  (DÍAZ,  2009,  p.79). 

Percebemos que, novamente, o conto “El Sur” é recriado na narrativa.

Quando desperta, José Luis constata que dormiu por cinco dias. Holmes informa 

que o falsificador morreu e que Lafinur está voltando para a Argentina. O detetive tenta 

convencê-lo de que ele deve voltar ao seu país, comparando sua viagem com a de seus 

sonhos, pois ambas estariam relacionadas com o seu destino. O professor tem dúvidas 

sobre sua coragem e alega que o seu país não tem solução. Este argumento leva Holmes 

a afirmar que “[...] en el fondo de todo argentino, hay agazapado otro argentino que no 

sabe  si  quiere  serlo.”  (DÍAZ,  2009,  p.82).  Assim,  a  identidade  dos  argentinos  é 

questionada.

Depois  dessa  discussão,  o  protagonista  decide  aceitar  o  desafio  e  o  detetive 

informa que ele irá embarcar em um navio chamado Duncan, o qual possuía uma boa 

seleção de livros. Ele responde que “Ninguna biblioteca es lo suficientemente completa 

para un erudito.” (DÍAZ, 2009, p.85). Desse modo, a biblioteca reaparece no relato, não 

apenas como um espaço físico, mas também como uma metáfora do conhecimento, o 

qual pode ser infinito, outra característica da poética borgeana.

Após  a  decisão  do  professor,  Mycroft  declara  que  “Estamos  a  sus  pies, 

dependemos  de  su  cabeza,  Borges.  Lafinur  mueve  al  jugador  y  éste  la  pieza.  Pero 

tenemos  que  saber  qué  otro  Lafinur  hay  detrás  de  Lafinur.  ¿Estoy  siendo  un  poco 

laberíntico?”  (DÍAZ,  2009,  p.88).  Esta  citação  é  uma  paródia  do  poema  de  Borges 

“Ajedrez”, inserido em El hacedor (1960), e menciona um dos conhecidos tópicos de sua 

poética: o labirinto.

Interessa-nos  ressaltar  que  o  primeiro  capítulo  do  romance  demarca  uma 

transformação fundamental do personagem José Luis Borges. Inicialmente, ele é uma 

vítima, mas no final ajuda Holmes na investigação, assumindo o papel de Watson. Essa 

mudança é sintetizada em suas palavras: “Vine a esta casa en busca de un detective y  

ahora me han convertido en uno.  Quería olvidar mi país y ahora usted me manda de 

regreso.”  (DÍAZ, 2009, p.89). Nessa ótica, o personagem mostra ter consciência de sua 

evolução, já que passou de vítima para detetive. Além disso, não conseguiu esquecer sua 
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terra  natal  e  resolve  regressar  para  impedir  a  mencionada  conspiração  que  poderia 

prejudicá-la.

O segundo capítulo, “Libro segundo–Alta mar”, é aberto com uma epígrafe retirada 

do poema borgeano “Rosas”, publicado em Fervor de Buenos Aires (1923). Neste escrito, 

Borges qualifica o prócer argentino de tirano e diz que agora ele está esquecido.  Os 

versos do texto poético borgeano citados no romance são “Ahora el mar es una larga 

separación entre la ceniza y la patria.”  (DÍAZ, 2009, p.93). Trata-se de uma alusão ao 

exílio de Rosas. Pensamos que o fragmento também serve para relacionar o retorno do 

professor  ao  seu  país  em um movimento  oposto  ao  realizado  pelo  prócer  argentino, 

contrastando seus deslocamentos. 

A ação narrativa  deste  apartado está  situada no mar,  pois  o  protagonista  está 

regressando para a Argentina. José Luis descreve o seu camarote como um calabouço,  

mas logo decide aceitar sua missão e se disfarça de cidadão do mundo, caminhando pelo 

navio. Em seu passeio conhece o coronel Rashid Singh, um indiano e apresenta-se como 

um intelectual argentino. O coronel comenta que sua compatriota Victoria Ocampo é uma 

das passageiras e descreve-a como “Una delicadeza.  Una flor adolescente. Una mujer 

con todas las  letras.”  (DÍAZ,  2009,  p.99).  O professor  também é apresentado para o 

comandante  do  Duncan,  Alejandro  Reverte,  o  qual  define  Victoria  como uma poetisa 

encantadora. 

José Luis vai até a biblioteca e começa a ler uma obra de Charles Dickens. Ele é 

interrompido por uma inglesa que estava lendo Oscar Wilde, Kate Ellis, a qual era tutora 

de Ocampo. Notamos que a cena da leitura é representada nesta parte do romance, uma 

das  marcas  da  poética  borgeana.  Ellis  apresenta-lhe  a  francesa  Alexandrine 

Bonnemaison, outra instrutora de Victoria. Os três conversam sobre literatura inglesa e 

francesa.  O professor  pergunta-lhes sobre  a escritora.  A francesa diz  que ela  é uma 

aristocrata argentina, um diamante que deve ser polido. Ele comenta que os Ocampo têm 

prestígio  e  descreve  os  antepassados  de  Victoria,  espantando  suas  ouvintes.  Dessa 

forma, vários elementos da biografia da autora argentina vêm à tona.

O diálogo é interrompido para o almoço e o professor  encontra o seu inimigo, 

Gervasio Lafinur. A conversa é tensa e Lafinur pergunta-lhe se ele não tem a impressão 

de  que  juntos  compõem  uma  espécie  de  alegoria  nacional,  visto  que  estão  “Aquí 

sentados, con nuestros secretos y nuestros inconfesables propósitos, escondidos detrás 
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de nuestras máscaras, arquetipos de un país enmascarado. […]. Estamos condenados a 

ser argentinos.”  (DÍAZ, 2009, p.106-107).  Acreditamos que o fragmento pode ser uma 

alusão  aos  vários  conflitos  que  permeiam  a  história  argentina.  Também  é  possível 

interpretar  a  ideia  de  um  país  mascarado  como  uma  metáfora  para  a  problemática 

identidade dos argentinos, dado que muitos se consideram europeus, devido aos seus 

ascendentes.

A conversa é interrompida pelo início do jantar. Reverte informa que Victoria tem 

enxaqueca e caprichos e por isso vai comer na cama. Acrescenta que ela está lendo 

Baudelaire e explica que Fedra, a vaca da escritora, está bem.  Lafinur comenta que se 

trata de “Provisión de leche incontaminada para el delicado paladar de una diosa.” (DÍAZ, 

2009, p.109). Este trecho do relato nos remete a uma prática comum entre os aristocratas 

argentinos que no início do século passado viajavam de navio para a Europa levando 

seus animais e comidas, comportamento que causava estranheza em muitos europeus.

Somente  no outro  dia,  o  professor  encontra  “[...]  la  verdadeira  protagonista  de 

aquel viaje transatlántico, la princesa sin corona [...]” (DÍAZ, 2009, p.108). Assim, depois 

de ser apresentada por  alguns personagens,  finalmente,  a escritora se materializa na 

narrativa. Inicialmente, José Luis viu o seu rosto na sombra,

[…]  fuera  de  la  resolana,  segmentada  por  esos  ojos  soberbios  y  a  la  vez 
vulnerables.  Vi  el  vestido oscuro  y  majestuoso que llevaba,  y  el  pelo  negro  y 
brillante,  y me di  cuenta de que no era bella sino hipnótica.  Que su atracción 
descansaba  mucho  más  en  su  carácter  que  en  su  fisionomía,  que  cualquier 
hombre podía perder la cabeza por ella, y que estaba acostumbrada a hacer su 
voluntad por encima de las voluntades terrenas. (DÍAZ, 2009, p.109). 

Notamos  que  o  professor  define  a  escritora  como  uma  mulher  sedutora  e 

caprichosa.  Por  sua vez,  Victoria  descreve-o como um solteirão,  misógino,  solitário  e 

puritano.  Explica que “Yo soy, en el  fondo de mi alma, una escritora. Y los escritores 

estamos acostumbrados a predecir el futuro de los personajes. Los propios y los ajenos.” 

(DÍAZ,  2009,  p.111).  Desse  modo,  ela  assume  sua  condição  de  escritora.  José  Luis 

pergunta-lhe se é um de seus personagens e Victoria pede que ele prometa ser uma de 

suas criações. Os dois continuam a conversar sobre literatura até o início da noite.

O professor é acordado em seu camarote por Fanny, uma das empregadas da 

escritora,  que  lhe  entrega  um  livro  de  contos  de  Alphonse  Daudet  com  a  seguinte 

dedicatória: “Estoy cansada de sentirme incomprendida.  Yo deseo ser reconocida por lo 

que soy: una persona que piensa. Lo único que me hace bien, lo único que me hace 
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olvidar cuán detestable puede ser la vida, es el arte. Y vos, profesor, me evocás el arte en 

todas sus formas.” (DÍAZ, 2009, p.112). Trata-se de uma manifestação de seu amor pela 

arte, bem como de seu desejo de independência e de ser respeitada intelectualmente. 

Esta declaração faz o protagonista esquecer a conspiração e apaixonar-se por ela. 

No  outro  dia,  os  dois  se  reencontram na  biblioteca  do  navio.  A escritora  está 

folheando Schopenhauer e eles conversam sobre Voltaire e Nietzsche. Victoria se declara 

uma leitora audaz e omnívora. O jogo de sedução continua e ambos compõem alguns 

versos conjuntamente:  “Buenos Aires es un plano...  [...]  De humillaciones y fracasos.” 

(DÍAZ,  2009,  p.114).  Na  verdade,  a  citação  é  uma  reprodução  de  versos  do  poema 

borgeano “Buenos Aires”, inserido em El otro, el mismo (1964). O professor comenta que 

“Esos versos bien valen un poema... que seguramente nunca llegaré a escribir.”  (DÍAZ, 

2009, p.114). Eis um claro exemplo de metaficção. 

José Luis pensa que os tons da escritora variavam de acordo com seu estado de 

espírito:  “A veces,  Victoria era esa otra  niña mandona y segurísima de sus dones.  A 

veces, era aquella niña débil y poética. Las variaciones eran veloces y desconcertantes.”  

(DÍAZ, 2009, p.114-115). Lembra que “Me han dicho que yo no soy un Borges sino dos.”  

(DÍAZ, 2009, p.115). Dessa maneira, o tópico do duplo é abordado pelo personagem não 

só em relação a si, mas também à escritora.

O professor constata que o capitão Reverte também está apaixonado por Victoria e 

acredita que é correspondido. Ele fala que recebeu um livro de Alexandre Dumas com 

uma dedicatória romântica e que depois se beijaram. Esta situação é quase idêntica à 

vivenciada pelo protagonista, com exceção do autor da obra presenteada. O capitão pede 

sua  opinião  sobre  sua  relação  amorosa,  mas  ele  diz  que  não  é  indicado  para  dar  

conselhos sentimentais. 

Após essa conversa, José Luis regressa ao seu camarote para a sua “[…] soledad 

más absoluta, a la doble certeza del desamor y el desamparo, a los abismos del equívoco  

y la traición y, ya de madrugada, a una pesadilla circular y sudamericana en la que yo 

seguía aceptando aquel viejo puñal.” (DÍAZ, 2009, p.124). Para o protagonista, a travessia 

transformou-se em um deslocamento doloroso, comparado a viagem realizada no conto 

“El sur”. Contudo, ele declara experimentar uma espécie de alívio azul porque “Era triste y 

poético retornar al escepticismo.  Como se sabe, el fracaso trae menos riesgos que el 

éxito.  Y, al  fin y al  cabo, este humilde intelectual  argentino había vivido en el  fracaso 
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demasiado tiempo como para no sentirse a gusto.” (DÍAZ, 2009, p.124). Cabe frisar que 

Jorge Luis Borges era considerado um cético e teve vários fracassos amorosos. Portanto, 

o comentário do personagem nos remete a elementos da biografia do autor argentino.

Apesar  da  desilusão,  o  professor  continua  a  encontrar-se  com  Miss  Ellis  e 

mademoiselle Bonnemaison para discutir  literatura,  entre outros assuntos. Porém, sua 

rotina é interrompida por uma tempestade, durante a qual ele é atacado, mas é salvo por 

Rashid que na verdade era Holmes disfarçado. O detetive critica sua ingenuidade por 

abrir a porta de seu camarote durante a noite. José Luis sente-se ridículo e reflete que se  

fosse um “[...] personaje literario de Victoria Ocampo, quizá fuera más que nada esa clase 

de crédulo eternamente embaucado.  Cuando un argentino entre europeos piensa con 

rencor nacional, tiende invariablemente a pensar que sus defectos son los defectos de la  

Nación.”  (DÍAZ,  2009,  p.129).  Novamente,  a  sua  condição  de  personagem  é 

problematizada, bem como a identidade argentina.

Na noite seguinte, há um baile e o detetive é apresentado aos viajantes. Durante a 

festa descobrem que Lafinur também estava apaixonado por Victoria. Os personagens 

ainda discutem sobre a história. Para o coronel, sem os soldados não existiria história. 

Por sua vez, a escritora defende que sem as mulheres não haveria história. Já para o 

professor, sem a história não existiriam os historiadores. Em suma, apresentam diferentes 

visões sobre o tema a partir de sua formação: militar, feminista e intelectual.

 No final do baile, Lafinur e Holmes duelam com espadas e o coronel é consagrado 

vencedor.  Posteriormente, o detetive explica para José Luis que ele perdeu a disputa 

propositalmente, pois quando alguém acredita que é infalível comete erros e isso poderia 

ajudá-los.  Então,  “Miré  a  Sherlock  Holmes  como  Sancho  miraba  a  Don  Quijote.  La 

revolución de Lafinur y el  dilema nacional se habían transformado ahora en  nuestros 

molinos de viento.” (DÍAZ, 2009, p.140). Assim, a missão dos personagens é comparada a 

dos protagonistas da clássica obra cervantina, problematizando o nacionalismo argentino 

que é visto como uma ilusão.

O terceiro capítulo “Libro tercero–Buenos Aires” inicia-se com a seguinte epígrafe: 

“Olvidadizo de que ya lo era, quise también ser argentino.” (DÍAZ, 2009, p.141), retirada 

do prólogo do livro Luna de enfrente (1925), de Borges. Notamos que a inscrição é uma 

alusão à identidade argentina, um tema que foi discutido pelo escritor em algumas de 

suas obras. Cabe frisar que no livro citado, o autor aborda temas locais e era adepto do 
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criollismo.

É importante assinalar que os protagonistas irão se hospedar na casa de Jorge, 

primo de José Luis, que o descreve como um liberal positivista, o qual crê “[...], como yo, 

en Spencer.  Defenestra al Estado y se burla de San Martín.” (DÍAZ, 2009, p.136).  Essa 

caracterização nos remete ao pai de Jorge Luis Borges, Jorge Guillermo. Quando chegam 

à residência da família Borges observam que um “[...] chico de pantalón corto y mirada 

triste recorría las lanzas de la verja con una vara y se dejaba ir por el silbato del afilador,  

los chirridos del tranvía y las desganadas evoluciones de la calle Serrano.” (DÍAZ, 2009, 

p.143).  Eis  a  primeira  descrição  do  autor  argentino,  representado  como  um  garoto. 

Portanto, sua infância é reconstruída neste capítulo, recuperando o período em que ele 

viveu em Palermo e via o mundo através de uma cerca devido à superproteção de seus 

familiares. O menino está acompanhado por “[…] un hombre alto y esbelto, dignificado por 

un bigote renegrido; por la mujer que lo acompañaba: pequeña, frágil, elegante; y por la 

hija que lo precedía: una chica morocha de cara redonda y etérea.” (DÍAZ, 2009, p.143). 

Eis a descrição do núcleo familiar do escritor. 

Holmes  é  apresentado  aos  familiares  do  professor  e  durante  a  conversa  eles 

passam  do  espanhol  para  o  inglês,  como  se  fosse  algo  trivial,  mostrando  o  seu 

bilinguismo. Segundo o narrador,  o detetive é tratado como se fosse o presidente da 

república. Ele conhece a casa e admira a biblioteca que é qualificada como imensa, na 

qual  “[...]  los  libros  de  Watson,  prolijamente  escritos  con  seudónimo,  tenían  el  lomo 

gastado  por  el  fervor.  Los  de  Wells,  sin  embargo,  ya  precisaban  una  segunda 

encuadernación: el fanatismo familiar, guiado por la tía Frances, los había destripado.” 

(DÍAZ, 2009, p.144). Assim, ressalta-se a prática da leitura como um costume familiar, 

condizente com a biografia do autor argentino e a famosa biblioteca paterna é recriada na 

narrativa.

Além dos personagens citados, outro membro do clã entra em cena: Frances Ann 

Haslan,  a  avó  de  Borges,  descrita  como  “Hija  de  un  filósofo  y  nieta  de  un  pastor  

metodista.” (DÍAZ, 2009, p.144). Ela esclarece que o seu sobrinho, José Luis, é alter ego 

de seu filho Jorge. Contudo, o verdadeiro protagonista desta parte do relato é Georgie. 

Cabe frisar que, historicamente, o escritor era chamado desta forma por seus familiares. 

O professor destaca que “[…] el niño nos llevó de la mano por los rincones de la casona, 

desde el jardín con palmera y flores amarillas, hasta la azotea con balaustrada: allí se 



358

avistaba un Palermo colmado de baldíos y de quintas, y se adivinaban las orillas del 

Maldonado.” (DÍAZ, 2009, p.145). Desse modo, o bairro é retratado desde a perspectiva 

de Georgie, o qual será o guia dos protagonistas em Buenos Aires, levando-os, inclusive,  

ao zoológico para ver os tigres. É importante ressaltar que tanto a residência de Palermo 

quanto os passeios no zoológico são importantes acontecimentos da infância de Borges.

Durante  o  almoço,  os  visitantes  conversam com Jorge Guillermo,  definido  pelo 

professor como um “[…] abogado entrerreniano que enseñaba psicología sin creer en ella 

y que soñaba con publicar alguna vez un libro.” (DÍAZ, 2009, p.145). Ele acrescenta que 

faz parte da quinta geração que tem problemas de vista e que, provavelmente, ficará 

cego, tal como Georgie. Norah também participa do diálogo e informa que na escola as 

crianças zombam de seu irmão porque ele usava roupas diferentes. Por sua vez, a avó 

defende sua vestimenta dizendo que é idêntica a que usam em Eton. A menina comenta 

que ela e Georgie estudavam em casa até pouco tempo atrás, com miss Tink. Frances 

justifica esta escolha dizendo que temiam a escarlatina e a tuberculose, mas Jorge afirma 

que a única doença contagiosa que o preocupava era a educação pública. Desse modo, 

vários  elementos  da  biografia  do  escritor  e  de  seus  familiares  são  reconstruídos  na 

conversação descrita.

José relata para Jorge os seus problemas. Após escutá-lo, ele declara que Evaristo 

Carriego contou-lhe a história de Muraña, acrescentando que o escritor costuma visitá-lo 

no domingo. O professor percebe que o seu alter ego não era covarde como ele, pois 

Jorge está  excitado pelo  complô  e  afirma que Alvaro  Melian  Lafinur  poderia  fornecer 

dados  importantes  à  investigação.  Carriego  e  Lafinur  aparecem  na  casa  de  Jorge 

espontaneamente. Conversam sobre Muraña e Carriego diz que possivelmente Paredes 

conhece o seu paradeiro. Georgie esclarece que Nicanor Paredes é o dono de Palermo. 

Cabe frisar que Borges escreveu-lhe uma milonga no livro Para las seis cuerdas (1965).  

Leonor  critica  o  bairro  dizendo  que  ele  tem  tristes  privilégios  porque  produziu 

malandros de todas as linhagens. Jorge pondera que “Leonorcita no le perdona a Palermo 

el haber sido feudo del tirano.”  (DÍAZ, 2009, p.151). Por sua vez, o professor esclarece 

que a casa de Rosas estava localizada nesta região e que há algumas evidências de que 

ele  pode  ter  algum  grau  de  parentesco  com  a  família  de  Borges.  Notamos  que  a 

conversação  reproduz  as  opiniões  do  escritor  sobre  Palermo  expressas  em  sua 

autobiografia.
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Holmes e José Luis se afastam do grupo para discutir os seus planos. O detetive 

comenta que “Carriego, aunque le parezca mentira, lleva en la sisa del chaleco, sobre el  

sobaco izquierdo, un cuchillo que nunca utilizó. […] Ese cuchillo espera una oportunidad 

que probablemente no llegue nunca.” (DÍAZ, 2009, p.153). Eis a problematização do papel 

do intelectual que, tradicionalmente, se dedica ao trabalho de pensar e não de agir, muito  

menos de forma violenta. Vale a pena mencionar que essa questão foi  explorada por  

Borges em alguns de seus textos, especialmente, em “El sur”. 

Os  protagonistas,  acompanhados  por  Jorge,  Carriego  e  Lafinur  visitam 

Paredes para pedir informações sobre Muraña. Depois de um encontro tenso, ele informa 

que  Muraña  está  a  serviço  de  Glencoe,  um  congressista  e  estancieiro,  definido  por 

Carriego  como  “Primero  oriental,  luego  universalista,  ahora  argentino.”  (DÍAZ,  2009, 

p.156).  Jorge  acrescenta  que  ele  é  “Un  Cristiano  seducido  por  causas  secretas  y 

faraónicas. [...] Sanmartininao y rosista, para más datos.” (DÍAZ, 2009, p.157). Também 

somos informados que ele vive no sul da argentina em uma casa rosada com porta de 

ferro. É importante registrar que Glencoe é o nome de um personagem do conto borgeano 

“El congreso”, publicado em El libro de arena (1975). 

A seguir,  os  personagens  descobrem que  Lafinur  está  organizando  uma 

viagem ao sul da Argentina e que frequenta a casa de Leopoldo Lugones. O escritor é 

descrito como o poeta nacional, um versificador pomposo, mas sagaz, e ex-socialista. 

Melián comenta que “Ahora organiza en su casa reuniones con militares, intelectuales y 

dirigentes políticos. Que yo sepa, esas tertulias no llevan otro propósito que ayudar a 

reafirmarle  los  nuevos  principios  doctrinarios.”  (DÍAZ,  2009,  p.158).  Desse  modo, 

aparecem críticas a Lugones, tanto sobre sua poesia, classificada de pomposa, quanto 

sua nova opção política, considerada conservadora, já que abandonou o socialismo e 

travou relações com os militares.

O professor e Holmes vão até a casa de Lugones, pois esperavam que Lafinur 

aparecesse. Porém, a missão fracassa e eles voltam para a rua Serrano. No outro dia 

embarcam  para  o  Sul  na  estação  Constituición.  O  detetive  observa  que  o  seu 

companheiro de viagem “Está orgulloso de esta bóveda ferroviária porque lo hace sentir 

en Inglaterra, Borges. Y el orgullo está justificado: es la mejor muestra del arte argentino. 

Que es el  arte de la imitación.”  (DÍAZ, 2009,  p.161.).  Neste fragmento, ele ironiza as 

influências  inglesas dos argentinos,  a  qual  está  presente,  inclusive,  na arquitetura  da 
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capital.  Acrescenta que “El color local es irresistible y es, a la vez, una ficción europea. 

Pero no se preocupe, no me he convertido al tradicionalismo criollo. He notado que un 

nacionalista  es  alguien  que quiere  ser  argentino  para  luego ser  inglés.”  (DÍAZ,  2009, 

p.161). Dessa maneira, o nacionalismo argentino é problematizado.

Holmes  informa  que  leu  Martín  Fierro escondido.  Comenta  que  observou 

atenciosamente sua família e que está impressionado com Georgie, o qual traduz Oscar 

Wilde  secretamente.  Assim,  mais  um  elemento  da  biografia  de  Borges  aparece  no 

romance,  dado  que  quando  era  criança  ele  traduziu  uma obra  do  mencionado  autor 

inglês.  Para  José  Luis  ele  será  “Un  escritor  paradójico.  Detestará  los  énfasis  y  se 

abrazará  al  pudor  estético.”  (DÍAZ,  2009,  p.161-162).  Percebemos  que  a  citação 

apresenta uma previsão de como será a poética borgeana, uma ficcionalização da crítica 

literária.

Quando chegam à residência  de  Glencoe,  o  detetive  diz  chamar-se  Wilde  e  o 

professor  Wells,  ou  seja,  eles  assumem  a  identidade  de  dois  conhecidos  escritores. 

Significativamente, o estancieiro estava lendo o Evangélio segundo Marcus, título de um 

conto de Borges. Conversam largamente sobre tigres e sobre o país. Contudo, Holmes 

quebra o clima amistoso, provocando o anfitrião ao relacionar o pôquer com a mentira e 

dizer que este era o esporte nacional. 

Depois do desentendimento, os protagonistas vão para uma pensão e voltam no 

outro dia para observar o movimento da casa de Glencoe, na qual entram escondidos. 

Nesse  momento,  José  Luis  sente  que  são  novamente  Sancho  e  Don  Quijote.  Ali, 

descobrem que a próxima ação dos conspiradores seria a destruição de um monumento 

nacional. O estancieiro resume o complô: “Un grupo de civiles que respaldará las cartas,  

hablará y escribirá a favor de la recuperación, y que previamente instalará el rumor, y al  

final la certeza de que una potencia extranjera está promoviendo la agitación e intentando 

debilitar nuestra moral.” (DÍAZ, 2009, p.171). Então, os protagonistas resolvem regressar, 

mas são descobertos. Após uma fuga cinematográfica, embarcam em um trem para a 

capital.

Ao chegarem à rua Serrano são informados que receberam um convite para uma 

festa à fantasia promovida por Victoria. No baile conhecem Lugones e são informados 

que  Lafinur  era  seu  professor  de  esgrima.  O  poeta  é  comparado  a  um  pinguim 

incomodado  “[...]  por  la  bombachas  y  por  ese  poncho  engañosamente  rústico,  
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sobrellevando el fastidio reprimido de un argentino de las Europas que pasó toda una vida 

ensayando para serlo y que ahora tenía que desaprender lo aprendido en virtud de un 

nuevo dogma.” (DÍAZ, 2009, p.184). Desse modo, o seu nacionalismo é questionado, bem 

como a sua transformação de argentino europeizado a nacionalista.

Durante  o  baile,  os  personagens  conversam sobre  vários  temas,  entre  eles  a 

literatura e a Argentina. Leonor indaga se Lugones não exagerava em canonizar Martin 

Fierro. Ele responde que por acaso não é exagero canonizar tudo o que desce dos barcos 

e pergunta para onde a importação de ideias e de analfabetos os conduzirá. Novamente 

Lafinur afirma que este é um país de máscaras. Também dialogam sobre a dualidade da  

natureza humana, representada por Mr. Jeckyl ou Hyde, e a civilização e a barbárie. Para 

o poeta “Pronto, señora, todos seremos alemanes – dijo Lugones-. Los vientos de una 

gran guerra llegan desde Europa”.  (DÍAZ,  2009,  p.186).  Eis  uma alusão ao apoio  do 

escritor  aos  alemães  durante  a  segunda  guerra  mundial.  Holmes  aconselha-o  a  não 

equivocar-se de novo. Para Victoria “Todos seremos, entonces, ingleses o franceses.” 

(DÍAZ, 2009, p.186). Cabe frisar que a escritora e Borges apoiaram os aliados contra os 

alemães. Percebemos que um importante conflito histórico foi trazido à tona no decorrer 

desta conversação, bem como a problemática identidade dos argentinos, a qual aparece 

relacionada à Europa.

Casualmente, os protagonistas descobrem que o Duncan foi contratado para fazer 

uma viagem ao sul. Então, eles resolvem pedir ajuda para Victoria. A escritora percebe 

que foi enganada por Lafinur, pois ele havia solicitado que ela transportasse ocultamente  

um exemplar de El vizconde de Bragelonne, de Dumas. Para o narrador “Era como si de 

golpe  si  hubiera  vuelto  adulta.”  (DÍAZ,  2009,  p.189).  Então,  ela  mostra  o  seu 

amadurecimento,  decidindo  ajudá-los  e  afirma  que  “Somos  un  país  maravilloso.  Los 

mejores del mundo.” (DÍAZ, 2009, p.190). Assim, o nacionalismo da escritora é exaltado.

Os protagonistas seguem Lafinur até a Biblioteca Nacional. Quando o general parte 

percebem que ele consultou a  Enciclopedia Británica e notam que “[...]  por un recodo 

cercano se accedía a todo el labirinto.  Un labirinto de quinientos mil libros. El escondite 

perfecto.” (DÍAZ, 2009, p.191). Dessa forma, a biblioteca é comparada a um labirinto. Eles 

não encontram o referido livro de Dumas, mas conversam sobre a obra procurada. O 

professor informa que é um romance episódico que “Integra el ciclo de los mosqueteros.  

Varias ilustracciones tenebrosas, flagrante adulteración de la historia, una buena metáfora  
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y cientos de peripecias.” (DÍAZ, 2009, p.191).  O detetive indaga o que mais é possível 

pedir  de um bom romance. Neste trecho da narrativa, percebemos que o trabalho da 

crítica  literária  é  ficcionalizado.  Também  podemos  interpretar  a  citação  como  uma 

referência à ficção de Díaz, a qual adultera a história e apresenta várias peripécias, tal  

como a narrativa de Dumas.

Os protagonistas invadem o quarto de Lafinur e  acham o agendamento de um 

encontro entre o general, Lugones e um enigmático Q para essa tarde.  O detetive deduz 

que Q era  uma referência a um jornalista  de “Baja estatura,  barba triangular,  manos 

ásperas. Hace gimnasia sueca y ha experimentado con el opio y el hachís. Es asmático 

como usted, profesor Borges. Y sufre mal de amores con una rubia.” (DÍAZ, 2009, p.194).  

Jorge informa que “Se llama Horacio, enseña castellano y dicen que anda noviando con 

una de sus alumnas […]. Paisano mío. Colabora con Caras y caretas, es discípulo literario 

de Lugones.  Pero es un librepensador.”  (DÍAZ, 2009, p.194).  Holmes julga que ele é 

incauto e sedento de glória. 

Os  detetives  vão  à  pensão  de  Quiroga,  situada  no  bairro  Constituición.  Ali, 

encontram vários livros junto “[...] a pilas desordenadas de papeles manuscritos. Versos y 

trozos de prosa lírica, cuentos abandonados en la segunda hoja y novelas polvorientas e  

inconclusas.”  (DÍAZ, 2009, p.200). O jornalista os surpreende e tenta agredi-los, mas é 

contido. Logo aceita conversar com eles e informa que Glencoe morreu. Os protagonistas 

o  convencem de que foi  enganado.  Ele  comenta  que Lafinur  havia proposto que ele 

escrevesse um artigo que mudasse a História e ele respondeu que daria a vida para 

escrevê-lo.  Acrescenta que “Me hablaron de los dos testamentos políticos que habían 

escrito los próceres, pero ninguno se aventuró a revelarme los contenidos. Sabían que 

para mí eso era suficiente. Los periodistas sólo somos desenterradores, señor Holmes.”  

(DÍAZ, 2009, p.204). Desse modo, o jornalista confirma sua participação no complô. 

Quiroga esclarece que sua função era  ir  à  Biblioteca Nacional  e  encontrar  um 

exemplar de El vizconde de Bragelonne, no qual havia uma mensagem codificada. O trio 

vai para a biblioteca e o jornalista “[...] encontró el libro que había adulterado Renfield,  

transportado Lafinur y desembarcado Victoria Ocampo.” (DÍAZ, 2009, p.207). Na casa da 

família Borges decifram o código que desvela um texto que fazia apologia à hora da  

espada e criticava o pacifismo e a democracia. 
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Também descobrem que o edifício que foi escolhido como alvo é o Cabildo. Melián 

informa que “El edificio sufrió varias modificaciones. Hace años se le agregó a la torre un 

nuevo cuerpo rematado por una cúpula de azulejos y se cambió el estilo colonial por un 

estilo italiano.”  (DÍAZ, 2009, p.215). Holmes ironiza que a casa dos próceres argentinos 

tenha um estilo italiano. Assim, novamente a influência europeia na arquitetura argentina 

é questionada.

Os  personagens  decidem  enfrentar  os  conspiradores  e  evitar  a  demolição  do 

Cabildo. Porém, Leonor discorda desta decisão porque eles são “Docentes, periodistas, 

poetas. !Voluntarios de papel, señor Holmes!No los envie usted al matadero.”(DÍAZ, 2009, 

p.219).  Apesar  da súplica da matriarca,  José Luis,  Quiroga,  Carriego, Melián e Jorge 

acompanham o detetive à sua missão e derrotam o complô. 

Após a batalha, o professor escreve sua aventura. Sua intenção era entregar o 

texto a Holmes, porém o manuscrito acaba nas mãos de Georgie que pergunta qual é o  

gênero do relato. Nesse momento, José Luis “[...] tuve la impresión de que Georgie ya no 

era un niño, sino un joven de veinte años, y que ese río marrón era un río gris de hielo, y 

que  Buenos  Aires  se  parecía  exageradamente  a  Ginebra.”  (DÍAZ,  2009,  p.233).  Ele 

responde que pode ser considerado um relato fantástico, mas que “[…] las fechas, los 

lugares, las caras y los acontecimientos de este país también lo son. Tal vez tengas, 

entonces, la tentación de creer que todo género, hasta el más realista, es esencialmente 

fantástico. Y que toda historia verídica es parcialmente apócrifa.”  (DÍAZ, 2009, p.233). 

Dessa maneira,  a  história  é  aproximada à ficção,  uma das características da poética 

borgeana. 

A ação narrativa continua com a menção ao conto borgeano “El otro”, publicado em 

El libro de arena (1975), no qual há um encontro entre dois Borges, um novo e um velho. 

O professor comenta que eles poderão se reencontrar “[...]  quizás en una margen del 

Ródano, y que nos pareceremos demasiado, y que me devolverás los cuadernos y que 

desconfiarás  de  mí.”  (DÍAZ,  2009,  p.233).  Ele  acrescenta  que  Georgie  escreverá  um 

poema sobre Holmes, ou seja, trata-se de um exemplo de metaficção. Aliás, o romance 

termina com um posfácio que é aberto com um trecho do poema borgeano “Sherlock 

Holmes”, inserido em Los conjurados (1985). Nesta inscrição, o escritor elogia o detetive e 

classifica-o como eterno, homenageando-o. Pensamos que a opção do romancista de unir 

Holmes e Borges pode ser vista como uma homenagem à literatura, uma vez que ambos 
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são personagens de inúmeras obras.

Considerações finais

El dilema de los próceres problematiza a relação entre a literatura e a história em 

vários momentos, conforme já assinalamos. Nesta obra, importantes acontecimentos da 

história argentina são trazidos à tona, tais como os conflitos entre os argentinos e os 

ingleses  no  período  das  guerras  da  independência  e  durante  a  disputa  pelas  Ilhas 

Malvinas.  Dois  próceres  também  são  abordados  no  romance:  San  Martín  e  Rosas, 

possibilitando reflexões sobre sua atuação na história argentina, uma vez que ambos são 

considerados  símbolos  do  nacionalismo,  mas  morreram quando  estavam exilados  na 

Europa. Por isso, eles simbolizam o dilema da identidade argentina, a qual é formada pela 

relação entre elementos locais e estrangeiros. Cabe frisar que nessa ficção, San Martín é 

descrito positivamente como o pai da nação e Rosas é classificado de tirano. 

Na narrativa de Díaz, a história é aproximada à ficção, uma caraterística da poética 

borgeana. Para construir  o seu relato,  o autor utiliza tanto personagens baseados em 

referentes históricos (Georgie, Jorge, Leonor, Norah, Frances, Victoria Ocampo, Leopoldo 

Lugones, Evaristo Carriego, Alvaro Melián Lafinur, Horácio Quiroga) quanto personagens 

ficcionais  que  migram  de  outras  obras  (Holmes,  Mycroft,  Hudson,  Glencoe,  Muraña, 

Paredes). Desse modo, o escritor dialoga com a biografia de Borges, com o contexto de 

sua produção, com a história da literatura e com a poética borgeana. 

Em relação à construção de personagens históricos destaca-se o núcleo familiar de 

Borges.  Nesse relato,  o romancista recria  o escritor  em sua infância na rua Serrano,  

período  em que  ele  vivia  com seus  pais,  sua  irmã  e  sua  avó.  Vários  elementos  da 

biografia  do  autor  argentino  são  representados  na  narrativa:  a  casa  de  Palermo,  a 

biblioteca paterna,  as provocações na escola por causa da vestimenta do escritor,  os 

passeios ao zoológico, a tradução de Wilde, o bilinguismo, entre outros. Cabe frisar que 

os acontecimentos citados estão presentes na autobiografia de Borges.

Outro grupo importante de personagens baseados em referentes empíricos refere-

se  aos  escritores  que  foram  relevantes  para  a  formação  do  autor  argentino.  Dessa 

maneira, a ficção recupera as visitas que Carriego e Melián Lafinur realizavam para a 

família de Borges. Segundo ele,  esse contato foi  decisivo em seus primeiros escritos. 
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Aliás,  o  escritor  dedicou um livro a Carriego e comentou a  obra de Lafinur,  além de 

convertê-lo em seu personagem. Já no que diz respeito à Lugones, a relação entre eles 

passou  por  várias  etapas,  visto  que  quando  Borges  começou  a  publicar  ele  era 

considerado o grande escritor  nacional. Para construir  o seu espaço ele questionou a 

poética de Lugones, mas depois moderou suas críticas. O escritor também teve algumas 

desavenças com Victoria Ocampo. No entanto, ela ajudou sua carreira, principalmente, 

por meio da revista Sur. Assim, ao colocar em cena os escritores citados, Díaz faz com 

que o leitor reflita sobre a história da literatura argentina, bem como sobre a construção 

do cânone.

O romancista também dialogou com a história da literatura ao ficcionalizar Holmes, 

Mycroft e Hudson, criações de Arthur Conan Doyle. Ao trazer o famoso detetive para a 

sua  narrativa,  o  autor  estabeleceu,  ainda,  um  diálogo  com  um  elemento  central  do 

universo ficcional borgeano: o romance policial. Afinal, Borges escreveu contos policiais e 

promoveu o gênero em seu país. El dilema de los próceres também possui personagens 

que migraram da literatura do autor argentino, tais como Glencoe, Muraña e Paredes, isto 

é, trata-se de um evidente diálogo com a obra de Borges. Os principais tópicos da poética  

borgeana que se destacam no romance são: a biblioteca, o labirinto, o duplo, os textos  

apócrifos e a cena da leitura, como já apontamos. 

Díaz mostra ser um atento leitor de Borges, dado que a sua narrativa é constituída 

por uma vasta rede intertextual. Dessa forma, encontramos em sua ficção citações de 

poemas ou de contos borgeanos. Dentre os contos, sobressaem-se “El Sur” e “Veinticinco 

de agosto, 1983”, os quais são recriados no relato. Já entre os poemas, ressaltam-se 

“Ajedrez”, “Rosas” e “Buenos Aires”. Vale a pena mencionar que esses escritos fazem 

parte de livros produzidos em distintas fases do escritor. Além disso, há menção a várias 

obras fundamentais para o autor argentino, tais como Martín Fierro e La Divina Comedia, 

bem como referências a escritores lidos por ele: Byron, Wilde, Dickens, Voltaire, Nietzche,  

Schopenhauer, entre outros.

Conforme assinalamos, Díaz representou o escritor como uma criança. Contudo, 

ele também foi recriado como um adulto, uma vez que José Luis pode ser considerado o  

seu duplo  devido  ao  final  do  relato  que descreve  um encontro  entre  dois  Borges.  É 

importante registrar que o professor apresenta vários biografemas do autor argentino. Por 

exemplo, ele é considerado um rato de biblioteca, define-se como um professor de Letras 
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e  um  intelectual  argentino.  Observamos,  ainda,  que  o  protagonista  apresenta  uma 

identidade  fluida,  marcada  pelas  culturas  argentina  e  inglesa.  Acreditamos  que  esta  

característica é uma alusão a dupla vertente cultural de Borges, a qual é uma marca de 

sua poética. 

Vale a pena recordar que o escritor argentino foi considerado cosmopolita por uma 

parte significativa da crítica literária e a sua universalidade foi  questionada em alguns 

momentos de sua trajetória. No entanto, há vários estudiosos que afirmam que ele nunca 

abandonou os temas locais. Borges também criticou o nacionalismo exagerado de seus 

conterrâneos em diversas ocasiões. Esta discussão foi sintetizada no texto “El escritor 

argentino y la tradición” (1932), no qual o autor argentino afirma que nosso patrimônio é o 

universo  e  que  devemos  experimentar  todos  os  temas.  Assim,  recomenda  que  não 

devemos nos limitar ao argentino para sermos argentinos. Na narrativa de Díaz, essa 

problemática não se restringiu a Borges, mas problematizou a identidade argentina. Por  

meio desta ficção, percebemos que o dilema dos próceres e do escritor continua atual, 

pois ainda é desafiador definir o que é ser argentino em uma sociedade multicultural,  

construída historicamente pela mistura de diversas nacionalidades.
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LA CASA PIERDE, DE JUAN VILLORO: AFIRMAÇÃO DA AMBIVALÊNCIA DA VIDA E 

DO MUNDO 

O  escritor  e  jornalista  mexicano  Juan  Villoro  vem  alcançando  renome  e 

reconhecimento entre os narradores da América Hispânica das últimas quatro décadas. 

Isso se deve a sua volumosa produção literária materializada em diversos gêneros como 

contos, romances, crônicas e ensaios, mas, principalmente, à qualidade e singularidade 

de sua escrita. Não se trata de obras caracterizadas por altos experimentalismos formais. 

São, em geral, produções materializadas por meio de linguagens simples em que temas 

bem propensos de ocorrência cotidiana são colocados em cena, mas não sem serem 

submetidos a uma complexa problematização e relativização que termina fazendo das 

obras desse autor artefatos literários potentes na arte de exploração e ponderação da 

vida, do sujeito, da ordem das relações humanas e sociais. 

É comum em suas obras, e isso está atrelado ao seu estilo conciso de narrar, a 

presença  de  personagens  incertas,  embora  densas,  que  habitam  espaços  pouco 

detalhados e, por isso, de natureza pouco definida. No entanto, uma marca é recorrente 

nesses ambientes: trata-se, em geral, de espaços miseráveis, marginalizados, onde as 

personagens  têm  limitadas  as  possibilidades  de  crescerem  profissionalmente, 

socialmente ou humanamente, como é possível observar na seguinte passagem do conto 

Campeón  ligero,  presente  na  obra  La  casa  pierde  (1998),  objeto  de  análise  desse 

trabalho. Ao se referir a casa onde o personagem principal, o boxeador Nacho ao qual o 

título  do  conto  Campeón  ligero  faz  menção,  passou  a  infância  e  a  adolescência,  o 

narrador, concisamente, afirma: 

Entré a su casa incontables veces – el patio con macetas que olían a bodas  y 
panteones, la estufa de leña en la cocina sin puerta, las risas inconexas de sus 
cuatro hermanas, el perro tumbado, amarillento, ajeno a todo, ignorando que lo 
habían recogido y que apoyar la cabeza en una llanta era su felicidad. Juntos 
descubrimos escondites en las minas de arena. Ahí llevamos a Consuelo para 
verle las tetas alzaditas y ahí Nacho empezó a boxear con su sombra. (VILLORO, 
1998, p. 16). 
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Da descrição da casa de Nacho, o narrador salta para o espaço onde brincavam e 

onde descobriram os primeiros prazeres eróticos. O tempo narrativo é bastante acelerado, 

e, em virtude dessa aceleração, os espaços se tornam vagos, embora não privados de 

um aspecto  miserável.  A caracterização  do  cachorro,  do  fogão  de  lenha  sem portas 

reveste o espaço de um ar de decadência e de abandono. Essa sensação de abandono 

do narrador e de Nacho é reforçada na obra pela falta de menção de familiares. Os pais,  

tios,  etc.  nunca  são  mencionados,  o  que  contribui  para  a  definição  da  condição  de 

marginalização, de abandono dessas personagens. É como se estivessem sozinhas no 

mundo, lançadas sem legado, vulneráveis, portanto, à força do meio. 

Os  personagens,  também,  são  somente  citados  pelo  nome.  Consuelo,  por 

exemplo, após ser mencionada nesse fragmento desparece da narrativa. Tal  ausência 

indica  o  teor  das  relações  humanas  representadas  nesses  contos:  relações  rápidas, 

pouco pautadas em trocas afetivas,  sentimentais,  o que torna as personagens pouco 

familiares, estranhas umas as outras. Consuelo, sendo apenas um nome, funciona, na 

narrativa contística  campeón ligero, mais como uma muleta para, indiretamente, melhor 

perfilar  Nacho e o narrador.  Assim, eles surgem das páginasdo livro como seres com 

pouca opção de diversão e formação, o que reforça a precariedade da infância desses 

personagens e o grau de abandono familiar e social.

Habitando esses espaços rarefeitos, em que as relações são breves e superficiais, 

as personagens ganham as páginas das narrativas mais como vítimas de manobras da 

própria vida ou de outras personagens que como autores de suas próprias trajetórias 

existenciais.  Abandonadas e sem muitas opções,  ficam a mercê dos acasos da vida,  

como sugere constantemente o narrador:  “La vida resuelve sus asuntos con altanería 

[...]”. (VILLORO, 1998, p. 16).   Mas também se tornam vítimas de outras personagens 

estranhas  que  lhes  enredam  em  ações  incompreensíveis,  cujas  artimanhas  são 

deslindadas somente quando as personagens manipuladas já não tem alternativas para 

reverter a condição de exploração a que foram submetidas, quando já foram vitimadas e 

enganadas sem que tivessem consciência. 

No referido conto  Campeón ligero, Nacho, o campeão de boxe, e o narrador são 

vítimas das maquinarias raras de outras personagens, como Miriam, quem se casa com 

Nacho, e Gitano, quem urde uma trama maquiavélica para envolver Nacho e o narrador 
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em um trágico roubo. Nesse roubo, Riquelme, outro personagem desconhecido, já que é 

mencionado no conto sem que se indique sua origem e se detalhe sua profissão, é morto 

por Gitano. No entanto, a trama do roubo é manipulada por Gitano para que exista uma 

perseguição  por  parte  de  Nacho  em  relação  a  Riquelme.  Durante  a  perseguição, 

Riquelme cai em uma ribanceira e Nacho pensa que foi ele próprio o causador de sua 

morte. Sentindo muita culpa por isso, Nacho, que já tinha habilidades para o Box, se torna 

um campeão, pois,  para se autopunir,  em suas lutas,  deixa que seus adversários lhe 

batam até que sua cara fique desfigurada. Assim, usando o cansaço do adversário e se 

sentindo liberto da culpa, em um golpe nocauteia o adversário saindo sempre vitorioso, 

embora, nunca chegue a ser um ídolo, porque, segundo o narrador, a tática de se deixar 

maltratar, desfigurar-se, não encanta o público.

No decorrer do conto, o narrador e, consequentemente, o leitor logram descobrir  

que, propositalmente, Gitano tramou a ação do roubo e deixou Nacho pensar que havia 

matado Riquelme para usar o sentimento de culpa de Nacho como o estímulo que o 

levaria, pelo auto desejo de punição, a se tornar um campeão de Box e trazer benefícios  

financeiros para Gitano e Miriam, a mulher com quem Nacho se casa e que também 

manipula  e  usa  o  narrador  para  dele  se  aproximar.  No  conto,  Nacho  e  o  narrador 

apresentam-se,  portanto,  como  vítimas  de  outras  personagens  interesseiras. 

Personagens  que,  para  se  beneficiarem  financeiramente  ou  propiciarem  benefícios 

financeiros a outros, se aproveitam das condições de miséria e vulnerabilidade de Nacho 

e do narrador, já que, como indica o fragmento acima, eles crescem sozinhos em ruas e 

não tem muitas oportunidades para sair adiante a não ser encurtando caminho mediante  

a participação em ações criminosas como roubos.

Para expressar essa maquiavélica maquinaria de manipulação e engano urdida por 

algumas personagens exploradoras de outros seres ingênuos, inocentes e vulneráveis, a 

linguagem do conto é altamente sugestiva.  Nada é claro aos olhos do narrador e de  

Nacho. A atmosfera de indefinição que expressa a manipulação a que estão submetidos 

inocentes, como Nacho e o narrador, é construída no conto pela pouca caracterização das 

personagens, que aparecem na narrativa sem prévia menção, pela indefinição temporal e 

pela rapidez com que o narrador conta os acontecimentos que lhe envolvem. Rapidez 

essa que indica sua dificuldade de compreender os fatos que deflagram o rumo de sua 

vida.  É  como  se  tudo  acontecesse  em  um  ritmo  vertiginoso  e  inibidor,  por  isso,  da 
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possibilidade de o narrador avaliar os acontecimentos para se posicionar segundo sua 

perspectiva.  Isso  lhe  impede  de  conseguir  tomar  decisão  própria  e  o  coloca  em 

dependência dos outros.

Toda essa atmosfera de intangibilidade que coloca o narrador e Nacho em situação 

de dependência de outros é verificável em um fragmento em que o narrador conta como 

conheceu Miriam, a futura esposa de Nacho, em uma festa na casa do pai dela:

Esa mañana, me había gustado parecerme en el espejo a un detective que vi en 
una película italiana, un tipo que pasa noches en vela sin descubrir otra cosa que 
el mundo es una mierda y al final se pega un tiro en el paladar. [...] Con vanidad 
masoquista sentí que mi cara trabajada por el cansancio anunciaba una desgracia 
interesante. Mirian   me vio de un modo similar pero sacó otras conclusiones: yo 
era  un  drogadicto  perdido.  Me  ofreció  una  raya y  me  pidió  que  la  siguiera. 
Entonces supe que ella vivía en la casa; sus manos pequeñas conocían todos los 
picaportes. Mirian abrió un mueble y sacó  el tazón de cocaína en que se alzaban 
cuatro o cinco llaves, como una botana lista para los invitados. […] Salí de la fiesta 
en tal estado de éxtasis que elogié la colección de Quijotes de don Samuel. […] 
Pasaron varios días y no le hablé a Miriam. […] Total que pasaron semanas sin 
saber de Miriam. Fue ella quién me habló a Arena con una voz alegre, cómplice 
sin excesiva cercanía,  como si  nos conociéramos de siempre.  […] Muy pronto 
llegó a lo que le interesaba: Ignacio Barrientos y yo éramos amigos desde infancia, 
se moría de ganas por conocerlo, no quería abusar de los conectes de su padre. 
Acepté presentarlos. (VILLORO, 1998, p. 23-24-25).

Como se observa no fragmento, o narrador entra na casa de Miriam sem saber que 

essa era sua residência. Primeiro Miriam é mencionada para depois ele descrever a cena 

da agilidade dela com as fechaduras, indicando que somente após observar esse gesto, 

ele  se dá conta de que está em sua casa.  A forma como o narrador  conta,  primeiro 

fazendo menção ao nome, para depois acrescentar um dado revelador, expressa que as 

pessoas  com  as  quais  se  relaciona  lhe  são  estranhas,  que  suas  relações  não  são 

construídas  por  constantes  encontros  e  trocas  de  experiências,  mas  se  resumem  a 

ocorrências  rápidas  arquitetadas  sob  a  força  de  um destino  ou  de  um planejamento 

desconhecidos  a  ele.  Destino  esse  que,  sendo  incompreensível,  só  é  captado  pelo 

narrador  através  de  sensações,  como  indica  o  verbo  senti,  o  que  contribui  para  a 

incompreensão dos fatos. É como se ele habitasse um mundo repleto de seres estranhos, 

de  familiaridades  e  contatos  humanos  mínimos,  um  mundo  propenso,  por  tanto,  a 

dificultar o planejamento e a certeza das ações do indivíduo. Em meio a desconhecidos 

não é possível fazer suposição ou definir ações. Não se sabe o que esperar do outro. A 

indefinição temporal expressa pela locução adverbial Esa mañana, reforça a ideia de que 

não é o narrador quem planeja suas atividades, mas elas acontecem segundo o tempo e 
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a lógica estabelecidos por outros. 

O resultado do deslocamento do narrador nesse meio repleto de estranhos é, como 

indica o fragmento, sua subordinação à vontade e aos desejos de Miriam. Sem conhecê-

la, ele é seduzido pelo mistério que ela guarda, deixando-se levar por suas vontades: 

aceita, inclusive, apresentar seu amigo Nacho a ela. Fica sugerido no trecho que o pouco 

contato entre as pessoas, a desfamiliarização entre os indivíduos, a pouca convivência, o 

desconhecimento,  condições  bastante  ressaltadas  nas  formas  existenciais  e  de 

relacionamentos  contemporâneos,  facilita  a  sedução  e  a  manipulação  dos  indivíduos 

vulneráveis. 

Indiretamente, o conto espelha as consequências negativas e desumanas que tipos 

de relacionamentos bastante  atrelados à  sociedade atual,  a  da  velocidade,  do  pouco 

contato físico, do excesso de contatos virtuais, podem trazer as pessoas: quais seriam? 

Entre outras, a alta probabilidade do engano, da manipulação humana em prol de um 

individualismo e de uma tirania pautados no narcísico desejo de realização própria.

Interessante é observar, ainda, que, no fragmento, o fato passado relatado pelo 

narrador é apresentado sob o filtro de juízos de valores atrelados a sua condição subjetiva 

no momento da enunciação. O tempo da enunciação está distanciado do enunciado, o 

que  facilita  ao  narrador  posicionar-se  sentimentalmente  em  relação  ao  acontecido, 

sugerindo,  assim,  que  fora  enganado,  mas  que  nada  podia  haver  feito,  já  que,  não 

conhecendo Miriam, desconhecia suas intenções. Na assertiva Mirian me vio de un modo 

similar  pero  sacó  otras  conclusiones:  yo  era  un  drogadicto  perdido, encontra-se 

estampada  a  visão  do  narrador  sobre  a  percepção  de  Miriam desde  o  momento  da 

enunciação. Ou seja, num momento posterior, o da enunciação, ele consegue perceber 

que fora manipulado por Miriam, capta sua aproximação intencional e interessada. Isso se 

reforça com a expressão que inicia o fragmento  En esa mañana me había gustado.  O 

pretérito imperfeito expressa um desejo do narrador desde o presente da enunciação que 

não se consolidou no passado. Se haver-lhe-ia gostado ser como um detetive capaz de 

perceber que o mundo é uma merda e se matar após essa percepção, é porque isso não 

ocorreu.  O  desejo  expressado  pelo  verbo  no  pretérito  imperfeito  é  só  um  desejo 

arquitetado desde o futuro, o tempo da enunciação, que não poderá redefinir sua trajetória 

existencial passada, uma vez que é só no futuro, tempo da enunciação, que ele constata  

a maldade das pessoas e a manipulação a que fora submetido. 
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Como a constatação aparece no tempo da enunciação, ou seja, em um momento 

em que só se pode perceber a partir de um esforço de reescritura do passado, esforço  

que  resulta  na  produção  do  próprio  conto,  nada  há  para  se  fazer.  Morre,  assim,  a 

possibilidade de reversão das trajetórias de vida fracassadas apresentadas no conto. O 

que fica é somente a constatação. A obra é, dessa forma, perpassada por uma visão 

pessimista e irónica da vida. 

Justifica-se, assim, o fato de o narrador se apresentar como um cronista de uma 

página de esportes que veicula informações sobre Box. É pelo processo de escritura de 

uma crônica sobre a vida de Nacho,  um campeão retirado, processo que lhe força a  

revisar e a reconstruir o passado, que brota o conto. Um conto que denuncia, desde sua 

enunciação, a manipulação sofrida pelo narrador e por Nacho, a qual fora arquitetada por 

Miriam e pelo Gitano. Mas tudo o que fica é a constatação. A escrita não poderá redimi-

los,  nem leva-los a outros caminhos.  Essa impossibilidade de reversão da situação é 

reconhecida e anunciada pelo próprio narrador no começo do relato: 

Ahora que escribo – junto a un ventanal donde a cada poco se choca un pájaro- se 
me ocurre que este relato no puede apartarse de algo cierto y ruin; mi versión llega 
después  de Barrientos,  cuando su silueta ya no perturba el  cuadrilátero y sólo 
puede volver a golpear en esas páginas. (VILLORO, 1998, p.11).

Com o advérbio  ahora,  fazendo referencia ao tempo da enunciação, o narrador 

indica que o que ele constata com a escritura do conto, que resulta do interesse de ele 

escrever uma crônica sobre a vida de Nacho, é o fato de Gitano y de Miriam terem feito 

tudo para Nacho (Ignacio Barrientos) acreditar que havia matado Riquelme. Acreditando 

ter provocado a morte de Riquelme, Nacho carregava uma culpa e um desejo de auto 

punição que resultava em uma arma perfeita para ganhar lutas de Box. Essa arma fora 

utilizada por Miriam y por Gitano para ganharem sua parte agenciando as lutas de Ignacio 

Barrientos. Quando o narrador descobre a tramoia e conta a Nacho, o campeão começa a 

se  tornar  um  perdedor.  Sem  o  sentimento  da  culpa,  é  vencido  em  todas  as  lutas 

posteriores, retirando-se do octógono como um fracassado.   Por isso, o narrador afirma 

que, agora que enuncia, já não há campeão, de forma que sua escrita não se aparta de 

uma verdade  (algo  cierto),  que,  mesmo sendo  verdade,  é  ruim.  Trata-se  da verdade 

encontrada  pela  escritura,  mas  que  não  pode  redimir  o  campeão.  A constatação  da 

verdade pela investigação que resultaria na crônica retira Nacho das lutas. Sem culpa, ele 

não encontra razões para se maltratar, fator que o estimulava a lutar.
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A escrita  sobre  a  história  de  vida  do  campeão,  ao  pedir  uma  revisão  de  seu 

passado, a qual leva ao encontro da verdade, implica seu fracasso como profissional do 

Box.  Ao  iluminar  a  vida  de  Nacho,  os  procedimentos  de  revisão  do  passado  que 

resultariam  na  escritura  da  crônica  destroem  sua  carreira.  Uma  visão  pessimista  e 

ambivalente da vida surge do conto. A verdade, fator positivo, desencadeia o fracasso do 

campeão. A mentira e a manipulação, elementos convencionalmente negativos, formam o 

campeão,  tiram Nacho da miséria.  Pela  manutenção  de  uma mentira  mantém-se  um 

campeão. O desvelamento da verdade, que liberta Nacho da culpa, implica o fim do seu 

sucesso  econômico  e  de  sua  vitoriosa  carreira,  pois,  como  indicam  as  palavras  do 

narrador: mi versión llega después de Barrientos.

A  narrativa  não  mostra,  assim,  uma  saída  redentora,  não  carrega  utopias 

totalizantes. Denuncia a manipulação, as misérias sociais que abrem portas para vidas 

miseráveis  e  para  a  exploração.  Trata-se  de  uma  narrativa  contística  típica  de  um 

momento  de  fim  das  grandes  teologias.  Uma  narrativa  contemporânea,  dessas  que, 

segundo Scarpelli (1999), se afinam a proposta de literatura defendida por Lyotard para a 

pós-modernidade.  Ou  seja,  literaturas  que,  brotando  de  consciências  descrentes  em 

grandes teologias, afirmam que “o consenso é um horizonte que nunca se alcança [...], 

indispondo-se contra a legitimação do saber, certezas, futurologias, determinismo, utopia, 

metafísica, fixidez, estabilidade [...]”. (SCARPELLI, 1999, p. 32).

Esse ataque à fixidez, a estabilidade é reforçado no conto pela alta carga irônica e 

pelo uso de antíteses e oximoros cuja função é tanto expressar a ambivalência de ideias,  

a impossibilidade de abordar um fenômeno desde uma única via, como representar o ser  

humano em toda sua complexidade, barroquismo, como se pode observar no seguinte 

fragmento  em  que  o  narrador  caracteriza  a  condição  de  Nacho,  após  contar-lhe  a 

verdade.  Diz o narrador:  “Gracias a mí,  nacho murió  en paz y destruido”.  (VILLORO, 

1998, p.42). 

É  a  ambivalência  do  homem,  da  vida  e  do  mundo  que  expressa  o  conto. 

Ambivalência  que  apresenta  o  homem  como  ser  impotente  e  complexo.  Impotente, 

porque não consegue, no meio do redemoinho da vida, fazer escolhas certas. A vida é 

complexa, obscura e, para evitar o fracasso, seria necessário ver a sombra, o que é muito 

difícil. Essa ideia é reafirmada o tempo todo no conto pela menção que faz o narrador aos 

pássaros que vem até a janela de seu escritório  enquanto ele  está escrevendo.  Não 
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vendo suas próprias sombras, diz o narrador, alguns pássaros chocam-se com o vidro e 

morrem. Outros, porém, percebendo suas sombras retrocedem, salvando-se da morte, 

como o pássaro que é mencionado quando o narrador fecha o conto: “Un último pájaro se  

acerca, ve su sombra en el cristal, retrocede assustado y se salva” (VILLORO, 1998, p. 

42). Fica sugerido, ao término do conto, que a única possibilidade de salvação estaria no 

desvelamento  das  sombras  que  nos  cercam.  Através  do  auto  centramento,  da  auto-

observação e do deslindamento do externo, indica o conto, poderíamos nos salvar, o que 

é muito difícil em um mundo que nos dissipa, em ambientes em que outros humanos nos 

seduzem pelo mistério, pela obscuridade, pela falta de clareza. Do susto de se ver, de 

saber quem se é, poderia brotar a salvação. Eis outra vez a ambivalência que perpassa o 

conto: do susto pode vir a salvação.

Apresentando a vida e o homem em toda sua ambivalência e barroquismo, mesmo 

não sendo utópica, essa literatura cumpre uma função humanizadora. Para Candido, a 

literatura humaniza, porque traz “em si o que chamamos o bem e o que chamamos o 

mal”. (CANDIDO, 2002, p. 85). Humaniza, porque não reduz o sujeito e o mundo a um 

único olhar, problematiza-os, relativiza valores a partir de expressões que apontam várias 

formas de se abordar o entorno, a vida, os fatos e as coisas. É isso que faz o conto 

Campeón ligero, de Juan Villoro, a partir de sua ambivalência, da relativização dos fatos. 

Sensibiliza-nos para a complexidade do social,  da vida, do homem, possibilitando que 

tenhamos compreensões mais abrangentes,  menos fixas sobre as relações humanas, 

sobre a sociedade, sobre a existência, o que, pode, por sua vez, nos conduzir a ideias e a  

ações  menos  rígidas,  mais  pautadas  no  entendimento  das  particularidades  de  cada 

situação.
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JESSICA DE FIGUEIREDO MACHADO

UFF

AS DUAS RECEPÇÕES DE DELMIRA AGUSTINI

Este  trabalho  visa  trabalhar  a  poeta  uruguaia  Delmira  Agustini  (1886-1914), 

analisando  a  recepção  de  suas  poesias,  que  podem  ser  dividas  em  em  duas:  uma 

recepção modernista e uma recepção vanguardista.

A  poeta,  que  pertencia  a  uma  família  abastada  e  que  era  descendente  de 

franceses,  alemães  e  portenhos,  nasce  no  ambiente  modernista.  Agustini  teve  sua 

educação em casa, sendo ensinada por sua mãe, que desde os sete anos lhe ensinou a 

escrever e outras matérias, como aritmética.  

Agustini publicou em vida três livros: El libro blanco (Frágil), com prólogo de Manuel 

Medina de Betancourt, de 1907; Cantos de la mañana, com prólogo de Manuel Pérez, de 

1910; e seu último livro, Los cálices vacíos, de 1913, com um pórtico de Rubén Darío. 

Este  publicado  no  mesmo  ano  em que  Agustini  casa-se  com Enrique  Job  Reyes,  o 

homem que, um ano mais tarde, viria a tirar sua vida.

Apesar da autora de Los cálices vacíos estar enquadrada sensibilidade de fin de 

siècle, fundamentalmente devido à que sua vida e sua obra se enquadram nesse período 

cronológico  que  vai  de  1888  à  década  de  1920,  ela  só  foi  incluída  neste  quadro 

posteriormente.  A historiografia  literária  demorou a reconhecê-la  e foi  somente com o 

trabalho de Alberto Zum Felde, iniciado em 1921 e reforçado em 1944, (ou seja, a partir  

de  uma  leitura  vanguardista)  que  passou  a  integrar  o  corpus dos  estudos  sobre  o 

modernismo. Este anacronismo fica evidente quando se considera sua leitura e recepção, 

que sofreram um boom nas vanguardas.

Contudo,  mesmo ao ser  enquadrada na sensibilidade de  fin  de siècle,  Agustini 

detém uma posição periférica tanto no cânone modernista como quanto ao procedimento 

de construção de uma voz feminina dentro do modernismo. É este “estar à margem” que 

cria a condições de possibilidades para que, a partir  da década de 1920, a crítica, já 

imbuída das ideias vanguardistas, leia nos poemas de Delmira Agustini (“Outra estirpe”).  

Isto,  no  entanto,  se  encontra  ainda  pouco  ou  nada  estudado  da  mesma  forma  que 

praticamente não existem traduções para outras línguas e especificamente nenhuma para 



378

o português brasileiro – talvez pelo peso do modernismo brasileiro na sua crítica literária  

de  cunho  sociológico.  É  devido  a  isto  que  este  trabalho  inclui  a  pesquisa  sobre  os 

diferentes momentos da recepção da obra de Agustini ao longo do século XX. 

Há dois momentos na recepção de Agustini:

1) Uma recepção  contemporânea  à  autora,  contando com as  seguintes  obras: 

Rojo  y  Blanco,  año III,  nº  93.  Moratorio,  Juan C.;  Fernández y  Medina,  B., 

Montevideo, 1902; Agustini,  Delmira.  El libro blanco (Frágil).  Prólogo Manuel 

Medina  Betancort,  Montevideo,  1907;  Agustini,  Delmira.  Los  cálices  vacíos. 

Pórtico Rubén Darío, Montevideo, 1913; Agustini, Delmira.  Los cálices vacíos. 

Juicios críticos, 1913.

2) Uma segunda recepção quase dez anos depois da morte da poeta, cujas obras 

a  seguir  fazem parte:  Zum Felde,  Alberto.  Crítica  de  la  literatura  uruguaya. 

Editor Maximino García. Montevideo, 1921; Agustini, Delmira. Antología de las 

poetisas  americanas.  Prólogo  Juan  Parra  del  Riego.  Claudio  García. 

Montevideo,  1923;  Agustini,  Delmira.  Obras  completas  de  Delmira  Agustini, 

Tomo I (El Rosario de Eros) Rubén Darío (Montevideo, 1912); Vicente Salaverri 

(Rumbo; Recuerdo: ANTE EL CADAVER DE LA POETISA (Crónica hecha en la 

capilla ardiente), 1914). Maximino García. Montevideo, 1924; Agustini, Delmira, 

Obras  completas  de  Delmira  Agustini,  Tomo  II  (Los  astros  del  abismo). 

Fernando Maristany (Barcelona, 1922); Alberto Zum Felde. Maximino García; 

Coleción Estudio; Imp. El Siglo Ilustrado, de Rlsio & Ayala. Montevideo, 1924; 

Agustini,  Delmira Las mejores poesías (líricas) de los mejores poetas, XXXIX 

Editorial  Cervantes  Editorial  Cervantes;  General  José Blaya,  Barcelona circa 

1924-25; Luisi,  Luisa.  A través de libros y de autores.  Ediciones de Nuestra 

América.  Buenos  Aires,  1925;  Agustini,  Delmira.  Por  campos  de  ensueño. 

Editorial Bartolomé Bauzá; Colección Apolo. Barcelona, 1927; Luisi, Luisa. La 

Unión  Panamericana;  L.S.  Bowe,  E.  Gil  Borges;  Serie  sobre  Bibliotecas  y 

Bibliografía  n°1;  Imp  del  gobierno  de  los  Estados  Unidos.  La  literatura  del  

Uruguay  en  el  año  de  su  centenario (1930).  Washington,  D.C.,  1930;  Zum 

Felde, Alberto.  Proceso intelectual del Uruguay y crítica de su literatura,  Tomo 

II.Montevideo,  1930;  Zum  Felde,  Alberto.  Prólogo  (in.:  Agustini,  Delmira. 
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Poesías  completas,  2008)  Editorial  Losada  Buenos  Aires,  1944;  Agustini, 

Delmira. Antología. Esther de Caceres. Colección de clásicos uruguayos v. 69; 

Departamento de investigaciones de la Biblioteca Nacional, Montevideo, 1965. 

Rosiello,  Mercedes  Ramírez  de;  Moreno,  Carlos  Martínez;  Departamento 

literario del centro editor de América Latina.  Capítulo Oriental 14 Las poetisas  

del 900: Delmira y Maria Eugenia Centro editor de América Latina Montevideo, 

1968; Monegal, Emir Rodríguez. Sexo y poesía en el 900. Libros populares alfa, 

Editorial alfa. Montevideo, 1969. 

A partir disto, houve praticamente uma publicação por ano acerca de Agustini e 

seus poemas a partir de 1921, diferentemente do que é mostrado antes deste ano. É a 

partir desta recepção sobre a poeta que se pode fazer uma releitura de Agustini. 

Como  mostrado  anteriormente  há  dois  momentos  de  recepção  da  autora:  um 

modernista e um vanguardista.  A primeira recepção, a leitura contemporânea à poeta, 

pode dividir-se em dois momentos: um primeiro, antes de Darío e um segundo, depois de 

Darío. O primeiro momento é a recepção social de Agustini, que é composto pelos textos 

de Rojo y Blanco, Manuel Medina Betancort e Manuel Pérez y Curis, cujos dois primeiros 

autores serão analisados aqui; enquanto o segundo é a recepção da poeta pela instituição 

literária,  que é composto  pelos textos  de Rubén Darío,  por  Vicente  Salaverri  e  pelos 

“Juicios críticos”, que se encontram ao fim de Los cálices vacíos, com muitos autores e 

jornais, cujos dois primeiros autores também serão analisados aqui

A primeira leitura de Agustini do primeiro momento de sua recepção é em 1902, da 

revista Rojo y Blanco, que publica uma pequena nota publicada antes da poesia da autora 

e que diz que “La autora de esta composición es una niña de doce años y aunque aquella 

no necesite desculpa, creemos oportuno hacer una advertencia que realce su calor.” (Rojo 

y Blanco n 93, 1902, p. 16). Esta primeira leitura de Agustini retrata uma visão dela como 

infantilizada,  como  mocinha  de  família,  porque  a  autora  tinha,  não  doze  anos,  mas 

dezesseis quando publicou nesta revista. Por outro lado, faz uma advertência acerca do 

calor da autora, o que poderia ser considerado contraditório (já que a consideravam como 

uma criança), se não fosse pela época, uma vez que a sensibilidade de  fin de siècle 

trabalha  com  questões  como  a  pedofilia,  como  se  pode  ver  também  em  contos 

modernistas, como em El caso de la señorita Amelia, de Darío.
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Já a segunda leitura de Agustini é feita por Manuel Medina Betancort. Tal autor 

relata como conheceu a poeta, ou nas suas palavras a “eucarística e ingenua virgencita” e 

diz que

mis ojos penetraron también una revista de letras en líneas temblorosas e 
incompletas, como su estuvieran viendo el silencioso desfile de un ensueño azul 
fijado o prendido apenas en líneas de versos que decían cosas encantadoramente 
infantiles,  sutilmente  ideadas,  leves,  de  levedad  de  gasa  y  de  transparencia 
quebradiza como el cristal. (BETANCORT, 1907, p. 6)

A partir de esta imagem, Betancort se relaciona à primeira leitura da poeta, 

uma vez que ambas têm a visão de Agustini como infantil, como pura. Por outro lado, ao  

contrário da revista Rojo y Blanco, Betancort ao falar sobre a escrita da poeta como uma 

escrita trêmula e incompleta, faz com que tenhamos uma imagem de Agustini como uma 

autora ainda não dona de sua escrita, insegura, tímida, infantil e que diz coisas no mesmo 

estilo; e não leva em conta o “calor” que tal poeta teria. Betancort, então, faz com que a 

autora seja duplamente infantilizada (tanto pela sua pessoa, quanto pela sua escrita).

A partir destes textos, a leitura de Agustini deste primeiro momento tem como foco 

“la nena”, ou seja, a infantilização da mulher e de sua voz, de sua escrita, enxergando 

somente o que se era imposto enxergar.

O segundo momento se inicia com o pórtico de Rubén Darío, localizado no início 

do livro  Los cálices vacíos da poeta. O pórtico de Darío e sua disposição no livro são 

importantes, porque dentre todas as críticas que a poeta tinha (como pode-se ver com a 

seção Juicios críticos do final deste mesmo livro), ela escolheu esta. Agustini, ao iniciar 

seu livro com este pórtico e dialogar com este autor, escolhe mostrar que é uma poeta 

dentro desta instituição literária da sensibilidade de fin de siècle, uma vez que, ao iniciar 

com fundador e principal  poeta do movimento,  mostra uma reafirmação do seu lugar 

dentro deste movimento

No primeiro momento o que ocorre é que não há uma leitura da voz da autora 

politicamente. Já no segundo momento, apesar de se ter esta leitura política, o que ocorre 

é que há uma reorganização dos poemas da autora, ou seja, as vanguardas não levam 

em  conta  o  que  foi  montado  por  Agustini.  Noutras  palavras,  desmontam  este  corpo 

político que se tem com a determinada organização feita pela poeta. Em vista disso, este  
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trabalho pretende restaurar este corpo político desmantelado de Delmira Agustini, a partir 

de uma tradução, reconstruindo a ordem dos poemas de Los cálices vacíos, tal como a 

poeta reuniu-as e organizou-as para formar esta obra.

Portanto, Los cálices vacíos propicia este diálogo com um outro autor, ou seja, uma 

leitura que não é do ponto de vista familiar e uma visão distinta de Agustini, tanto pela 

instituição literária, quanto por si própria, uma vez que se vê como poeta, como um sujeito 

com uma voz, ao reler, selecionar e reorganizar seus livros anteriores, junto com seus 

novos poemas, ou seja, com isto, Agustini elabora um projeto estético. Esta dupla visão 

diferenciada se dá com o pórtico de Rubén Darío.

Tal pórtico diz que 

De todas cuantas mujeres hoy escriben en verso ninguna ha impresionado 
mi ánimo como Delmira Agustini, por su alma sin velos y su corazón de flor. A 
veces rosa por lo sonrosado, a veces lirio por lo blanco. Y es la primera vez en que 
en lengua castellana aparece un alma femenina en el orgullo de la verdad de su 
inocencia y de su amor, a no ser Santa Teresa en su exaltación divina. Si esta niña 
bella  continúa  en  la  lírica  revelación  de  su  espíritu  como  hasta  ahora,  va  a 
asombrar a nuestro mundo de lengua española. Sinceridad, encanto y fantasía, he 
allí las cualidades de esta deliciosa musa. Cambiando la frase de Shakespeare, 
podría decirse “that is a woman”, pues por ser muy mujer dice cosas exquisitas 
que nunca se han dicho. Sean con ella la gloria, el amor y la felicidad.  (DARÍO, 
1913, p. 3)

Aqui,  Darío,  ao  contrário  das  primeiras  recepções  de  Agustini,  a  elogia  sem 

infantilizá-la. Seus elogios mostram como a poeta é única, diferente, e se percebe isto 

principalmente por sua última frase, pois o que ali se diz é que Agustini é uma mulher que 

diz o erotismo como nenhum deles diz e é desta maneira que a poeta irá “asombrar” o  

mundo castelhano. Contudo, não há uma construção mais aprofunda de Agustini, não há 

uma análise maior da figura da poeta.

A leitura deste segundo momento encerra-se com  Vicente Salaverri, que publica 

um texto em 7 de julho de 1914, um dia depois da morte da poeta. Tal texto é intitulado 

“Ante el cadáver de la poetisa (crónica hecha en la capilla ardiente)”, que já demostra o 

olhar sobre Agustini: a partir de sua morte.

Salaverri  separa  este  texto  em  pequenas  seções:  “El  féretro”,  “la  cara”,  “los 

cabellos”, “evocando las manos”, “la jaula vacía” e “los retratos”. Tal texto, como revela o 

título  e  as  seções,  fala  sobre  características  do  corpo  da  poeta,  ilustrando  beleza, 

relembrando, ao mesmo tempo, os feitos da poeta, ao se utilizar de fragmentos de seus 



382

poemas. Além disso, há também a descrição do ambiente de Agustini. A última seção, 

além de mostrar os retratos de artistas que Agustini admirava, mostra produções suas 

como uma pintura e um lenço onde estaria bordando um “niño rosado, seráfico” e a partir 

deste lenço inacabado, Salaverri traz a questão sobre maternidade, em que a poeta que 

morreu teria o “sentimiento de la maternidad!”. Uma questão um tanto inusitada para se 

trazer, considerando que a poeta saía de um casamento. No entanto, se pode considerar 

que Agustini já tem filhos, com sua obra, suas poesias. O penúltimo título é um dos mais  

interessantes, porque evoca o lado fera da autora e cujo conteúdo revela sua melancolia 

e inadaptação, não pertencimento; tanto no ambiente familiar, quanto na sensibilidade de 

fin de siècle. 

A partir dessas leituras, pode-se ver a projeção que Delmira Agustini teve. Além 

disto,  pode-se ver esta fixação na beleza da poeta.  Contudo,  não se pode ver a voz 

política de Agustini, uma vez que se concentram somente na voz esteticamente desta.

A escrita de Agustini deflagra uma crise, que está relacionada ao fato de que ela é 

uma mulher escrevendo o eu feminino em meio a um fin-de-siècle predominantemente 

masculino.  Isto  se  qualificaria  como  uma  crise  porque  como  diz  Freud  (apud DIDI-

HUBERMAN,  1998,  p.  231),  diante  o  sexo  feminino  os  “homens  neuróticos”  se 

desorientam, uma vez que estão em um lugar estranho. Portanto, os modernistas, ao 

estarem diante de uma figura do sexo feminino, se revelam como homens neuróticos. 

Dizendo de outra maneira, Agustini revela, como o seu escrever em primeira pessoa, essa 

neurose masculina, esses homens neuróticos. Releva tal neurose na medida que mostra 

a figura feminina como não somente uma figura, como não somente pura, infantilizada, 

sensível,  ou  como na  dupla:  anjo-demônio.  O  fato  de  uma  mulher  estar  escrevendo 

poesias em primeira pessoa, transformando a terceira pessoa em um “eu”, e o fato das 

respostas a isto,  que podem ser vistas através de sua recepção, mostra que como o 

modernismo a via.

Portanto, o que tal recepção traz então à tona é esta construção da figura feminina 

dual, ou seja, anjo-demônio, pois é somente a partir desta dualidade estética (uma vez 

que só é possível se falar nisto a partir da escrita), que é permitido falar no erotismo, 

principalmente ao que se refere ao erotismo feminino, uma vez que a figura feminina 

durante  este  movimento  estaria  submetida  à  sensibilidade,  à  leitura  que  os  homens 

faziam dela.
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Depois destes dois momentos contemporâneos à poeta, a recepção de Agustini 

teve um hiato de quase dez anos, pois após o texto de Salaverri só se voltará a falar na 

poeta em 1921, já na época das vanguardas.

A segunda recepção divide-se em três momentos: o da década de 1920, o da 

década de 1940 e o década de 1960. O momento que se irá considerar nesta seção se 

prolonga  até  1930  e  é  o  especificamente  vanguardista.  Preferiu-se  organizar  desta 

maneira, pois as leituras posteriores de Agustini,  embora impossíveis sem a recepção 

vanguardista, trazem também o aprofundamento de outras questões, ou seja, são outros 

momentos de leitura da poeta já estreitamente ligados ao erotismo. Aqui, se enfocará os 

seguintes autores: Juan Parra del Riego, Vicente Salaverri e Luisa Luisi.

Juan Parra del Riego, também poeta, nascido no Peru, mas que produziu todas 

suas obras no Uruguai, analisa Agustini como uma mística, como pitonisa, como fera.

Parra del Riego, em sua obra Antología de Poetisas Americanas, de 1923, começa 

fazendo uma breve biografia de Delmira Agustini, em que constam incorretos seu ano de 

nascimento, que está como 1880, quando em verdade é 1886; e o ano de aparição de 

seu primeiro livro, que está como 1917 (ou seja, quatro anos após a morte da autora), 

quando em verdade é 1907. Um dado interessante que Parra del Riego inclui nesta nota é 

uma tentativa de suicídio, em 1911, cuja informação teria sido extraída de uma carta da 

viúva de Herrera y Reissig. 

O autor descreve Agustini como uma mística, que busca o espírito pelo caminho da 

carne e como não havia mais como retroceder, ficou neste caminho, “paseándose como 

una  pantera  de  jardín  zoológico,  irritada  y  nostálgica  entre  los  barrotes  de  su  jaula 

pequeña” (PARRA DEL RIEGO, 1923, p. 30). Aqui, Parra del Riego traz a imagem da 

pantera e da jaula, que remete à figura deste mesmo animal e cenário que aparecem em 

Manuel  Puig,  especificamente em  El  beso de la  mujer  araña,  que traz esta visão da 

mulher pantera, que agarra, ruge, arreganha os dentes, ou seja, ambos trazem a visão da 

mulher feroz, isto é, Parra del Riego traz a imagem da mulher como fera, mas uma fera 

presa, contida, mas ao mesmo tempo incontida, uma vez que fisicamente está presa, mas 

não mentalmente; mas não incontida em sua irritação e nostalgia.

Ademais, Parra del Riego traz outra importante imagem com relação a Agustini, já  

trazida por Zum Felde: a imagem da pitonisa. No entanto, é uma pitonisa com um grito 

histérico, ou seja, uma pitonisa com uma voz que incomoda, que se faz ouvir. 
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Além desta imagem, Parra del Riego fala sobre o paganismo, que em Agustini, não 

é grego, mas sim é febril, isto é, um paganismo que arde, que é delirante, própria, com 

símbolos e imagens únicas.  

Algumas das imagens essenciais que aparecem nos poemas de Agustini, 

são tratadas por Parra del Riego no fragmento a seguir: “siempre busca la noche de fondo 

decorador para sus sueños. Viboreando como un rayo, oímos pasar de repente un alarido 

histerico  de  pitonisa.  Y  en  casi  todos  sus  versos  la  vemos  palidecer  entre  los  tres 

inseparables vértigos de la vida: el  amor, la noche y la muerte” (PARRA DEL RIEGO, 

1923, p. 31)

Nele, há uma tríade composta pelo amor, pela morte e pela noite, esta última 

porque também está presente nos versos de Agustini.  Ademais, há a imagem do raio 

serpenteante, que é luminoso, fugaz, que seria este alarido histérico, ou seja, este grito 

exaltado, associada à figura da pitonisa, da mulher como portadoras do conhecimento.

Sobre a poesia de Agustini, Parra del Riego diz que “fue el primer espectáculo al 

aire de un corazón libre de mujer que se  vio. Desde entonces las poetisas dejaron de 

imitar a los hombres y cantaron en mujer y pensaron en mujer” (PARRA DEL RIEGO, 

1923, p. 31).  Portanto, tal autor mostra que essa voz de Delmira, além de ser ouvida, 

deixou marcas, alterou pensamentos.

Após a leitura de Juan Parra del Riego, se retoma, aqui, um autor que já havia lido 

Agustini em um outro momento: Vicente Salaverri. Dez anos depois da morte de Delmira 

Agustini,  o  autor  inicia  na  edição  “Obras  completas  de  Delmira  Agustini’,  Tomo  I  (El 

Rosario de Eros), um prólogo intitulado “Rumbo”, que a princípio revela o que o autor 

pretende falar: sobre o caminho que levou a vida da poeta.

Neste texto, Salaverri começa seu texto dizendo que Agustini não morreu, pois vive 

em suas poesias, em seus admiradores (cujo autor deste prólogo pode-se incluir nesta 

classificação, uma vez que visita a casa da poeta e escreve um livro sobre ela) e em sua 

casa. Portanto, tal texto, diferentemente do anterior, começa com um outro viés do escrito 

em  1914,  uma  vez  que  no  primeiro  se  reafirma  a  morte  da  poeta  e  neste  há  esta 

“permanência” da poeta.

Após isto, o autor adentra na vida de Agustini ao recordá-la a partir de sua mãe,  

revelando, portanto, seu relacionamento com sua família e como era. Salaverri, com isto,  

revela,  em primeiro  lugar,  o  quão  a  mãe  da  poeta  a  idolatrava,  porém  também era 
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restritiva,  ou  seja,  revela  como  Agustini  era  sufocada,  uma  vez  que  sua  mãe  a 

acompanhava desde que acordava até pelos passeios pela cidade ou quando estava em 

sua varanda, a observar esta mesma cidade. Por outro lado, mostra Agustini como uma 

figura excepcional, tanto na escrita, quanto na música e no francês.

A partir disto, Salaverri traz em relevo a excepcionalidade de Agustini e a questão 

da voz desta mulher estar viva através de sua escrita, uma vez que é através dela que se 

deflagra sua voz.

A próxima leitura de Agustini vem a partir de uma figura feminina: Luisa Luisi, que é  

mulher,  e  também  poeta,  a  falar  sobre  Delmira  Agustini.  Sua  primeira  escrita  sobre 

Agustini é em 1925, com o texto A través de libros y autores. Neste texto, Luisi identifica 

Agustini como a primeira poetisa de América. No entanto, diz que se este título não lhe 

puder ser dado, será porque “la forma cedió al impulso incontenible de su fondo” (LUISI,  

1925,  p.  172),  ou  seja,  mostra  que  o  que  seria  importante  em  Agustini  seriam  os 

conteúdos.

Além disso, Luisi fala que haveria um movimento, nestes “últimos tiempos, (…) a su 

favor que parece acentuarse cada vez más (…)” (LUISI,  1925, p.  169),  que podemos 

comprovar pela proliferação de produções que falam sobre a autora, a partir de 1921. 

Além de mostrar que Agustini não foi esquecida, Luisi fala, sobre a poesia da autora, que 

“se la denominan pasional, sensual, cerebral, imaginativa; como si cada uno de los que 

han estudiado solo hubiera percibido un único aspecto de los multiples y complejos que 

posee” (LUISI, 1925, p. 171).  A partir disto, Luisi leva em conta todos os aspectos de 

Agustini, não só o imaginativo, muito ressaltado por Zum Felde, pois a poesia de Agustini  

abarca a vida e suas múltiplas facetas. No entanto, mesmo Luisi considerando as poesias 

de Agustini como tesouros, ela diz estes tesouros, “de cuyo precio no pudo ella misma 

darse cuenta, estaban más allá de su [de Agustini]  propia inteligencia” (LUISI, 1925, p. 

172) de sua época, ou seja, tal fragmento revela que Luisi via Agustini como um ser sem 

esta capacidade em produzir sua própria obra. 

Neste texto, Luisi classifica Delmira Agustini como “biologicamente por encima de 

lo  normal”  (LUISI,  1925,  p.  170),  porque  sua  poesia  se  caracterizaria  por  uma 

potencialidade de vida. Portanto, o que isto quer dizer é que a relação de Agustini com as 

normas sociais e seu ambiente não eram normais, já que não se encaixava exatamente 

nele. Além disto, diz que 
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Se la ha denominado pasional, sensual, cerebral, imaginativa; como si cada uno 
de  los  que  la  han  estudiado  solo  hubiera  percibido  un  unico  aspecto  de  los 
multiples y complejos que posee; cuando en realidad los reune todos en un haz 
magnifico y completo que es, como en ningun otro poeta,  toda la Vida.  (LUISI, 
1925, p. 171)

A partir disto, Luisi expõe que Agustini não foi estudada a partir do todo, mas sim a 

partir das partes ressaltadas por cada autor, ou seja, que é preciso analisar a poeta a  

partir de suas potencialidades da vida, a partir da vida.

Luisi analisa Agustini pela metafísica, como expresso no seguinte fragmento:

Sus visiones toman formas inconscientemente metafisicas y ve aparecer ante sus 
ojos esa raza futura, que sueña nacida de una larva de estatuas. En nadie el acto 
sexual adquiere tan filosófica trascendencia como en esta señorita de la clase 
media que se siente: “ ...el surco ardiente — donde, puede nutrirse, la simiente — 
de otra Estirpe sublimemente loca ... (LUISI, 1925, p. 176)

Neste  fragmento,  Luisi  destaca  o  baixo,  com  a  expressão  “larva  de 

estatuas”; a transcendência do ato sexual, isto é, o ato sexual se afastaria da vulgaridade, 

do  material,  que  é  como  a  autora  estuda  Agustini:  pela  sexualidade,  e  não  pela 

sensualidade, uma vez que diz que nestes dois há uma diferença fundamental. Isto é, vê  

em Agustini o feminino, mas não vê nela o sexo, o “materialismo vulgar”. Ademais, não 

Luisi  não considera o sexualismo como o objeto da poesia de Agustini,  mas sim “  el 

anhelo inconsciente de su alma superior”, que traz a questão de negar o sexo na poeta, 

para se focar no misticismo, na religiosidade. Para Luisi,  o amor de Agustini é puro e 

inocente, o que reforça a ideia do negar a sensualidade da poeta.

Além disto, Luisi compara Agustini a outra poeta: Teresa de Cepeda, em que 

diz que “La pasión de Teresa es pasión carnal y humana extraviada en senderos místicos. 

Delmira, al contrario, extravió en senderos humanos su mística pasión, que ella misma 

ignoró  toda  su  vida  que  pudiera  ser  una  mística  pasión.”  (LUISI,  1925,  p.  190).  Tal 

fragmento mostra que apesar de Luisi considerar a paixão carnal em Teresa de Cepeda, 

não considera esta carnalidade em Agustini, mas sim uma paixão mística.

A visão de Luisi sobre Agustini, então, diferencia-se da visão de Juan Parra 

del  Riego,  uma vez que aquela enfoca na vida,  na sexualidade e na transcendência,  

enquanto este, apesar de também trazer o místico, enfoca na tríade amor, morte e noite;  

na sexualidade e na sensualidade, ao falar na carne.
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Já a segunda escrita de Luisi sobre Agustini é em 1930, com o texto La literatura 

del uruguay en el centenário (1930). Neste texto Luisi fala sobre as dificuldades que têm 

os escritores americanos,  especialmente os rio-platenses, que vão desde a língua até o 

nativismo, com o extermínio das tribos autóctones do Uruguai, em específico, ou mesmo 

a uniformização das regiões do continente, com a conquista espanhola. Luisi também fala  

sobre o cosmopolitismo e inclui Agustini neste grupo, que classifica como mais europeus 

que americanos. Ademais, Luisi diz que Agustini é “(…) la iniciadora insuperada de toda la 

poesía femenina de América (…)” (LUISI, 1930, p. 15) e apesar de vê-la desta maneira, 

coloca como 1888 o nascimento da poeta, dois anos depois.

Neste  texto,  há  uma  parte  somente  para  a  poesia  no  Uruguai,  que  mostra  a 

variedade de facetas de cada um deles e dentro desta seção, há uma parte dedica aos 

mortos, que foram escolhidos por sua atualidade e seus valores perduráveis. Agustini se 

encontra nesta parte, em que é comparada com Herrera y Reissig, dizendo que esta é 

sua  antítese,  uma  vez  que  as  poesias  do  poeta  imitam  perfeitamente  os  modelos 

estrangeiros, enquanto as poesias de Agustini são “desmelenadas y torrencial”, ou seja,  

mais uma vez reforça a ideia de que Agustini produz uma poesia que não preza tanto pela  

forma. 

A autora comenta  sobre a tragédia da poeta,  levantando a questão de que tal 

tragédia “oscureció hasta cierto punto el valor intrínseco de la obra poética” (LUISI, 1930, 

p. 15), mas ao mesmo tempo não escurece, uma vez que esta autora lê Agustini 16 anos 

depois de sua morte.

Ademais, Luisi cita a compilação dos poemas de Agustini feita dez anos depois a 

sua morte, ou seja, além de falar de forma geral da poesia da autora, também não leva  

em conta a obra criada por esta com a elaboração de seu último livro. A partir disto, vê-se 

que não há esta questão de mostrar a obra de Agustin do jeito que ela havia, por último, 

organizado. 

Luisa Luisi, então, lê Agustini não só através de seus poemas, mas também a partir 

das leituras de Zum Felde, uma vez que ambas as leituras possuem muitos elementos em 

comum. Tanto para Zum Felde, quanto para Luisi, a originalidade de Agustini advinha, não 

das formas de seus poemas, mas de sua lírica, de sua criação, de sua inspiração, de sua 

alma. 
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Este primeiro momento, portanto, mostra várias faces da autora, que continuarão a 

ser  retomadas,  como  a  fera.  Além  disto,  mostra  a  sensualidade  e  a  sexualidade  e, 

principalmente, mostra a questão da voz da mulher, da voz que se deflagra.

O segundo  momento  da  recepção  de  Agustini,  apesar  de  também a  figura  de 

Esther  de  Cáceres,  enfocará  no  autor  cujo  trabalho  a  introduziu  no  corpus do 

modernismo: Zum Felde, que já começa sua leitura da poeta desde 1921, mas cuja obra 

publicada  trinta  anos  depois  da  morte  de  Agustini,  é  a  primeira  a  publicar  quase 

integralmente a obra de Delmira Agustini, uma vez que, ao se tratar de uma seleção, Zum 

Felde não colocou alguns dos poetas que estão presentes na obra Los cálices vacíos. A 

edição utilizada para este trabalho é Poesías completas, publicadas pela editora Losada 

(2008), que segue esta edição de 1944, organizada por Alberto Zum Felde. A organização 

de tal edição é, no mínimo, particular ou curiosa; Zum Felde faz uma espécie de extração 

dos poemas de acordo com uma seleção que separa, em uma primeira parte, “lo mejor de 

su [de Delmira Agustini]  creación poética”,  e, em uma segunda parte, todas as outras 

poesias  dispostas  em  seus  respectivos  livros,  isto  é,  a  primeira  parte  é  antológica, 

enquanto a segunda parte estaria com, “no obstante, todas las otras composiciones de 

sus tres libros, en el orden en que ella los había dispuesto en la edición de 1913…” (ZUM 

FELDE, 1944, p. 47). Zum Felde diz que a organização do livro apresentava problemas,  

uma vez que se organizasse cronologicamente, o “mejor de su poesía” ficaria ao final do 

livro.

A análise dos índices de  Los cálices vacíos, de 1913, de Agustini e de  Poesías 

completas, de 1944, de Alberto Zum Felde revela a visão deste autor sobre a poeta. Em 

primeiro lugar,  Zum Felde não segue a subdivisão da autora,  que, ao organizar suas 

novas poesias, as separam com três subtítulos: “Los cálices vacíos”, que vem a ser o 

título deste seu livro, “Lis púrpura” e “De fuego, de sangre y de sombra”. Zum Felde,  

diferentemente, reúne todas em “Los cálices vacíos”. 

No  entanto,  apesar  da  ordem  das  poesias  de  El  libro  blanco  (Frágil) serem 

mantidas, em sua maior parte (só havendo duas mudanças), a ordem de  Cantos de la 

mañana e de Los cálices vacíos foi totalmente alterada. No caso de Cantos de la mañana, 

Zum Felde praticamente começou do fim para o início, isto é, deixando as que aparecem 

primeiro no livro de Agustini,  por último. Além disto, no caso de  Los cálices vacíos, a 

reorganização  é  vista,  especialmente  devido  à  poesia  “Tu  boca”,  que  aparece  como 
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terceira em Los cálices vacíos enquanto que na organização de Zum Felde, esta encerra 

a parte de poesias ainda publicadas (e selecionadas e organizadas) em vida pela poeta.

A antologia de Zum Felde seleciona poemas que tem uma coisa em comum: o 

eros, isto é, vê-se o amor seja através de um tu, seja através da entrega, seja através de  

sonhos, seja idealizado, seja através do ardor, seja através da dor. 

O erotismo de Agustini, para Zum Felde, não é realista, mas sim o contrário, pois 

foge da realidade e se consome a si mesmo. Com isto, o erotismo de Agustini transcende 

a realidade, é um erotismo, que arde, com a entrega do amor; que sofre, com a ausência 

do amante; que idealiza uma vida sublime; que possui imagens próprias. Além disto, Zum 

Felde caracteriza o erotismo de Agustini como “Eros Mágico”, por ser uma fusão do eros 

sensual e do eros intelectual, isto é, por ser um erotismo que abarca o prazer e a dor, o  

entregar e o questionar. Em segundo lugar, ao se fazer uma compilação, há sempre algo 

que se perde.

Zum Felde diz que “lo que hay, sí, en la poesía de Delmira – y eso también aparece 

tan evidente como su erotismo – desde el  primero al  último de sus versos, es aquel 

profundo y poderoso  elan de idealidad,  aquel  ansia desesperada de superación de lo 

humano a que nos hemos referido, y que es lo que da a su erotismo esa sublimación 

poética,  y  a  su  pasionalidad  esa  hondura  metafísica.”  (ZUM  FELDE,  1944,  p.  27). 

Portanto, enfatiza o caráter metafísico de Agustini.

Neste prólogo de 1944, Zum Felde cita a nota direcionada aos leitores, que se 

encontra em sua edição de 1913 de Los cálices vacíos, reproduzindo somente o segundo 

parágrafo, para mostrar a espontaneidade, e não a disciplina, da poeta, uma vez que tal 

autor comenta sobre como a poesia de Agustini era impetuosa, e que tal poeta não era 

uma artífice do verso.

Além disto, Zum Felde faz uma pequena análise de cada um dos três livros, 

publicados em vida, de Agustini e . Sobre  El libro blanco (Frágil), fala que possui uma 

linguagem trivial  e  seleciona  alguns  poemas,  em que  “la  garra  leonina”  aparece:  La 

estatua, De mi Numen a la Muerte, Íntima, El intruso, Desde lejos. O curioso é que, desta  

seleção, somente três fazem parte antológica.

Por  outro  lado,  sobre  Cantos  de  la  manãna,  Zum  Felde  fala  sobre  a 

liberação  da  linguagem metafórica  e  também faz  uma pequena  seleção  de  poemas, 

caracterizados como diamantes: Lo inefable, Las alas, Los relicarios dulces, “La intensa 
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realidad de un sueño lúgubre...”  

Já  sobre  Los  cálices  vacíos,  Zum  Felde  fala  sobre  a  originalidade  de 

Agustini,  da imagem e do pensamento;  e sobre a soberania da poeta do verso e do 

espírito. Mais uma vez fazendo uma pequena seleção das criações únicas deste livro: A 

Eros, Visión, Otra estirpe, Fiera de amor, El cisne, Plegaria.

O mais importante no prólogo de Zum Felde é que atribui um caráter metafísico às 

poesias de Agustini, ou seja, atribui outra visão a ela, uma vez que se diferencia da visão 

“modernista”, que trazia uma visão infantilizada, uma visão que fazia com que as poesias 

da poeta se encaixassem na visão predominante daquela época, ou seja, se encaixassem 

em  uma  visão  majoritariamente  masculina,  em  que  o  erotismo  (e  acima  de  tudo  o 

feminino), só poderia ser visto através de uma leitura não englobava todos os aspectos da 

poesia de Agustini, sendo a metafísica um deles. Zum Felde reforça sua ideia ao analisar  

o poeta Íntima:

“¡Imagina el amor que habré soñado
en la tumba glacial de mi silencio!
Más grande que la vida, más que el sueño,
bajo el azur sin fin se sintió preso.

Imagina mi amor, amor que quiere
vida imposible, vida sobrehumana,
tú que sabes si pesan, si consumen
alma y sueños de Olimpo en carne humana.”

Zum Felde  analisa  que este  poema é  uma expressão  ânsia  de  uma realidade 

sublime, de evasão do humano, isto é, reforça esta ideia da metafísica, da fuga, do mais 

do que humano.

Além disto,  também reforça a ideia do metafísico ao analisar alguns versos do 

poema “Otra estirpe”: 

“Da a las dos sierpes de su abrazo, crueles,
mi gran tallo febril... Absintio, mieles.
viérteme de sus venas, de su boca...

¡Así tendida, soy un surco ardiente
donde puede nutrirse la simiente
de otra Estirpe sublimemente loca!”
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Nestes versos, a análise de Zum Felde é que “su entrega tiene el carácter de un 

sacrificio vital, que es lo que da un sentido casi religioso – religiosamente metafísico – al  

acto amoroso.” (ZUM FELDE, 1944, p. ) Isto é, “casi”, uma vez que que há de se levar em 

conta a sexualidade presente neste poema.

Se considerarmos a  entrega  neste  poema,  a  análise  metafísica  de  Zum Felde 

também poderia se estender aos versos dos poemas Ceguera e El cisne:

CEGUERA

Me abismo en una rara ceguera luminosa,

un astro, casi un alma, me ha velado la Vida.

¿Se ha prendido en mi cómo brillante mariposa,

o en su disco de luz he quedado prendida?

No sé ...

               Rara ceguera que me borras el mundo,

estrella, casi alma, con que asciendo ó me hundo:

¡Dame tu luz y vélame eternamente el mundo!

Del rubí de la lujuria

su testa está coronada;

y va arrastrando el deseo

en una cauda rosada...

Agua le doy en mis manos

y él parece beber fuego;
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y yo parezco ofrecerle

todo el vaso de mi cuerpo... (El cisne)

Há a entrega, tanto em Cegueira, por estar se abismando, isto é, se entregando a 

um abismo, se afundando, nesta cegueira luminosa; quanto em El cisne, pela entrega do 

corpo. Seguindo a análise de Zum Felde, estas entregas seriam metafísicas, sexuais, mas 

não sexuais, isto é, seriam eróticas, “eróticas mágicas”.

Mesmo vinte e  três  anos depois de  sua primeira publicação,  Zum Felde ainda 

trabalha com palavras que remetem ao masculino para caracterizar Agustini, apesar de se 

explicar mais; ainda a compara com pitonisas; ainda comenta sobre sua originalidade. Por 

outro lado, fala sobre questão de classificar Agustini como uma poetisa erótica, no sentido 

usual, uma vez que seu erotismo é profundo e não é realista, que seu eros é mágico, e 

enfoca no caráter metafísico que vê a partir de suas leituras, pois para Zum Felde, os 

cálices vazios de Agustini estão vazios “de la realidad, del Mundo”.  (ZUM FELDE, 1944,  

p. 21)

Portanto, a partir disto, o segundo momento da recepção de Agustini mostra as 

alterações feitas por Zum Felde para extrair  “lo mejor de su creación poética”,  isto é, 

mostra o retalhar da voz da poeta.

O terceiro momento da recepção de Agustini se enfoca, também, em um autor: 

Emir Monegal.  A obra  Sexo y poesía en el  900 de tal  autor fala sobre Roberto de la 

Carreras  e  Delmira  Agustini,  duas figuras  900,  falando  sobre  o  duplo  cinquentenário, 

como ilustra  o título  desta primeira  seção “Doble cincuentenario”  e  apresentando tais 

figuras  como  um  “doble  escándalo”.  Delmira,  especificamente  por  suas  poesias 

incandescentes. Já por esta primeira seção, Monegal já traz sua visão diferenciada sobre 

Delmira Agustini, uma vez que enfocará no que tal poeta traz sexualmente.

Por  outro  lado,  Monegal  também traz  a  questão sobre  como tentaram explicar 

estas duas figuras pela pressão do meio, e afirma que “la explicación que sólo busque por 

este lado estará fatalmente condenada a la superficialidad” (MONEGAL, 1969, p. 9). Isto 

é, não é somente o meio que está por detrás deste duplo escândalo, mas sim outros 

elementos também. Tal afirmação leva à figura de Alberto Zum Felde, sendo um citado 

por Monegal por ser um dos que utilizara este caminho.
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Ademais, Monegal faz uma comparação entre Agustini e Carreras, ao dizer que 

não era somente rebeldia contra “las valoraciones sexuales y poéticas del médio burgués” 

(MONEGAL,  1969,  p.  9),  mas  sim  uma  “necesidad  de  ahondar  dentro  de  sí  mismo” 

(MONEGAL, 1969, p. 67). Esta necessidade percebe-se em Delmira, uma vez que há 

uma dupla visão sobre ela. 

A obra de Monegal, além da primeira seção Doble cincuentenario, apresenta mais 

seis seções: II. Un dandy del 900, III. El pleito de los decadentes, IV. La pitonisa y la nena, 

V. Seis años de poesía, VI.  Una hipótesis biográfica, VII. Un balance provisorio. Como 

este trabalho se enfoca na figura de Delmira Agustini, serão enfocadas as seções quatro,  

cinco, seis e sete, uma vez que a segunda e terceira seção focam somente na figura de 

Roberto de las Carreras.

Na quarta seção, Monegal comenta sobres mitologia de “la niña”, citando vários 

fragmentos,  como os publicados  na revista  Rojo  y  Blanco,  que  aparecem analisados 

anteriormente, e na revista La Alborada, que qualificam Agustini como “una verdadeira 

joya, un ‘bijou’”; que demonstram como a visão da época queria que Agustini fosse “una 

muñeca,  que  emitía  verstitos”.  (MONEGAL,  1969,  p.  36).  Tal  imagem  é  fixada  por 

Betancort no prólogo de El libro blanco. Portanto, a imagem que se difundia de Agustinia  

era de “la nena”. 

Por outro lado,  expõe Agustini  também como pitonisa,  que escreve os poemas 

eróticos. Como diz Monegal:

la Nena era la máscara con la que circulaba la pitonisa por el mundo; era la más-- 
cara adoptada como solución al conflicto familiar que le imponía sobre todo una 
madre neurótica, posesiva y dominante. Encerrada en el amor materno como en 
una cárcel, Delmira sólo podía liberarse por la poesía. (MONEGAL, 1969, p. 41)

Este fragmento, portanto, reitera a visão do autor, uma vez que mostra que Agustini 

teria esta dupla personalidade, em que uma mascara o erotismo e é com esta duplicidade 

que a poeta produz sua obra libertadora, erótica, osgármica. 

A problemática  exposta  por  Monegal,  então,  é  que  na  verdade  esta  dualidade 

presente  em Agustini  é  trazida não só  pelo  olhar  de  fora,  mas pelo olhar  da autora. 

Agustini não é composta de um lado anjo e um lado fera, como os dois lados de uma 

moeda,  mas  é  composta  pela  junção  e  mistura  destes  dois  elementos.  Portanto,  tal 

dualidade não é uma oposição, mas sim um todo, ou seja, Monegal, ao trabalhar com 
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estes dois aspectos, relê o modernismo e Zum Felde.

Contudo houve uma figura que soube enumerar o problema de Agustini  e esta 

primeira figura, segundo Monegal, foi Carlos Vaz Ferrreira, quando este diz que El libro 

blanco era  um  “milagro”,  em  que  estaria  aludindo  não  ao  conteúdo  sexual,  mas  a 

compreensão  de  vida  que  outros  poemas  revelavam.  Portanto,  Vaz  Ferreira  foi 

incompreendido, em parte pela publicação parcial que este autor teve e Monegal diz que: 

“mal leída y entendida, penosamente mutilada, la carta de Vaz Ferreira contribuyó a la 

leyenda de la niña y alimentó lateralmente otras confusiones aún más cómicas: la de que 

Delmira Agustini trataba profundos temas filosóficos en sus poemas” (MONEGAL, 1969, 

p. 38). Tal incompreensão ocorreu também com Zum Felde. A partir disto, é mostrado o 

poder que um pequeno fragmento fora de contexto tem, ou seja, a mutilação de um texto 

tem suas consequências,  o que pode ser relacionada ao que ocorreu com a obra de 

Agustini.

Apesar deste ser um tema que aparece nesta seção, é um tema menor, uma vez 

que  a  questão  mais  importante  gira  entorno  da  questão  de  “la  nena”,  que  segundo 

Monegal,  poderia  ser  considerado  como  uma  convenção  da  época.  No  entanto,  o 

problema vai mais além, uma vez que Agustini se fazia “la nena”, pois “la nena” era a 

máscara com que Agustini circulava o mundo, ou seja, era com “la nena” que Agustini  

interagia/fugia com sua mãe controladora, e se apresentava ao mundo, um mundo em 

que não era a pitonisa não era entendida, mas “la nena” sim, por se encaixar na visão 

daquela época da mulher. A única saída então para a pitonisa, para o ferver que crescia 

conforme Agustini também crescia, era a poesia. Contudo, mesmo ao ler seus poemas, os 

poetas  do  modernismo  teimavam em manter  esta  visão  de  menininha,  em continuar 

vendo somente o que queriam, e não o erótico, e não a mulher. Segundo Monegal, a 

exploração  desta  saída,  além da exploração  sexual,  conduz  “a la  vida  eterna de las 

palabras.”, ou seja, uma poesia que ainda vive hoje, uma poesia que é atemporal.

Já na quinta seção, Monegal fala sobre o crescimento que Agustini teve de seu 

primeiro a seu último livro, sendo que neste último há um “grito hondo de la sexualidade 

poética  femenina”  (MONEGAL,  1969,  p.  44).  Os  homens  da  época  não  estavam 

acostumados com isto, como expresso anteriormente, uma vez que estes temas poéticos 

eram escritos com recato, ou seja, não abertamente. No entanto, Agustini não segue as 

convenções e escreve abertamente. Como diz Monegal, 
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es el milagro de la verdad poética. Contra la voluntad de su hogar, de su clase y  
de su ambiente burgués, Delmira se atreve a profundizar en pocos años dentro de 
sí  misma y emerge de los más hondos buceos con poemas que cuentan sus 
aventuras imaginarias. Contra la visión estereotipada de la niña de cabellos de oro 
y de mirada tierna, Delmira va liberando dentro de sí las fuerzas oscuras de mujer 
(MONEGAL, 1969, p. 45)

Este fragmento de Monegal reforça a ideia de que é a partir na poesia que Agustini 

expressa sua sexualidade, expressa seu fervor, uma vez que não tinha como expressar 

isto  fora  da  escrita  e  mesmo  assim,  não  se  ressalta  isto  em  sua  poesia,  mas  sim 

ressaltam  um  caráter  metafísico,  em  que  reconhecem  a  sexualidade,  mas  não  a 

sensualidade. Isto é, reconhecem a voz feminina, mas não reconhecem o sexo, o prazer  

sexual,  a  “literaridad  carnal”,  que  não  necessariamente  precisa  ser  fisicamente,  mas 

também, mentalmente.

Nesta  seção,  Monegal  comenta  sobre  os  livros  de  Agustini.  Com  relação  ao 

primeiro, comenta sobre os poemas que chegaram a fazer parte de Los cálices vacíos e 

que estes mostram algumas obsessões: a predestinação de um destino trágico; o temor 

que  a  brancura  seja  envilecida  por  algo  vil;  a  sede  como  ardor;  a  apelação  ao 

Pensamento e a Ideia,  que faria com que alguns críticos crer que sua poesia era de 

intelectualidade viril; a estátua como símbolo de si mesma; visões sadomasoquistas. 

Já sobre Cantos de la mañana, Monegal expressa que, como ainda a entendem a 

partir do sentido religioso, Agustini se torna mais direta, com mais sadomasoquismo, o 

horror à contaminação, a culpa, o sentido do pecado. Como diz Monegal, “todo este libro 

matutino está impregnado del más delirante autoerotismo”. (MONEGAL, 1969, p. 50)

Para  Monegal,  Los  cálices  vacíos é  “la  culminación  de  una  aventura  erótica” 

(MONEGAL, 1969, p. 46) e diz que “en la hora de la verdad, al ir abrazar a Eros, Delmira 

sólo  encuentra  la  máscara  de  Thanatos”  (MONEGAL,  1969,  p.  54).  Tais  fragmentos 

expressam em primeiro lugar que o erostimo, o sexo está muito mais tangível nesta obra, 

e, em segundo lugar, o amor é sombrio, silencioso, frígido, morto, como se pode ver nos 

versos da poesia:

Segundo Monegal, a nota que Agustini coloca, então, e, seu livro, seria para se 

proteger, uma vez que conhece a audácia do que publicaria. 
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Além disto, Monegal diz que Agustini  “se ve como un cáliz vacío que el amado 

colmara” (MONEGAL, 1969, p. 53), o que leva ao título do livro, que refletiria não um, mas 

dois cálices incompletos, que os amantes não enchem, não se satisfazem.  

Portanto, o que Monegal faz é expressar que o sexo em Agustini sempre esteve 

presente, porém em distintas maneiras, isto é, expressa as diferentes fases por que passa 

o sexo de Agustini, demostrado em seus três livros e tendo como ápice, seu último livro.

Na  sexta  seção,  Monegal  comenta  sobre  a  vida  e  morte  de  Agustini.  Sobre  o 

primeiro,  fala  sobre  seu  divórcio,  e  como  isto  foi  para  tornar  seu  ex-marido  em  um 

amante, para Agustini andar de vermelho, possivelmente para expressar seu ardor. Além 

disto,  fala  sobre  o  terceiro  elemento,  ou  melhor,  a  terceira  pessoa,  a  quem Agustini 

mantinha  relações  epistolares:  Manuel  Ugarte,  a  quem  conheceu  em  pessoa, 

possivelmente, quando conheceu Rubén Darío, em 1912; e a Monegal ilustra como “lo 

más próximo que tiene Delmira como modelo de un auténtico y exótico príncipe de la 

poesia.” (MONEGAL, 1969, p. 60) Ugarte, então poderia ser visto como este homem que 

permeia seu último livro, este “tu”, este amor somente idealizado, não concretizado, uma 

vez que Ugarte só vem a se casar mais tarde, com outra mulher. Já sobre o segundo, 

Monegal fala que Agustini foi atingida por duas balas na têmpora direita, diferenciando-se 

das versões de Zum Felde e Parra del  Riego, que falam que a poeta foi  atingida no 

coração.  Além disto,  comenta  sobre  as  possíveis  hipóteses,  encerrando com “con su 

doble personalidad y su doble  vida,  Delmira se  preparó esa espectacular  conclusión” 

(MONEGAL, 1969, p. 63), isto é, esta conclusão não foi  um acidente e terminou com 

ambas as figuras de Delmira imortalizadas em um final, em uma foto.

Na última seção, Monegal faz um balanço das duas figuras retratadas neste texto,  

retomando a questão do início, que seria avaliá-las somente pelo aspecto sociológico, 

expondo que o escândalo se fortifica, especificamente em Agustini, com a prisão familiar,  

mas que “tiene su origen en una necesidad de ahondar dentro de sí mismo” (MONEGAL,  

1969, p. 67).  Além disto, tal autor diz que Agustini ilustra “en forma simbólica la actitud 

básica (...) de la mujer ante el sexo” (MONEGAL, 1969, p. 67) e é “la vía de acceso a una  

poesia  que  no  ha  muerto”  (MONEGAL,  1969,  p.  68).  A exploração  sexual  e  poética 

conduz à vida eterna das palavras. (MONEGAL, 1969, p. 68)

Além destas seções, há uma nota, em que Monegal que vale a pena comentar 

aqui, uma vez que Monegal comenta sobre os textos de Zum Felde. O primeiro texto de 
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Zum Felde comentado é o Crítica de la literatura uruguaya, que Monegal descreve como 

positivista  e que confunde a frase de Vaz Ferreira.  Já o segundo texto comentado é 

Proceso  intelectual  del  Uruguay,  em  que  Monegal  diz  que  Zum  Felde  utiliza  o 

“intuicionismo de Bergson” e que ainda contêm confusões de detalhe. Por outro lado, o 

terceiro comentário é sobre o prólogo de  Poesías completas, em que Monegal diz que 

Zum Felde nega “su ardor erótico, insiste en su potencia mental y en la virilidad de su 

pensamiento (...)” (MONEGAL, 1969, p. 71) 

Portanto, a partir disto, as diferenças entres os dois autores está explícita. Além 

disto, a análise dos mesmos versos segundo a visão de Monegal, reitera tais diferenças 

entre ambos.

Da a las dos sierpes de su abrazo, crueles,

mi gran tallo febril... Absintio, mieles.

viérteme de sus venas, de su boca...

¡Así tendida, soy un surco ardiente

donde puede nutrirse la simiente

de otra Estirpe sublimemente loca! (Otra estirpe)

Pela visão de Zum Felde, este poema expressa a entrega como um sacrifício vital,  

isto é,  vê este poema pelo metafísico, como já foi  dito.  Por outro lado, pela visão de 

Monegal, há o sexo, a sexualidade e a sensualidade, isto é, há a mulher e seu prazer.

CEGUERA

Me abismo en una rara ceguera luminosa,

un astro, casi un alma, me ha velado la Vida.

¿Se ha prendido en mi cómo brillante mariposa,

o en su disco de luz he quedado prendida?

No sé ...

Rara ceguera que me borras el mundo,

estrella, casi alma, con que asciendo ó me hundo:
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¡Dame tu luz y vélame eternamente el mundo!

Del rubí de la lujuria

su testa está coronada;

y va arrastrando el deseo

en una cauda rosada...

Agua le doy en mis manos

y él parece beber fuego;

y yo parezco ofrecerle

todo el vaso de mi cuerpo... (El cisne)

Pela visão de Monegal, os versos destes poemas também mostram o ardor, uma 

vez que, em Ceguera, mostram a cegueira avassaladora, a entrega total, e em El cisne, 

mostram a lúxuria, o fogo, o ardor, o eros, cujo significado se diferencia de Zum Felde,  

que só trabalha com o sexual, enquanto Monegal trabalha com o sexual e o sensual.

O  terceiro  momento  da  recepção  da  poeta,  portanto,  ressalta  o  sexo,  isso  é, 

ressalta  a  desinibição,  o  erotismo,  que estava  presente  desde  o  início  na  poesia  de 

Agustini e que somente neste momento foi mais explorado e explicitado.

A partir  disso, a principal  diferença entre estes dois momentos na recepção de 

Delmira Agustini  é que  primeira recepção modernista,  tinha a visão de Agustini  como 

infantilizada, isto é, a via como mocinha de família, como menina e não mulher, e não 

como uma voz política e que a segunda recepção  tinha a visão de Agustini como uma 

figura excepcional, que é pitonisa fera, poeta, e principalmente mulher, com uma voz que 

se faz ouvir, uma vez que mesmo depois de dez anos de sua morte ainda é ouvida, lida; 

uma voz política e não somente vista através da estética. Além disto,  Agustini  é vista 

como uma figura que não se encaixa, que é deslocada, pois está neste eterno limbo entre  

a sensibilidade de fin de siècle e as vanguardas.
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JULIANA BEVILACQUA MAIOLI

(UNIR)

VOZES  DA FRONTEIRA:  MEMÓRIA E  IDENTIDADE  EM  ÁRBOL DE  FAMILIA,  DE 

MARÍA ROSA LOJO

Vinculado às pesquisas desenvolvidas no grupo “Literatura, Educação e Cultura: 

caminhos  da  alteridade”,  da  Universidade  Federal  de  Rondônia,  o  presente  trabalho 

propõe o exame de alguns dos mecanismos de construção identitária plasmados na obra 

Árbol de familia (2010), de María Rosa Lojo.  Permitindo uma leitura orientada pelo pacto 

autobiográfico, de acordo com os termos de Lejeune (2008),  Árbol de familia apresenta 

um enredo aparentemente simples em que Rosa, a narradora homônima a autora, relata 

aos  leitores  a  história  de  seus  familiares,  buscando,  mediante  a  revisitação  de  um 

passado marcado pelas dores do exílio e do desterro, instituir-se como sujeito em meio ao 

discurso  narrativo,  legitimando,  dessa  forma,  o(s)  seu(s)  lugar(es)  de  fala  e,  ainda 

superando os traumas que afetam, direta e indiretamente, sua trajetória de vida. 

“Nascida num país chamado exílio” (LOJO, 2012, p. 57), filha de Antón, el rojo, e 

Ana,  la bella, espanhóis que motivados pelos destinos de seus próprios antepassados, 

deixam o país natal para seguir rumo à Argentina em busca de fortuna e prosperidade 

quando a Espanha do pós-guerra se encontrava em um momento crítico, Rosa acaba, 

inevitavelmente, convertendo-se em herdeira do sentimento de desarraigo resultante da 

condição migrante de seus progenitores. 

Como  afirma  Marcela  Crespo  (2008),  ainda  que  não  tenham  vivenciado  a 

experiência fática do deslocamento, os filhos compartilham dessa ação, desde uma esfera 

espiritual,  tornando-se,  de  certa  forma,  em  herdeiros  do  exílio  de  seus  pais,  e, 

consequentemente, sentindo-se igualmente alheios ao próprio país de nascimento. É o 

que se pode notar nas passagens transcritas abaixo: 

Para quién nace en el exilio, el lugar de nacimiento tiene a menudo la dudosa 
calidad de las copias platónicas, es un mundo “de segundo grado”, en tono menor, 
a punto de desvanecerse, deslucido e insuficiente. De la historia y de la geografía 
argentina,  hasta  entonces,  sólo  me  habían  hablado  los  libros  de  escuela, 
incapaces de alcanzar el esplendor de la memoria viva y el peso candente del 
extrañamiento. (LOJO, 2012, p. 102)  
[…]
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Viví, desde mi nacimiento hasta los seis años, entre las paredes de una casa 
de adultos, completamente española. Al entrar en la escuela, pronunciaba las 
“ces” y las “zetas” como una recién desembarcada, y todos creían que acababa 
de llegar de Madrid. (LOJO, 2012, p. 246)

Como  é  possível  averiguar,  Rosa  foi  criada  por  uma  família  que  buscava 

transplantar em Buenos Aires, os aspectos culturais da Espanha, resistindo, dessa forma, 

integrar-se ao universo sociocultural argentino. Para o pai da narradora, o fato da filha ter  

nascido em terras americanas configurava-se como uma fatalidade, pois, de acordo com 

o seu desejo – nunca concretizado – a família logo regressaria à pátria de origem. Assim, 

o sentido de transitoriedade decorrente da condição migrante de seus pais, el espírito de 

campanamento (LOJO,  2012,  P.  102),  institui-se  como  aspecto  cultural  a  ser 

ressignificado e superado por Rosa a partir do momento em que ela ingressa no colégio,  

dando início ao lento, porém contínuo, processo de reterritorialização fundamental para 

estabelecer-se enquanto sujeito.

Após o suicídio de Ana,  la  bella,  a poucas semanas antes de dar  à  luz a sua 

primeira  filha,  Rosa  é  acometida  pela  sensação  de  desamparo,  que  culmina 

problematização de sua identidade: 

“Mientras ella [la madre] se desintegra y vuelve al origen yo desnazco. Nada soy, 
porque no debí ser. Doña Aña me arroja al torbellino de la disolución donde todo 
se  escurre,  como  el  agua  sucia  por  un  sumidero,  junto  con  los  restos  de  su 
existencia errónea”. (LOJO, 2012, p. 281) 

 

A crise existencial desencadeada pelo impacto da morte de sua mãe pode ser lida 

como uma das motivações que leva a Rosa a escrever  uma “espécie  de crônica da 

memória familiar” (ESTEVES, 2013, p 73), no afã de reconstituir os fragmentos de sua 

identidade, para assim reconhecer-se a si mesma a partir da reelaboração dos “vazios” 

incrustados  em  sua  consciência.  Tal  como  enfatiza  Candau:  “a  busca  memorial  é 

considerada uma resposta às identidades sofredoras e frágeis que permitiria, apoiar um 

futuro incerto em um passado reconhecível” (2011, p. 10). Abalada pela perda de seus 

referentes,  cabe  a  Rosa  parar,  olhar  para  trás,  e  recontar  seu  passado  para  assim 

reencontrar o seu lugar (ou seus lugares) no mundo, recriando uma identidade possível.

De acordo com Candau: “não existe um verdadeiro ato de memória que não esteja 

ancorado  nos  desafios  identitários  presentes”  (2011,  p.  150).  Desta  forma,  é  plausível 
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afirmar  que  em  Árbol  de  familia,  o  ato  mnemônico  é  empregado  como  um  recurso 

visivelmente  orientado por  intuitos  identitários,  uma vez que a  narradora  protagonista 

promove a releitura de seu passado desde uma perspectiva atual  condicionada pelos 

conflitos e anseios por ela experimentados no presente. Trata-se, portanto, um exercício 

de revisão crítica tanto dos acontecimentos a serem rememorados quanto de si mesma 

como sujeito. A memória, nesta narrativa, funciona, pois, como estratégia de reavaliação, 

revisão  e  autoanálise,  instituindo-se  como  elemento  fulcral  na  (re)construção  da 

identidade pessoal e familiar de Rosa. Seguindo a concepção de Roland Walter (2007) a 

memória em Árbol de familia deve ser concebida como um lugar multidimensional a partir 

do  qual  é  possível  criar  lares,  reconstruir  identidades  e  conceber  estratégias  de 

resistência dentro de um processo histórico sedimentado. 

Como  parte  desse  processo  de  subjetivação  levado  a  cabo  pela  narradora, 

verificamos o  seu emprenho em ressignificar  os  sentidos decorrentes  das noções de 

desterritorialização e reterritorialização que marcam de forma indelével todos os ramos de 

sua árvore genealógica. Dentre os elementos estruturais que operam esteticamente a 

materialização dos signos do deslocamento e do trânsito,  incutidos em tais conceitos,  

destacam-se  as  três  epígrafes  que  antecedem cada  um dos  espaços  discursivos  da 

narrativa de Rosa. 

A epígrafe  introdutória  do  relato  constitui-se  da  transcrição  de  uma quadra  de 

Boyacá  (Colômbia),  a  qual,  segundo  Galindo  (2002),  reflete  os  questionamentos 

identitários resultantes da diáspora negra operada na América Latina durante o período da 

colonização espanhola.  Os versos dizem: “Soy gajo de árbol  caído/ que no sé donde 

cayó/ ¿Dónde estarán mis raíces?/ ¿De que árbol soy rama yo?” (LOJO, 2012, p. 09). A 

indagação da identidade plasmada simbolicamente pelos termos  árbol,  raíces e  rama é 

clara. Além disso, a recuperação de quadra proveniente do repertório da cultura popular 

colombiana também demarca o posicionamento ideológico a ser assumido na narrativa. 

Trata-se da evocação de um questionamento que perpassa a consciência do homem 

latino-americano desde o período da conquista até a contemporaneidade. 

Ao citar os referidos versos como epígrafe, Rosa situa o seu discurso, sua busca 

pessoal pela identidade, na esfera das reflexões acerca de uma das problemáticas do 

pensamento crítico da América Latina, imprimindo-lhe um matiz histórico que supera o 

âmbito  individual  e  familiar.  Essa  epígrafe  parece  plasmar  plasticamente  temas  que 
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sensibilizam a própria autora.  Em seu artigo  El exilio heredado: raíz de la escritura y  

herida de la memoria (2013), Maria Rosa Lojo afirma: 

La  herida  del  exilio,  nunca  cerrada  entre  los  míos,  fue  la  que  me  llevó  a 
comprender,  visceralmente  otros  viajes,  otras  separaciones,  otras  perdidas 
anteriores a las nuestras. También, quizáz, fue decisiva para que prestara especial 
atención a las voces desoídas de todos los marginados y de todos los subalternos, 
los deslocados y desplazados con respecto al centro de donde se ejerce el poder. 
(LOJO, 2013, p. 59) 

Logo, a reconstrução discursiva de sua identidade persegue, em última instância, a 

sua legitimação e reconhecimento não apenas na esfera privada de um indivíduo ou de 

um grupo restrito; almeja, ao contrário, o reconhecimento em nível sociocultural e político. 

Considerando a alteridade, Rosa anseia que sua experiência de reterritorialização seja 

igualmente representativa da voz dos outros sujeitos, marginalizados e subalternos, que 

compartilham de experiências e inquietações similares às suas.  

A segunda epígrafe, por sua vez, transcreve os versos da obra Cantares Galegos 

(1863), de Rosalía de Castro, texto fundador da literatura galega moderna. As estrofes 

plasmam o  tema da  despedida  da  terra  natal,  representando  poeticamente  a  dor  da 

partida do sujeito migrante e as suas incertezas em relação ao possível retorno ao país de 

origem. Introduz, em outras palavras, o sentimento de desarraigo, nostalgia e angustia do 

homem  migrante  que  irá  evidenciar  a  tônica  das  lembranças  a  serem  reescritas  na 

primeira parte de Árbol de familia, intitulada Terra pai, na qual Rosa reúne as histórias de 

sua origem paterna, desde uma perspectiva mágica e transcendente própria das epopeias 

de fundação. 

Por fim, a terceira epígrafe é extraída do poema épico Cantar de Mio Cid, sobre o 

qual  se edifica o cânone da literatura espanhola.  Trata-se da transcrição dos quatros 

primeiros versos do referido texto que descrevem o triste momento em que El Cid, antes 

de partir para o desterro, contempla com desolação a casa que está sendo obrigado a 

deixar. Segundo Esteves (2013, p. 78), o signo do abandono representado por uma casa 

destruída, tal como retratada na epígrafe, parece anunciar o próprio estado de carência e 

miséria a que se relegou a família materna de Rosa, após a morte de seu bisavô o capitão 

Calatrava,  que,  dirigindo-se  a  América  seduzido  pelas  promessas  de  prosperidade  e 

glórias,  migra  para  Cuba,  onde  acaba  morrendo  na  Guerra  Hispano-Americana, 

derradeira também para a própria Espanha que termina por perder sua última colônia 
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conquistada durante a expansão ultramarina do século XVI.  A segunda parte do livro, 

intitulada  Lengua madre, compila, pois, os relatos do núcleo familiar materno de Rosa, 

cujos  membros,  desterrados,  carregam  em  suas  biografias  as  sequelas  e  as  feridas 

ocasionadas pelas sucessivas perdas decorrentes das guerras, das doenças, e do exílio. 

Como é possível observar, as três seções de Árbol de familia são introduzidas por 

epígrafes  que  abrigam  em  seu  bojo  as  noções  de  diáspora,  migração  e  exílio,  

respectivamente,  remetendo,  pois,  às  ideias  dos  deslocamentos  humanos,  e  à 

consequente necessidade dos sujeitos em lidar com essa experiência,  negociando os 

sentidos  conferidos  às  suas  identidades,  para  assim  superarem  o  vazio  existencial  

decorrente da sensação de exílio, amiúde acompanhado pelas marcas da violência e do 

desamparo. Além de anunciar os temas a serem transfigurados literariamente na obra, 

conferindo-lhe um sentido  plurissignificativo  e intertextual,  na medida em que procura 

inscrever a narrativa de Rosa no âmbito de uma tradição literária, é válido destacar outra  

função  estética  a  atribuída  a  esses  paratextos:  por  estarem  relacionados  contextos 

literários distintos, ou seja, à América, à Galícia e à Espanha Castelhana-andaluza, as 

epígrafes parecem delimitar poeticamente as fronteiras dos espaços socioculturais por 

onde a narradora protagonista circula e, em meio aos quais, ela edifica os corredores que 

a conduzem a diferentes locus de enunciação. 

A dedicatória também constitui um elemento fundamental para a compreensão da 

natureza heteróclita do discurso narrativo. Como observa Esteves (2013, p. 73), em Árbol 

de familia, María Rosa Lojo trata de construir uma espécie de crônica da memória familiar 

que,  embora  se  queira  instituir  como  um  romance,  apresenta  outros  elementos 

paratextuais,  tal  como a dedicatória,  capaz de fragilizar os limites que determinam as 

configurações do gênero romanesco, introduzindo, consequentemente, a obra “ ‘na zona 

indecisa’ onde se embaralham história, memória e ficção” (ESTEVES, 2013, p. 73). Nesse 

sentido, é plausível afirmar que estamos diante de uma obra fronteiriça situada em um 

terceiro espaço resultante da intersecção de diferentes gêneros discursivos.

A noção de fronteira, por sua vez, configura-se como uma temática recorrente na 

produção literária e crítica de María Rosa Lojo. A autora baseia suas concepções sobre a 

referida categoria, pautando-se sobretudo pelas declarações de Monica Quijada, segundo 

quem: 
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En el imaginario de la sociedad mayoritaria la “frontera” (…) se concebía como una 
línea divisoria casi física. Sin embargo, desde hace varios años la investigación 
viene demostrando que esa frontera,  más que un límite o separación,  actuaba 
como  ‘un  área  de  interrelación  entre  dos  sociedades  distintas,  en  la  que  se 
operaban procesos económicos,  sociales,  políticos y culturales específicos’.  Un 
mundo  de  criollos,  indígenas  y  mestizos  cruzado  por  múltiples  líneas  de 
interacción, aculturación e influencias recíprocas. (QUIJADA, 1999, p. 677)

Partindo  do  pressuposto  de  que  o  termo  fronteira  possui  duas  acepções;  a 

primeira,  que o associa  a  linha divisória  que demarca os limites  entre  dois  territórios 

geográficos distintos, e a segunda que, ao contrário, o concebe enquanto área de inter-

relação entre sociedades distintas, María Rosa Lojo defende a ideia de que o espaço 

fronteiriço deva ser compreendido como “a faixa que une os extremos de dois mundos; o  

fio  que  sutura  o  tecido  de  um  mapa  diferente”.  (LOJO,  2011,  p.  288).  Desde  essa 

perspectiva, a escritora argentina enfatiza que: 

Para um escritor e, sobretudo, talvez para uma escritora, “fronteira” alude também, 
especialmente,  aos  limites  e  vinculações  entre  gêneros  literários  e  gêneros 
sexuais, entre línguas e culturas, entre poéticas e categorias da realidade, entre 
ficção e história. Apela para combinações audazes, para apostas perigosas que 
felizmente contaminam os termos; às mestiçagens que transcendem os opostos 
supostamente incompatíveis. (LOJO, 2011, p. 289)

Transcender  os  opostos  supostamente  incompatíveis  é  uma  das  orientações 

constantes na produção literária  de  María  Rosa Lojo,  que,  desde a terceira  margem, 

promove a ruptura das fronteiras que determinam uma apreciação maniqueísta do mundo, 

do homem, das identidades e de outros segmentos da ordem sociocultural, qualificados 

mediante o estabelecimento de dicotomias que os definem. Em sua ampla obra é possível 

notar o predomínio de reflexões sobre a cultura e a identidade argentinas que tendem a 

relativizar  e  a  deslocar,  por  exemplo,  o  binômio  civilização  versus  barbárie,  base  do 

discurso de fundação da Argentina no século XIX. Conforme destaca Esteves: 

Dissolver o maniqueísmo desse binômio [...], onde o primeiro termo representa o 
que veio do centro, da Europa civilizadora, e o segundo representa a exuberância 
da natureza local e a forma como os primeiros colonizadores trataram de adequar-
se a ela, é o objetivo de quase todas as obras da escritora argentina. (ESTEVES, 
2013, p. 72)

Em Árbol de familia, a transcendência de opostos, não sem considerar os conflitos 

de  sua coexistência,  e  as  combinações audazes também são bastante  evidentes,  de 
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acordo com o que se pode constatar, a princípio, em relação às propriedades genéricas 

da obra resistentes a uma classificação absoluta. Adiante examinaremos como os demais 

elementos que estruturam a linguagem narrativa materializam a concepção de fronteira 

descrita acima. Passemos, pois, para a análise do prólogo. 

Dentro do universo ficcional de María Rosa Lojo, o prólogo não funciona apenas 

como mero elemento introdutório ao relato. Ao contrário, fornece-nos pistas que também 

conduz os leitores a deduzir o provável desfecho – aberto e inacabado, evidentemente – 

da obra. Instância fronteiriça e atemporal, enunciado desde o presente do indicativo, o 

prólogo pode ser lido como uma o ponto de partida e de chegada do projeto identitário  

empreendido  pela  narradora.  Em  outras  palavras,  institui-se  como  o  entre-lugar 

(SANTIAGO,  2000),  o  espaço  intersticial  (BHABHA,  1998),  desde  onde  Rosa  tece 

discursivamente  sua  identidade  valendo-se  do  cruzamento  dos  diferentes  códigos 

culturais que, recuperados via memória, atravessam a sua subjetividade.  Consciente de 

que suas raízes provêm de diferentes fontes, “Soy la bisnieta [...], soy la nieta de […] soy  

la sobrina […] también soy la bisnieta de […] (LOJO, 2012, p. 11-12), no último parágrafo, 

a protagonista declara: 

Vengo de ésas, de esos, como quien viene de tantos lugares que ha perdido la 
memoria de ellos y sólo lleva en el cuerpo la huella oculta de olores, sabores y  
sonido y eco,  aún ardiente de historias imprecisas.  Esas historias quemadas a 
medias, en el rapto de vergüenza, como se fuesen papeles inconfesables, esas 
historias  son  como el  tesoro  perdido  en  un  mar  pirata  y  voy  buscándolas  sin 
brújula, con un mapa completo y ambicioso. (LOJO, 2012, P. 13)  

Sobre as bases idealizadas de uma infância feliz, em que Rosa e sua amiga Alicia 

executaram a busca do tesouro perdido forjado por elas próprias em seu mundo lúdico, tal 

como relata o capítulo  En el país de las maravillas,  a narradora, já adulta, lança-se a 

procura de outro tesouro, as histórias familiares imprecisas e, por vezes inconfessáveis,  

por meio da qual reconstruirá,  agora, a sua identidade. A enunciação introduzida pelo  

verbo venir,  empregado  para  distinguir  a  origem  plural  de  Rosa,  concretiza 

linguisticamente a índole heteróclita, fragmentada da protagonista. 

Aproximando-se da categoria de sujeito migrante, de Cornejo Polar (2000; 2011), a 

consciência de Rosa parece estar “mais atenta à fixação de suas experiências distintas e 

contrárias do que à formulação de uma síntese globalizadora”, (CORNEJO POLAR, 2011, 

p.  304),  aquela  capaz  de  conciliar  suas  rememorações  num  espaço  de  resolução 

harmônica, ocultando conflitos e as contradições resultantes do encontro dos diferentes 
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universos culturais com os quais a narradora se identifica. Ao contrário, o discurso de 

Rosa  embora  busque  articular  os  paradoxos,  representa-os  de  modo  a  torna-los 

evidentes,  assumindo-os  igualmente  como  signos  identitários.  Daí  a  necessidade  de 

organizar  separadamente  suas  lembranças  em  torno  dos  dois  ramos  genealógicos 

principais,  um  ligado  ao  seu  pai  e,  o  outro,  a  sua  mãe,  aos  quais  denomina, 

respectivamente, Terra pai e Lengua madre. 

Como vem expresso no próprio título, as memórias evocadas na primeira parte, 

composta por catorze capítulos, fixam um território mítico, de fundação, onde se inicia a 

epopeia familiar do lado paterno. Reconstituído a partir de relatos orais que lhe foram 

transmitidos por seu pai, ou recolhidos durante sua visita à Galícia, esse eixo narrativo 

representa,  por  meio  de  uma  linguagem  poética  bastante  envolvente,  permeada  de 

magia, lirismo e comicidade, várias histórias tais como a da misteriosa enfermidade da 

bisavó de Rosa, Doña Maruxa,  la  hechizacha,  bem como o milagre de sua cura pelo 

Padre  Amaro;  a  de  sua  geniosa  tataravó  María  Antonia,  la  que  tenía  mucho  ser, 

conhecida por espantar com tiros de sua escopeta os cobradores de impostos que batiam 

a  porta  de  sua  propriedade;  o  pacto  com  o  demônio  travado  por  seu  bisavô  Luís 

Venturoso, o armador de dornas de Porto do Son; a história de seus tios-avós, Anton e 

Benito e de seu avô Ramón , que partem para a América em fins do século XIX em busca 

do Eldorado; a história do encontro entre Rámon e Rosa, sua avó, durante o desterro na 

Argentina; a emancipação de sua tia Felicidade; as peripécias de seu tio-avô Domingos, 

el  inocente,  concebido enquanto Doña Maruxa ainda se encontrava imobilizada, entre 

outras, as quais são envoltas por uma atmosfera transcendente que termina por conferir 

um aspecto heroico a esses protagonistas. 

Reescritas desde a lógica fronteiriça, em todos esses relatos é possível observar a 

presença de jogos que operam a inversão de sentido convencionalmente estabelecidos 

pela sociedade galega do século XIX, patriarcal, rural e cristã. A começar observando o 

papel desempenhado pelas figuras femininas nessa parte da narrativa. Embora dedicado 

à descrição do ambiente familiar paterno, as personagens Doña Maruxa,  la hechizada, 

María  Antónia  e  Felicidad  assumem  o  protagonismo  das  ações,  simbolizando 

personagens que de certa forma desviam-se das normas padrões a serem seguidas pelas 

mulheres na estrutura social do patriarcado. Como apontado anteriormente por Esteves 

(2013), a doença da bisavó de Rosa, pode ser lida como uma estratégia encontrada pela  



408

personagem  para  negar  o  fardo  a  ser  carregado  pela  mulher  na  sociedade  galega 

tradicional; o autoritarismo e o populismo exercido por María Antonia, representado desde 

uma perspectiva  cômica  e  caricaturesca,  parecem configurar-se  como mecanismo de 

defesa de  uma mulher  viúva  que se  vê  obrigada  criar  e  educar  sozinha  seus  filhos, 

superando as dificuldades impostas por essa tarefa. O sofrimento a teria convertido em 

uma fortaleza, cuja austeridade é lida como heroísmo pelos seus descendentes, tal como 

a venerava o bisneto, Antón, pai de Rosa. A tia-avó Felicidade igualmente encarna o signo 

da superação feminina. Após um relacionamento enganoso com o professor Cabrales que 

somente almejava casar-se com ela para manter as aparências perante a sociedade, 

ocultando,  dessa  maneira,  o  seu  maior  segredo:  a  homossexualidade.  Inicialmente 

descrita  como  submissa  e  resignada,  Felicidade  logra  emancipar-se  de  suas  ilusões 

amorosas  ao  negar  a  sujeição  às  conveniências  sociais  que  lhe  haviam  sido 

estabelecidas  como  únicas  possibilidades  de  ser  feliz.  Sem  medo  dos  riscos  do 

recomeço, Felicidade muda-se para A Coruña, onde encontra um marido anarquista e, 

constitui, por fim, uma família.  

Nem só as histórias gloriosas integram as memórias reunidas nessa primeira parte 

da  narrativa.  Há  ainda  uma  representação  irônica  do  tio  padre  de  Crespón,  um 

famigerado personagem conhecido por sua inclinação à luxuria, cobiça de terra alheia e 

avareza.  Estigma familiar,  sua imagem representa  ironicamente  o  ponto  de consenso 

entre o lado cristão e o lado ateu da família de Antón, uma vez que todos o consideravam 

uma criatura pervertida. Protegido por sua posição social que lhe assegurava impunidade,  

o único personagem que tem a ousadia de castiga-lo, era Domingos, el inocente, para a 

alegria secreta de Benito, bisavô de Rosa. Amparado por sua loucura, o menino cultivou 

durante sua infância, o hábito de subir ao telhado de sua casa desde onde lançava jatos 

de urina, excrementos e outros objetos em personalidades pouco queridas no povoado 

em que vivia, vingando dessa forma, sem consciência dos atos que praticava, muitos dos 

habitantes lesados pelo padre de Créspon e outras figuras polêmicas da vila de Barbanza.

O  riso  provocado  pelas  personagens,  muitas  delas  descritas  desde  uma 

representação caricaturesca, bem como o drama por vezes retratado por tais aventuras, 

configuram-se como estratégias de rupturas de fronteiras e inversão de valores, capaz de 

atribuir, como vimos, sentido positivo à doença, ao gênio austero, às ilusões amorosas, às 

traquinagens infantis ou, ainda, um sentido pragmático às condutas de um padre corrupto.  
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Eis, portanto, uma breve ilustração de como o discurso de Rosa, enunciado deste um 

espaço intersticial, alcança reelaborar valores, relativizando sentidos convencionalmente 

impostos  pela  sociedade.  Por  meio  desse  mecanismo  discursivo,  Rosa  concede 

visibilidade aos sujeitos arbitrariamente tidos como subalternos ou marginalizados em sua 

epopeia familiar, localizando-os em um espaço de protagonismo. 

É interessante observar  ainda,  a forte relação que as personagens da primeira 

parte de Árbol de familia estabelecem com o espaço geográfico em que estão inseridos. 

Nota-se que há uma referência espacial concreta, a casa de María Antonia. Convertida 

em microcosmo de uma sociedade matriarcal,  “con un gobierno vertical  y monárquico  

puertas para adentro, revolucionario y anárquico de puertas afuera” (LOJO, 2012, p. 33), 

exercendo  um  patriarcado  às  avessas,  estabeleceu-se  como  um  porto  seguro 

simbolizando  um  lugar  mítico  de  integração  da  identidade  familiar  durante  muitas 

décadas, até o momento em que seu tio Benito resolve vende-la ao filho mais velho de 

Rafael, el bígamo, o primo de Rosa, rompendo assim o sentido de totalidade atribuído a 

esse espaço. A mudança de proprietário restringe e seleciona o trânsito das pessoas que 

passam  a  frequentar  a  casa,  já  não  mais  acessível  a  narradora,  prima  americana, 

“cómplice involuntaria de la traición paterna” (LOJO, 2012, p. 35).

Dentro deste contexto vale destacar a índole inorexavelmente arraigada de Antón, 

pai de Rosa, à Galícia, sua terra natal.  Mesmo após anos vivendo na Argentina, onde 

tinha trabalho e família, Antón revela sua alma vegetal, deflagrada pela nostalgia que o 

leva a evocar sempre a imagem idealizada de Barbanza, espaço idílico de sua infância, 

retratada como o rústico e pitoresco paraíso perdido. A castanheira desterritorializada que 

Antón planta no quintal de sua casa em Castelar metaforiza o seu sentimento de pertença 

a  um  país  distante,  o  apego  às  suas  raízes  telúricas,  em  oposição  ao  sentido  de 

transitoriedade  atribuído  ao  espaço  de  acolhida,  o  qual,  consequentemente  passa  a 

influenciar a constituição identitária de Rosa.   

Entretanto, a narradora, quando adulta, após se apropriar de elementos oriundos 

do  universo  sociocultural  argentino,  converte-se  em  um  sujeito  irrevogavelmente 

traduzido,  de  acordo  com  a  acepção  de  Stuart  Hall  (2001),  e  não  divisa  mais 

possibilidades  de  retornar  completamente  à  terra  pai porque  já  não  se  identifica 

integralmente  com  aquele  espaço,  ainda  que  sua  subjetividade  esteja  ancorada  em 

muitas memórias vicárias que nele circulam. O diálogo entre a narradora e seu tio Benito 
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representado em uma das cenas do capítulo Corredor ilustra essa proposição: 

[Benito] - A ver ¿quieres decirme para qué necesitaba yo tanta casa sino para los 
hermanos que llegarían de Buenos Aires? Nadie volvió, a todos se les pasó la vida 
allá y no porque hayan sido más felices. ¿Por qué no volvéis ahora vosotros?
Quién le dice al tío Benito que no podemos volver porque de aquí no partimos . 
Quién le dice que pagamos y pagaremos, sin embargo, la deuda de quienes nos 
precedieron. 
[Rosa] - Nunca podré volver del todo – susurró – pero tengo el corredor.  (LOJO, 
2012, p. 138 – grifo nosso)

A passagem é emblemática porque transfigura o processo de reterritorialização de 

um sujeito consciente de sua subjetividade cindida e contraditória. “Obediente al reclamo 

de um castaño mal plantado sobre la pampa” (LOJO, 2012, p. 135), Rosa, após a morte 

do seu pai, decide fazer o caminho de volta à Galícia tão ardentemente desejado por 

Antón,  como  forma  de  acertar  as  contas  com  seus  familiares  que  ali  o  esperavam, 

atendendo à sua maneira à promessa do retorno. Apesar de declarar ao seu tio que o 

regresso definitivo seria inviável, a narradora encontra uma solução para saldar a dívida 

daqueles que a precederam: ela conhecia o corredor, via pela qual alcança legitimar a sua 

identidade heterogênea a partir da reivindicação do seu direito em cruzar livremente o 

“pasillo para ir y venir, donde se está y no se está” (LOJO, 2012, p. 138), sem descanso. 

Ao  voltar  para  a  Argentina,  Rosa  constata  que  a  castanheira  de  Antón,  mal 

adaptada aos solos americanos, começa a sucumbir rapidamente. Rosa entende que a 

árvore havia sobrevivido todos aqueles anos para encarnar a força do desejo de regresso 

ao  país  natal,  a  poderosa  pulsão  de  nostalgia,  que  habita  a  consciência  do  homem 

desterrado. A castanheira morre. A simbologia por ela representada já não corresponde ao 

desejo dos descendentes, filhos nascidos no país chamado exílio. 

A  atualização  da  imagem  do  corredor institui-se,  portanto,  como  um  dos 

mecanismos chave de subjetivação capaz de multiplicar, o locus de enunciação de uma 

narradora que,  desarraigada,  almeja situar o seu discurso entre o aqui  e o acolá, no  

“além” das fronteiras espaço-temporais que permeiam suas experiências provenientes de 

ao menos três universos culturais distintos, sem, no entanto, tencionar sintetizá-los num 

espaço de resolução harmônica, tal como enfatiza Cornejo Polar (2000;2011) em relação 

ao discurso do sujeito  migrante.  Ao habitar  o  corredor,  espaço intermediário,  é  válido 

afirmar, tomando como base as colocações de Homi Bhabha (1998) que Rosa insere seu 

discurso  num  tempo  revisionário,  que  retorna  ao  presente  para  reescrever  a 
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contemporaneidade  cultural,  reinscrever  a  comunidade  humana,  histórica,  tocando  o 

futuro do lado de cá. “Nesse sentido, o espaço intermediário “além” torna-se um espaço 

de intervenção no aqui e no agora”. (BHABHA, 1998, p. 27) 

Na segunda parte da obra, composta por vinte capítulos, o corredor de Rosa se 

ramifica, multiplica os caminhos percorridos de sua memória, a fim de restituir as pistas 

capazes de elucidar  morte  voluntaria  de  sua mãe,  para  assim atribuir  um sentido às 

lacunas que a desestabilizam enquanto sujeito. Reconhecer a alteridade de sua família 

materna  é  imperativo  para  a  narradora  superar  as  dores  do  desamparo  e  o  vazio 

existencial causados pelo suicídio de Ana. Recuperar essas memórias, equivale a fazer 

um balanço dos bens herdados dessa vertente familiar castigada pelos reveses da guerra, 

do desamparo e da pobreza a que estavam encerrados. 

Ao contrário de Antón, que concede a Rosa como herança um lugar mítico onde a 

narradora pode fixar suas memórias e construir um sentimento de pertença; Ana, la bella, 

mulher que, “nunca había tenido tierra como dejarme la memoria de ella” (LOJO, 2012, p. 

147), lega a filha outro tesouro, sua biblioteca, e junto com ela, a língua e o imaginário da 

cultura  espanhola  do  qual  Rosa  se  apropria,  instituindo-o  como  mais  um  referente 

identitário operante em seu processo de subjetivação. Transitando por outras margens, 

nos limites dos labirintos das letras, Rosa busca reencontrar sua mãe nos livros que dela  

herda: 

Escucho con mis ojos a esos muertos, que no sólo me hablan de sí mismos, sino,  
sobre todo, de la lectora que recorrió las mismas páginas. Quizá (seguramente) no 
compartimos idénticos hallazgos, no los leímos de similar manera. Pero los libros 
son la única casa de citas dónde acaso podemos encontrarnos.  Dónde la una, 
todavía viva, va buscando infatigable por pasillos y salas internas y habitaciones  
cerradas, las huellas de la otra, para continuar el diálogo brutalmente quebrado. O 
tal vez es ella la que me sigue, cuarto tras cuarto, sin atreverse a detenerme y a  
tocarme el hombro, para rogarme que no la olvide, pero que sí perdone.  (LOJO, 
2012, p. 154-155 – grifo nosso)  

Os corredores abertos pela experiência da leitura convertem-se no espaço possível 

de retomada do diálogo brutalmente interrompido entre mãe e filha. Exercendo o papel de 

leitora, Rosa transita por pasillos y salas internas y habitaciones cerradas perseguindo os 

rastros deixados por Ana, em busca de respostas para suas inquietações. Entretanto, as 

leituras sempre plurais, parecem não satisfazer completamente os anseios de Rosa já 

que ambas não compartilhavam dos mesmos  hallazgos.  Reescrever  suas lembranças 

apresenta-se então como uma alternativa necessária...
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A  natureza  paradoxal  e  intermediaria  do  seu  discurso,  situado  “além”  das 

convenções  socioculturais,  novamente  evidencia  o  seu  aspecto  desconstrutivo  e,  ao 

mesmo tempo criativo, na medida em que, ao recontar a biografia de sua mãe, rompe 

paradigmas tradicionalmente associados a mulher e a sua relação com o trabalho e à 

experiência da maternidade. 

Uma das características que distinguem Ana, segundo a descrição de Rosa, é a 

sua beleza comparável às atrizes do cinema hollywoodiano. Contudo, por trás de sua 

aparência física, encontra-se uma alma profundamente cindida e fragmentada. Órfã de 

pai, perde também o primo, chamado Pepe, aquele que seria o grande amor de sua vida, 

vítima  de  um  fuzilamento  durante  a  Guerra  Civil  Espanhola.  Não  encontrando  outra 

perspectiva, Ana, já na Argentina, mais por conveniência que por inclinação afetiva, acaba 

casando-se com Antón, militante do bando dos republicanos, os mesmos responsáveis  

pela morte de futuro marido Pepe. 

Durante a vida de casada, em sua família de desterrados na Argentina, apresenta-

se  como uma grande  batalhadora  pela  sobrevivência:  a  princípio,  trabalhou  em uma 

livraria,  em  seguida  como,  passou  a  vender  jóias  e,  por  fim,  estabeleceu-se  como 

vendedora de lingeries, profissão essa que lhe exigia viajar diariamente longas distâncias, 

de Castelar ao centro de Buenos Aires. O sacrifício imposto pela sua rotina itinerante 

transforma-se, no discurso narrativo, em uma recompensa gratificante para Ana. Mais do 

que o pão que contribui para o sustento de seus filhos, os deslocamentos motivados pelo  

seu trabalho lhe garantiam a possibilidade de transitar por espaços, tais como os cafés 

portenhos, nos quais, alheia aos conflitos de sua casa, ela podia encontrar-se consigo 

mesma,  restituindo  ainda  que,  de  modo  temporário,  sua  voz  e  autonomia  enquanto 

sujeito:

Los cafés eran para Ana lo que el ojo de agua para el beduino. Allí se reunía con 
los restos de la región española desperdigados en el revés del planeta. […] Allí se 
hablaba de arte, de política, de libros. El Tortoni […], uno de los pocos ambientes 
decimonónicos que perduraban […] como un refugio en la ciudad cambiante. Y 
aunque Ana tenía su muerto en el lado invisible del relicario, […] aunque esperaba 
en casa una madre clerical y devota, hablaba como si fuera una de ellos. (LOJO, 
2012, p. 261)

Tampouco a gravidez tardia de seu segundo filho, Fito, é descrita sob um enfoque 

romantizado  e  moralizante,  isto  é,  como  signo  do  amor  incondicional  comumente 

associado  a  uma  “essência”  feminina.  Representada  de  forma  mais  pragmática,  a 
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primeiras semanas da gestação de Ana se confundem aos sintomas da menopausa. As 

lembranças  de  Rosa  remetem  a  transformação  do  corpo  de  sua  mãe  que  “había 

engordado de forma monstruosa y asimétrica, y sin explicación satisfactoria [...]” (LOJO, 

2012, p. 242). A aceitação da gravidez resulta do consolo de seu médico obstetra que lhe 

assegura que “la criatura actuaría como el motor de renovación orgânica más poderosa  

que qualquer tratamento de belleza y rejuvenecimiento” (LOJO, 2012, p. 242), não sendo 

pois inteiramente motivada por um suposto “instinto maternal”. 

Dentro das lembranças de Rosa, o nascimento de Fito igualmente não concretizou 

as previsões de médico. Desde de pequeno já dava sinais de sua índole problemática que 

culminaria em muitos conflitos a serem superados pela família. Fito parecia ter herdado as 

mesmas propensões a rebeldia e ao orgulho de seu avô Francisco e seu tio Adolfo, “uno 

más vago e lleno de ínfulas que el outro” (LOJO, 2012, p.244). Logo, Fito impõe-se como 

um desafio  aos próprios pais,  obrigados agora a rever seus conceitos culturais  sobre 

educação e “bons costumes” para aprenderem a lidar com o gênio “indomável” daquele 

filho extemporâneo. 

Ana, contudo, se rende. Em certo momento de sua vida, após a morte de sua mãe 

Júlia, o único porto seguro de uma mulher desterrada, entrega-se ao sofrimento solitário 

que aos poucos lhe  vai  minando o sexo,  os  olhos,  a  beleza,  o  desejo  de retornar  a 

Espanha e o ânimo de viver. Tragada pelas sucessivas perdas, Ana opta pelo suicídio, 

dias antes do nascimento de sua primeira neta, filha de Rosa.  

A partir do exposto, é pertinente salientar que, a narradora somente lograr restituir  

a alteridade com a finalidade alcançar uma possível explicação para a fatídica conduta 

materna a partir do momento em que desconstrói o rol de estereótipos atrelados ao papel 

social  feminino.  Sua  mãe,  protagonista  ignorada  de  la  pequeña  gran  historia  de  las  

migraciones (LOJO, 2013, P. 59), jamais tinha sido ouvida. Resignada pelas perdas que 

atravessam o seu destino, o trabalho para Ana se traduz em espaço de libertação, ainda 

que passageiro, das angustias do seu lar; bem como a gravidez de seu segundo filho lhe 

significou o começo de um novo desafio familiar imposto pela personalidade rebelde de 

Fito, o qual não consegue vencer, entregando-se aos poucos a morte. 

No último capítulo de Árbol de familia, Rosa, desde um plano do fantástico, retrata 

o encontro de sua mãe e de sua tia Asunción na dimensão etérea. O relato se encerra 

com a seguinte frase:  “[...]  Ana, pasito a passo, apoyada em Asunción como uma niña  
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con andador, aprenderá a viver” (LOJO, 2012, p. 284). Imaginando sua mãe como uma 

alma frágil, Rosa parece ter compreendido a vulnerabilidade que a conduziu ao suicídio, 

podendo, enfim, perdoá-la, sem, contudo, livrar-se das dores de sua ausência. 

O  signo  da  primavera,  presente  ainda  no  último  capítulo  da  obra,  simboliza  o 

renascimento que, se de um lado indica uma possível comunhão entre Rosa e Ana, pode 

metaforizar também o próprio renascimento da própria narradora após o dar à luz a sua 

primeira  filha,  também  no  mês  de  maio,  conforme  é  possível  inferir  pela  seguinte 

passagem: “Lo hizo justo una semana antes del primer parto de su única hija” (LOJO, 

2012,  p.  270).  Em  outros  termos,  a  experiência  da  gestação,  ao  contrário  do  que 

significou  para  Ana,  adquire  um  outro  sentido.  No  caso  de  Rosa,  tornar-se  mãe, 

representa a eclosão de um sentimento de pertença capaz uni-la afetivamente a sua terra 

natal, a Argentina, reelaborando o sentido de transitoriedade da vida herdado de seus 

progenitores. Lá ela se casa e tem ainda outros dois filhos, conforme é possível averiguar 

na dedicatória da obra. O referido paratexto se encerra com as seguintes palavras: “(...) 

por la familia que hicimos en América” (LOJO, 2012). Se, como dito anteriormente, com a 

morte  de  Ana,  Rosa “desnace”,  e  é  obrigada a  revisitar  seu passado,  realizando um 

exercício de autocrítica e de alteridade para reencontrar-se a si mesma, a experiência de 

dar  à  luz a uma filha,  também pode simbolizar  o seu próprio  renascimento enquanto 

sujeito. 

Como buscamos demonstrar al  longo dessa análise, a índole descentralizada e 

heterogênea de Rosa demonstra que suas origens parecem estar assentadas sobre um 

rizoma,  compostos  por  vários  centros,  e  não  vinculadas  a  uma  raiz  unificadora.  Ao 

reconstruir sua identidade dispersa e fragmentada, a protagonista reivindica o direito de 

pertencer simultaneamente a distintos lugares e universos socioculturais, contrapondo-se 

aos constructos discursivos estabelecidos por culturas convencionalmente hegemônicas 

que tendem a prestigiar as identidades homogêneas, coerentes e estáveis. Daí o caráter 

de resistência plasmado em seu discurso fronteiriço de natureza paradoxal. 

Quando Rosa, retornando à Argentina após sua visita a Galícia, cruza o corredor, 

ela anuncia: “Me voy.  Volveré yéndome. Me partiré volviéndome. Como Jano, el dios de  

dos caras, el de las puertas y las llaves, el de los comienzos y los finales, el que tiembla  

entre  el  presente  y  el  porvenir”  (LOJO,  2012,  p.  139).  Mediante  o  jogo  poético  com 

oximoros, formados a partir dos verbos ir e volver, a narradora se identifica com a figura 
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de Jano, o deus da mitologia romana cuja imagem está associada a portas de entrada e 

de  saída,  e  as  transições.  A sua  face  dupla  aponta  o  caráter  poroso  das  fronteiras, 

concebidas  simultaneamente,  como  o  começo  e  o  fim.  A partir  dessa  declaração,  é 

possível afirmar que o signo do vazio e o sentimento de transitoriedade herdados do exílio 

são ressignificados, convertendo-se em instâncias de passagens e negociação de novos 

sentidos, sempre projetados para futuro, sem, contudo, deixar intervir no presente. É o 

que se nota, por exemplo, com as várias inversões de conceitos disseminadas ao longo 

dos relatos reunidos tanto na primeira quanto na segunda parte da obra. Tais rupturas, ao 

proporem  leituras  alternativas  de  noções  convencionalmente  estabelecidas  por 

determinados  segmentos  hegemônicos,  buscam  interferir  no  agora,  indicando  outras 

perspectivas possíveis de apreensão do mundo enunciadas, muitas vezes, pelas vozes 

de personagens situados à margem dos centros detentores do poder. 

Atualizando o pensamento de Homi Bhabha (1998), é possível depreender que, em 

Árbol de familia,  o ato insurgente da tradução cultural  é capaz de renovar o passado, 

refigurando-o  como  um  “entre-lugar”  contigente,  que  inova  e  interrompe  a  ação  do 

presente. Situando seu discurso nas fronteiras de diferentes instâncias espaço-temporais, 

Rosa assume e reivindica o valor de sua identidade heterogênea, dispersa e fluída, capaz 

de  distinguir  o  binômio  “passado-presente”  como  parte  da  necessidade,  e  não  da 

nostalgia, de viver.  
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O  FEMININO  EM  O  AMOR  NOS  TEMPOS  DO  CÓLERA: UMA  ANÁLISE  DAS 

PERSONAGENS DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ NA LITERATURA E NO CINEMA.

A produção literária do autor colombiano Gabriel García Márquez é caracterizada 

por representar a vida cotidiana, a cultura, questões de gênero e a tradição mescladas à 

mitologia popular,  ao realismo mágico e às histórias contadas por seus familiares,  na 

América Latina. O sucesso das suas obras está na riqueza simbólica que evoca variadas 

reações perceptivas dos leitores, os quais constroem mentalmente o argumento mediante 

sua própria compreensão do mundo. 

É um dos escritores mais importantes e influentes da literatura ocidental. Nascido 

em Aracataca, Colômbia, tornou-se um dos romancistas latino-americanos merecedores 

do Prêmio  Nobel de Literatura  em 1982.  É contista,  ensaísta,  crítico  cinematográfico, 

autor de roteiros e, além disso, um intelectual comprometido com os grandes problemas 

socioculturais do nosso tempo. Ele representa nas suas obras a cultura e a tradição e 

expressa de maneira satírica sua preocupação com a humanidade e o amor à pátria.

Em uma ocasião García Márquez comparou seus romances com os sonhos; igual 
a estes o romance está constituído por fragmentos da realidade que, sem dúvida, 
acabam dando corpo a uma realidade nova e diferente. Como consequência, o 
romance é experiência elaborada, está constituída por personagens “construídos 
com pedaços de uns e  de outros,  de seres que alguém conheceu.  O mesmo 
acontece com os fatos e os ambientes” (BELLINI, 1986, p. 590). 

O romance  El  amor  en los tempos del  cólera  (2008)  traz  esse caráter  de  sua 

escrita, que é bastante enfatizado e explorado, através da construção dos protagonistas e 

do contexto sócio-histórico que envolve toda a trama. Apresenta uma gama de valores e 

questões a serem debatidos, originados de conflitos que constituem a relação entre o 

individuo e a sociedade, entre o espaço privado e o público e a construção dos gêneros 

masculinos e femininos, por meio dessas relações. 

O  romance  conta  a  história  de  um  amor  proibido  do  casal  Florentino  Ariza  e 

Fermina Daza que, devido à proibição do pai da moça, não consegue ficar junto, mas, no 

final,  após um longo período se reencontram e vivem um romance. Durante os quase 
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cinquenta anos, tempo que dura a narrativa, estabelecem-se muitos acontecimentos e é 

dentro do seu espaço social e histórico colombiano, da cidade de Cartagena das Índias,  

no final do século XIX, que encontramos aspectos particulares da escrita literária do autor. 

A linguagem, a descrição física das personagens e dos lugares, sua introspecção e o 

realismo mágico são alguns desses aspectos. 

Além  disso,  merece  destaque  a  construção  das  personagens  femininas  na 

narrativa,  já  que,  através  delas,  o  autor  aprofunda  questões  sociais,  de  classe  e  do 

próprio gênero latino-americano. Por a obra ter sido adaptada para o cinema também há,  

além do contexto sócio-histórico, o contexto que envolve o processo tradutório da obra 

para o filme.

Parte-se do pressuposto de que o filme, mesmo com formato narrativo particular, 

problematiza  questões como o gênero  na América  Latina,  assim como o  romance,  e 

consegue dialogar com o universo de García Márquez. Esse diálogo pode ser observado 

através dos aspectos sociais e históricos relatados no espaço representado pela cidade 

de Cartagena das Índias.  

As questões de gênero enfatizam a conexão existente entre os elementos afetivos 

inerentes à suas personagens e à cultura latino-americana, entrelaçando a realidade e a 

fantasia, além de pontuar aspectos psicológicos individuais e coletivos, especialmente no 

que se refere à construção dos papéis sociais ao longo da história. 

Na pesquisa  do Mestrado que realizamos,  observamos a  leitura  do espaço do 

romance  no  cinema  e  a  problematização  do  espaço  apresentada  no  filme.  A 

representação desse espaço foi feita através da seleção de imagens do filme como forma 

de validar os argumentos levantados sobre os elementos que compõem o espaço e o 

modo pelo qual a narrativa fílmica e a literária dialogam. 

Concluímos  que  a  articulação  sobre  a  relação  entre  cinema  e  literatura  como 

tradução propicia algumas discussões sobre processos de escolha no que se refere ao 

gênero fílmico para o qual o texto literário é traduzido. No caso do romance El amor en 

los tempos del cólera (2008), de Gabriel García Márquez, o estudo da relação do espaço, 

levando  em  consideração  o  contexto  sócio-histórico  como,  por  exemplo,  questões 

religiosas, eventos sociais e o papel da mulher na sociedade no final do século XIX e  

início do século XX, apresentam pontos instigantes. 
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Nessa perspectiva, nossa reflexão no Mestrado revelou-se produtiva no sentido de 

contribuir para o estudo sobre a interação entre as artes (literatura e cinema), amparando-

nos numa concepção ampliada de tradução. Essa concepção percebe que o processo de 

tradução  resulta  de  escolhas  tomadas,  as  quais  cumprem  determinada  função  no 

contexto para o qual um texto foi traduzido. Logo, a adaptação da literatura para o cinema 

é,  necessariamente,  uma  forma  de  tradução,  pois,  a  transmutação  de  um  meio  de 

linguagem  para  outro  sempre  implica  reformulações.  No  caso  da  produção 

cinematográfica do diretor Mike Newell, observa-se um interessante diálogo com a obra 

de García Márquez quando relacionado ao espaço analisado.

Essa análise foi possível a partir da leitura de teóricos dos Estudos Descritivos de 

Tradução  como  Even-Zohar  (1990)  e  Toury  (1995),  cujos  princípios  nos  serviram de 

orientação.  A  percepção  sistêmica  de  Even-Zohar  sugere  que  os  textos  são 

manifestações de um movimento dinâmico, sob a influência de fatores como a ideologia 

literária, as editoras, e a crítica, dentre muitos outros. Esses princípios foram importantes  

para construirmos uma leitura da obra de García Márquez. 

A proposta dos DTS, como a de Toury (1995), não exclui de sua abordagem o texto 

e a cultura e nem o processo de produção da tradução. As escolhas do diretor Newell e 

da sua equipe contaram com a parceria do próprio autor do romance durante o processo 

de elaboração do roteiro como um ponto relevante da adaptação do filme e, através disso, 

reproduziu as ideias da obra para a linguagem cinematográfica. 

A tradução  deve  ser  analisada  de  modo descritivo,  verificando  sua  orientação,  

como ela se insere no contexto receptor e as coerções que influenciaram nesse processo. 

Assim, parte-se do pressuposto de que o sistema receptor influi, não só na produção final, 

mas também na tradução do texto-fonte, no processo de transferência. Vale ressaltar que 

todo  o  processo  de  observação  no  texto  traduzido  segue  uma  direção.  Esse 

direcionamento  vai  desde  a  identificação  da  tradução  como  fato  contextualizado  da 

cultura-alvo  até  suas  intenções  iniciais,  investigando  o  processo  nos  vários  níveis 

sistêmicos.

Além de focarem no texto-alvo e no polo receptor, os descritivistas consideram o 

contexto sócio-histórico para obterem uma melhor compreensão dos mecanismos que 

permitem às traduções funcionarem na cultura  de recepção.  Em suma,  é  a  partir  da 

cultura-alvo  que é possível  constatar  que um determinado texto  é  tratado como uma 
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tradução, e é com base nesse fato que a investigação deverá ter início. 

Se  levarmos  em  consideração  algumas  finalidades  desses  princípios  teóricos, 

podemos dizer que os DTS têm como foco descobrir a maneira pela qual a tradução se 

molda para atender as expectativas do polo receptor e como as funções preenchidas 

influenciam  sua  produção,  uma  vez  que  as  traduções  “podem  afetar  as  normas 

linguísticas ou textuais e mesmo os sistemas da cultura-alvo, receptora, assim como a 

própria identidade do texto-alvo enquanto texto da língua” (RODRIGUES, 2000, p. 133).

Com um enredo que fala de amor, mas que envolve um contexto sócio-histórico, o 

romance El amor en los tempos del cólera (2008) apresenta um estilo literário particular e 

uma narração que se caracteriza como integrante do realismo mágico. O autor consegue 

promover através de suas temáticas, dentre elas, relatos da vida cotidiana da América 

Latina, questões de gênero, seus costumes e diversos relatos sociais. A representação do 

contexto sócio-histórico do século XIX/XX é encontrada permeando a história de amor dos 

protagonistas, Florentino e Fermina, e é um fator que influencia direta ou indiretamente 

suas vidas.  A reprodução da cidade de Cartagena das Índias,  como constituidora  do 

espaço no filme, aparece através de muitas descrições e fatos da narrativa literária em 

que podemos encontrar  aspectos  da transculturação narrativa  dos estudos de Cunha 

(2007).  De acordo com ela,  esse termo defendido por  Ángel  Rama (1982) tem como 

objetivo reforçar a capacidade de se revitalizar a cultura latina, possibilitando respostas 

entre o contato de culturas.

Adaptando a história de amor do casal Florentino e Fermina para as telas, o diretor 

Newell  e  sua  equipe  constroem,  através  das  imagens  e  com  a  utilização  de  vários 

recursos  da  linguagem  cinematográfica,  o  espaço  detalhado  por  García  Márquez. 

Sabemos que o cinema possui recursos próprios de linguagem, imagem e narração, o 

que permite uma maior liberdade no ato de adaptar, embora seja baseada em uma obra 

que possui história, personagens e contexto.

Levando  em  consideração  esses  resultados  e  a  viabilidade  desse  estudo, 

entendemos  que,  no  sentido  de  reforçar  a  análise  desses  dados,  caberia  uma 

investigação  mais  ampla e  aprofundada.  Portanto,  temos  como  ponto  de  partida, 

analogamente à análise do feminino no romance e no filme, analisar as diversas situações 

em que este se insere no contexto social, histórico e cultural na Colômbia, América Latina, 

presentes em ambas as obras.
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A produção intelectual  passou por  transformações ao longo dos anos,  algumas 

vezes influenciadas pelo surgimento de novos territórios que podem ser explorados pela 

pesquisa  histórica,  pelo  interesse  em  temáticas  originais  e  por  novas  abordagens. 

Malerba (2009) afirma que surgiu um grande interesse nos mais variados aspectos da 

vida humana, com a convicção de que a cultura de grupo e cultura política podem ser 

vetores de mudança potencialmente importantes. 

Com  isso,  acontece  o  aparecimento  de  novos  personagens  e  temáticas  nas 

pesquisas, proliferando-se as de cunho histórico e é nesse contexto que o estudo de 

gênero se desenvolve. Valendo a ressalva para o uso de fontes diferenciadas, como é o 

caso da literatura. Martin (2011, p.508) afirma que esse romance “não trata em nenhum 

sentido primordial sobre o conflito ou a rivalidade entre os homens, mas sobre as relações 

entre distintos homens e mulheres”.

Por  um  longo  tempo  coube  às  mulheres  um  espaço  de  pouca  relevância  e 

importância dentro do cenário literário. Navarro (1995) argumenta que se for examinado 

cuidadosamente a história do mundo, é difícil permitir que a mulher tenha uma voz própria 

e  autônoma.  Essa  observação  é  bastante  pertinente  quando  analisamos  o  ambiente 

latino-americano, marcado pelo machismo patriarcal em que a mulher teve bem menos 

espaço nos seus discursos. Contrapondo-se a isto, vemos a concepção do autor Gabriel 

García Márquez ao apresentar na sua obra El amor en los tempos del cólera (2008) suas 

personagens femininas.

A obra que narra a odisseia romântica do casal Florentino Ariza e Fermina Daza 

tem como pano de fundo o desenvolvimento latino-americano (a chegada do telégrafo,  

dos carros, da máquina de escrever dentre outros), mostrando ao leitor através do cenário 

da narrativa inovações, costumes e marcos cronológicos reais. Apresenta um contexto 

político-social que une o ficcional ao real, ao seu contexto político, social, econômico e 

cultural.  Cândido (2006) em  Literatura e Sociedade fala a respeito dos elementos que 

compõem a literatura em si e afirma que:

Em primeiro lugar, há necessidade de um agente individual que toma a si a tarefa 
de criar ou apresentar a obra; em segundo lugar, ele é ou não reconhecido como 
criador  ou  intérprete  pela  sociedade,  e  o  destino  da  obra  está  ligada  a  esta 
circunstância; em terceiro lugar, ele utiliza a obra, assim marcada pela sociedade, 
como veículo de suas aspirações mais profundas (CANDIDO, 2006, p. 35)
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Assim, o romance pode ser encarado a partir das escolhas ou condições sociais de 

quem  o  escreve.  Levantando  até  questionamentos  sobre  quais  são  os  limites  da 

autonomia criadora do artista, o que de certa maneira repensa sua função em meio à 

sociedade. 

Para Martin (2011, p. 508) essa obra é desde a primeira linha um retroativo ao 

passado  e  nos  recorda,  inevitavelmente,  ao  amor  não  correspondido.  Apresenta 

elementos próprios do romance e da música popular latino-americana, como o próprio 

García  Márquez  deu  a  entender.  Funciona  também  como  “contraponto  do 

convencionalismo e do tedio existencial do matrimonio burguês” e da necessidade por 

manter as aparências. Para ele, o romance de autor colombiano é em seu conjunto “uma 

curiosa mistura do anódino e do banal  com o realismo implacável  e de profundidade 

psicológica”. 

A literatura também é vista como um produto social, como o fruto de um tempo e de 

um contexto específico, integrada a uma sociedade histórica, por assim dizer. Ao revelar o 

papel da mulher na sociedade latino-americana, dando-lhe relevância, García Márquez 

demonstra que em suas criações literárias, o modo de ser de suas personagens, suas 

maneiras de atuar,  o modo de pensar  seriam um meio de ligar  o mundo ficcional  ao 

mundo real ao qual ele pertence. 

Apresenta um viés político-social em que relata acerca de determinados temas e 

problemas ou conflitos. O autor traz para a primeira classe, para local de destaque uma 

visão diferenciada das mulheres. Ele apresenta suas personagens femininas não como 

objeto,  mas  como  sujeito  dentro  do  ambiente  narrativo,  subvertendo  assim  padrões 

tradicionais de subordinação e alienação típicos de sociedades ditas patriarcais. 

Na obra teórica  A personagem de ficção, de Antônio Candido (2014), ele levanta 

questionamentos acerca da relação entre a realidade e a ficção,  entre a pessoa e a 

personagem. Afirma que a  diferença profunda entre  a  realidade e  as  objectualidades 

intencionais,  sejam elas  imaginárias  ou não,  reside  no fato  de  que as  últimas nunca 

alcançam a determinação completa da primeira. As pessoas reais são apresentadas como 

unidades  concretas,  com  uma  infinidade  de  predicados.  Tais  operações  são  sempre 

finitas, não podendo esgotar “a multiplicidade infinita das relações do ser real, individual, 

que é inefável” (CANDIDO, 2014, p. 24).



424

A nossa visão da realidade em geral e dos seres humanos, em particular, é muito 

fragmentária e limitada. De certa maneira, as orações de um texto projetam um mundo 

bem mais fragmentário do que a nossa visão já fragmentária da realidade. Então, até que 

ponto podemos encontrar na obra do García Márquez um elo do feminino com a realidade 

existente na sociedade colombiana no final do século XIX e início do século XX?

O autor ainda afirma que pode realçar aspectos essenciais pela seleção dos que 

apresenta,  dando  às  personagens  um  caráter  mais  nítido  do  que  a  observação  da 

realidade costuma sugerir mostrando através de situações mais decisivas e significativas 

do que costuma ocorrer na vida. 

As personagens têm mais coerência do que as pessoas reais (e mesmo quando 
incoerentes  mostram  menos  nisso  coerência);  maior  exemplaridade  (mesmo 
quando  banais;  pense-se  na  banalidade  exemplar  de  certas  personagens  de 
Tchecov ou Inesco); maior significação; e, paradoxalmente, também maior riqueza 
–  não  por  serem  mais  ricas  do  que  as  pessoas  reais,  e  sim  em  virtude  da 
concentração, seleção, densidade e estilização do contexto imaginário que reúne 
os fios dispersos e esfarrapados da realidade num padrão firme e consistente 
(CANDIDO, 2014, p. 26).

Analisando  a  protagonista  da  obra,  Fermina  Daza,  encontramos  nela  uma 

representação puramente intencional do escritor da obra, um ser totalmente projetado da 

realidade, levada a ficção através de aspectos que produzem e reconstituem a opacidade 

da  vida  real.  García  Márquez  dirige  nosso  olhar  utilizando  aspectos  selecionados  de 

certas situações de aparência física e comportamental ou de aspectos da intimidade da 

personagem o que torna ela até certo ponto de novo inesgotável e sondável. “Este último 

era difícil de esclarecer, porque al contrario de tantas amigas suyas, Fermina Daza era  

demasiado orgullosa para espiar el marido, o para pedirle a alguien que lo hiciera por  

ella.”(GARCÍA MÁRQUEZ, 2008, p. 341)

Nota-se através das confissões do protagonista, Florentino Ariza, uma imagem de 

mulher concebida do ponto de vista masculino como simples fonte dos desejos puramente 

carnais. Na obra, há relatos das várias mulheres com que ele teve relações sexuais e 

todos os seus 622 casos amorosos foram registrados num diário pessoal intitulado Elas. 

Cincuenta  años  más  tarde,  cuando  Fermina  Daza  quedó  libre  de  su 
condena sacramental,  tenía  unos veinticinco cuadernos  con seiscientos 
veintidós  registros  de  amores  continuados,  aparte  de  las  incontables 

aventuras fugaces que no merecieron ni una nota de caridad. (GARCÍA 
MÁRQUEZ, 2008, p. 221).
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Percebe-se que há nesse fragmento uma linguagem de desprezo por não contar 

com os casos mais supérfluos e ao mesmo tempo de supervalorização do eu masculino 

por ter tidos todos esses casos amorosos.

O culto ao corpo feminino se dá pela exploração erótica e comercialização, sendo 

reduzido e transformado em objeto de consumo. Trata-se de uma imagem feminina que 

ultrapassa as barreiras da opressão cultural para atingir as barreiras da opressão física,  

através da vulgarização da imagem da mulher. O que deveria representar um avanço, 

uma conquista do feminismo, transfigurou-se em uma nova forma de opressão.

Na obra, as mulheres com quem Florentino se relacionou eram mulheres viúvas, 

solteiras ou casadas e não pagava para ter uma noite de amor com elas. Eram encontros 

casuais e muitas delas foram relacionamentos longos, mas sem nenhum vínculo afetivo.

Segundo Navarro (1995), a crítica literária feminista tem sido sensível a diferenças 

políticas e sociais, para que a literatura venha a denunciar as injustas estruturas sociais 

existentes. Ainda diz que há uma diferença essencial entre as narrativas do feminino e as 

feministas. “No primeiro caso, a interpretação e a descrição como marcas salientes. No 

último, advogando transformações pelo menos no plano da cultura dominante” (p. 65). O 

objetivo dessa crítica é estabelecer parâmetros de significação dessas teorias, pois são 

cada vez mais utilizadas nas atividades de pesquisas literárias.

Vários estudos ocorreram tendo como foco a questão da mulher relacionando-a ao 

contexto social, histórico-políticos e econômico latino-americano (o trabalho doméstico, a 

divisão de trabalho e o confronto com o marido, a criação dos filhos, direitos humanos). A 

autora afirma a situação da mulher da América Latina é uma questão de direitos humanos 

e  que esta  pode ter  uma função teórica  e  instrumental  na  analise  literária.  A grande 

dificuldade da crítica literária  feminina é que não consegue “demonstrar os referentes 

políticos de maior amplitude social” (p.  66). Isso significa que se construiu um agente 

social “mulher” abstrato e homogêneo, com objeto universal da opressão masculina, mas 

nunca ela mesma também agente de opressão, discriminação e exploração de outras 

mulheres. Em suma, “uma idealização teórica e distante da realidade social” (p.66).

Se  formos  analisar  a  situação  da  mulher  na  América  Latina,  vemos  uma 

heterogeneidade de situações socioculturais, como é o caso das personagens distintas 

que García Márquez aborda na obra aqui referida. São personagens com experiências 

totalmente  diferentes,  que  impedem  generalizações  e  interpretações  globalizantes. 
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Ressalta-se a importância de tratar  o  feminino como um evento histórico,  ser  “alçado 

constantemente  à  posição  de  uma  relação  dialética  com  o  ‘masculino’,  este  último 

igualmente  constituindo-se  mais  como  um  evento  histórico  do  que  uma  categoria” 

(NAVARRO, 1995, p. 68).

Uma das mais importantes críticas que aborda a temática a mulher e a literatura na 

América Latina, Lucía Guerra Cunningham, foi citada por Navarro por trazer nas suas 

análises um contexto literário mostrando como a personagem de ficção é criada a partir 

dos valores dominantes de quem realiza a produção cultural,  de como o personagem 

feminino  tem  sido  portador  de  valores  e  modos  de  conduta  estereotipados  do  sexo 

feminino como, por exemplo, o de exercer o papel de mãe e esposa. Cada obra literária 

reflete o momento histórico em que foi criada e além dessa relação involuntária com a sua 

época, tem-se a proposta de reproduzir a vida com toda a sua riqueza de costumes. 

A história das mulheres, segundo Scott (1992), já é uma prática estabelecida em 

muitas partes do mundo, embora haja diferenças em sua representação e em seu lugar 

no currículo, na posição a ela concedida pelas universidades e pelas disciplinas.

Gênero é um termo aparentemente neutro, desprovido de proposito imediato. A 
emergência da história das mulheres como um campo de estudo envolve, nesta 
interpretação uma evolução do feminismo para as mulheres e daí para o gênero;  
ou, seja, da política para a história especializada e daí para a análise (SCOTT, 
1992, p. 65).

Procura-se uma reflexão crítica sobre a mulher, uma narrativa não só linear, mas 

um relato complexo que leve em conta alguns fatores como, por exemplo,  a posição 

social da mulher na sociedade, na história, na política. Para a autora é importante pensar  

nesse  campo  temático  como  um  estudo  dinâmico  na  política  da  produção  de 

conhecimento. Tem-se buscado de alguma maneira incluir as mulheres como objeto de 

estudo, a ideia de inclusão e de proporcionar evidencias e interpretações sobre as várias  

ações e experiências das mulheres no passado.

Assim, as mulheres buscam tornar-se perceptíveis e reconhecidas, redirecionando 

vozes e olhares aliados a contextos sociopolíticos pretéritos, ainda hoje atuantes sobre as 

práticas sociais,  demonstrando que a relação entre gênero e história estabelecida em 

romances na América Latina, nos últimos anos, promove, segundo Navarro (1995), um 

discurso ficcional renovado, uma nova visão da mulher, uma crítica à história oficial e às 

normas  aceitas  pela  ordem  patriarcal,  uma  mulher  com  voz  própria,  autônoma  e 
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verdadeira e uma nova literatura feminista latino-americana.

Lúcia Guerra Cunningham apud Sickert (1995, p. 70) situa a mulher dividida entre: 

o ser  (zona problemática e enigmática de autodefinição da mulher  relacionada 
concretamente com a história e as construções culturais de um sistema patriarcal); 
o não-ser (cujas características atribuídas à mulher são a passividade e a carência 
de  racionalidade);  e  o  dever-ser  (relacionado  aos  códigos  morais  vigentes  na 
época).  
  

Dessa forma, um enfoque diferenciado passa a ser construído através da narrativa, 

a partir de um olhar predominantemente feminino, mas também às histórias pessoais de 

mulheres  que  permeiam  os  fatos  históricos  retratados.  A  contribuição  feminina, 

fundamental  na  trajetória  de  nações  lutadoras,  muitas  vezes,  passou  praticamente 

imperceptível, tendo em vista os padrões comportamentais impostos pelas ideologias e 

práticas sociais dominantes, impossibilitando maior visibilidade ao papel feminino.

Para  além dos estudos teóricos que embasam a nossa proposta, analisaremos a 

sua adaptação para as telas do cinema. Segundo Martin (2011), essa obra foi o segundo 

dos livros do autor  aclamados pela crítica e recebeu do público em geral  um deleite 

absoluto. Esse êxito acalentou García Márquez a continuar escrevendo sobre as relações 

humanas e o âmbito privado como uma de suas principais preocupações, resultando, 

assim, no seu regresso à atividade cinematográfica.

O romance foi adaptado para o cinema, ficando conhecido internacionalmente em 

2007,  quando a produtora norte-americana Stone Village Pictures comprou os direitos 

para produzir o filme,  Love in the time of cholera.  A produtora escolheu o diretor Mike 

Newell  para  dirigir  um  roteiro  adaptado  por  Ronald  Harwood  e  contou  ainda  com  a 

parceria do autor García Márquez na adaptação do roteiro. As filmagens iniciaram-se na 

cidade  de  Cartagena  das  Índias,  Colômbia,  cidade  onde  o  escritor  passou  sua 

adolescência. Participaram do elenco do filme os atores Javier Bardem (Florentino Ariza), 

Giovanna  Mezzogiorno  (Fermina  Daza),  Benjamin  Bratt  (Dr.  Juvenal  Urbino),  John 

Leguizamo (Lorenzo Daza) e Fernanda Montenegro (Transito Ariza).

Em uma entrevista de Newell sobre a adaptação da obra de García Márquez, ele 

fala que, assim que leu o romance, soube que iria adaptá-lo para o cinema e que precisou  

ainda realizar várias outras leituras, pois se deu conta de que, na sua primeira leitura, ele 

deixara passar muitos detalhes. Foi isso que mais o cativou na obra de García Márquez. 

Ele diz: “Me atraiu como uma mariposa é atraída pelo fogo”.  
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Os responsáveis pela tradução da obra para o cinema, dentre eles Newell, tiveram 

que enfrentar o que costuma ser um dos aspectos mais difíceis e controversos desse 

processo, ou seja, como lidar com a representação para o cinema de tudo o que está  

relacionado  ao  espaço,  ao  enredo,  à  ação  das  personagens  e  sua  intimidade 

(pensamentos,  fluxos  de  consciência,  monólogos  interiores  etc)  e  ao  conceito  sócio-

político da obra.

Segundo  Harwood  (2007,  p.  2),  um  dos  maiores  problemas  enfrentados  na 

adaptação do roteiro foram as viagens interiorizadas das personagens e a história que 

engloba muitos anos, contada de forma pouco convencional.

Newell considera que a adaptação foi bem sucedida e atribui esse sucesso a dois 

aspectos:  ao  profissionalismo  de  Harwood,  pois  o  acha  um  excelente  escritor,  e  à 

tentativa de seguir o desenvolvimento da narrativa que autor propõe em sua obra, embora 

este relate a história dando saltos entre o futuro e o passado e no filme isso não seria  

possível. O diretor afirma: “Tivemos que simplificar e ao mesmo tempo fazer com que não 

parecesse ridículo, pois se trata do livro menos ridículo que alguém jamais escreveu. Foi  

bastante difícil. A única coisa que fizemos foi ler o livro página por página, frase por frase 

e  procurar  não  simplificar  demais”.  Essa  foi  uma  opção,  tendo  em  vista,  muito 

provavelmente, o público alvo.

Quando perguntado na entrevista sobre a parceria de García Márquez durante as 

filmagens, Newell diz que o autor não colaborou durante o processo, pois estava doente,  

e sim antes, na construção do roteiro. Eles se falavam várias vezes ao telefone e García 

Márquez lhe mandava anotações muito claras, incisivas e objetivas para o roteiro, mas 

que nem sempre ele as entendia por considerar que eram anotações muito pontuais. Para 

compreender o que o autor queria dizer, Newell lia e relia obsessivamente o livro — em 

parte por prazer, porque o livro o encantava; e em parte porque realmente queria saber o 

significado das anotações e o porquê de García Márquez tê-las escrito. 

O autor García Márquez, um apaixonado confesso pelo cinema, ao se posicionar 

sobre adaptação de suas obras literárias, diz que o cinema apresenta uma vantagem e 

uma limitação, pois o ensinou a ver a obra escrita em imagens. Tendo como base sua 

obra-prima Cem anos de solidão, ele afirma que: 

Ao  mesmo  tempo  eu  comprovo  agora  que  em  todos  os  meus  livros 
anteriores  a  Cem  anos  de  solidão há  um  esforço  imoderado  de 
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visualização dos personagens e das cenas e até uma obsessão em indicar 
pontos de vista e enquadramentos (GARCÍA MÁRQUEZ, 1982, p. 36). 

Não foi por acaso que várias de suas obras foram adaptadas para o novo meio de  

linguagem e até algumas delas, como no caso do romance Ninguém escreve ao coronel,  

o estilo, propositalmente, parece com o de um roteiro cinematográfico. Isso se deve a 

forma como os movimentos  das personagens ocorrem na narrativa,  como se fossem 

seguidos  por  uma  câmara.  Com  sua  experiência  de  trabalhar  a  linguagem 

cinematográfica no seu texto,  o  autor  afirma que hoje ele considera que as soluções 

literárias são diferentes das soluções cinematográficas, como reforçam alguns teóricos da 

adaptação fílmica, tais como Stam (2008).

Para o diretor, a adaptação da obra El amor en los tempos del cólera (2008) para o 

cinema apresentou desafios significativos uma vez que a narrativa do romance possui 

amplo  e complexo grau de inovação do estilo  literário  do autor,  e  possui  ainda nova 

abordagem temática,  que envolve a relevância do contexto sócio-histórico no qual  as 

personagens  estão  inseridas,  o  que  exige  da  direção  atenção  na  releitura  desses 

aspectos na construção da narrativa.

Como forma de  entender  um pouco  a  construção  da  narrativa  do  romance,  é 

necessário  observar  que  esta  apresenta  em  grande  parte  viagens  interiorizadas  das 

personagens,  abrange  muitos  anos  de  história  (mais  de  cinquenta)  na  cidade  de 

Cartagena, no fim do século XIX. Como contexto histórico, lida com a época da revolução 

industrial, em que estavam acontecendo algumas guerras breves, porém destrutivas, e as 

epidemias de cólera, que, assim como o amor, consomem uns tantos enquanto outros 

conseguem sobreviver.  Como questão cultural  e social,  lida com questões de gênero, 

costumes, religião.

Devido  às  análises  feitas  durante  o  Mestrado  que proporcionaram a leitura  no 

campo da tradução a partir do contexto sócio-histórico da obra literária  El amor en los  

tempos  del  cólera  (2008)  e  da  sua  adaptação  para  o  cinema;  das  abordagens 

desenvolvidas sobre os estudos de tradução, que relaciona a adaptação de termos do 

texto de partida para a cultura receptora; as de Even-Zohar, que considera  as decisões 

interpretativas  tomadas  durante  o  processo  tradutório,  a  divulgação,  a  recepção  e  a 

avaliação das traduções como fatores  consideravelmente  influenciados pelos  distintos 

contextos socioculturais observados em determinados momentos históricos; buscaremos 
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investigar  e  discutir  mais  profundamente  a  relação  que  se  estabelece  entre  as 

personagens femininas da obra literária  de García Márquez e a sua tradução para o 

cinema, levando em consideração o contexto social, histórico e cultural da Colômbia e de 

Cartagena das Índias no final do século XIX e início do XX. 
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LIGIA KARINA MARTINS DE ANDRADE 

UNILA

LA REPRESENTACIÓN DE  LA PALABRA Y  LA VIOLENCIA EN  LA LITERATURA 

PERUANA

La representación de la violencia tiene implicaciones éticas y estéticas centrales en 

la literatura producida en América Latina, sobre todo, si se considera que es un tema que 

perfila  diferentes  teorías/corrientes  ideológicas  y  asimismo  con  la  adhesión  de  los 

escritores que tratan de retratar  el  contexto y de comprometerse socialmente con las 

sociedades marginadas de sus respectivos países. En este sentido, la  incorporación de 

este aspecto puede pasar por la elección de temas o la adopción de estéticas, con el  

propósito de denunciar la condición del sujeto oprimido, y darle voz, o aún de adoptar una 

vertiente en la cual el propio modo de constitución de la escritura introyecta la perspectiva 

violenta, introduciendo una crítica al discurso universalista y hegemónico. 

En toda la obra de José María Arguedas, el tema de la violencia es recurrente sea 

como denuncia social sea la violencia presente en la elección de las palabras, lo que se 

encuentra  en  estrecha  relación  con  la  representación  y  la  cuestión  mimética.  Sin 

embargo,  es  en la  obra póstuma,  El  zorro de arriba y  el  zorro de abajo  (1971),  que 

Arguedas  desestabiliza  la  escritura  y  la  noción  de  mimesis  platónica,  y  reivindica  la 

presencia del mito, y de una noción próxima a los “procesos miméticos”, tales como: la 

performance,  la  poesía  y  el  canto-baile.  En  contraste,  observaremos  que  hay  una 

recurrencia del tema de la violencia en la novela peruana del período de la Guerra Interna, 

pero no siempre la premisa de darle voz al Otro oprimido, según la crítica postcolonial de 

Spivak,  concilia  de  manera  convincente  el  propósito  político-ético  del  escritor  con  el 

estético.

El crítico Cornejo Polar subraya el viraje en la obra de Arguedas que “contribuyó a 

revelar la índole disgregada y contradictoria de la literatura latinoamericana y sus obras 

más valiosas” (citado en ESPEZÚA SALMÓN, 2011, p.43). El crítico advierte que no se 

puede leer la obra arguediana bajo el  claustro de “los límites de la autobiografía”,  no 

obstante parece que es ésta que le otorga elementos para perfilar la personalidad cultural  
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que define tanto aquel que “escribe como representa”, y además “establece las bases de 

la imagen del mundo en que sucede su historia” (CORNEJO POLAR, 2000, p.140). Los 

episodios autobiográficos siempre han sido altamente explotados en la obra del autor, 

debido a sus declaraciones y entrevistas, tal como la recurrencia de injusticias por parte 

de familiares o de personas ajenas que siempre han sido subrayados, por ejemplo el  

hermanastro que “le tira el plato de comida en la cara” (ARGUEDAS, 1996, p.11). En este  

sentido es que no se puede soslayar que son estas bases las que se sientan en el pasaje  

de una problemática individual e identitaria –metáfora del niño forastero- a la socialización 

del  yo,  es decir,  la  abertura hacia la  posibilidad de otra  historia  en la  encrucijada de  

sociedades en el  Perú moderno, plasmada por José María como “representante de la 

utopía del Perú como nación quechua moderna” , según las palabras de Cornejo Polar 

(idem, p.143). Y podemos decir que esto ganó contornos explícitos y dramáticos en la 

mesa redonda sobre Todas las Sangre, en junio de 1965 en el IEP, de la cual participaron 

críticos literarios y científicos sociales, lo que  desencadena  la defensa de Arguedas de 

que su obra trataba de “retratar la realidad” a partir de su “experiencia profunda”. Desde 

esta perspectiva, Todas las sangres (1965), no podía huir del proyecto del autor que sigue 

las  “normas  del  realismo”:  “vínculo  verificador  entre  la  representación  novelesca  y  la 

realidad que evoca” (CORNEJO POLAR, 2000, p.143).

El  polémico  debate  generó  una  revisión  y  una  experimentación  radical  en  la 

escritura posterior  del  autor.  Sin embargo,  esta agónica búsqueda por la  palabra que 

desvelara el universo andino y mágico siempre estuvo presente en las interrogantes del  

autor. Según el crítico Espezúa Salmón, en el debate, hay una preocupación por observar 

“el tipo de mundo representado” y su “estatuto de ficcionalidad”. Esto queda claro en la 

discusión entre Arguedas y Salazar Bondy, una vez que para el segundo la novela es 

invención,  mentira,  en  términos  experimentales  y,  según  Arguedas,  “(su)  literatura 

transmite verdades”, por lo tanto, es un reflejo y una representación de lo real, además de  

una forma de testimonio (citado en ESPEZÚA SALMÓN, 2011, p.137). Es decir, Arguedas 

tiene  el  objetivo  de  “desficcionalizar  lo  previamente  ficcionalizado”  o  aun  “corregir  la 

imagen de la novela indianista e indigenista” y presentar “otra imagen” más cercana a la 

“realidad real”  de este universo “tal  cual  es”,  así como “lo ha gozado y lo ha sufrido” 

(p.137-138). Solamente con la producción arguediana post-debate, podemos decir que el  

autor escapó de lo que Aymara Llano define como el predominio de la “metáfora de lo 
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real” sobre la mimesis (p.157). Esto parece haber llevado a Arguedas a la radicalización y 

al  agotamiento  de  la  posibilidad  de  representación  de  la  realidad  social,  la  cual 

desencadena una escritura experimental. En El zorro ya es imposible la “representación 

de lo representado”, es decir, se opera un golpe en la  mimesis al restituirle a la ficción 

cierta dimensión engendradora del lenguaje metafórico que afectaría al lenguaje mismo 

(LACERDA, 2015). Desde esta perspectiva y de la premisa de “recuperar el roto vínculo” y 

“transmitir a la palabra la materia de las cosas” (1996, p.7), Arguedas retoma una relación 

del  lenguaje  asociado  al  elemento  catártico  del  canto  y  del  baile,  y  así  convierte  la 

literatura en un evento, un acontecimiento performático, vital y poético. Para esto, el autor 

se  distancia  de  la  concepción  platónica  de  mimesis como  “desvío  de  la  esencia”  o 

“imitación  servil”  y  se  aproxima  de  Aristóteles  y  su  noción  del  aprendizaje  mimético 

relacionado al placer. La introducción del mito y del material plasmático y heterogéneo en 

la relación palabra y cosa pasa a concebirse desde dentro de la escritura como fuente 

integradora y de resistencia en la obra. La elección de Arguedas por el juego lúdico y letal  

perfila la instauración de esta zona fronteriza que le permite la crítica al logocentrismo, y 

para tanto recurre al mito. Entonces, la (im)posibilidad de conmunión entre palabra y cosa 

abre la brecha a la solvencia del discurso en “los hervores” (parte ficcional de la obra) 

chimbotanos.  Moreiras  (2000)  señala  que  el  “significante  apasionado”  (p.221)  en 

Arguedas desvela que la ficción sostiene el “engranaje” de la máquina de dominación de 

Occidente y Vich (2011) observa, desde una lectura de Echevarría sobre la constitución 

del archivo como “secreto” (2000), de que modo se dio el discurso de saber y poder sobre  

el  Otro,  y  la  consecuente  crisis  del  discurso  antropológico,  que  traza  el  dominio 

postcolonial sobre el sujeto y “cuestiona el deseo colonial de poseer al otro” y apropiarse 

“del saber que el otro posee” (Vich, 2000, p.18). 

Esta ruptura arguediana atinge una dimensión en que parece señalar la falencia 

más allá de los discursos (NATALI, 2005), es decir, la falencia de la propia literatura. Para 

tanto, parece que el autor introduce la violencia del Otro (lúdico, andino, quechua...)  y 

defiende un proyecto político-estético contrahegemónico. Este contraste se evidencia por 

medio de la interiorización en la escritura de la violencia del referente en el escenario de 

Chimbote (proletarización de las comunidades andinas, quechuización de la sintaxis...) y,  

no raro, de un modo de hablar que tange lo lúdico, como si delante de la inminencia de la  

muerte se permitiera la vuelta al tartamudeo del lenguaje y ahí la  mimesis  actúa como 



436

“medicina del alma”, asociada al taki onqoy (movimiento de resistencia mesiánico) que es 

la  incorporación  en  la  escritura  de  la  “enfermedad  del  canto  y  baile”  a  modo  de 

escenificación de la autobiografía del sujeto. Esta performance se asocia a cierto carácter 

de (auto)sacrificio en la literatura que se perfila por la recurrencia al tema del suicidio, su  

inminencia, y de la concreción del acto con dos disparos en su gabinete en la Universidad.

Ya en el contexto de la producción literaria sobre la Guerra Interna (1980-2000), 

que se inicia en el Perú en el episodio simbólico de la quema de las ánforas de la elección  

presidencial  por  los  militantes  senderista  en  Ayacucho,  el  punto  de  tensión  es  cierta 

distancia entre la necesidad de relatar el trauma de la violencia en los textos producidos y 

la referencialidad externa, aunque la idea fuera darles voz a las víctimas de la violencia. 

Desde esta perspectiva, Lucero de Vivanco (2013) observa la manera como la producción 

literaria se divide entre los años en que ocurre el conflicto armado y después. La primera  

se  presenta  como la  narrativa  del  “evento  histórico”  y  su  dimensión catastrófica  y,  la 

segunda, se instala como un intento de elaborar “una memoria” desde la ficción y “las 

cuestiones de la verdad, la reconciliación, el olvido, el silencio”, etc. (p.138). Según la 

crítica,  el  problema  de  la  representación  se  plantea  de  manera  “compleja”  en  los 

siguientes términos: “...un movimiento doble y simultáneo de referencialidad y expresión, 

externa (la violencia del referente), y una necesidad interna (el relato de la experiencia 

traumática).” (p.139). Estas novelas, al ubicarse en el “limite de lo decible” (Judith Butler),  

construyen tanto una narrativa de la experiencia del conflicto armado como de los modos 

de hacer la narrativa con lo que “queda” del pasado, pero que no está resuelto. Es, en 

este  sentido,  que  tales  novelas  en  el  “ejercicio  de  la  ficcionalización”  muestran  la 

evidencia de la “dislocación del lugar de enunciación”, con lo que se impone al narrador 

una conciencia ética y política al hablar por el Otro y la conciencia de que es “portavoz” de 

un discurso que disputa el lugar con otros discursos en la “elaboración de la memoria 

histórica” (SPIVAK, citado en Vivanco, p.141-143), inclusive con el testimonio. Es lo que 

se observa en  Generación Cochebomba  (2007), de Martín Roldán Ruiz, que emplea la 

técnica del thriller, típico de las modernas novelas policíacas, con el objetivo de contar la 

vida de niños y jóvenes de los años 80 en Lima, pero acaba desvelando un descompás 

entre  la  violencia  del  referente  y  el  relato  de  la  experiencia  traumática,  creando una 

tensión interna desde el lugar de enunciación del narrador con respecto a la violencia 

experimentada por el Otro, aspecto que difícilmente puede “ser franqueado por la novela 
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global”, según el crítico (VIVANCO, 2013, p. 150).

En su  ensayo,  en  la  obra  Sasachakuy Tiempo:  Memoria  y  Pervivencia, Rafael 

Masada aborda la perspectiva del narrador comprometido, el cual debe buscar “reflejar la 

realidad”, “afilar su trabajo en el dominio ideológico y aportar al cambio de “la fisonomía 

espiritual del hombre y de la sociedad utilizando sus propias ideas” (COX, p.63). Estas 

definiciones de tono doctrinario instalan el programa en términos estéticos, ideológicos y 

éticos de la literatura comprometida, sin embargo, en una primera mirada, nos atrevemos 

a decir que varias obras abren una disidencia entre la perspectiva político-ideológica y la  

representación de la violencia. En general, consideramos también que el fracaso de la 

representación  de  la  violencia,  al  tener  en  cuenta  el  sentido  de desestabilización  del 

lenguaje,  se deba a la  imposibilidad de decir  por  las vías hegemónicas u oficiales la  

experiencia vivida del trauma ya que, retomemos las palabras de Vivanco, la perspectiva 

ajena  a  los  hechos  violentos  lleva  a  la  “imposibilidad”  de  comunicar  lo  real,  lo  que 

condena la narrativa a sobrellevar el peso de cierta impostura al hacerlo (2013, p.138). Es 

la  crítica  a  tal  impostura lo  que entra en juego también en la  obra  de Arguedas,  sin 

embargo, en su caso, desde la propia desestabilización interna de la narrativa.

Y esto es posible en El zorro (1996), por un lado, debido a la crítica a la mimesis 

platónica, como se mencionó anteriormente. En Platón, hay un proyecto político, más que 

estético, de “imitatio” relacionado a la plasticidad de la forma”, lo que se sobrepuso a la 

noción  aristotélica  de  mimeisthai como  “proceso  de  imitación”,  “medicina  del  alma”, 

“catártica” y más relacionada a la música y al baile y, por lo tanto, a la “presentación” y a  

la performance (COSTA SILVA, 1995, p.63). Y, por otro lado, esto se da en la obra por el  

sujeto autobiográfico de los “diarios” que se plantea el deber de traducir(se) entre lenguas, 

y su lugar de enunciación se ubica desde una perpectiva mutidimensional, es decir, la voz 

autobiográfica que se instala le permite, desde el asomarse al abismo de la muerte por 

medio de la literatura, el tensionar violento de la lengua y la posibilidad de la falencia de la  

palabra. Según Cornejo Polar (2000), la “fe entusiasta” de la producción anterior del autor 

cede al “escindirse en la representación de la degradada y caótica Chimbote” y en la 

“inútil” lucha en contra a la muerte, puesto que las “afirmaciones de entusiasmo” están 

manchadas por “la certeza del suicidio de quien las escribe” (p.144-145). 

Si contrastamos con la obra de Alonso Cueto, La hora Azul (1998), tenemos a un 

personaje inventado para la narrativa: “Voy a llamarme Adrián Ormande. Algunos van a 
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adivinar quien soy. Van a reconocernos a mí o a mi esposa Claudia” (p.14). Se trata de un 

cruce de realidad objetiva/histórica y literaria para crear un efecto de autenticidad de los 

hechos vividos (supuestamente reales) otorgados a un personaje ficticio. El narrador está 

en busqueda de una mujer a la cual su padre antes de morir se refiere. Se mesclan a esto  

los relatos de tortura cometidos por los militares y el episodio de la adopción del hijo de 

una de las víctimas de la tortura como un gesto de reparo frente a la injusticia. El amor a 

esta mujer Mirian le confiere al padre del narrador un rasgo de humanidad en medio de un 

comportamiento agresivo y acaba instaurando cierta brizna frente al retrato de un país 

arrasado. El acto “paternalista de la aristocracia” en la adopción del huérfano y el hecho 

de darle voz a las víctimas parece enfrentarse a la impostura de la novela global de darles 

voz a los oprimidos.

Ya en la  obra  Rosa Cuchillo  (1981),  de  Oscar  Lucio  Colchado,  observamos la 

búsqueda  agónica  de  Rosa  Cuchillo  por  su  hijo  Liborio  que  fue  asesinado  en  una 

emboscada  organizada  por  las  fuerzas  militares.  La  voz  narrativa  desde  la  muerte 

introduce esta perspectiva de testimonio de los hechos violentos vividos a partir de una 

desestabilización del  lenguaje por  medio sobre todo de la  introducción del  mito  y  del  

peregrinaje en búsqueda de una restitución de estos fragmentos de memoria y de los 

discursos testimoniales evocados por la voz de Rosa Cuchillo. 

Ya Liborio es hijo de la unión entre una mujer y el Dios Wamani, lo que le da una 

dimensión mítica al lado de cierta dimensión realista en el sentido de retratar el contexto 

político-social.  Entonces,  hay  una  dimensión  ideológica  que  se  entrecruza  a  una 

dimensión mítica, presente en las palabras del personaje:

(…) ¿hasta qué grado la revolución sería para los naturales? ¿O era sólo para 
tumbar a los blancos capitalistas como decían y luego ellos serían los nuevos 
gobernantes, sin que en la conducción de ese gobierno nada tengan que ver los 
runas?  Lo  deseable  sería,  piensas,  un  gobierno  donde  los  naturales  netos 
tengamos el poder de una vez por todas,  sin ser solo apoyo de otros.  Ahí,  sí, 
caracho,  te  entusiasmas,  volveríamos  a  bailar  sin  vergüenza  nuestras  propias 
danzas, en vez de esos bailes del extranjero; hablaríamos de nuevo el runa simi, 
nuestro idioma propio, adoraríamos sin miedo de los curas a los dioses en los que 
tenemos creencia todavía. Sólo si así era la condición, valía la pena luchar; si no, 
¿para qué pues? (COLCHADO, 1997, p.83)

Este planteamiento de Liborio, de caracter utópico, mesiánico, es lo que provoca la 

confrontación ideológica” y “un cambio bajo la concepción del pachacuti”, según el crítico 

Huárag  Álvarez  (2014),  que  constituiría  en  una  inversión  de  valores  propia  del 
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pensamiento utópico (p.277).

Cuando Liborio es capturado, ya se prepara para morir con dignidad: “Acaban de 

llegar a la quebrada Balcón cuando ya está oscureciendo. Debes prepararte a morir como 

hombre, como revolucionario, como verdadero hijo del dios Wamani” (COLCHADO, 1997, 

p.83)

Hay según el crítico una sola deidad entre hombre real (el revolucionario) y mítico 

(hijo de una deidad como el Wamani). Los soldados lo aniquilan con una granada como 

una forma de destrucción del cuerpo y de las ideas (tal cual Túpac Amaru, en el mito de  

Inkarrí).  Sin embargo, algo sorprendente sucede: “A la mitad se detienen y asombrados 

vemos cómo de entre los despojos humanos una hermosa paloma blanca emprende el 

vuelo hacia los nevados para perderse después entre las nubes”  (COLCHADO, 1997, 

p.84)

Es interesante que ésta misma perspectiva mítica, cíclica y de destrucción está 
presente en El Zorro, como si al lado del autosacrificio, todo el ciclo se terminara 
para que otro ciclo empezara
Quizá conmigo empieza a cerrarse un ciclo y abrirse otro en el Perúy lo que él 
representa: se cierra el de la calandria consoladora, del azote, del arrieraje, del 
odio impotente, de los “fúnebres” alzamientos”, del temor a Dios y del predominio 
de ese Dios y sus protegidos, sus fabricantes; se abre el de la luz y la fuerza 
liberadora invencible del hombre del Vietnam, el de la calandria de fuego, el del 
dios liberador. (ARGUEDAS, 1996, p.245-246).

En líneas generales, las obras mencionadas anteriormente giran alrededor de la 

tendencia a “retratar” o “representar la realidad” y, en muchos casos, la voz narrativa se 

erige desde la legitimidad de poder hablar sobre el  sujeto víctima de la opresión, sin  

embargo, como se vio, esta estrategia discursiva acaba desvelando en ciertas obras una 

faceta  de  la  narrativa  de  carácter  realista  testimonial  que  oculta  cierta  posición 

paternalista y externa al  referente de la misma obra,  instaurando la distancia entre el  

sujeto  oprimido  y  su  posibilidad  de  representación  desde  cierta  epistemología  de 

Occidente.  Esta  falencia  de  los  discursos  (científicos  y  ficcional)  en  Arguedas  es 

sintomático  de  una  crisis  instalada  a  partir  de  la  búsqueda  agónica  de  encontrar  la 

“conmunión entre palabra y cosa”, lo que desemboca en la crisis de los discursos que 

desvelan un llanto, una vuelta al lenguaje que vacila y tartamudea. Frente a la inminencia  

de la muerte, la imposibilidad de retratar el mundo acaba erosionando el vínculo palabra-

cosa y, la consecuencia, es un golpe en cierto modo de representación legitimador de un 

status  del  sujeto  enunciador  en  la  ficción,  que,  a  la  vez,  desvela,  la  falacia 

representacional de parte del discurso literario latinoamericano.
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LINA ARAO

UFRJ

REPRESENTAÇÕES DA SUBJETIVIDADE NA POESIA DE JUANA DE IBARBOUROU

As querelas sobre a escritura de autoria feminina, suas possíveis diferenças com 

relação  à  de  autoria  masculina,  suas  marcas  peculiares  e  traços  específicos  são 

infindáveis  e  dificilmente  obterão respostas  concretas  e  definitivas.  Tais  soluções não 

seriam,  de  fato,  necessárias,  uma  vez  que  a  literatura  de  autoria  feminina,  como  a 

masculina, é heterogênea e abarca uma multiplicidade de questões relacionadas com as 

mais  diversas  preocupações  e  necessidades,  a  partir  de  posicionamentos  políticos  e 

sociais  díspares  ainda  dentro  daquilo  que  se  denomina,  muitas  vezes  de  forma 

generalizada e reducionista,  através do termo “mulheres”.  No entanto, parte da crítica 

feminista chama a atenção para um fator de fundamental importância ao menos para uma 

parcela dessa produção literária: as restrições impostas ao gênero feminino quanto às 

possibilidades de inserção social como autoras, intelectuais, políticas, isto é, através de 

papéis sociais públicos. 

Sandra Gilbert (1985, p.33), ao reler textos de autoria feminina, percebeu que as 

pressões  e  opressões  de  gênero  estão  sempre  presentes  e  acabam  por  moldar  as 

perspectivas e as formas de vida, sobretudo quando se pensa nas que escreveram até o 

século  XIX.  Os  discursos  culturais,  literários,  sociológicos,  filosóficos  frequentemente 

segmentam as funções e características de acordo com os gêneros, naturalizando essas 

hierarquias como oriundas da diferenciação sexual, de modo que inúmeras definições, 

aponta Gilbert, acerca da autoria e criatividade cultural, excluem as mulheres, baseando-

se na noção de que “(nas palavras de Gerard Manley Hopkins) ‘a qualidade masculina é o 

dom  criativo’”  (1985,  p.33,  tradução  nossa).  Desse  modo,  os  “tesouros  da  cultura 

ocidental”, segundo define a estudiosa norte-americana, transformam-se em uma espécie 

de  patrimônio  dos  escritores  do  gênero  masculino,  enquanto  que  as  autoras  ficam 

relegadas a segundo plano, marginalizadas por sua suposta menor aptidão para a escrita. 

Não é incomum, assim,  que as obras de mulheres não resignadas ao silêncio 

ficassem esquecidas, mal compreendidas ou mal interpretadas: o que, em seus textos, 
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poderia ter parecido dócil frequentemente, em realidade, era “secretamente subversivo, 

vulcânico mesmo, e quase sempre profundamente revisionista” (GILBERT, 1985, p.34-35, 

tradução nossa). Diante das limitações sociais, as escritoras desenvolveram estratégias 

para negociar com os interditos, procurando formas de escrever,  comunicar e publicar 

seus textos sem que o choque da atividade em si  subversiva provocasse o imediato 

rechaço  (daí  uma  quantidade  razoável  de  escritoras  oitocentistas  lidas  e,  de  certa 

maneira,  reconhecidas  em seu  tempo,  como  Jane  Austen,  as  irmãs  Brontë  ou  Mary 

Shelley).  De  acordo  com  Gilbert  (1985,  p.35,  tradução  nossa),  um  dos  mecanismos 

utilizados por elas para lidar com as restrições socioculturais era o de criar “narrativas 

simbólicas  que  expressam  seus  sentimentos  comuns  de  constrição,  exclusão, 

desapropriação”. Nesse sentido, segundo a pesquisadora, paisagens vulcânicas poderiam 

ser metáforas por meio das quais escritoras lograriam imaginar uma explosão de raiva 

permeando a linguagem poética.

No caso de escritoras cuja produção engloba as primeiras décadas do século XX, 

como é o da uruguaia Juana de Ibarbourou, embora algumas mudanças já houvessem 

ocorrido,  ainda  lhes  eram  vedados  determinados  assuntos,  principalmente  os 

relacionados com o corpo e o erotismo. O desejo feminino constrói-se muitas vezes nos 

poemas  oscilantemente  como  fato  afirmado  pelo  sujeito  poético  ou  escamoteado, 

reprimido, em um movimento pendular que pode porventura indicar a impossibilidade de 

plena  aceitação,  no  caso  da  poesia  escrita  por  mulheres,  desses  temas.  Pode-se 

vislumbrar  esse  duplo  mecanismo a  partir  da  leitura  de  dois  poemas  de  Ibarbourou,  

constantes de seu primeiro poemário – Las lenguas de diamante –, publicado em 1919. 

La cita 

Me he ceñido toda con un manto negro.
Estoy toda pálida, la mirada extática.
Y en los ojos tengo partida una estrella,
¡Dos triángulos rojos en mi faz hierática!

Ya ves que no luzco siquiera una joya.
Ni un lazo rosado, ni un ramo de dalias,
Y hasta me he quitado las hebillas ricas
De las correhuelas de mis dos sandalias.

Mas soy esta noche, sin oros ni sedas,
esbelta y morena como un lirio vivo.
Y estoy toda ungida de esencias de nardos.
Y soy toda suave bajo el manto esquivo.

Y en mi boca pálida florece ya el trémulo 
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Clavel de mi beso que aguarda tu boca.
Y a mis manos largas se enrosca el deseo
Como una invisible serpentina loca.

¡Descíñeme, amante! ¡Descíñeme, amante!
Bajo tu mirada surgiré como una
Estatua vibrante sobre un plinto negro
Hasta el que se arrastra, como un can, la luna. (IBARBOUROU, 2003, p. 161)

Em “La cita”, os elementos da natureza adquirem papel importante no poema: não 

são apenas um cenário  construído  para  o  encontro  entre  os  amantes,  mas parecem 

representar o próprio eu lírico e seu corpo. Alguns críticos como Jorge Arbeleche e María  

Inés de Torres atentam para a exaltação da natureza, especialmente nos seus primeiros 

livros, considerando-a como “escenario donde se desarrolla el amor” ou “recurso literario 

para elaborar tópicos como el del tempus fugit o tender puentes hacia la poesía bucólica 

(como cuando alude a zagalas, pastorcillos,  o labriegos)” (TORRES, 2012, p.158). No 

entanto, mais do que isso, a poética de Ibarbourou parece utilizar essa natureza para 

destacar aspectos eróticos ou sensuais do próprio corpo feminino, atenuando talvez a 

transgressão de expressar o desejo erótico do sujeito poético. Tal estratégia mostrou-se 

exitosa na medida em que os críticos de sua época frequentemente buscaram suavizar a 

sensualidade de seus versos, como ratifica uma afirmação de Unamuno acerca da poesia 

da  uruguaia  –  “castísima desnudez  espiritual”.  De  acordo  com Torres,  “quizás  tantas 

flores, ríos, gotas de lluvia y hojas de árboles han impedido muchas veces ver la fuerza de 

esta expresión y su desenfado en el contexto de su época” (2012, p. 158-159): a leitura 

feita  no  período  de  publicação  da  obra,  empreendida  majoritariamente  por  homens, 

impediu uma avaliação mais aprofundada dos textos, contribuindo para a construção do 

mito, persistente até há poucas décadas, de uma poetisa completamente enquadrada em 

seu papel social considerado adequado – escritora, mas ao mesmo tempo mãe e esposa 

dedicada, símbolo de uma nação uruguaia jovem, civilizada e culta. 

Nessa composição, o eu lírico apresenta-se ao encontro com o amado em sua 

desnudez de elementos superficiais que pudessem carregar sua imagem com ornatos 

artificiosos – joias, laços rosados ou mesmo o fecho das tiras de suas sandálias –, que 

conotam, porventura, o estar totalmente livre de impedimentos e estratégias, entregando-

se ao outro sem subterfúgios e artifícios enganosos para a sedução. Aproxima-se, dessa 

maneira,  ao  natural,  evitando o uso das flores  como adorno – “Ya ves que no luzco 

siquiera una joya. / Ni um lazo rosado, ni um ramo de dalias” – para incorporar a própria 
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natureza, comparando seu corpo a um “lírio vivo”, perfumado com a essência de nardos.  

Gradativamente,  o eu lírico vai  especificando a descrição do seu corpo – na primeira 

estrofe apenas revela que se cobre com um manto negro, contrastante com a palidez do 

rosto que revela talvez um propósito firme (“mirada extática”), ao qual se alude no título do 

poema;  na  segunda  estância,  ressalta  a  ausência  dos  elementos  decorativos  para 

acentuar sua relação com a natureza que será destacada na terceira estrofe, quando, 

como uma flor, seu corpo, “esbelto e moreno”, representa a suavidade em oposição à 

aspereza do “manto”, a única peça não natural, necessária para ocultar o corpo que será  

oferecido à vista exclusiva do amante. Já na quarta e quinta estrofes, o sujeito poético 

afirma  seu  desejo  erótico  pelo  outro,  transformando  a  flor  –  “clavel”  –  em  uma 

representação do beijo  e,  mais do que isso,  da ânsia e espera pela aproximação do 

amado.  A sensualidade constrói-se,  assim,  pouco a  pouco,  através das imagens que 

progressivamente demonstram o despojamento do corpo e do sujeito lírico de quaisquer 

disfarces, restando apenas o manto que deverá ser retirado pelo amante.

Enquanto afirma tal desejo, no entanto, converte o corpo perfeito plasticamente em 

objeto desejável e visto pelo outro: a imagem da estátua erige-se desde a primeira estrofe 

do poema como uma espécie de objeto sagrado ou de adoração – “faz hierática” – e se 

consagra  em  elevação  encantatória  –  “elevada  sobre  un  plinto  negro”–,  atraindo  os 

olhares do amante e da lua. O sujeito lírico afirma-se em seu erotismo e no poder que seu  

corpo parece exercer sobre os outros, como um tipo de força da natureza que absorve a 

luz  da  lua,  atraída  como  um cão  pela  figura  do  eu  lírico  representado  pela  estátua. 

Conflitam-se as ideias ambivalentes de submissão e de domínio, uma vez que, embora se 

ressalte  o  desejo  feminino,  que  a  faz  mover-se  em  busca  do  amante,  despir-se  de 

artifícios e apresentar-se livre e inteira a ele, em uma atitude de autonomia e asserção do 

próprio corpo e das próprias vontades, há uma objetificação desse mesmo corpo: não 

será o sujeito  poético que despirá  a  última barreira  que o cobre,  tarefa  delegada ao 

amante, cujo olhar é o que transformará simbolicamente o corpo em estátua – “Bajo tu  

mirada surgiré como una / estatua vibrante sobre un plinto negro”. Vale também observar 

que há uma mudança na perspectiva por meio da qual se descreve o eu lírico: se, na 

terceira e quarta estrofes, o elemento de comparação é a natureza, mais precisamente as 

flores,  na  última,  passa  a  ser  a  estátua,  que  é  fundamentalmente  uma  elaboração 

humana. 
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Se  considerarmos  paralelamente  essas  duas  ideias,  podemos  conjecturar  a 

confrontação entre o ser sujeito e objeto, referenciada ainda na qualificação de “vibrante” 

dada à figura da “estátua”, sendo objeto mas vivo, sendo objetificado mas exercendo o 

poder de atração sobre o outro. A estereotipada cisão entre características relacionadas 

com o gênero feminino e aquelas associadas ao masculino também surge, ainda que 

sutilmente,  através da alusão à natureza e à cultura, representadas, respectivamente,  

pelas flores e pela estátua:  quando comparada com o lírio,  ungida com os nardos,  a  

mulher expressa o erotismo e o desejo pelo outro, conotando uma faceta de força vital  

semelhante à da natureza mesma, quando se revela como estátua,  transmuta-se em 

objeto vivo de desejo do outro, colocado já numa espécie de pedestal, enfatizando-se, 

nesse sentido, menos o seu próprio impulso do que o do amante.

A imagem da estátua ressurge em outro poema, situado no livro quase de forma 

subsequente ao anteriormente analisado (há apenas uma outra composição separando-

os),  mas já  destituída  de qualquer  conotação  positiva  para  o  eu  lírico,  visto  que  ela 

assume  sua  característica  de  imobilidade  e  esterilidade,  ao  contrário  da  vivacidade 

atribuída à estátua em “La cita”. 

La estatua

Soy campana rota,
Nardo sin olor,
Fuente que ha perdido
Su vivo rumor.

Sólo espinas largas
Mis rosales dan.
Soy de un trigo negro
Que hace amargo el pan.

¿Para qué me quieres
Si no tengo aromas?
¿Para qué me quieres
Si sequé mis pomas?

El estambre de oro
Que mi vida dio.
En un polvo oscuro
Ya se diluyó.

Anda, di a la Muerte
Que aguardando estoy.
Anda, di a la Muerte
Que de bronce soy.

Que ya mis pupilas
No saben llorar,
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Y que labios míos
No pueden besar.

Anda, que el rey Midas
Pasó por aquí,
Y en estatua de oro
Transformada fui.

Vete, no murmures
Más esa palabra
Que en mi encanto pueda
Ser de abracadabra.

No me digas nada,
No te quejes más.
Si la estatua siente,
Te arrepentirás. (IBARBOUROU, 2003, p. 163-164)

Em “La estatua”, há também uma identificação entre o sujeito poético e a natureza, 

mantendo-se os elementos de comparação com flores e plantas,  mas tudo o que se 

referia à vida e aos desejos se transforma em representações de destruição e morte: 

“nardo sin olor”, “sólo espinas largas / mis rosales dan. / Soy de trigo negro / que hace 

amargo el pan”. O primeiro verso do poema é igualmente significativo – “Soy campana 

rota” –, um objeto construído pela mão humana para produzir sons, mas que não serve ao 

seu propósito ou não logra cumprir suas potencialidades. Complementando o restante das 

metáforas, essa conforma um campo semântico de negatividade que pode referir-se a um 

contexto de privações e carências, imobilizando-se a subjetividade a um estado de torpor 

pela incapacidade de demonstrar traços de vida e de ação. A campana que já não pode 

soar associa-se com a ausência de voz ativa emitida pelo eu lírico, que se remete a um 

“tu” não identificado no poema, detentor da palavra e que lhe serve como uma espécie de 

porta-voz, uma vez que se pede a ele a comunicação com a Morte – “Anda, di a la Muerte 

/ que aguardando estoy”. 

Somente na sétima estrofe surge a metáfora da estátua, relacionada com o mito do 

Rei Midas, que por ali passara e o transformara em estátua de ouro: a resignação quanto 

ao  estado  de  inércia  presente  nas  estâncias  anteriores,  bem  como  a  negação  da 

fertilidade (Para qué me quieres / Si sequé mis pomas?) culminam e se consolidam na 

metamorfose final e definitiva. Se cotejarmos novamente essa imagem com a do poema 

anterior,  perceberemos claramente  a  oposição  entre  o  eu  lírico  despido  de ouro  e  o 

totalmente constituído pelo metal, possivelmente relacionado com a superficialidade e as 

aparências  externas.  Como na mitologia,  em que a  ambição do rei  o  conduz a  uma 
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situação de penúria e de morte, visto que toda a suposta riqueza material não lhe serviu 

para sustentar a própria vida, o ouro não representa uma riqueza aproveitável para o eu 

lírico, significando, ao contrário, uma exterioridade inflexível que parece sepultar qualquer 

atividade  geradora  de  vida.  O tópico  da  estátua  feminina  criada  pelas  ações  de  um 

homem não é inusual em textos de autoria feminina, especialmente naqueles escritos por 

autoras do século XIX e início do XX. Susan Gubar (1985, p.292-293, tradução nossa) cita 

o mito de Pigmaleão e sua criação da mulher perfeita – maleável e suscetível às suas 

vontades – para apoiar sua constatação de que a “nossa cultura está impregnada de 

mitos  da  primazia  (supremacia)  masculina  quanto  à  criatividade  teológica,  artística  e 

científica.”  O  homem,  assim,  posiciona-se  como  o  criador,  cuja  criatura,  a  mulher,  é 

moldada de acordo com seus interesses, transformando-se em objeto sem voz e sem 

identidade própria. Não apenas objetos, mas objetos de arte, as mulheres frequentemente 

precisavam driblar os empecilhos no âmbito da escritura como autoras (como a censura a 

determinados temas e a crítica literária que quase nunca as lia de maneira isenta de 

preconceitos) e, mais do que isso, necessitavam confrontar o modelo feminino construído 

social e literariamente, mostrando que para além das imagens dicotômicas existentes – o 

anjo  do  lar  e  o  demônio  rebelde  –  havia  individualidades  e  desejos,  complexos  e 

contraditórios como qualquer homem poderia ter.  

Gubar (1985, p.302-303) indica exemplos de metáforas relacionadas com a estátua 

de mármore fabricada por Pigmaleão em textos de autoria feminina, como a “mulher de 

lama”  de  Margaret  Atwood  ou  as  “estátuas  vivas”,  personagens  que  se  produzem e 

representam tableaux vivants, de George Eliot: as autoras muitas vezes são percebidas 

como esculturas e não escultoras, confrontando-se, assim, com o fato de se sentirem 

“autômatos nas garras das vontades de algum outro” (GUBAR, 1985, p. 303, tradução 

nossa).  Em  “La  estatua”,  a  constatação  de  ser  um  objeto  de  metal  revela  a 

impossibilidade  de  expressar  os  mínimos  sinais  de  autonomia,  isto  é,  quaisquer 

sentimentos, inclusive os de resignação, como chorar, ou de desejo e carinho, como beijar 

– “Que ya mis pupilas / no saben llorar, / y que labios míos / no pueden besar”. Note-se 

que as construções usadas – “ya no saben” e “no pueden” – conotam que essa condição 

foi-lhe  imposta,  não  fazendo  parte  de  sua  configuração  pessoal  anterior.  A Morte  é 

esperada pelo sujeito poético, que a ela se reporta, através da intermediação da voz do 

outro, numa espécie de término derradeiro, uma vez que seu corpo já está destituído de 
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traços  de  vida:  ser  uma  estátua,  objeto  construído  por  outrem  prescindindo  da  sua 

participação efetiva, constitui  a morte em vida, o impedimento de expressar desejos e 

vontades e de agir a partir de seus princípios e sentimentos – beijar, chorar, falar, mostrar 

inspiração –, decretando-se um fim tão definitivo quanto a morte física. 

A falta de vivacidade pode estar relacionada também com a impossibilidade ou 

coibição para desenvolver o talento literário ou o exercício da escritura se feita a releitura 

da primeira estrofe – “Soy campana rota, / nardo sin olor, / fuente que ha perdido / su vivo  

rumor” –, em que se constrói um campo semântico associado aos sons, ruídos ou vozes.  

O eu lírico identifica-se com elementos que deveriam emitir sons, mas que os perderam: a 

fonte,  que  em  geral  pode  representar  a  criação,  de  vida  ou  de  inspiração  poética, 

encontra-se calada, sem rumor, do mesmo modo que a campana quebrada. As imagens 

que sugerem a ruína e a aniquilação permeiam todo o poema e estendem-se para ideia 

de exiguidade e infertilidade, visto que algo já destruído não pode dar frutos, não pode 

originar vidas. Sandra Gilbert e Susan Gubar, ao analisar obras oitocentistas de autoria 

feminina da literatura de língua inglesa, relataram exemplos em que as subjetividades 

poéticas  expressavam contextos  líricos  de  abandono  e  recebiam como  punição  pelo 

ímpeto e deleites da atividade da escritura a condenação ao congelamento, à fome e ao 

envelhecimento, como se as personagens femininas devessem “aprender a sofrer e a 

renunciar as autogratificações da arte e da sensualidade” (GILBERT e GUBAR, 2000, 

p.571,  tradução  nossa).  Como  o  modelo  social  feminino  indicava  comportamentos 

especificamente direcionados para a mulher – maternidade, manutenção do bem-estar da 

família, resguardo ao ambiente privado e doméstico –, muitas funções de ordem pública 

ou que se relacionavam com o ambiente externo ao da casa eram severamente limitadas 

para  elas,  de  modo  que  as  “rebeldes”  confrontavam-se  invariavelmente  com  as 

penalidades e os rechaços sociais. 

Em “La estatua”, fica evidente a ideia das interdições, embora não se possa afirmar 

categoricamente o motivo de tais proibições. As suas consequências são, no entanto, 

também ressaltadas:  a  imobilidade do sujeito  poético,  a  destruição,  o  sofrimento  e  a 

inviabilidade de reprodução, de criação, tanto artística quanto de vitalidade. O eu lírico 

parece resignar-se à condição de inércia, o que se evidencia na última estrofe – “No me 

digas nada, / no te quejes más. / Si la estatua siente, / te arrepentirás.” –, na qual adverte 

ao outro que ele não deve exigir nada além de um corpo que já não expressa nada e que, 
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por  isso,  tampouco  pode  demonstrar  sentimentos  positivos  com  relação  a  ele  em 

decorrência da destituição de suas vontades: como esse outro poderia queixar-se de algo 

se o sujeito poético está impedido de expressar-se livremente? O resultado de restrições 

rígidas  à  subjetividade  é  a  perda  da  sensibilidade  que,  se  não  pode  expressar  sua 

autonomia e seus desejos, tampouco pode demonstrar-se positivamente com referência 

às outras pessoas: se algo mais for exigido dessa subjetividade, ou seja, se se permitir 

que a estátua tenha sentimentos, o outro se arrependerá, terá que lidar com todas as 

demandas da estátua libertada de sua exterioridade restrita. 

A partir da análise comparatista dos dois poemas – “La cita” e “La estatua” –, pode-

se verificar que Juana de Ibarbourou logra explorar várias facetas da imagem literária da 

estátua: no primeiro, a estátua vibrante refere-se à perfeição do corpo feminino desejante 

que configura a si mesma – veste-se com um manto negro ao mesmo tempo em que se 

despe de todas as outras peças – para encontrar o amante e entregar-se voluntariamente, 

em uma urgência exigida pelo próprio corpo, que, embora objeto do olhar do outro, revela 

a autonomia de quem afirma a subjetividade sensual e erótica. Já no segundo, a estátua 

perde a noção positiva de sacralidade e beleza para converter-se em ser em ruínas, cuja  

exterioridade é enganosa: ser feita de bronze ou, posteriormente, de ouro, não se associa 

à  beleza,  mas  à  falta  de  mobilidade  e  autonomia,  acompanhada  de um contexto  de 

esterilidade e aniquilação. Cabe notar que as características representadas pela figura da 

estátua  se  associam  com  a  questão  da  “autoria”,  de  modo  que  importa  quem, 

simbolicamente,  criou  o  objeto:  quando  construída  como  expressão  da  subjetividade 

feminina (no primeiro poema há quase uma performance manejada pelo sujeito poético – 

desde o rosto pálido, a face hierática, os olhos como dois triângulos vermelhos, até o 

manto negro com o qual ela se cobre – para o encontro com o amado), a estátua está 

relacionada com o cenário criado por ela a fim de atrair o amante, fazê-lo sucumbir aos 

seus  encantos  sensuais.  No  segundo  caso,  a  transformação  derradeira  é  operada, 

metaforicamente, pelo Rei Midas, o que constitui como uma espécie de culminação de um 

processo de destituição destacado desde o início do poema: como escultura de outrem, 

nega-se autonomia. As possibilidades femininas associam-se, dessa maneira, nos dois 

poemas:  a  expressão  literária  dos  desejos  eróticos  depende  de  uma  autonomia  que 

frequentemente é negada às escritoras, cuja luta muitas vezes é a do direito de serem 

escultoras e não somente esculturas. 



451

Referências: 

GILBERT, Sandra M. e GUBAR, Susan.  The madwoman in the attic: the woman 
writer and the nineteenth-century literary imagination. 2a ed. New Haven and London: Yale 
University Press, 2000.

GILBERT, Sandra M. What do feminist critics want? A postcard from the Volcano. 
In: SHOWALTER, Elaine (Ed.).  The new feminist criticism: essays on women, literature 
and theory. New York: Pantheon, 1985, p. 29-45.

GUBAR,  Susan.  “The  Blank  Page”  and  the  Issues  of  Female  Creativity.  In: 
SHOWALTER, Elaine (Ed.).  The new feminist criticism: essays on women, literature and 
theory. New York: Pantheon, 1985, p. 292-313.

IBARBOUROU, Juana de. Las lenguas de diamante. Raíz salvaje. Edición de Jorge 
Rodríguez Padrón. 2ª ed. Madrid: Cátedra, 2003.

TORRES, María Inés de. La raíz salvaje de Juana de Ibarbourou: miradas urbanas 
de  la  naturaleza  en  el  Centenario  uruguayo.  Revista  de  la  Biblioteca  Nacional, 
Montevideo, época 3, año 4, n. 6-7, p.157-169, 2012. 



452

MARCIA ROMERO MARÇAL

UFMT

O DEBATE TEÓRICO NA HISTÓRIA LITERÁRIA ESPANHOLA ENTRE O CONCEITO 

DE GENERACIÓN DEL 98 E MODERNISMO

Abordar romances como El árbol de la ciencia, La voluntad, San Manuel Bueno,  

mártir, entre outros, sob a perspectiva da produção estética dos escritores finisseculares, 

ou  ainda  sob  a  estética  mais  ampla  do  Modernismo,  ao  invés  do  uso  do  conceito 

Generación del  98,  não significa uma pura  mudança de nomenclatura,  mas sim uma 

transformação  conceitual,  ideológica  e  crítica  que  influencia  diretamente  na  visão  do 

objeto de estudo.

Vigorou até a primeira metade do século xx a crença na existência de uma geração 

de escritores,  originada em torno do Desastre de 1898 – acontecimento histórico que 

representou a inexorável  decadência  política,  social  e  econômica da Espanha com a 

perda de suas últimas colônias na América, Cuba, Filipinas e Puerto Rico - e separada 

constitutivamente de outro grupo de escritores, denominados modernistas. Essa oposição 

possibilitou a afirmação de sua própria identidade.

A partir da segunda metade do século xx, críticos como Ricardo Gullón, Federico 

de Onís, Vicente Cacho Viu, John Macklin, José Carlos Mainer, Richard A. Cardwell, entre 

outros,  procuram desconstruir  o  esquema teórico em que se basearam Azorín,  Pedro 

Salinas, Hans Jeschke, Pedro Laín Entralgo, Díaz Plaja, e reconsiderar os escritores da 

suposta Generación del 98 sob a égide de um conceito de alcance mais internacional, o 

modernista, incorporado às inquietações filosóficas e estéticas e à crise existencialista do 

chamado fim de século.

Um dos pontos mais criticados da construção conceitual realizada na história da 

crítica  literária  espanhola  em  relação  à  Generación  del  98 refere-se  à  sua  postura 

nacionalista, xenófoba e racista a respeito da literatura hispano-americana, já que esta 

com Rubén Darío ostentava a primazia da invenção do Modernismo hispânico.

Efetivamente, não é difícil entrever nuances de uma semântica nacionalista e um 

discurso conservador em um texto como “La generación del 98 y el problema de España”, 

de Pedro Laín Entralgo (2003). Por exemplo, para desenhar a situação política espanhola 
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de fim do século  xix,  que,  segundo Laín  Entralgo  (2003,  p.  419-420),  determinaria  a 

formação da personalidade dos homens da suposta  Generación del 98, seu sentimento 

de  vazio  e  impotência,  o  crítico  acusa  o  crescimento  do  movimento  operário  e 

republicano, com seu subsequente conflito de classes, denominado “subversão operária”, 

responsável, sublinha Entralgo (2003, p. 419-420), pela crescente cisão política entre os 

espanhóis. Assim, o hispanista define a sensibilidade estética dos escritores da suposta 

Generación del 98 em relação direta com uma capacidade finíssima de captar o vazio, a 

discórdia e a ameaça que se desprendiam da existência de um grave problema que ruía 

os cimentos da “Pátria”, palavra essa não casualmente empregada em maiúscula pelo 

crítico  literário.  É  nítida  a  filiação  de  Entralgo  (2003)  a  um  discurso  associado  ao 

franquismo que se impunha na sociedade espanhola dos anos de 1940. A fabricação da 

sensibilidade estética e da mentalidade ideológica de Miguel de Unamuno, Pío Baroja, 

Azorín,  A.  Machado,  Ganivet,  Valle-Inclán,  M.  Machado  e  Benavente  encontra-se  a 

serviço dos interesses políticos e ideológicos do poder franquista nesses anos.

Richard A. Cardwell (2003, p. 15) chega a negar, nesse sentido, uma relação da 

suposta  Generación del 98  com o Desastre,  observando que tais acontecimentos não 

exerceram grande impacto sobre Baroja,  Valle-Inclán e Azorín.  O Desastre constituiria 

esse  catalizador  histórico,  esse  símbolo  do  fracasso  da  política  espanhola,  que  teria 

influenciado a literatura de crítica social e política, a mentalidade regeneradora que se 

debruçou  sobre  o  problema  de  Espanha,  conforme  a  formulação  de  Azorín  em  seu 

segundo artigo dos quatro publicados primeiramente na revista ABC de Madrid, sob o 

título “La Generación del 98”, e compilados em Clássicos e Modernos (1913). A vivência 

do Desastre também é ressaltada pela perspectiva teórica de Jeschke, segundo E. Inman 

Fox (1989, p. 1766).

Mesmo  admitindo  que  toda  história  literária  consiste  em  uma  invenção,  uma 

construção, qualidade essa extraída provavelmente do título do artigo La invención del 98, 

de Ricardo Gullón (1969), texto que discutiremos posteriormente, E. Inman Fox (1989, p.  

1770) insiste no trabalho problemático realizado pela historiografia literária espanhola na 

elaboração  do  conceito  de  Generación  de  1898:  pela  ideologia  que  ele  envolve,  já 

discutida parcialmente em nosso texto; pela variação dos conceitos de literatura e história 

literária subjacentes a sua construção; devido à variação dos textos individuais que se 

consideravam  no  processo  de  canonização;  e  como  resultante  dessa  variação,  a 
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descoberta de novos textos desconhecidos pela crítica anterior. 

E. Inman Fox (1989), em seu artigo “El concepto de la ‘Generación de 1898’ y la  

historiografia literária” apresenta as etapas da construção desse conceito, considerando 

como marco inicial fundamental a polêmica entre Ortega y Gasset e Maeztu, estabelecida 

em jornais e em correspondências desde 1908, sobre o trabalho de uma geração formada 

por  Maeztu,  Unamuno  ,  Baroja,  Azorín,  entre  outros,  com  relação  ao  problema  de 

Espanha e à política espanhola.

A esse respeito, é curioso observar que Vicente Cacho Viu (1985, p. 16) refere-se a 

como Ortega y Gasset concebe em 1913, naquele momento da polêmica com Maeztu, na 

realidade, um grupo de teenagers do Desastre, adolescentes em 1898, providos, segundo 

o  crítico,  de  algumas  características  particulares,  tais  como:  imunes  a  qualquer 

patriotismo autocomplacente; estudantes universitários em outros países desenvolvidos 

com  melhor  especialização  profissional,  portanto  o  que  contribuiria  para  o 

desenvolvimento da ciência, da técnica e da cultura espanholas, tão distantes de países 

como  a  Alemanha  ou  a  Inglaterra;  influenciados  por  fontes  intelectuais  francesas;  e 

preparados para dirigir intelectualmente o país. Nesse mesmo momento, também Azorín 

anunciava o surgimento do epônimo de sua geração, a Generación de 1898. 

Cacho Viu (1985, p. 25) deixa entrever que durante a polêmica com Maeztu, levada 

a cabo sob o magistério de Ortega y Gasset,  este último distinguia claramente a sua 

geração da geração anterior, a de Maeztu, Baroja, Azorín e Unamuno, sobre a qual, na 

concepção de Ortega y Gasset, pesava a desvantagem de encontrar-se em um niilismo e 

desconcerto, correspondentes à crise existencial do fim do século, que a impossibilitava 

de propor uma saída moral, racional e coerente ao país no momento da derrota. Desta  

maneira, Cacho Viu (1985), em seu texto “Ortega y el espíritu del 98”, explica como Azorín 

se apropria do termo Generación de 1898, de Ortega y Gasset, atribuído a uma geração 

jovem  promissora  da  qual  o  filósofo  espanhol  seria  o  líder,  com a  complacência  do 

mesmo, para imputá-lo à sua própria geração, anterior à de Ortega y Gasset. Cacho Viu 

(1985) demonstra como a condescendência do jovem intelectual sobre esse empréstimo 

inadvertido se relaciona com um projeto público que ele, Ortega y Gasset, organizava sob 

o qual estariam contempladas sua geração e a precedente. Inclusive, Cacho Viu (1985, p.  

23) avalia que a derrota ultramarina de 1898 tenha provocado um impacto maior nos 

adolescentes  desta  época  do  que  na  geração  finissecular  cuja  preocupação  maior 
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constituía afirmar sua personalidade literária ou política. O crítico chega a comparar o 

relativo estado de desinteresse do grupo finissecular espanhol com o da geração francesa 

em 1870 e com o da grega, em 1897, derrotada pela Turquia.

A crítica se robustece mais depois do texto de Pedro Salinas (1970), de 1934, cujo 

título é “El concepto de generación literaria aplicado a la del 98”, que utiliza o instrumental  

teórico de Julius Petersen, “Las generaciones literarias” (1930). Ricardo Gullón (1969, p.  

151), em “La invención del 98”, certamente, tem como objeto de crítica este texto, pois  

menciona Pedro Salinas (1970) para comprovar que a semelhança de linguagem entre 

modernistas  e  Generación  del  98 significaria,  ao  fim  e  ao  cabo,  a  inscrição  desses 

escritores numa mesma época caracterizada pela renovação da linguagem, mudança na 

sensibilidade e nas atitudes. 

Gullón (1969,  p.  150),  em geral,  aponta como erro da crítica literária  de então 

sublinhar na literatura espanhola o elemento autóctone, o particular, o irredutível ao invés 

de  aproximar  os  escritores  espanhóis  dos  estrangeiros,  buscar  esse  clima  geral  que 

fomenta tal literatura, sem perder a raiz em sua terra natal. O conceito de Generación del  

98 para Gullón (1969, p. 153) renega o universalismo em troca do espanholismo, converte 

o espírito  de rebeldia às instituições,  aos poderes constituídos,  também presente nos 

modernistas em relação à situação de seus países, numa pedra angular da Generación. 

Como Cacho Viu (1985), Gullón (1969, p. 152) destaca a fragilidade de os intelectuais da 

suposta  Generación formarem um grupo organicamente unitário para propor um projeto 

político de futuro ao país. Seria típico do momento essa transformação de questões éticas 

em estéticas, constituiria um traço representativo desses escritores de fim de século uma 

rebeldia contra as mazelas e tragédias de suas pátrias objetivadas em natureza estética.  

Gullón  (1969,  p.  153)  chega  a  atribuir  à  teoria  literária  nacionalista  de  Azorín  um 

sentimento de inferioridade do espanhol ante a renovação modernista empreendida por 

Rubén Darío, fato este recuperado por Cardwell (1989): como se o Desastre pudesse ser 

compensado pelos encantos da gloriosa Generación surgida do mesmo.

Por  fim,  os  famosos  estereótipos  profundidade  e  interioridade  espanholas, 

superficialidade  e  exterioridade  modernistas  hispano-americanas  são  desconstruídos 

enquanto categorias falaciosas, sem rigor científico. É exatamente “a busca de verdades 

e  não  de  belezas”,  expressão  de  Pedro  Salinas  (1970),  ou  seja,  a  pretensa  maior 

transcendência do espírito que guia o fazer literário espanhol, que se torna o alvo da 
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crítica final e mais contundente de Gullón (1969, p. 155-156) contra essa crítica de índole  

nacionalista.  Por  um lado,  Gullón (1969)  desfaz a ideia que prevaleceu durante tanto 

tempo de que os hispano-americanos não eram motivados por interesses que não fossem 

estéticos, como se a realidade política e espiritual de seus países não constituísse objeto 

de reflexão para a matéria estética e a atuação política dos mesmos. Por outro, ataca a 

fácil  polarização dicotômica em que recai  a  diferenciação entre espanhóis e hispano-

americanos,  outorgando  aos  primeiros  a  supremacia  da  essencialidade  e  da 

transcendência.

Em  “Es  posible  todavía  seguir  hablando  de  Generación  del  98?”,  Richard  A. 

Cardwell  (1989)  sinaliza o caráter  ideológico e conservador  do esquema de oposição 

binária que prevaleceu em histórias literárias como as de Díaz Plaja, Dámaso Alonso, 

Granjel, Laín Entralgo, para caracterizar a Generación del 98 frente aos modernistas em 

termos de elementos positivos em face de negativos. Como exemplo disso, comenta que 

para  Salinas  e  Valbuena  a  Generación  del  98  é  realista,  séria,  analítica,  intelectual, 

enquanto os modernistas são hiper-refinados, anormais, obsessivos, com temperamentos 

frágeis. Tais discursos têm uma raiz, segundo o crítico, mais na medicina e na psicologia 

do que na crítica literária ou na estilística, ou seja, a ausência de rigor científico em crítica 

literária novamente é notada assim como o fez Gullón (1969) mais de meio século antes.

De acordo com Cardwell  (1989, p. 19),  os escritores finisseculares reagiram ao 

Desastre não com comentários políticos, mas sim com narrações, crônicas, crítica teatral 

e literária, ensaios, enfim, buscaram uma regeneração espiritual e artística, recusando 

qualquer  atuação  concreta  e  prática.  Nesse  sentido,  o  problema  de  Espanha  seria 

transfigurado numa busca idealista e ética por uma nova arte redentora. O Volksgeist, a 

alma  espanhola,  para  Cardwell  (1989,  p.  23-24),  significa  um  paradigma  romântico 

alemão  adotado  pelos  escritores  e  historiadores  finisseculares  de  grande  poder  de 

influência,  em  virtude  de  um  sentimento  de  vazio  espiritual  e  inferioridade  que 

experimentavam tais escritores, que fez com que buscassem em suas raízes culturais, em 

seu passado tradicional, uma regeneração psicológica. Assim, na gente humilde da vida 

rural,  na  arquitetura,  na  tradição  cultural  e  literária,  nos  versos  populares  poderiam 

encontrar-se essas notas constantes na história dos povos, que formariam a substância 

espiritual da nação para poder guiar a conduta individual. Deste modo, a preocupação 

com  a  paisagem  e  as  viagens  misturava-se  com  elementos  avançados  europeus. 
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Cardwell (1989) afirma que tanto os escritores finisseculares como os críticos herdaram 

inconscientemente as teorias hegelianas e schlegelianas do Volksgeist e da crença numa 

cultura nacional,  além da influência  das teorias  deterministas  e biológicas de Taine e 

Spencer.

Sem  deixar  de  traçar  diferenças  entre  o  modernismo  hispano-americano  e  o 

espanhol, Federico de Onís (2012) elabora uma concepção de Modernismo hispânico que 

compreende as duas vertentes, intimamente ligadas por laços de língua, sangue e cultura. 

Nas palavras de Onís, 

“El  Modernismo es la forma hispánica de la crisis universal  de las letras y del  
espíritu,  que  inicia  hacia  1885  la  disolución  del  siglo  xix  y  que  se  había  de 
manifestar en el arte, la ciencia, la religión, la política y gradualmente en los demás 
aspectos de la vida entera, con todos los caracteres, por lo tanto, de un hondo 
cambio histórico cuyo proceso continúa hoy”. (ONÍS, 2012, p. 69)

Assim, segundo o crítico, o que une o Modernismo em América e em Europa é a 

insatisfação de determinados indivíduos ligados à arte, à ciência e a outras instâncias da 

sociedade com o século xix, sua noção de progresso e seu racionalismo desumanizador.  

Para ele, essa insatisfação não se dá do mesmo modo em América e na Espanha: na 

América, não se relacionava com a ruptura com o século xix e a liquidação do passado,  

pois o individualismo e o cosmopolitismo do Modernismo hispano-americano integravam o 

romantismo, o naturalismo, o realismo, o parnasianismo e o simbolismo em uma unidade 

inovadora  e  original;  o  Modernismo  espanhol,  representado,  segundo  o  crítico,  por  

individualidades como Benavente, Unamuno, Ganivet,  Valle-Inclán, Azorín,  possuía, ao 

contrário,  um caráter  autóctone  e  original,  menos  cosmopolita  que  na  América,  uma 

atitude  mais  negativa  ante  o  século  xix,  uma  preocupação  com  a  europeização  de 

Espanha. Contudo, ainda afirma o crítico, ambas vertentes coincidem no âmbito estético e 

espiritual  e,  como  exemplo,  tanto  Martí  em  América,  como  Unamuno  na  Espanha 

representam o fundamental do Modernismo, a busca da afirmação do próprio mediante o 

universal. 

Defendendo a unidade do Modernismo hispânico, Federico de Onís (2012, p. 73) 

analisa como a data de 1898, pretexto para submeter escritores modernistas de estilo e 

personalidade  distintos  sob  uma  mesma  escola  ou  geração,  na  realidade  diz  mais 

respeito à América do que à Espanha, pois se refere a uma mudança importante nas 

relações de América com o mundo: deixa de ser definitivamente colônia da Espanha e 

começa a sofrer os efeitos da expansão norte-americana sobre o continente. 
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José –Carlos Mainer (2009) defende o uso do termo Modernismo como designação 

sob a qual se reuniriam os escritores hispano-americanos e espanhóis finisseculares que 

empreenderam uma série de mudanças de caráter estético e temático na literatura dessa 

época. Discute que a divisão entre Modernismo e Generación del 98, levando em conta a 

esteticidade e postura apolítica dos primeiros e, em contrapartida, a intelectualidade e o  

compromisso politico dos segundos, não resultava produtiva. O crítico expõe que o termo 

crisis de fin de siglo  para explicar ambos campos acabou dando lugar a Modernismo, 

dado que tal termo correspondia a um fenômeno particular espanhol, catalão e hispano-

americano, enquanto o que se conhecia como modernism (termo empregado na literatura 

anglo-saxônica)  atendia  ao  movimento  das  vanguardas  históricas;  de  modo  que  o 

Modernismo hispano se aproximaria mais aos movimentos estéticos variados do  fin de 

siglo e das novas experimentações da literatura contemporânea, a saber, decadentismo, 

simbolismo, segundo naturalismo, etc. 

De qualquer maneira, o Mainer (2009, p. 545) insere o movimento hispano dentro 

de um contexto histórico universal de mudanças que se estende de 1890 a 1910, período 

em que:  a  física moderna depõe a química,  a  sociologia assume a primazia sobre a 

história  enquanto  instrumento  analítico  social,  a  crença  no  positivismo  é  quebrada, 

surgem filosofias irracionalistas como as de Nietzsche y Bergson, (e por que não apontar  

a própria de Unamuno), nasce a psicanálise; a imagem do átomo, a concepção da alma 

humana e da memória, a percepção subjetiva do tempo e a ideia da existência de Deus 

sofrem grandes impactos a respeito  de seus significados;  sentiu-se a insuficiência da 

linguagem para expressar o existente e a dissolução da consciência ao contemplá-lo. 

Enfim, José-Carlos Mainer (2009, p. 557) afirma que escritores como Unamuno, 

Valle-Inclán, Baroja,  Azorín  e Antonio Machado,  ainda que não formem uma geração, 

como representantes da modernidade literária na Espanha, como modernistas, no sentido 

hispânico e anglo-saxônico da palavra, se empenharam em uma busca de uma linguagem 

expressiva, revelaram uma consciência da crise dos gêneros literários tradicionais e se 

preocuparam em construir um estilo próprio individual e particular original. 

G. G. Brown (1998, p. 16), ao tratar das características da arte romanesca das 

primeiras décadas do século xx, na Espanha, sublinha a atitude de humor de escritores 

como Valle-Inclán e Unamuno frente à desilusão da realidade histórica. O crítico afirma 

que, tomados por uma “angústia vital”, uma “doença do ideal”, uma “angústia metafísica”, 
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os escritores finisseculares espanhóis se veem enfocados numa perspectiva existencial,  

preocupados com a morte e a fugacidade das coisas da vida, em busca de encontrar um 

fundamento que sustente a esperança no mundo.  Trata-se de uma crise profunda do 

racionalismo  cientificista  e  da  consciência  da  realidade  cujos  consolo  e  evasão  se 

procuram na arte, mas não mais numa arte representativa. 

Para Brown (1998, p. 31), como efeito da influência do cinema na literatura, que 

revelava a inutilidade da reprodução fiel  da vida na escrita literária,  o romance dessa 

época, e principalmente o espanhol, volta-se para a interpretação da realidade conforme 

uma perspectiva, ou várias, particular, consciente. 

O  crítico  não  se  furta  de  discutir  o  problema da  definição  da  periodização  da 

produção literária dos escritores desse período. Como trata em seu livro do intervalo entre 

1900 e 1939, recorre ao conceito de “generación acumulativa del 98” de Jaime Vicens 

Vives ou de Edad de Plata de José María Jover, José-Carlos Mainer ou Francisco Abad 

Nebot  para  designar  tal  período,  não  obstante  algumas  reservas,  dado  que  tais 

denominações possuem a vantagem de observar um  continuum quanto aos elementos 

que vêm se desenvolvendo desde o período da Restauração até a guerra civil espanhola. 

Mas,  quanto à distinção precisamente entre Modernistas e  Generación del  98,  Brown 

(1998,  p.  41)  observa,  primeiramente,  que  cada  conceito  diz  respeito  a  um  campo 

diferente  do  conhecimento:  o  primeiro  se  refere  a  elementos  estéticos  e  remonta  a 

movimentos europeus (simbolismo, segundo naturalismo), enquanto o segundo concerne 

a uma categoria sociológica. De qualquer modo, ele figura ao lado daqueles que negam 

tal  antinomia  e  que  encontram  semelhanças  fundamentais  entre  ambos  grupos  de 

escritores  e  de  movimentos  europeus  da  época  (decadentismo,  satanismo,  languidez 

romântica, insolência boemia): assim traços como a apelação autobiográfica, a crise de 

ideias morais,  a renovação do romance, atribuídos normalmente à  Generación del  98, 

podem ser encontrados em tais movimentos também.

Por último, uma das críticas mais contundentes a essa separação forjada entre 

Modernismo e Generación del 98 é de John Macklin (1987, p. 22), quem ressalta a rigidez 

e a impropriedade de colocá-los em oposição ante um quadro de correntes artísticas e 

ideológicas complexas e diversas durante o período de 1895 a 1925. O crítico demonstra 

que  ao  considerar,  por  um  lado,  o  98  um  fenômeno  particularmente  espanhol,  de 

escritores influenciados por teorias deterministas, que estabeleciam uma relação íntima 
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entre arte e história e atribuíam à arte uma função sociológica e, por outro, o modernismo 

fundamentalmente  estético  em  que  artistas,  dotados  de  uma  visão  especial,  notam 

relações invisíveis entre os fenômenos e rejeitam explicações racionais do mundo, nega-

se como a Generación del 98, muitas vezes, se aproxima de uma arte de evasão, tanto 

quanto o modernismo apresenta uma profunda preocupação espiritual.

Para  Macklin  (1987,  p.  22),  o  termo  modernista  assume,  nas  duas  vertentes, 

unindo-as, a característica principal de experimentação estética do começo do século xx e 

a noção de crise de crenças e valores deste novo mundo marcado pela insegurança e 

instabilidade.

É neste sentido que o crítico observa como os romances de Ganivet, Baroja, Azorín 

e Unamuno se identificam quanto a algumas características, tais como: o pessimismo 

vital, a consciência do absurdo da existência, a ambivalência entre a constatação da falta 

de sentido da vida e a busca permanente por encontrar esse sentido, a importância das 

ideias na conformação do romance, a ausência do enredo, a técnica da fragmentação e 

descontinuidade na elaboração do mesmo, o interesse pela paisagem ligada a sensações 

e estados de espírito das personagens, a viagem como símbolo da busca pessoal,  o 

multiperspectivismo, o relativismo da verdade não mais absoluta nem objetiva, a realidade 

como  reflexo  da  consciência,  o  emprego  de  outras  artes,  como  a  pictórica,  para 

representar a realidade, a busca de um aperfeiçoamento espiritual através da arte não 

obstante o ceticismo predominante, originando assim finais ambíguos aos romances. 

Enfim, Macklin (1987) nos revela como restringir tais romances a uma análise que 

enfoque simplesmente os aspectos espanhóis impede que os enxerguemos dentro de um 

espectro mais amplo como ficção experimental e expressão de uma crise de consciência, 

próprias de um termo cunhado internacionalmente como Modernismo. 
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MARIA DO CARMO CARDOSO DA COSTA 

UFRJ

“EL HOMBRE OLVIDADO EN LA GARITA” - O MARGINALIZADO HISTÓRICO EM

EL LÁPIZ DEL CARPINTERO, DE MANUEL RIVAS.

A novela  O lápis  do  carpinteiro,  de  Manuel  Rivas,  põe em cena a  guerra  civil 

espanhola em sua contextualização histórico-sócio-cultural encarnada na história de um 

grupo de habitantes da Galiza obrigados a conviver pelas circunstâncias daquele tempo 

em um espaço de confinamento forçado, o cárcere.  Assim, se desenvolve o relato da vida 

prisional  a que são submetidos os republicanos da zona franquista durante a guerra, 

como, por exemplo, o passeio que muitos prisioneiros eram obrigados a dar:  metáfora 

usual para torturar psicologicamente ou eliminar o aprisionado escolhido. 

Mas quem traz à luz tal história?  

A princípio, parece ser a personagem Carlos Souza, jovem jornalista incumbido de 

entrevistar o médico Daniel da Barca, porém o que acontece é uma mudança de papéis 

em que o possível  narrador  vira  personagem e o personagem a ser analisado vira o  

entrevistador,  desmanchando  os  marcadores  de  identificação  entre  narrador  e 

personagem: 

El reportero Sousa sintió que esos dedos lo estaban explorando, percutiendo en 
su cuerpo. (Rivas, 13)
¿De verdad cree que tiene algún interés entrevistarme? (Rivas, 13)
Usted,  Sousa, dijo el  doctor,  despreocupándose de sí  mismo, ¿no es de aquí, 
verdad?
Disculpe la curiosidad, ¿vive usted solo? (Rivas, 14)

E Daniel da Barca ia pouco a pouco ensinando ao jornalista por que “era un rojo 

irreductible” que continuava com suas ideias, ou melhor, “con la Idea, como él decía”, já 

que ao jornalista  não lhe interessava a política,  só as pessoas,  que ele  também não 

conhecia,  ou  seja,  não  tem  memória  dos  acontecimentos  referentes  à  guerra  Civil  

espanhola. Sobre as fronteiras, “las fronteras de verdad son aquellas que mantienen a los 

pobres  apartados  del  pastel”  (Rivas,  15),  ou  ainda  sobre  o  papel  da  mulher,  que  os 

homens não conseguem valorizar, “porque no eran capaces de ver que el rey era una 

reina.” (Rivas, 17)
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Esse  jovem  jornalista,  pertencente  a  uma  geração  que  não  se  interessa  por 

política, seria capaz de transmitir o que Da Barca havia vivido naqueles distantes anos de 

guerra?  Provavelmente  não,  tanto  que  no  capítulo  2,  aparece  um  personagem  que 

vivenciou a Guerra Civil e que privou da companhia do doutor Da Barca, que é Herbal.  

Curioso é que o capítulo começa dizendo que “Herbal no hablaba casi nunca” (Rivas, 19), 

entretanto será esse personagem que vai perpetuar a história do médico, porque é ele 

quem vai transmitir essa história a uma prostituta, a personagem Maria da Visitação, tão 

jovem quanto o jornalista e que, como ele, também não presenciou essa Guerra.

A partir  deste  capítulo,  tomamos  conhecimento  desses  personagens  que  irão 

discorrer sobre os acontecimentos de outrora, principalmente Herbal, que quase nunca 

falava, mas guardava ainda resquícios do que havia sido, “como um guardia en su garita” 

(Rivas, 19), “espiando a los tipos que tenían, como decía él, cara de plata y lengua de 

navaja” (Rivas, 20).  A narração de Herbal materializa-se pelo uso simbólico do lápis de 

carpinteiro  que dá título ao livro e perpassa a narrativa.   

A Herbal estava reservado um papel sem prestígio na história da vida, que ele, ao 

alistar-se para guarda, pensava mudar uma vez que teria o poder nas mãos. Quando ele 

narra a história do médico Daniel  Da Barca, vai  aclarando as barbaridades que eram 

feitas com os encarcerados.  Herbal persegue o médico por inveja ou ciúmes já que está  

enamorado da noiva do médico, tanto que não permite que os noivos se toquem quando 

Marisa, a noiva, vai visitá-lo: 

cuando Marisa viene a verlo, piensa que es cosa mía que me ponga justo en el 
medio a escuchar lo que dicen y no dejar que se toquen ni la punto de los dedos. 
¡Ese tipo no sabe lo que son las ordenanzas! (Rivas, 60). 

O poder que Herbal  havia buscado desaparecia quando tinha que obedecer às 

ordens vindas de poderes maiores, como quando o diretor da prisão lhe pede que ele  

levasse os prisioneiros a passear e sua falta de habilidade provoca o riso nos falangistas: 

“Venga,  fuera,  no  me lo  ponga difícil.  Los  falangistas  se  reían,  ocultos  todavía  en el 

pasillo” (Rivas, 26).

Homem pobre, de poucas palavras, sem amigos, sem respeito dos demais, foi em 

um desses prisioneiros que Herbal encontrou um interlocutor: o pintor que lhe deu um 

lápis de carpinteiro do qual não mais se afastará levando-o sempre atrás da orelha, tal  

como  a  voz  do  pintor  fuzilado  que  sempre  o  acompanhará.  O  pintor  e  Herbal 

conversavam sobre a vida dos prisioneiros, sobre suas próprias vidas, mas o que o pintor 
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não poderia saber é que seria ele a fuzilá-lo, e agora quando Herbal conta a María suas  

memórias há a interferência fantástica da voz do pintor, acentuando a sua culpa: “Sólo el  

pintor conocía su angustia, el secreto de la enfermedad oculta.   […] Los mejores artistas 

gallegos murieron muy jóvenes, le había dicho el pintor. La guadaña es muy artística en 

Galicia, Herbal.” (Rivas, 138-9).

Herbal mantinha pelo Doutor Da Barca, antes que este fosse preso, um sentimento 

de aversão: “El odiaba al doctor da Barca.” (Rivas, 46).  Sem que o mandassem, passou a 

investigar o médico, seguindo-lhe todos os passos, até entregar ao sargento o informe 

com “notas escritas a mano con una grafía tortuosa” (Rivas, 42), que davam conta das 

aulas que o médico ministrava no hospital e também da amizade que o médico tinha com 

o pintor. 

Herbal  representa  os  seres  desprovidos  de  bens  materiais,  espirituais  e 

intelectuais, que não se dava bem com sua família e que buscou no empoderamento 

bélico um objetivo de vida: “Maldito Pueblo, maldita miséria. [...] Se metió guardia.” (Rivas, 

47).  E a partir daí passou a receber por seus serviços e a desafogar todo seu rancor por  

personagens  pertencentes  a  elites  sociais,  econômicas,  culturais  diferentes  da  sua 

condição: o primeiro a fazer é a difícil  tarefa de prender Daniel Da Barca, que não se 

rendia: 

Cuando por fin se acercó [Da Barca] a casa de su madre, se le echaron encima los 
cinco que formaban la patrulla y se resistió como un jabalí […] El Doctor Da Barca 
[…] sangraba por la nariz, por la boca, por las orejas, pero no se rendía hasta que 
él, el guardia Herbal, le acertó un culatazo en la cabeza y cayó de bruces contra el  
suelo. (Rivas,48)

Essa  prisão  desencadeia  um  sentimento  de  revolta  por  parte  daqueles  que 

assistem à arbitrariedade:

Los maldecían, les escupían, y alguna de aquellas costureritas (de un taller que 
había enfrente de la casa de la madre) hasta se atrevió a tirarles de la guerrera y 
arañarles en el cuello. […]
Y entonces me volví hacia las costureras y les apunté la barriga. […] Y entonces 
solté lo que me roía por dentro. ¿Qué carajo le veis a este cabrón? ¿Qué os da? 
¡Putas, que sois todas unas putas! (Rivas,48)

Afinal quem é Herbal?  Sua infância se apresenta como um guardador de vacas, em 

um recanto rural modesto : 

En aquella aldea, la vejez estaba al acecho. Repentinamente, te enseñaba los 
dientes en una esquina sombría, enlutaba a las mujeres en una era de niebla, 
mudaba las voces con un trago de aguardiente y arrugaba la piel en el escalón de  
un invierno. (Rivas, 88)
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A família de Herbal traz dois tipos exemplares: um tío trampero e outro, carpinteiro, 

chamado Nan.  “

En el  taller  de  Nan  nunca  hacía  frío.   [...]¿De  dónde  vienes?,  le  preguntaba 
sabiéndolo. Un chaval como tú debería estar en la escuela. Y después murmuraba 
con un gesto desaprobatorio: Cortan la madera antes de tiempo. Ven aquí, Herbal.  
[…] Ahora díme, sólo por el olor, como te he enseñado, ¿cuál es el castaño y cual  
el  abedul? El  niño olisqueaba acercando la nariz  hasta  rozar con la  punta los 
pedazos de madera. […] 
Este es el abedul, señalaba por fin Herbal. [...] 
¿Y por qué?  
Porque huele a mujer.   
Muy bien, Herbal (Rivas, 88-9)

Sua infância,  como pastor e aprendiz de carpinteiro,  denota também a falta de 

oportunidade de crescimento através da educação formal, visto que não se reconhecia o 

seu direito de frequentar uma escola.  Desse modo, traduz a realidade do campesinato 

galego da época, voltada para a sobrevivência através de ofícios que são pertinentes 

àquele meio sem ter  outras possibilidades de experiências distintas que promovam o 

desenvolvimento de outros saberes que, inclusive, poderiam tornar mais eficazes aqueles 

ofícios.  

Herbal, desde a infância, vive com sua irmã e seu cunhado. Beatriz é acolhedora e  

submissa; Zalo Puga é grosseiro e belicoso.  O ofício do cunhado não se integra aos 

fazeres rurais, ele é um servidor da ditadura franquista, já que a sua atribuição é saquear 

víveres dos aldeões para os quartéis.  Claro está que “se quedaba con parte del botín” 

(Rivas, 91). O casal traz entranhado em si a realidade da violência histórica das relações 

entre homem e mulher.  A sordidez do serviço da personagem masculina é um contínuo 

do seu estar no mundo em que degradar a existência feminina é um dado natural da 

realidade:

[Zalo Puga] pasaba de una chulería agresiva a una camaradería ebría. Beatriz 
procuraba disimular las huellas de los malos tratos pero a veces, cuando estaban 
solos, se derrumbaba llorando en los brazos de su hermano. (Rivas, 90-1)

 

Essa convivência familiar conturbada e a falta de perspectiva de alguma relevância 

no seu meio conduz Herbal, após o serviço militar obrigatório, a eleger o caminho da força 

maior  vigente  naquele  momento,  em  la  guardia.   Contudo,  Herbal  segue  o  arcaísmo 

patrimonial fazendo justiça com as próprias mãos pondo um fim à vida de humilhação e 

violência imposta a sua irmã: 



466

Me encontré con mi hermana muy enferma. Enferma de la cabeza, quiero decir. 
Le pegué un tiro al Zalito Puga. Bah, en realidad le pegué tres. Eso fue lo que me 
perdió. […] Así que me expulsaron del cuerpo y fui a parar a la cárcel. (Rivas, 168-
9).

Ao lado do ponto de vista de Herbal, a voz mais presente da narração, há outras 

vozes narrativas, que dão conta de apresentar os fatos a partir de sua verdade, como, por 

exemplo, o doutor Da Barca e o Pintor, sendo que estes representam os que morreram e 

os que se salvaram da guerra, mas ainda assim todos perdedores da guerra.   

Depois de um período de amnésia coletiva, em que ninguém gostaria de lembrar 

esse momento da história da Espanha, ou de um pacto de silêncio que leva as vítimas 

que sobreviveram a se sentirem incapazes de narrar sua história, ou ainda um período de 

transição que faz pensar em um pacto de reconciliação, é importante que o futuro resgate 

esse passado, nem que para isso se volte para os que estavam ao lado do poder daquela 

época. 

O autor vai construindo sua narrativa por meio das vozes que não foram ouvidas 

nos  relatos  da  Guerra  Civil  Espanhola,  neste  sentido  vai  dando  a  palavra  a  quem 

normalmente  não  é  dono  da  sua  voz,  aos  derrotados:  o  pintor  assassinado  (“Es  el 

cartelista, el que pinta las ideas!  Rivas, 26), o prisioneiro Da Barca (“Siendo estudiante, 

tuve la suerte de acudir a una de sus consultas [...] En el hospital de la Caridad había una  

humedad tal que a las palabras le salía moho por el aire. Y don Roberto, nada más verlo,  

sin tocarlo siquiera dijo: Lo que este hombre tiene es hambre y frío”. (Rivas, 30-1), outros 

presos, um carcereiro também torturado igualmente pela guerra, que servia ao poder, mas 

que “no hablaba casi nunca” (Rivas, 19), e um narrador onisciente que conta detalhes 

daquele tempo: 

Se corrió la voz por las celdas. Por segunda vez, llevaban en la saca al doctor Da 
Barca.  Como si hubiese llegado al límite de la fatalidad, la prisión vomitaba todos 
los gritos de desesperación y rabia acumulados en aquel verano interminable de 
1936. Y las cañerías, las rejas, las paredes.  Una persecución feroz, contagiada 
entre hombres y cosas. (Rivas, 62)

A narrativa segue em movimentos que entrelaçam tempos pretéritos, presente e 

futuro. Tal interpenetração tempo-cultural  busca dar densidade à consciência critica de 

mundo que a sociedade atual parece não possuir. Depois de já sabermos que o pintor 

fora  assassinado por  Herbal,  tomamos ciência,  no capítulo  5,  da  história  do  lápis  de 

carpinteiro, que antes de pertencer ao pintor havia passado por outras mãos e como se 
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empenhou o pintor em desenhar seus companheiros de prisão substituindo as figuras no 

Pórtico da Glória,  de acordo com as características de cada um: o alcaide Casal é o 

Moisés,  Pasín,  do  sindicato,  é  San Juan Evangelista,  e  outros,  mas  os  monstros  do 

Pórtico  tinham  em  Herbal,  um  representante.  E  o  profeta  Daniel,  “enigma  para  los 

expertos”, era Da Barca.  Vê-se, então, que o  objeto-símbolo desse romance –  el lápiz 

rojo:  carpinteiro,  escritor,  pintor,  nas  mãos  ativistas  de  seus  usuários  torna-se  um 

elemento passivo ao ser confiscado por Herbal, que o utiliza como amuleto, naturalizando 

a história como pensamento mágico. 

Poco antes de morir, dijo el pintor, [...] pinté esta misma estampa, lo que estamos 
viendo. […] No era nada del otro mundo. Lo que sugería el mar era el faro, la Torre 
de Hércules. El mar era la penumbra. […] Quería que se oyese, como una letanía. 
Pintarlo  es  imposible.  [...]  La  del  crepúsculo  era,  por  alguna  razón,  la  hora 
preferida por el pintor para visitar la cabeza del guardia Herbal.  Se le posaba en la  
oreja  con  firme  suavidad,  a  horcajadas,  como  el  lápiz  del  carpintero.  Cuando 
sentía el lápiz, cuando hablaban de esas cosas, de los colores de la nieve […] El 
guardia Herbal notaba que le desaparecían los ahogos como por ensalmo, […] los 
delirios de sudor frío que seguían a la pesadilla de un tiro en la sien.  (Rivas, 84-5)

O que leva o carcereiro Herbal a reavivar uma história esquecida contando-a a uma 

jovem prostituta, se ela não havia vivido aquela época? O que rebuscará na sua memória 

para  que  possa  interessar  a  essa  jovem  que  não  tem  nenhuma  memória  dos 

acontecimentos?  Está  claro  que  “Herbal  sería  representante  de  la  memoria  silenciada, 

reprimida o censurada”. (VERGARA OSORIO. p. 9).  Recordar é fazer história.  Entretanto, 

de  acordo com Shelly  Hines-Brooks,  pode  estar  realizando um ato  catártico  através do 

processo de recordar e contar no qual busca definir sua experiência passada por mesclar-se 

com o presente.  

Quando “se metió guardia”, não o fez por ideologia mas sim para escapar da miséria  

de sua meninice, fez isso por dinheiro.  O fato de saber que o médico Daniel da Barca e sua 

mulher Marisa Mallo tinham morrido desencadeia em Herbal recordações de sua vida de 

carcereiro durante a guerra civil, acabando por sentir necessidade de transmitir a outros o 

peso de sua memória: como levava a passear os presos, como os tratava, como enganou o 

doutor ao trocar as balas da arma trazida peça a peça por Marisa, como matou o pintor e  

outras passagens de sua vida. Misturava as lembranças de menino com as recordações do 

ir e vir pelas prisões, pelo sentir do lápis de carpinteiro atrás da orelha: “Su pensamiento era 

el proyector luminoso de un cinematógrafo.” (Rivas, 85). 

O  pintor,  assassinado  por  Herbal,  passa  a  ser  seu  companheiro  constante  de 

lembranças, funcionando como o inconsciente do carcereiro, trazendo o passado para o 
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presente, resgatando a memória não só individual como também a coletiva, através do 

lápis do carpinteiro, carregado das experiências de seus ex-donos, todos membros ativos 

da luta contra Franco. A história estava em tudo, em todos: “Las manos de las lavanderas 

casi no tienen uñas. También eso cuenta una historia, como la contarían, si tuviésemos 

una radiografía a la vista…” (Rivas, 86), nos atos de covardia em que Herbal usava seu 

poder para denunciar, para matar, para burlar-se, principalmente na ausência do pintor:  

“Todos los días se acercaba a la celda de castigo en la estaba el doctor Da Barca y  

escupía por el ventanuco de la puerta.” (Rivas, 103).

Herbal retomou um pouco de equilíbrio “cuando notó el acomodo del difunto en la 

oreja. Un milagroso alivio.” (Rivas, 103) e conversam sobre o que é “dolor fantasma”.  O 

pintor lhe explica que é “un dolor que llega a ser insoportable. La memoria del dolor”  

(Rivas, 104). Dor que Herbal não toma conhecimento quando conta a Maria da Visitação 

os crimes cometidos durante a guerra, sem qualquer motivo.  Na guerra, a morte e as 

torturas são frequentes e familiares, sendo justificáveis porque sempre ocorrem desse 

modo. No entanto, quando mata seu cunhado vai buscar justificativas num passado em 

que ele maltratava a irmã. Por esse crime é preso, pelos outros cometidos na cadeia,  

jamais.  Todos silenciam sobre esses crimes de guerra em que ninguém é punido por 

cometê-los. 

No entanto, sem ditadura, sem Franco, os personagens podem falar, mas também 

querem esquecer. Somente a terceira geração pós-guerra sente-se livre para recuperar o 

passado e passá-lo a limpo para as próximas gerações. E esse é o papel do jornalista 

Sousa e da Maria da Visitação, alheios à História.   E Herbal  falou, para quem nunca 

falava, deu a conhecer-nos a sua história, mas sabe que perdeu algo que ainda lhe dói: 

“¿Qué haces aquí fuera como un perro?” 
“El dolor fantasma, murmuró él entre dientes”. 
“¿Qué dices, Herbal?” 
“Nada”. (Rivas, 170)

Herbal perde o lápis do carpinteiro, a consciência, e no presente reconstrói  um 

passado miserável, e partilha sua voz com outras vozes.

Assim, o tema deste trabalho já se apresenta no título: o homem marginalizado em 

El  lápiz  de  carpintero,  por  una  visão  histórico-filosófica,  que  a  própria  obra  nos 

proporciona.
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MARÍA CRISTINA LAGRECA DE OLIO

UPM

“TÚ, SEÑOR, QUE FUISTE TESTIGO DE LA FUERZA QUE SE ME HIZO, SÉ JUEZ DE 

LA ENMIENDA QUE SE ME DEBE HACER…” PRESENTANDO LA ANAGNÓRISIS 

QUE SE UTILIZA EN LA NOVELA EJEMPLAR CERVANTINA  LA FUERZA DE LA 

SANGRE.

Esta ponencia se dedica a una de  las Novelas Ejemplares, que se denomina La 

fuerza de la sangre,  publicada en sexto lugar en la colección, y sobre la que  Cervantes 

afirma en su prólogo al lector, “no hay ninguna  de quien no se pueda sacar un ejemplo 

provechoso” (CERVANTES, 2010, p.79),  por lo tanto se debe tener en cuenta que se 

encuentra en ella un mensaje, pero… ¿cuál?

Según  Jorge  García  López,  esta  novela  lleva  “uno  de  los  pocos  títulos  de  la 

colección que no expresa una relación directa con alguno de los personajes principales,  

sino  que  se  limita  a  describir  el  hecho  fundamental  del  relato”  (CERVANTES,  2010, 

p.387), o sea que el tema estará relacionado con un suceso grave. 

En  este  trabajo  se  analizará  la  presencia  destacada  de  la  técnica  literaria 

denominada anagnórisis, agnición o reconocimiento de personajes. El primer registro que 

se  conoce,  definiendo  el  término,  está  en  la  Poética  de  Aristóteles,  donde  el  autor 

presenta  estudios  formales  sobre  este  acto de reconocimiento,  tratando del  tema por 

primera vez en el  capítulo VI,  al  considerar como partes de la fábula las peripecias y  

agniciones,  que son importantes medios para que la tragedia seduzca al  alma, como 

describe Patricia Garrido Camacho en su artículo La anagnórisis en el drama español del  

primer tercio del siglo  XVII: Góngora y Quevedo, publicado en AISO. Actas IV (1996), uno 

de los estudios de referencia para todos los que se dedican al tema de la anagnórisis en 

la literatura del Siglo de Oro español.       

Anagnórisis, para el autor griego, es un cambio  que se produce al pasar de la 

ignorancia  al  conocimiento,  que  debe  siempre  estar  presente  en  una  peripecia  bien 

estructurada, que se conoce como peripecia compleja. Es un recurso que provoca que un 

personaje  reconozca  su  identidad,  o,  tal  vez,   un  acontecimiento  que  alterará  su 



471

comportamiento siguiente; entretanto, puede también suceder cuando dos personajes se 

reencuentran después de mucho tiempo, como en el caso de la Odisea, cuando Ulises es 

reconocido por la antigua ama, Euricléia, por una cicatriz en la pierna, según se recuerda 

en  el  primer  capítulo  de  Mimesis: La  cicatriz  de  Ulises,  de  Eric  Auerbach,  cuando 

Penélope ordena a la criada que lave los pies del viajante, siguiendo la antigua costumbre 

de hospitalidad, propiciando de esta forma, el reconocimiento del señor ausente.

El tema, según Garrido Camacho, es tratado en otros capítulos de la Poética, como 

en el X que lleva por título: “Mito simple y complejo. Reconocimiento y peripecia” donde se 

describe una acción simple, sin peripecia o reconocimiento que realiza una mudanza de 

fortuna; y en el XI titulado: “Elementos cualitativos del mito complejo; reconocimiento y 

peripecia”, donde se define esta última, la peripecia: a partir de una acción que invierte la 

dirección contrariamente a la expectativa. El reconocimiento es definido como el pasaje 

de la ignorancia para el conocimiento, siendo que cuando se reúnen ambos se alcanza la  

más  bella  forma  de  reconocimiento;  dedicándose  a  clasificar  los  diferentes  tipos  de 

agnición en el capítulo XVI:

6- A través de signos (siendo esta la que se usa con menos arte por el poeta) 

que pueden ser congénitos o adquiridos.

7- Reconocimiento inventado por el  poeta libremente, es un reconocimiento 

inartístico.

8- Reconocimiento a través de la memoria, un objeto, una canción, que hacen 

que el personaje recuerde el pasado.

9- Reconocimiento por silogismo.

Según Garrido Camacho, el filósofo griego concluye diciendo que la mejor agnición 

es la que se deduce de los acontecimientos, por la verosimilitud, sin la necesidad de usar 

señales. También las anagnórisis que proceden de un silogismo están muy consideradas 

por el Estagirita.

No  se  puede  considerar  que  Cervantes  haya  tenido  la  oportunidad  de  leer  la 

Poética, escrita por Aristóteles, no en tanto, es opinión de muchos estudiosos que sí haya 

leído  la  Philosophia  Antigua  Poética,  de  López  Pinciano,  publicada  en  1596, 

descubriendo en su lectura “los valores estéticos y teóricos que acompañaron buena parte 

de su producción literaria” (T. FUENTES, 1999, p.542) y que según Teijeiro Fuentes, fue 
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este médico filósofo “quien resumió con mayor propiedad y rigor el ideario aristotélico” (T.  

FUENTES, 1999, p.541) Para el Pinciano, según este autor, “agnición o reconocimiento” 

se  considera  “una noticia  súbita  y  repentina  de alguna cosa,  por  la  cual  venimos en 

grande amor o en grande odio de otro…” y de la que disponemos a través de las tres 

potencias del  alma:  la  voluntad (las que el  maestro propone en los grupos primero y  

segundo  de  su  clasificación),  la  memoria  (el  “recuerdo”  según  Aristóteles),  y  el 

entendimiento  (aquellas  que  el  Estagirita  planteaba  a  través  del  “silogismo”  y  el  

“paralogismo”).  Su  efecto  dramático,  convierte  la  anagnórisis  en  uno  de  los  recursos 

teatrales más utilizados por los dramaturgos del Siglo de Oro español. Proporciona placer 

y emoción en el auditorio y no resulta complicado recurrir a ese “reconocimiento” para 

resolver una situación compleja. También se ha utilizado en la narrativa de la época, con  

frecuencia, siendo Cervantes un autor que lo emplea con maestría, ya sea en La Galatea 

o en el  Quijote,  siendo en la  Novelas Ejemplares  (y hasta en el  Persiles) un ejemplo 

acabado. (T. FUENTES, 1999, p.542) 

Según  Teijeiro  Fuentes,  en  la  Novelas  Ejemplares  se  presentan  tres  tipos  de 

anagnórisis: la física, la sentimental y por entendimiento.

En la primera se puede reconocer a una persona a través de una marca, objeto o 

señal  que  puedan  testimoniar  su  origen.  En  la  segunda,  se  tienen  en  cuenta  los 

sentimientos y emociones de los personajes,  permitiendo que el  lector  participe de la 

dicha  alcanzada.  En  la  tercera,  es  posible  reconocer  a  una  persona  a  través  del  

razonamiento, es poco utilizada por Cervantes y cuando lo hace es para “solucionar un 

asunto episódico” (T. FUENTES, 1999, p.544) como en  La española inglesa,  donde un 

hecho histórico lamentable, como el ataque inglés a la ciudad de Cádiz  en 1596, es el 

núcleo  de la novela.

Al iniciar la narración de La fuerza de la sangre, Cervantes, después de ubicar el 

relato en Toledo,  en un noche de verano,  decide  esconder  el  verdadero nombre del 

protagonista masculino al declarar: “Este caballero, pues -  que por ahora, por buenos 

respetos, encubriendo su nombre, le llamaremos con el de Rodolfo-, …”, también oculta el 

de la joven al decir: “era de Leocadia, que así quieren que se llamase la hija del hidalgo”  

(CERVANTES, 2010, p. 388), utilizando de esta manera un recurso que tiene el propósito 

de dar un tono de veracidad al relato.



473

El  tema  central  de  esta  narración  ha  merecido  análisis  e  interpretaciones 

simbólicas y religiosas, como en el caso de “El simbolismo de la cruz en La fuerza de la  

sangre” ponencia publicada en las Actas II  – Asociación de Cervantistas y escrita por 

Sandra L. Nielsen, donde la autora afirma que “la cruz es el símbolo principal de la fe 

cristiana” (NIELSEN, 1991, p.692) y asimismo lo es también “de la honra del caballero”. 

Es al mismo tiempo un símbolo de sufrimiento y redención de la humanidad, y en esta 

novela  podría  representar  la  redención  de   Rodolfo  (el  pecador)  que  al  casarse  con 

Leocadia viven felices, a pesar de todo el sufrimiento que anteriormente le ha causado a 

la joven que en la época del abuso tenía solamente dieciséis años. Siendo la cruz, la 

prueba que se presenta como identificación, de ser la persona que la raptó delante de sus 

padres,  por  quien  se  conoce  como  Rodolfo  y  cuya  madre,  doña  Estefanía,  llora 

emocionada sobre la joven que cae desmayada en sus brazos, después de ver la cruz, 

que reconoce  como  siendo  la  que  había  desaparecido  del  dormitorio  de  su  hijo. 

Produciéndose, de esta forma, la primera anagnórisis. Para el abuelo del niño, es el rostro 

del pequeño, que le recuerda al de su hijo, la prueba definitiva de su parentesco. Se 

asiste a la agnición de Leocadia por Rodolfo, y reconociéndose el crucifijo, un símbolo 

exterior, que se agrega a las palabras de la joven aquí mencionada, se presenta al lector  

del relato otra anagnórisis.

Esta ponencia,  como se dijo  antes,  se dedica el  estudio de la  presencia de la 

agnición, como uno de los recursos literarios utilizados por Cervantes para resolver un 

conflicto,  destacando  que,  si  se  realizara  una  lectura  moderna  sería  realmente  difícil 

considerar el perdón por parte de Leocadia, ya que nos resulta casi imposible admitir que  

el protagonista no sea declarado culpado, condenado o al menos acusado, por haberse 

aprovechado de una doncella inconsciente, que no pudo defenderse del vil acto por estar 

desmayada; sin embargo, el perdón es una de las actitudes que el autor prefiere que sean 

demostradas por sus protagonistas femeninas, que de acuerdo con la sociedad que les ha 

tocado vivir, no disponen de muchas alternativas para recuperar la honra manchada por  

un hecho violento, como el que significa un  abuso sexual practicado, en este caso, con la  

joven  incapaz  de  reaccionar.  Cervantes  ha  utilizado  este  mismo hecho  en  La  ilustre 

fregona, otra de las Novelas Ejemplares, siendo presentado al lector el responsable, que 

redime  a  su  hija,  recolocándola  en  la  sociedad  a  la  que  pertenece  por  derecho  de 

nacimiento, pero sin mostrarse arrepentido ni siendo culpado ni juzgado por la justicia del 
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lugar. En ambas novelas el acto violento deja de ser castigado.

La  fuerza  de  la  sangre,  como  anticipamos  al  comienzo  de  este  artículo,  se 

desarrolla en Toledo, cuando  la joven doncella, que está regresando del río en compañía 

de  su  familia,  llama  la  atención  por  su  belleza  a  uno  de  los  jóvenes  que 

circunstancialmente  cruzan con el  hidalgo,  su  esposa,  un  hijo  pequeño y  una criada, 

además de Leocadia, que así se resuelve llamar a la protagonista, para no dar a conocer 

su  verdadera  identidad.  El  autor  no  deja  de  mencionar  que  el  joven  es  noble,  de 

categoría,  que disfruta  de  demasiada libertad,  acostumbrado a  no responder  por  sus 

actos, como se confirma al  observar que se  burla con descaro de los reproches del  

hidalgo por su atrevimiento al encarar con demasiada atención a las mujeres del grupo.

A pesar de todo, Rodolfo decide raptar a la joven para calmar “un deseo de gozarla 

a pesar de todos los inconvenientes que sucederle pudiesen” (CERVANTES, 2010, p.388) 

y con la ayuda de sus compañeros, regresan al lugar donde todavía está la familia de  

Leocadia, con las espadas desenvainadas y los rostros cubiertos, huyendo a seguir con la 

joven raptada, que enseguida pierde el conocimiento.

Rodolfo llega a su casa, y “Ciego de la luz del entendimiento, a escuras robó la 

mejor prenda de Leocadia …” (CERVANTES, 2010, p. 389) y como no poseía ningún 

escrúpulo piensa en dejarla  “en  la  calle  así  desmayada como estaba”  (CERVANTES, 

2010, p. 388) sólo no realiza su plan porque la joven comienza a volver en sí, y al no 

saber dónde está, cuando es dejada sola por el malhechor, resuelve llevar consigo un 

crucifijo que es el que permitirá que la anagnórisis sea realizada en el futuro.

La joven es conducida por Rodolfo, a su pedido, hasta la puerta de la iglesia, desde 

donde sabe regresar a su casa. Algunos meses después descubre estar esperando un 

niño, que será criado como sobrino por su familia y que al cumplir los siete años, sufre un 

accidente y es socorrido por su abuelo paterno, que desconoce su identidad, pero se 

maravilla al ver que el rostro del pequeño es igual al de su hijo, que desde hace años está  

en  Italia,  disfrutando  de  los  beneficios  de  tener  un  progenitor  noble  y  con  poses. 

Cervantes no deja de demostrar su descontento con esos  privilegios que una vasta parte 

de la sociedad española de su época goza por derecho de nacimiento; ni deja de mostrar 

que la justicia no le ha de llegar fácilmente a Leocadia descubriendo la identidad de quien 

la humilló, resolviendo su padre mantener las apariencias y aconsejando a la joven sobre 

la posesión de la cruz : “Lo que has de hacer, hija, es guardarla y encomendarte a ella, 
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que pues ella  fue testigo de tu  desgracia,  permitirá  que haya juez que vuelva por  tu  

justicia y advierte, hija, que más lastima una onza de deshonra pública que una arroba de 

infamia secreta” (CERVANTES, 2010, p.395-396)

Cuando el pequeño Luisico sufre el accidente, se produce otro reconocimiento, en 

el momento que Leocadia percibe que el lugar de su deshonra es el mismo aposento 

donde se encuentra su hijo siendo cuidado por el noble caballero y por su esposa, que  

todavía desconocen ser los abuelos paternos del niño.

Es durante una de las ocasiones que la joven visita al niño, que Leocadia tiene la  

oportunidad  de  contarle  a  doña  Estefanía,  la  madre  de  Rodolfo,  que  no  cesa  de 

asombrarse del parecido del niño con su hijo, lo que le sucedió, siete años antes, en ese  

mismo lugar y mostrarle el crucifijo que se llevara consigo, pidiendo no venganza y sí 

algún consuelo para poder llevar su situación, confesando que el pequeño es en realidad 

hijo de ella y nieto de doña Estefanía y su esposo. Al producirse el reconocimiento del 

hecho,  la  noble  señora  resuelve  hacer  regresar  a  su  hijo  de  Italia,  lugar  donde  se 

acostumbraba enviar  a  los jóvenes del  Renacimiento,  como parte  de su formación,  y 

cuando regresa el joven con sus amigos, se asiste a otro reconocimiento, el de la belleza 

de Leocadia por Rodolfo y su inmediato enamoramiento, consintiendo con el casamiento 

arreglado por sus padres.

Se  puede  considerar  que,  en  esta  novela,  se  presenta  una  anagnórisis  por 

silogismo,  la  del  abuelo  por  su  nieto,  que  tanto  le  recuerda  a  su  hijo  ausente;  una 

anagnórisis por presentar la cruz que había sido testigo de la deshonra de la joven, un 

símbolo  exterior  que  se  suma  a  la  confesión  de  Leocadia  a  doña  Estefanía  y  la 

anagnórisis por memoria, cuando Leocadia reconoce que la cama donde se encuentra su 

hijo, recuperándose del accidente, es la misma donde ella perdió su honra.

Estos reconocimientos, anagnórisis o agniciones producen en el  lector el  efecto 

deseado por Cervantes, al utilizar este recurso literario para, de esta forma, presentar una 

peripecia compleja, determinando la narrativa y la de los personajes, siguiendo los pasos 

determinados en la lectura de la Philosophia Antigua Poética escrita por López Pinciano.

El casamiento como forma de recuperar la honra perdida es un acto habitual en la 

época,  es  el  medio  que  permite  que  la  joven  abandone  el  ostracismo social  que  su 

condición de mujer deshonrada le ha colocado; se presenta en la novela, asimismo, un 

amor a primera vista, entre Rodolfo y Leocadia, como parte de la resolución del conflicto,  
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al encontrarse los padres de Luisico, en casa de los abuelos paternos del niño, cuando el 

hijo de doña Estefanía y sus compañeros de viaje retornan de su estadía de varios años 

en Italia.

En esta ponencia se han presentado ejemplos de anagnórisis en La fuerza de la 

sangre,  sin olvidar que este recurso literario es utilizado por Cervantes en siete de las 

doce Novelas Ejemplares, ofreciendo siempre una solución a un conflicto presentado. 

Tal vez se puede considerar que ese sea el mensaje que nos proporciona la lectura 

de esta novela, la de la admisión en sociedad de una joven que ha sido alejada de ella por 

un acto involuntario, siendo el casamiento con el pecador la forma de redimirse ante los 

demás.

Cervantes  utiliza  la  anagnórisis  física  en  La  gitanilla,  La  ilustre  fregona;  la 

anagnórisis sentimental y por silogismo en  La fuerza de la sangre,  como acabamos de 

leer  en  este  estudio,  y  en  La  señora  Cornelia;  la  anagnórisis  por  entendimiento,  la 

sentimental y física para confirmar la identidad en La española inglesa, según describe T. 

Fuentes  (1999,  p.543-544).  En  El  amante  liberal   se  producen  “tres  anagnórisis 

semejantes que coinciden con el armazón estructural de la misma” como presenta este 

mismo autor (1999, p.547) en su escrito sobre este tema.

El  recurso  literario  de  la  anagnórisis  o  reconocimiento  permite  un  estudio  más 

profundo,  siendo  por  lo  tanto  un  tema  que  esta  investigadora  continuará  a  trabajar, 

escogiéndolo  para  ser  el  hilo  conductor  de  su  análisis,  por  ser  un  instrumento   que 

Cervantes  utiliza  para  proporcionar  un  interés  mayor,  atrayendo  al  lector,  haciéndolo 

participar del relato y siendo siempre un importante elemento que sorprende.
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MARIA DA GLÓRIA FRANCO GONÇALVES DA SILVA

Faculdade Presbiteriana Mackenzie

O  ROMANCE  TIEMPO  DE  SILENCIO COMO  PAINEL  HISTÓRICO  DOS 

DESDOBRAMENTOS POLÍTICOS E CULTURAIS DA GUERRA CIVIL ESPANHOLA.

O ano de 1936, ano da eclosão da guerra civil espanhola, se constitui numa data 

historicamente marcante para o entendimento de relevantes questões sociais da nação 

espanhola que vão se evidenciar após o término da guerra civil. Hoje, 2016, a Espanha 

completa oitenta anos de distanciamento desse evento. Devido às complexidades dos 

desdobramentos que aquele momento ocasionou, esta mesa optou por nos fazer pensar 

nas  contribuições  que  a  literatura  espanhola  do  século  XX  traz  para  as  muitas 

possibilidades de leitura e de entendimento da conformação social desse período histórico 

e de seu aclaramento através do olhar dos escritores do período que, ao contar  histórias,  

contam a História mostrando com que valores e princípios, vivia o homem desses tempos.

Esta comunicação elegeu o romance Tiempo de Silencio de Luis Martín-Santos 

como texto de análise por perceber nele uma riqueza de elementos que bem traduzem e 

retratam,  com profunda lucidez crítica,  o  momento  de isolamento,  de  repressão e de 

decadência econômica e moral da Espanha dos tempos ditatoriais, ao mesmo tempo em 

que seu autor constrói, com uma linguagem irônica e refinada, um painel instigante do 

mundo espanhol de então.

Seu texto, escrito numa linguagem envolvente e convincente, convida o leitor  a 

lançar seu olhar nesta tela crítica onde se vê, com clareza, delinear-se a conformação da 

sociedade espanhola desse momento histórico da pós-guerra e onde também se percebe 

a dor, o desconforto, o sofrimento e a angústia do homem desse tempo, acossado pela 

cruel rigidez das margens sociais repressivas que o comprimiam.

Seu discurso literário é fonte de conhecimento e reconhecimento da história, das 

glórias e das misérias, dos valores e dos sentimentos do homem espanhol.

Na Espanha, entre 1939 e 1975, período da ditadura do general Francisco Franco, 

regime que se implanta após o fim da guerra civil, poucas obras foram tão impactantes 

quanto Tiempo de Silencio, obra que apontou um caminho estético novo e, aos poucos, 

conquistou um espaço de destaque no panorama literário espanhol.



479

Apesar das críticas elogiosas recebidas e de suas inúmeras qualidades estéticas, o 

caminho desta obra não foi fácil. Sua primeira edição, de 1962, aparece mutilada pela 

tesoura dos censores da ditadura. Somente a partir da edição de 1980, quando Espanha 

já se encontrava livre da censura, seu texto, na íntegra, completo e definitivo, é dado ao 

público. Este texto perpassa, de forma ampla e totalizadora, o tecido social espanhol da 

pós-guerra civil, levando a uma reflexão sobre aquele período da realidade espanhola, 

caracterizado pela força autoritária e intolerante, cujo arbítrio gerou um verdadeiro tempo 

de silêncio, contra o qual  Tiempo de Silencio  se torna uma voz de denúncia  daquela 

sociedade castradora, repressiva e violenta.  

Luis Martín-Santos nasceu em 1924 e faleceu, precocemente, aos quarenta anos, 

em1964. Ele escreveu seu romance no final da década de 50, mas, fazendo o relógio 

retroceder uma década no tempo, o situa, espacial e temporalmente, em Madri no final 

dos anos quarenta, mais precisamente no outono de 1949. Nele Martín-Santos nos conta 

o drama de Pedro, jovem médico pesquisador, e nos apresenta, junto com a odisséia de 

seu personagem, a visão pessimista de seu narrador sobre a realidade espanhola e o 

modo de ser ibérico.

E,  como  não  transparecer  pessimismo  se  as  experiências  vividas  por  Martín-

Santos foram tão angustiantes e significativas devido ao rígido controle social imposto 

pela ditadura franquista. Só de encarceramentos foram quatro. Todas por acusações de 

atividades socialistas. Prisões num tempo em que o individuo detido não contava com 

garantias  individuais  legais.  Assim  seu  romance,  provavelmente  escrito  entre  1959  e 

1960, é inscrito por seu autor no primeiro concurso ao prêmio Pio Baroja de literatura.  

Martín-Santos se assina com o pseudônimo de Luis Sepúlveda, certamente para livrar 

sua  obra  de  qualquer  ligação  com o  nome  de  um individuo  comprometido  por  suas 

posições político-ideológicas e a intitula então de. Tiempo Frustrado

Esse prêmio originou-se na cidade basca de San Sebastián, e aí  deveriam ser 

entregues ao vencedor as vinte e cinco mil pesetas correspondentes ao primeiro lugar.  

Vinte  romances  concorriam  e,  destes,  seis  foram  selecionados,  inclusive  Tiempo  de 

Silencio ou Tiempo Frustrado, seu título de então. O clima para a premiação parece ter-se 

conturbado, pois os jurados se dividiram devido às pressões sofridas e às tentativas de 

favorecimento a um escritor amigo de um dos membros do júri.
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Com a possibilidade de vitória do romance de Martín-Santos, o rádio e a TV, que já 

estavam mobilizados para transmitir o evento, receberam ordens de que deveriam retirar-

se  e  não  transmitir  a  entrega  do  prêmio  a  um  socialista.  Além  disso,  o  não 

comparecimento do governador, do prefeito e do presidente da região, que haviam sido 

convidados  e  prometido  comparecer,  criou  um  clima  estranho.  A  notícia  da 

desclassificação de Tiempo de Silencio levou um grupo de jovens socialistas a percorrer a 

Avenida do Café Madrid, em San Sebastián, onde seria realizada a premiação. Por outro 

lado,  após saberem que Tiempo de  Silencio  havia  sido  desclassificado,  jornais  e  TV 

recebem contra-ordem de que podiam transmitir a premiação. Entretanto, os membros do 

júri,  talvez por terem se sentido manipulados, optaram por declarar que o prêmio não 

deveria ser outorgado e que, naquele ano, não haveria premiação alguma.

Será  então,  por  intermédio  de  Carlos  Barral,  com  quem  Martín-Santos  havia 

mantido  relações  de  amizade  quando  estudava  em Heidelberg,  na  Alemanha,  que  o 

romance será publicado e, finalmente, lançado no mercado editorial espanhol pela Seix 

Barral em 1962.  

Luis Martín-Santos parece ser um dos poucos narradores –“quizá el único de la 

postguerra  española  que  ha  sabido  penetrar  la  totalidad  de  la  realidad  española”  –

(ORTEGA, 1968, p. 236) e, uma das evidências dessa riqueza polivalente e totalizadora 

de  seu  texto  reside  na  ampla  variedade  de  abordagens  críticas,  feitas  a  partir  de 

diferentes pontos de vista de interpretação.

Como nosso  objetivo  nesta  comunicação  é  salientar  o  como  e  o  quanto  uma 

conformação social autoritária degenera o viver humano e o condena à alienação e ao 

fracasso, vamos apontar como esses dois temas, o do fracasso e o da alienação, se 

corporificam na escritura de Tiempo de Silencio, onde Pedro, personagem principal, colhe 

um retumbante fracasso das suas ambições pessoais por não ser capaz de escapar das 

armadilhas que uma sociedade doente coloca em seu caminho e de não vê-las, de não 

percebê-las por uma cegueira também ardilosamente cultivada nos indivíduos por um 

sistema fechado que não propicia o alargamento de sua visão crítica.

Assim o  fracasso  do projeto  existencial  de  Pedro,  descobrir  a  cura  do  câncer, 

casar-se com Dorita, neta da dona da pensão onde mora, e se tornar um pesquisador  de 

renome ,  evidencia o fracasso da própria  vida e pode ser  entendido como: Fracasso 

Amoroso; Fracasso do Projeto de Autenticidade e Fracasso da Liberdade. 
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Fracasso Amoroso – é o fracasso, não somente por sua noiva, Dorita, ter morrido e 

Pedro não mais poder desposá-la, mas, em um sentido mais amplo, é o fracasso pela 

impossibilidade de realização da aspiração à permanência do sentimento amoroso em 

relação ao outro. Palavras do monólogo de Pedro, logo no segundo fragmento do texto, o 

confirmam: “iniciar amistades que no nos acompañarán hasta la tumba y amores que no 

nos durarán hasta la noche” (MARTÍN-SANTOS, 2001, p.17). O equívoco amoroso de 

Pedro, em sua relação com Dorita, também se evidencia na reflexão feita por ele mesmo 

sobre qual seria seu verdadeiro projeto amoroso. Seu estado de embriaguez, entretanto, 

o impedirá de resistir à tentação da armadilha de sedução sexual que lhe fora preparada.  

Antes de cair nela, Pedro se indaga sobre a natureza de seus sentimentos por Dorita e 

conclui que o que ele sente, “... no. No es amor” (MARTÍN-SANTOS, 2001, p. 112) e que ,  

ao contrário, o que ele deseja é

La  construcción  de  una  vida  más  importante,  el  proyecto  de  ir  más  lejos,  la 
pretensión de no ser idêntico a la chata realidad de la ciudad, del país y de la hora.  
Él es distinto y nada tiene que ver con el rebrote, jugoso si pero vacío, de las  
clases  pasivas  consentidoras.  Él  vive  en  otro  mundo  en  el  que  no  entra  una 
muchacha solamente por ser lánguida y jugosa. Ha elegido un camino más difícil a 
cuyo extremo está  otra clase de mujer,  de la que lo importante  no será ya la 
exuberancia elemental y cíclica sino la lucidez libre y decidida. No debe caer en 
esta flor entreabierta como uma mosca y pringarse las patitas. No obstante, en el 
momento en que  la mano diestra – que empuñará un mundo – quiere abrir la  
puerta de su alcoba ascética de sábio, es la mano siniestra la que con fruición 
acariciadora, entreabre el cáliz deseado. (MARTÍN-SANTOS, 2001, p.113)

Ao se deixar seduzir, Pedro sucumbe, traindo seu projeto amoroso e abrindo seu 

flanco às outras derrotas e traições de seus planos de autenticidade e liberdade, iniciando 

sua caminhada pela trilha que o levará ao fracasso total.

Fracasso  do  Projeto  de  Autenticidade  –  este  é  o  fracasso  da  busca  de 

autoconhecimento ou do projeto de sinceridade, que é muito importante do ponto de vista 

da postura filosófica do homem. Ele ocorre porque a pressão exercida pelas convenções 

sociais, não só impedem o indivíduo de caminhar em direção a si mesmo, em direção ao  

seu reconhecimento, como também, contrariamente, o impelem a uma avaliação e a um 

julgamento  de  si  mesmo  e  do  outro,  baseado  em  exterioridades,  em  aparências, 

convalidando a máxima do homem ter seu valor reconhecido, não pelo que ele é, e sim 

pelo que ele aparenta ser. Pedro, impedido de ver a si mesmo com clareza, não só por  

suas  circunstâncias  externas,  pelo  meio  ambiente  em que  vive,  como também pelas 

características próprias de sua personalidade, é apresentado como um cego, um cientista 
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distraído, mergulhado em seu mundo de pesquisa, como o comprovam as afirmações da 

astuta velha da pensão que diz: “Él es así, un poco distraído. (...)No acaba nunca de ver 

claro” (MARTÍN-SANTOS, 2001, p. 93) e também  quando depois esta repete: “El angelito 

(...) tan inocente que me sorprende” (MARTÍN-SANTOS, 2001, p.94) O que ela quer dizer 

sobre Pedro é que ele é tão tolo e alienado, “un tontito”.

O  fato  de  Pedro  não  conseguir  conhecer-se  bem,  o  impede  de  perceber  sua 

circunstância, de fazer uma leitura crítica do mundo à sua volta. Não reconhecer-se com 

exatidão, o confunde e então, durante uma reunião em casa de seu amigo Matías, entre 

pessoas de nível social elevado, ele se indaga: “¿Si está tan cierto de que lo que él quiere  

ser es lo que debe ser, por qué sufre? ¿Por qué envidia?” (MARTÍN-SANTOS, 2001, p.  

166) Pedro prossegue ainda em sua indecisão, pois “de improviso, cayendo al fin en la 

trampa,  en  el  hacerse  interesante,  en  el  adornarse  de  plumas  propias  aunque 

pintarrajeadas añade: “  – e,  nesse momento,  afasta-se totalmente  do seu projeto de 

sinceridade mentindo para o outro e para si mesmo ao dizer para a mãe de Matías: “ Ayer 

anoche he estado operando”  (MARTÍN-SANTOS,  2001,  p.  167),  como uma forma de 

jactar-se  de suas importantes  atividades médias.  Esta  gabolice  faz  Pedro  vacilar,  um 

pouco por desconhecer-se, porém, muito mais, pela ausência de firmeza ideológica, pela 

falta de segurança de saber quem realmente é e o que realmente deseja, e sentindo 

inveja dos ricos e dos importantes, aspira, por momentos, a ser também igual a eles, 

traindo seu projeto de autenticidade, traindo-se a si mesmo, porque, bem no fundo, ele os 

despreza.   

Na  sociedade  reificadora  em  que  se  movem  os  personagens  de  Tiempo  de 

Silencio,  os indivíduos,  convertidos em objetos,  têm pouco poder  decisório  no mundo 

dominado pelo sentimento materialista e tornam-se manipuláveis por esse mesmo mundo 

que  substitui  os  valores  espirituais  pela  busca  de  bens  materiais.  Este  domínio 

materialista  subjuga-os  e,  se  por  um  lado,  os  estimula  a  buscar  ascensão  social  e 

econômica  e  a  desenvolver  um profundo  interesse  pela  satisfação  de  seus  prazeres 

materiais, por outro lado, os aliena de si mesmos e os coloca nos arrabaldes da solidão e 

do vazio, presos à sua própria angústia e ao seu nada. 

A tudo isso vem somar-se a crise de identidade onde consciente,  e por vezes, 

inconscientemente, os indivíduos indagam-se quem realmente são ou angustiam-se por 

não serem aquelas pessoas satisfatórias, tendo, então, que afivelar máscaras ao rosto, 
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como o faz a mãe de Matías na cena do espelho:

dándoles  la  espalda,  se  acercó  al  espejo  que  había  sobre  una  chimenea  de 
mármol. (...) y vigiló con ojos certísimos la posible aparición de lo imperfecto en su 
imagen. En este momento,  la sonrisa que hasta entonces se había mantenido 
como coagulada o pegada com um alfiler al rostro blanco, no formando parte de el 
sino simple aditamento necesario, desapareció bruscamente y las comisuras de 
los  labios  descendieron  perdiendo  su  temblor.(...)  En  tal  instante  pareció  que 
miraba  directamente al centro de ella, al punto eqüidistante entre las pupilas, pero 
un momento después el repasar cada detalle, volvió a componer la complicada 
aunque armoniosa estructura total de la idea de si misma que se había fabricado y 
reañudó  el  juego  inextinguible.  Parecía  haber  comprobado  algo  importante  en 
aquella  fracción  de  segundo,  algo  que  le  garantizaba  su  persistência  bajo  la 
máscara y que le permitia seguir siendo la misma com su secreto sufrimiento o su 
punta de acero clavada em lugar  sensible. (MARTÍN-SANTOS, 2001, p.148)

Esta passagem revela a ausência completa de um projeto próprio de autenticidade. 

Esta mesma crise identitária também atinge Pedro, uma vez que este, buscando uma 

afirmação de si mesmo, coloca-se como pesquisador desejoso de fama e reconhecimento 

do  mundo.  Entretanto,  este  reconhecimento  viria  das  mãos  “Del  Rey  alto  sueco” 

(MARTÍN-SSANTOS, 2001, p. 07), já que é a Suécia o país instituidor do prêmio Nobel  

que Pedro, tão ardentemente, deseja ganhar. Esta postura ambiciosa e egocêntrica de 

Pedro, no entanto, só vai contribuir para levá-lo ao fracasso porque sua busca implica, tal 

qual o descrito anteriormente em relação à mãe de Matías, em um conceito alienado de 

personalidade, colocado fora de si  mesmo, já que seu reconhecimento será feito pelo 

outro e não através do processo de desenvolvimento da verdadeira identidade, no qual o 

reconhecimento possa ser feito por ele mesmo. 

Fracasso da Liberdade – O fracasso da liberdade ocorre porque a sociedade e a 

natureza humana conspiram contra ela. A sociedade opressora ergue-se como obstáculo 

aos livres projetos do indivíduo. Hipocrisia, autoritarismo, intransigência e falsa moral são 

as traves dos obstáculos à liberdade do homem e estão presentes nas bases dos motivos 

dados pelo diretor do centro de pesquisas para descartar-se de Pedro e impedir que ele 

dê prosseguimento a seu projeto de pesquisa. O diretor permite-se

Una sonrisa, entre irônica y astutamente penetrante, ante la ingenuidad de ciertos 
jóvenes que – recién llegados a sus manos – ya pretendían algo sin hacerse cargo 
de  las  dificultades  que  impiden  tales  prematuros  y  hasta  insensatos 
descubrimientos. 
Nuestra profesión es um sacerdócio – dijo pausadamente y sin rastro alguno de ira 
– y exige que seamos dignos de ella. Yo diria que no basta con responder a esse 
minimum  de  honestiad,  sino  que  es  necesario  además  aparentarlo.  Hay 
sospechas que no pueden tolerarse. Ya sé que me dirá usted que está libre de 
toda acusación, pero no – fijese bien – no de toda sospecha. (MARTÍN-SANTOS, 
20001 p.250)
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Neste episódio da vida de Pedro, é significativa a falta de elementos para que o 

leitor perceba melhor o que se está passando em seu interior. Pedro, ao ser dispensado 

de seu trabalho no centro de pesquisas, não demonstra nem rebeldia inconformista nem 

capacidade de opor-se  aos argumentos do diretor  para  tentar  mostrar  ou  provar  sua 

inocência ou seu valor como pesquisador. Ele apenas mostra sua passividade, sua falta 

de energia para lutar por seus direitos, sua completa timidez, talvez covardia, diante do 

diretor  da  instituição,  o  que  induz  o  leitor  a  pressupor  que  o  discurso  autoritário  e  

moralista dele leva Pedro a identificá-lo com uma imagem paternalista castradora.

Outro aspecto bastante significativo com relação a este episódio é o fato de esta 

situação enfatizar uma outra idéia, como aponta Alfonso Rey: “ la dictatorial omnipotencia 

del  director  que,  en  cuanto  elemento  de  la  autoridad  en  un  país  organizado 

jerárquicamente,  tiene  una  ilimitada  capacidad  no  sólo  de  decidir,  sino  de  mostrarse 

arbitrário. “ (REY, 1980, p. 56). 

E desta maneira singular, original, Martín-Santos traz à tona uma das mais fortes 

ambigüidades de  Tiempo de Silencio que “consiste em manifestar a la vez dos ideas 

contrarias:  la  capacidad  del  individuo  y  el  aplastante  peso  de  los  condicionamientos 

sociales, contra los que nada se puede” (REY, 1980, p.56). Esta ideia fica definitivamente 

patente no texto pela forma que o autor escolheu para apresentar o que deveria ser uma 

conversa,  um diálogo de Pedro com o diretor,  mas que aparece sob a forma de um 

monólogo,  onde  o  narrador  somente  dá  voz  ao  diretor  e  este  se  dirige, 

paternalisticamente, a um “mudo y acobardado interlocutor” ( REY, 1980, p. 56).

Esta característica formal, com relação aos diálogos, de nomear apenas uma voz, 

geralmente  a  do  mais  forte,  e  silenciar  seu  interlocutor,  geralmente  o  mais  frágil,  

reaparecerá em outras situações do texto de Tiempo de Silencio, com nos interrogatórios 

de Pedro na prisão e na entrevista de Dorita com o chefe da carceragem quando esta 

tenta obter uma autorização para visitar Pedro no cárcere. Estes diálogos se constituem 

nos melhores exemplos dos discursos manipuladores.  Neles há um total  desencontro 

entre aquilo a que Pedro se refere e aquilo a que o policial se refere. Assim também no 

interrogatório a que o carcereiro submete Dorita, aparecem somente as falas dele. As 

respostas dela são suposições que o carcereiro nos faz crer.  Não são registradas as 

possíveis respostas dela, como se não fosse cabível que a fala dela tivesse algum valor 

ou importasse ou possuísse alguma força capaz de mudar algo.
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Estas construções revelam todo um jogo de idéias e de palavras que as tornam 

quase absurdas, kafkanianas. Em todas as situações de diálogo direto com alguém em 

situação  superior,  em  situação  de  empoderamento,  como  nos  interrogatórios  ou  na 

entrevista com o diretor do Centro de Pesquisas, observa-se com clareza essa tentativa 

de anular  o  outro.  Os  exemplos  se  encontram no  episódio  43  p.200,  em que Pedro 

deveria responder ao diretor do presídio, e no interrogatório de Dorita , no episódio 47,  

p.216. Tanto nas situações vivenciadas por Pedro, quanto na vivenciada por Dorita, fica 

evidente que essa cassação da fala, da palavra, representa uma forma de castração, de 

anulação do indivíduo. Outros decidem por ele e só lhe resta a opção de baixar a cabeça 

e aceitar o que lhe foi destinado. Pedro tem consciência dessa imposição social, mas não 

parece ter forças para se opor a ela. 

É no episódio da ida de Pedro para a prisão, acusado de ser o responsável pela 

morte de Florita após um aborto mal sucedido, que a perda de liberdade aparece como 

geradora de angústia que vai desembocar no medo, “el miedo que parecía reinar com 

dominio  absoluto  em tales  zonas”  (MARTÍN-SANTOS,  2001,   p.  199)  e  onde,  Pedro 

recolhido à minúscula cela, fechado em si mesmo, busca ampliar sua compreensão e seu 

autoconhecimento,  tentando,  através  de  um  processo  de  auto-engano,  aceitar  que 

escolheu estar ali para, imperturbável, triunfar sobre seu medo e não sentir seu fracasso. 

Em seu monólogo interior Pedro distorce seu sentir e seu desejo, negando-os ou, com 

total falta de sinceridade, invertendo-os: 

Estás  bien  aqui;  ...  aqui  estás  tranqüilo...  tu  experiencia  se  amplia....  llegas  a 
conocer lo que eres, de lo que eres capaz. Si realmente eres um miedoso, si te 
aterorizas. (...)Lo que es el miedo. Lo que el hombre sigue siendo desde detrás del 
miedo, desde debajo del miedo, al outro lado de la frontera del miedo. (...) Si estás 
aqui serenamente no es um fracaso. Triunfas del miedo. El hombre imperturbable, 
el que sigue siendo imperturbable, entero, puede decir que triunfa, aunque todos, 
todos,  crean que está  cagado de miedo,  que es um piltrafa,  um gusarapo.  Si 
guarda su fondo de libertad que le permite elegir lo que le pasa, elegir lo que le 
está aplastando” (MARTÍN-SANTOS, 2001, p. 210 )

Reside aí mais um dos enganos de Pedro porque o medo, um dos quatro gigantes 

da alma, é sentimento inerente à condição humana. Como diz Marilena Chauí, “o homem 

tem medo da morte e de todos os males que podem simbolizá-la (CHAUÍ, 1995, p. 36) .  

Tanto o grito – de dor ou de revolta – quanto o silêncio – trama fechada tecida pelo 

autoritarismo para calar a linguagem – despertam seu medo e, em um período de arbítrio  

como o da Espanha de Pedro, o homem certamente tem medo da censura, da delação, 

da prisão, da traição e da tortura. Teme a autocracia do censor, a perfídia do delator e a  
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crueldade do torturador. Tem medo do ódio “que espuma a dor que mora n’alma e destrói  

cada  ilusão  que  nasce”  e  o  incapacita  para  os  afetos  positivos.  Teme  a  loucura,  o 

esquecimento e as torturantes lembranças que não se apagam. 

Para  que  o  homem possa  lidar  com seu  medo é  preciso  que  jamais  perca  a 

vontade de ter coragem, nem a firmeza diante das coisas que lhe trazem sofrimento, pois, 

só assim, ele se torna verdadeiramente corajoso. Negar sua situação de sofrimento não o 

leva a suplantar seu medo. Sua potência para a ação e sua atividade, sim, o conduzem à 

liberdade enquanto sua potência para a inação, ação freada por forças poderosas, torna-o 

passivo e essa passividade o conduz à servidão. 

O medo, gerado no coração e na mente humana, não nasce da ignorância e não é 

suprimido pelo conhecimento ou pela verdade. Todavia, embora a ignorância não o cause,  

“é nela e dela que ele se nutre, se desenvolve e prospera” (CHAUÍ, 1995, p. 57).

Por isso, para que o homem espanhol, que Pedro simboliza, seja mantido passivo 

e medroso, nele a sociedade repressiva e autoritária cultiva a saída alienante, ao lhe 

impedir tanto o acesso à verdade, sobre o mundo à sua volta e sobre si mesmo, quanto o 

desenvolvimento de sua potência para a ação.  A Pedro se nega,  hamletianamente,  a 

possibilidade de “to take arms against a sea of troubles and, by opposing, end them” 

(SHAKESPEARE, 1956, p. 673).

Ao  aceitar  sair  de  Madrid  e  ir  clinicar  no  interior,  Pedro  aceita  a  inação,  a 

passividade  e  a  consequente  servidão.  Está  lúcido  e  diz:  “....  mientras  yo  me  estoy 

dejando capar. Hay algo que explica por qué me estoy dejando capar y por qué ni siquiera  

grito mientras me capan.” (MARTÍN-SANTOS, 2001, p. 282).

O tempo de Pedro, fins dos anos 40 e inicio dos 50 é um tempo de anestesia, 

esses são tempos de em que se faz pouco ruído e, portanto, não se grita.

 “Pero ahora, no, estamos en el tiempo de la anestesia, estamos en el tiempo en 
que las cosas hacen poco ruído.  La bomba no mata con el  ruído sino con la  
radiación alfa que es, en si, silenciosa. Es un tienpo de silencio. (...) Por aqui abajo 
nos arrastramos y nos vamos yendo hacia el sítio donde tenemos que ponermos 
silenciosamente a esperar silenciosamente que los años vayan pasando y que 
silenciosamente  nos  vamos  hacia  donde  se  van  todas  las  florecillas  del 
mundo.”( MARTÍN-SANTOS, 2001, p.283)

As  sociedades  humanas  que  prezam  as  garantias  individuais  e  a  legalidade 

costumam ter  por  norma que  o  cidadão  é  inocente  até  que  se  prove sua  culpa.  Na 

Espanha de Pedro vive-se um tempo de arbítrio em que o cidadão comum é sempre 

presumivelmente culpado. È culpado até que prove sua inocênia, Este tempo autoritário 
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inverte  aquela máxima humanitária e,  por vê-lo como culpado, o coloca em liberdade 

vigiada.    

As artes, em geral, e a literatura, em particular, têm uma característica libertadora.  

Ler a Espanha de Martín-Santos é fazer junto com ele, e com seu texto, um exercício de  

libertação.  É  nos  fazer  reconhecer  que  justiça  e  liberdade  não  são  abstrações.  São 

valores sociais fundamentais que devem presidir a organização social  humana porque 

sua ausência, como nos confirma Tiempo de Silencio, gera uma estrutura social limitadora 

que, inevitavelmente, conduz o homem ao fracasso e à frustração pelo abandono de seus 

sonhos e pala perda de sua liberdade. È como uma forma de superar a pequenez de 

tempos limitadores, como este da pós guerra civil espanhola, que a obra de arte aparece 

como uma narrativa recriadora.

A perspectiva crítica contida em  Tiempo de Silencio é social, porém não em um 

sentido restrito, mas sim num sentido abrangente. Ela tem sentido nacional. Há embutido 

nesta obra uma reflexão histórica, pois muitas são as referências ao passado da Espanha 

e a como esse passado foi formando e conformando seu povo e sua caminhada. Se o 

resultado parece negativo, “um monstruoso país”, “um país que no es Europa”, paralisado 

onde  estamos  “tendidos  como  mojamas  al  aire  purisimo  de  la  meseta”  como  povo 

emasculado, mesquinho e violento, com a visão negativa  de Castilla e do “hombre de la  

meseta” se contrapondo  e se distanciando da visão mais idealista dos noventayochistas 

e da visão de Ortega, se o resultado parece negativo, repito,  sua perspectiva final , se 

não é idealista,  aponta  para uma pequenina e frágil  luz que evita  o  total  desamparo 

humano. Sim, são tempos de silêncio, mas, bem no fundo, há algo irreprimível. È a vida 

que grita e pulsa na busca, na necessidade de amor,  no desejo sexual,  na ânsia de 

liberdade. 

Em otoño se duerrmen( los lagartos). Allí la sierra azul acercándose, acercándose, 

esperando la perforación del tren, la sierra como si  guardase um secreto. Allí  está es 

mejor que nada. Hay uma esperanza. (MARTÍN-SANTOS, 2001, p.285)

É para a serra, para o alto e para a frente que o olhar mais lúcido de Pedro se 

dirige. É para essa pedra dura, que Pedro, que é pedra, ancorado na sua racionalidade, e  

ainda recolhido ao seu silêncio, silêncio que o momento histórico impôs, volve o olhar e o 

retira do Escorial, símbolo do esmagamento e da imobilidade, para ver, ao longe, a luz 

azul que se aproxima e guarda a secreta esperança de um novo tempo.  
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RESTOS DEL DESASTRE O EL FINAL COMO RESTO: CUADERNO DE PRIPYAT DE 

CARLOS RÍOS.

Abstract: En Cuaderno de Pripyat el escritor argentino Carlos Ríos nos confronta con una 
ciudad devastada: el accidente nuclear de Chernobyl no ha dejado en Pripyat más que 
restos. Malofienko recolecta material para un documental pero, a medida que la narración 
avanza, la búsqueda desborda claramente ese objeto. En el contexto de una interrogación 
más amplia sobre los imaginarios para después del final en la narrativa argentina actual y 
en función de un intento de reflexionar sobre el  valor de estas manifestaciones en el  
contexto del  consenso de muchas perspectivas teórico-filosóficas que afirman que los 
imaginarios sobre el final y la catástrofe han perdido la potencia que poseyeron durante el 
siglo XX al ser captados por diferentes mercados (entre ellas, las de Fredrik Jameson 
(2004), Giles Deleuze (1996) y George Didi-Huberman (2012)), el presente trabajo busca 
analizar las lógicas de final y sobrevivencia que articulan la novela de Ríos. Cuaderno de 
Pripyat tensiona de manera singular la inmanencia e inminencia del final que, según lo 
sostiene Frank Kermode (1983), caracteriza a los imaginarios apocalípticos: el modo en 
que imagina la temporalidad contrasta con la sucesión efectiva de los hechos históricos y,  
en función de ese contraste,  la  convoca.  Pone en juego así  un imaginario  de “el  día 
después de mañana” (Link 2015) pero en función de una catástrofe que es solo parcial: el  
desastre nuclear, se sabe, no ha afectado al mundo entero y, sin embargo, la mutación en 
el territorio destruido es tal que genera lógicas radicalmente diferentes para comprenderlo 
y  narrarlo,  lógicas  que  obligarían  a  extender  la  catástrofe  a  la  totalidad  y  cuyas 
potencialidades podrían ser analizadas desde las posibilidades que un “apocalipsis sin 
apocalipsis” abre para Jaques Derrida (1994).

Palabras  Claves:  IMAGINARIOS  PARA DESPUÉS  DEL FINAL –  CARLOS  RÍOS  – 
APOCALIPSIS SIN APOCALIPSIS – RESTOS - SUPERVIVENCIAS

Sentado esperando os beneficios
da chuva e do ácido, os beneficios
de ser seu zumbi dentro de um intante

Carlos Ríos, “Poemas para cobrir a cara”
(Poesia Língua Franca, Malha Fina Cartonera)

Zonas

Imaginarios para después del final en la narrativa argentina actual. Ese es el título  

del proyecto de investigación que, desde el 2015, ha guiado mis lecturas. La fórmula que 
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se condensa en el mismo busca poner en el centro una paradoja que el corpus de trabajo 

que se fue conformando en torno a mi interés por los finales incentivaba a investigar: la 

posibilidad de narrar un  tiempo de la sobreviencia que deje entrever, sin embargo, un 

final radical. Las preguntas que han orientado mi exploración buscan volver un problema 

la tensión que el prefijo del término pos-apocalíptico supone y que con frecuencia tiende a 

ignorarse: ¿Qué  final  habilita  un  después?  ¿el  después,  por  más  que  omita  su 

explicitación, permite imaginar el  final que lo ocasionó? Y en el  campo ya del ensayo 

sobre el presente: ¿cómo conviven la posibilidad de imaginar como propia la singularidad 

de un final radical con la comprobación de la existencia de múltiples perspectivas previas 

que han decretado otros finales igual de definitivos? 

Estos interrogantes, se sabe, convocan centralmente un género: la ciencia ficción. 

Sin embargo, el corpus sobre el que se sostiene mi investigación (las producciones de 

Carlos Ríos de las que me voy a ocupar hoy, pero también textos de Marcelo Cohen,  

Rafael  Pinedo,  Oliverio  Cohelo,  Ulises  Cremonte  y  Leandro  Álvarez  Blacha)   no  se 

inscribe estrictamente en esta lógica genérica: los autores tienden a ignorar el género o 

incluso a impugnarlo como filiación para sus producciones y es cierto que las mismas 

requieren otros marcos para su abordaje. Ahora bien, hay interrogantes que la ciencia 

ficción  pone  en  juego  que  de  ser  descartados  impedirían  ver  ciertos  entramados 

singulares. Por un lado, las interpelaciones relativas al tiempo. La pregunta, que destaca 

Frederik  Jameson  (2004),  por  el  lugar  que  puede  ocupar  hoy  la  anticipación  como 

temporalidad  se  vuelve  central  para  abordar  los  textos  que me interesan,  en  intensa 

correlación  con  la  tensión  que supone convocar  el  tiempo lineal  del  final  cuando  las 

perspectivas  teóricas  actuales  tienden  a  pensar,  y  a  valorar  como  positivas,  las 

temporalidades heterocrónicas (Didi-Huberman, 2009).  Por otro,  los problemas que se 

introducen al reflexionar sobre el carácter alegórico de las ficciones ligadas al  género. 

Elvio Gandolfo (2007) sostiene que el subgénero “pos-catástrofe”, la variante más cercana 

a las ficciones con las que armo mi espectro, se ha caracterizado en el contexto de la  

literatura argentina por poner en el centro el desorden social, la pérdida de máscaras y la 

regresión histórica de toda la raza humana, énfasis que vehiculiza una denuncia del orden 

existente (una de las características centrales de la ciencia ficción).  Hoy,  como se ha 

sostenido desde diversas perspectivas, entre ellas con particular fuerza desde la de Jean 

Baudrillar (1994), nos vemos obligados a repensar cómo se articulan las lógicas del poder 
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en un presente que justamente ya no se organiza según la racionalidad que sustentaba el 

orden de la modernidad. En este sentido y para especificar este problema general, los 

textos que me interesan se diferencian, fundamentalmente por los modos en que vuelven 

centrales  las  tensiones  entre  inminencia/inmanencia  y  ruptura/continuidad,  de  otras 

producciones,  inmediatamente  anteriores  o  contemporáneas,  en  la  medida  en  que 

desplazan la relación alegórica (en el sentido que Idelber Avelar (2000) le da al termino) 

con la violencia de la dictadura militar. 

En este contexto, la narrativa de Carlos Ríos insiste acuciante. Como al pasar, en 

una reseña, Mariano Dubin propone una fórmula para ceñir el impulso político de la obra 

del autor: “nadie puede ser enseñado a vivir  el  fin de un mundo”. Dubin elabora este 

enunciado en relación con un poema de Juan Gelman que Ríos  cita  en  su perfil  de 

facebook, “Allí”: 

Nadie te enseña a ser vaca.
Nadie te enseña a volar en el espanto.
Mataron y mataron compañeros y
nadie te enseña a hacerlos de nuevo, ¿Hay
que romper la memoria para
que se vacíe? (2001, p.17)

Lo que Dubin no explicita es que de los compañeros muertos a el fin de un mundo,  

la narrativa de Ríos ha dado un salto. Las vacas proliferan en todas sus novelas, es cierto, 

pero no son exactamente idénticas a las de Gelman. Ese “enseña” condensa ahora una 

tensión que tiene como índice la diferencia entre la preposición elegida por el reseñista y  

la esperable: nadie te enseña a vivir el fin de un mundo; pero también, nadie te enseña a 

vivir el fin  del mundo.  Manigua,  publicada en el 2009, presenta en su íncipit  un futuro 

distópico en el que la insistencia en lo devastado y lo derruido parecen condensar un salto 

cualitativo: se nos presenta un territorio, posiblemente situado en África, en el que las 

lógicas de circulación y asociación han mutado drásticamente y en el que sus habitantes,  

y el protagonista de la novela, Apolon, se hallan claramente en situación de sobrevivencia. 

Pero la anticipación no se consolida nunca como la temporalidad predominante así como 

tampoco la existencia de un corte radical: la expectativa de final se desarma a través del  

énfasis simultaneo en una realidad primitiva anacrónica y en un presente de degradación 

extrema  pero  continua.  Cuaderno  de  Pripyat  (2012),  parece  proponer  el  movimiento 

inverso:  se construye a partir  del  después de solo una parte del  mundo destruida. El 

desastre previo al estado actual que marca la temporalidad de la novela tiene un referente 
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preciso: el sobrecalentamiento y explosión del reactor número 4 de la Central Nuclear de 

Chernóbil que tuvo lugar, como la misma novela lo indica, el 26 de abril de 1986. Si bien el 

trágico  hecho  es  considerado  como  uno  de  los  desastres  medioambientales  más 

importantes de la historia, no deja de ser eso: un hecho puntual, constreñido a un sitio y a 

un tiempo específicos. Pero  Cuaderno de Pripyat  parece expandir la onda radioactiva: 

pone  en juego  una  diferencia  mínima que genera  lógicas  radicalmente  distintas  para 

comprender y narrar el territorio y las subjetividades que retoma el relato.  

Radiación

El título de la novela nos dice, entonces, dónde: Pripyat. Para comenzar a construir 

esa referencia geográfica como territorio el relato va a especificar la catástrofe, entre el 

vacío,  debido a las incontables capas de saqueos, del  Hospital  126 (eso a lo que ni  

siquiera se puede llamar lugar pero donde ha nacido Malofienko) y los letreros en las 

paredes  con  los  apellidos  de  los  jóvenes  “disueltos  por  la  garra  radioactiva”.  Las 

menciones se van a ir acumulando : se presentará el centro urbano vacío y la ciudadela 

que lo rodea como anillo, se especificará la fecha, se describirá detalladamente el reactor. 

Se diseñará incluso un mapa: 

Tres cabezas sobre un mapa. Acá no (ni): demasiado cerca del sarcófago. 
Acá sí (tak): Avenida Lenin, Parque Obrero de Diversiones, Ministerio del 
aire, bla, bla,bla. Acá no (ni): lobeznos, chinchillas rabiosas. Acá sí (tak): 
Avenida de los Entusiastas, Biblioteca Central (2012, p. 14)
 

Y se  recuperaran filmaciones para reconstruir la historia:

Abril. Sol y viento. La entrada del Ejército y la Cruz Roja. Ómnibus entrelazados. 
Caras  dobladas por  el  terror.  El  registro  tiene  una  duración de dos minutos y 
medio. Las imágenes aparecen recuperadas por una tal Volinova (no es la persona 
que las filmó) y fueron tomadas el 27 de abril de 1986. El reactor estaba en llamas 
pero la gente, ese mismo día y el siguiente, siguió haciendo su vida como si nada 
hubiera pasado (2012, p.44)

Malofienko  vuelve  Pripyat  justamente  para  filmar  un  documental.  Para  esto, 

acumula  testimonios,  la  mayoría  de  ellos  atribuidos  a  personas  realmente  existentes. 

Esas voces, al mismo tiempo que vuelven sobre la tragedia específica, sobre el mapa que 

se ha trazado en el comienzo y la historia que se ha visto en YouTube, relativizan ese 

anclaje: cuentan historias de migraciones, de persecuciones, de censura que prescinden 

del  hecho  histórico  y  su  singular  contexto.  Una  de  ellas,  la  que  se  atribuye  a  Oleg 

Yarvorsky, parte de la empresa creadora de los juegos  Shadow of Chernobyl y Stalker:  
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Call of Pripyat, explicita el salto: “Los mutantes cazan humanos y el Ejercito va tras los 

turistas que han cambiado su apariencia por efecto de la radiación. Como en cualquier 

sociedad del universo hay amor, hambre y cansancio” (2012, p.56). Si los collages de 

Sergie Sviatchenko, artista que la novela menciona al final, confrontan la fragmentación 

de la vida contemporánea nómade y globalizada, obligando a experimentar el proceso al 

que consumidor moderno se enfrenta al navegar por la corriente de impresiones visuales  

que  lo  asedian  constantemente  (Gestalten,  s/d);  los  fragmentos  que  se  van 

superponiendo  en  Cuaderno  de  Pripyat a  propósito  del  desastre  específico  pueden 

erigirse como intervención en la degradación de un presente más amplio, obligando a 

confrontar sus flujos. En este juego entre la parte y el todo que la novela intensifica, el 

testimonio que se le atribuye a Oksana Zabuzhko, escritora ucraniana, es fundamental. 

En él se narra la historia del marido muerto sí, también la actualidad de Pripyat acosada 

por saqueadores y cibercomerciantes, pero fundamentalmente se lee la singular relación 

entre la propia lengua y aquellas que se han adoptando en el peregrinar por el mundo, la 

imposibilidad del regreso no a esa ciudad sino a cualquier origen en una singular relación  

entre espacio geográfico y tiempo perdido, la construcción del lugar del no integrado y la 

relación entre arte y  vida. “Pero me fui  de tema...”  (2012,  p.23)  dice en un momento 

Oksana y en esa marca mínima del habla se condensa el papel que cumplen muchos de  

los fragmentos que se reúnen bajo el subtítulo de “Entrevistas”.

Ahora bien, el relato no olvida el contrapunto. El riesgo de expansión no es solo el  

de la cifra o el de la abstracción, sino también el  que de manera singular propone la 

radiación, un peligro aún latente: 

En el centro de la ciudadela dormida una enorme caja de concreto sella el edificio  
donde se originó la tragedia. Las pérdidas de radiación, aunque modestas, son 
continuas.  Según  los  exploradores,  el  mayor  peligro  es  que  se  hundan  sus 
estructuras superiores y se libere polvo radioactivo en proporciones incontrolables 
(2012, p. 32)

Lo incontrolable de las proporciones es la clave descriptiva de ese mundo  colateral 

en el que se constituye Pripyat, mundo que a la vez que convive en tanto cifra con el 

primero, podría ponerlo en jaque: tal como sugiere el epígrafe del cuento de Juan José 

Saer con el que se abre la novela, eso que ha empezado a proliferar puede suplantarlo 

por completo. El desastre es, entonces, puntual y puede ser utilizado alegóricamente pero  

a la vez sus efectos son inconmensurables, no sólo por la posibilidad de expansión que se 

comprueba  en  la  forma  en  que  circula  por  Europa  la  madera  extraída  de  esa  tierra 



494

contaminada sino también porque aquello que ha empezado a proliferar pude no tener un 

correlato en las formas-de-vida previas o actuales. El final ya ha ocurrido, esa posibilidad 

ya se ha desatado con la explosión del reactor y conocemos sus consecuencias. Pero a la 

vez, la linealidad se desarma debido a la radicalidad de los cambios que no parecen 

condecir con el hecho histórico sobre el que se insiste como referencia. Cuando en la 

novela se compara el maxilar desproporcionado de Malofienko con el del caballo y sus 

guías le advierten que el animal “trae veneno” no es fácil acotar dicha comparación a los  

efectos  de  la  acromegalia,  como  tampoco  adscribir  simplemente  a  la  desmesura  del 

delirio el  modo en que los caballos  “hambrientos, rabiosos,  fuera de sí  por la locura 

radioactiva”(2012, p.34) destrozan las lápidas del cementerio. 

En esta mutación de las formas-de-vida y de las lógicas de intercambio el relato 

parece  hacer  una  gradación:  como  si  superpusieran  estratos  o  dosis  diferentes  de 

absorción de radiación.  En este  sentido,  entre los cibercomerciantes que mencionaba 

Oksana y lógicas que no podrían constreñirse enteramente en ese término, se encuentran 

las comunidades que pueblan ese territorio supuestamente deshabitado. Leonid y Nikolai, 

los  guías  de  Malofienko,  tendrán  a  su  cargo  la  primera  mención  de  algunos  de  sus 

integrantes: el liquidador y sus hijos, los apropiadores. El fragmento “Naranja” introducirá 

luego la descripción de las bandas de saqueadores y de  exploradores. Están también 

aquellos que volvieron, que habitan en las mismas casas que habitaron sus padres, y que 

la novela denomina “custodios”. Se constituye a través la interacción de los diferentes 

grupos una legalidad extraña, que condena principalmente el robo, y jerarquías que se 

establecen para ser violadas. Los vínculos familiares al mismo tiempo que se ponen en 

juego, sobre todo en el plano de la memoria,  se subvierten en función de los nuevos  

lazos.  La  violencia  convoca  insistentemente  animales  cuyas  características  aparecen, 

como las de los caballos, exacerbadas:

Si atrapan a un saqueador dentro de la zona de exclusión los jóvenes lo cuelgan 
en el parque de diversiones. Una nube de pájaros envuelve los cuerpos atados a 
la rueda de la fortuna. Por las noches los lobos trepan a las vigas de hierro y se 
encargan de desmenuzarlos (2012, p. 38)

La novela convoca la imagen más tradicional de Pripyat, la primera que salta en 

Google si se investiga sobre el tema, y la interviene no sólo mediante los cadáveres que 

cuelgan sino fundamentalmente mediante los lobos que trepan y desgarran hambrientos, 

convocando a la vez la brutalidad en lo mínimo del gesto y el deslumbrante imaginario del  
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videojuego.

Pero aún más abajo o aún más contaminada está la relación entre el destazador de 

reses, Tymoshyuk y la Preobrazhénskaya. Si en el resto de los intercambios se pueden 

percibir ciertos lazos temporales, cuando estas tres partículas de la historia se encuentran 

(cuando se encuentran, porque por separado sí tienen historia) se construye un fuera de 

tiempo,  como  si  se  privilegiara  un  presente  eterno.  El  destazador  congela  a 

Preobrazhénskaya en una imagen: “su amor representa una insignificante pieza dentro de 

un sistema de relaciones más complejo” (2012, p.47) pero a la vez es el afuera en donde 

los tres se encuentran y, como tríada, constituyen “la antesala de una nueva vida” (2012, 

p. 85). Las metáforas proliferan para describirla, pero no parecen provenir sólo de las 

visiones del destazador sino de los movimientos del relato que convierte a la niña-capullo 

en un ser casi mítico: “una pájaro que brilla en la selva y los observa desde lo alto” (2012,  

p. 73). Es de alguna manera el tiempo del cuento que ella relata pero con vínculos que no 

se reducen a los que pueden poner en práctica los bueyes revolucionarios.

En una entrevista Ríos sostiene que en la novela Malofienko escribe un “diario 

alucinado a partir de los personajes que conoce”, haciendo “delirar la historia hasta que la 

historia  es  otra  y  los  personajes  se  distorsionan”  adquiriendo  una  “dimensión  irreal” 

(Gómez, 2013, s/p). Sin embargo, los fragmentos pervierten esos límites y nunca queda 

claro en el  relato qué piezas corresponden al cuaderno. La imposibilidad de aislar los 

registro se observa no sólo en los diálogos entre Leonid y Nikolai sino aún más afuera en 

“Entrevistas/ 3: Kali Kalitá” y su juego con el agua contaminada. Es justamente Kali la que  

sostiene a propósito de los personajes más enigmáticos de la novela que “El problema es 

que no sabemos cómo verificar si se trata de seres anormales o divinos” (2012, p. 42).  

Entonces,  antes  que  de  distorsión,  que  supone  un  problema  de  perspectiva,  parece 

convenir  hablar  de  diferentes  grados de  contaminación,  que ponen en juego formas 

singulares de lo vital.  Realidad o delirio no son así las únicas categorías apropiadas para 

calificar a estos seres, ya que lo que importa es si pueden “abrir un mundo en otro mundo” 

(2012, p.95), posibilidad que Malofienko sopesa cuando piensa en estrellar contra el piso  

de su departamento el frasquito lleno de la sangre fluorescente.

Del resto al hipervínculo
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Las posibles imágenes que nos proporcionan claves autorreflexivas para leer la 

novela proliferan: los collage de Malofienko y Sviatchenko; las formas de expansión de la  

radiación; la manera en que se describe a través de Oksana Zabuzhko la relación entre 

arte  y  vida;  la  multiplicación  de  registros  mediante  la  superposición  de las  imágenes 

filmadas  para  el  documental,  el  cuaderno  de  Malofienko  y  lo  que  se  presenta  como 

entrevistas.  ¿Cuál  de  todas  seleccionar?  ¿Cuál  privilegiar?  Ríos,  en  una  entrevista 

reciente, se describe a sí mismo como un escritor cartonero: “Digamos que soy un escritor 

un poco carroñero,  cartonero,  en México dirían pepenador.  Me gusta trabajar con los 

restos, con lo que va quedando fuera del circuito social de los relatos.” (Gómez, 2013,  

s/p). Los fragmentos son, entonces, desechos que se convierten en restos, en ruinas que 

se  superponen  pacientes  a  la  manera  del  collage  para  constituir  lo  que  él  mismo 

denomina una “antropología del desastre” (Frieras, 2009, s/p). Hoy lo importante, sostiene 

el autor en otra entrevista, es reflexionar sobre lo “que está pasando con esa gente que 

todo el tiempo tiene que ir negociando su vida en un mundo de restos” (Alemiánm, 2009,  

s/p).  Si  apelamos  al  modo  de  pensar  la  supervivencia  que  George  Didi-Huberman 

interroga en La supervivencia de las luciérnagas, la lógica que se pone en juego aquí es 

la de la supervivencia de lo mínimo: “Lenguajes del pueblo, gestos, rostros: todo aquello  

que la historia no puede explicar en simples términos de evolución o de obsolescencia” 

(2012, p.55) y que permiten, justamente por esto, interrogar lo contemporáneo. Un tiempo 

de la destrucción continua. 

Ahora  bien,  simultáneamente  y  de  manera  singular  en  la  narrativa  de Ríos,  la 

investigación  en  torno  al  hecho  histórico  que  despliega  Cuaderno  de  Pripyat  parece 

reconvertir  constantemente  los  restos  en  datos  concretos.  Esa  referencias  alientan  a 

generar una lectura con hipervínculos, poniendo en juego una materia que nos obliga a 

transitar  el  tiempo  de  la  discontinuidad  radical  que  supone  la  catástrofe.  Para  Didi-

Huberman,  las  luces  titilantes  de  las  luciérnagas,  en  las  que  se  cifra  lo  errático,  la 

fragilidad, la fugacidad como valores, se contrapone a los reflectores del neocapitalismo 

televisivo que sobreexponen y exhiben. Cuaderno de Pripyat se sostiene entre ambos. Es 

que el desecho como dato nos envuelven en un paisaje de destrucción radical que se ha 

convertido en nicho de mercado: la catástrofe de Chernobyl ha dado lugar a múltiples 

películas, juegos de videos, éxitos editoriales. La novela se deja cegar al acumular todo 

ese material. Así, entre la lluvia y el ácido, a punto de convertirse en zombi la escritura de 
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Ríos subvierte las escalas de valor y disvalor que ambos modos de la luz  propugnan 

soteniendose entre el horizonte y la imagen que lo perfora.

Referencias mencionadas

ALEMIAN,  E.  Paisaje  semidesértico  con  escritor  argentino.  2009.  Disponible  en: 
http://editorial-entropia.blogspot.com.ar/2009/06/paisaje-semidesertico-con-escritor.ht 
Último acceso: 3 de abril de 2016.

AVELAR,  I.  Alegorías  de  la  derrota:  la  ficción  postdictatorial  y  el  trabajo  de  duelo . 
Santiago: Ed. Cuarto Propio, 2000.

BAUDRILLARD,  J.  Simulacra  and  Science  Fiction.  En:  Simulacra  and  Simulation. 
Michigan: Univ. Michigan Press, 1994.

BÊGNÉ,  Y.  El  collage  de  la  ficción.  Blog  de Eterna  Cadencia,  2013.  Disponible  en: 
http://editorial-entropia.blogspot.com.ar/2013/03/el-collage-de-la-ficcion.html.  Último 
acceso: 3 de oct. 2016.

DIDI-HUBERMAN, G. La imagen superviviente. Teoría del arte y tiempo de los fantasmas  
según Aby Warburg. Madrid: Abada Editores, 2009.

DIDI-HUBERMAN, G. La supervivencia de las luciérnagas. Madrid: Abada Editores, 2012.

DUBÍN,  M.  “En  busca  del  espacio  perdido”.  Bazar  americano,  2013.  Disponible  en 
http://www.bazaramericano.com/resenas.php?cod=313&pdf=si.  Último acceso:  3  de  oct. 
2016.

FRIERAS, S. Es una antropología del desastre. Página/12, 25 de marzo 2009. Disponible 
en:    http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/4-13306-2009-03-
25.html Última acceso: 3 de abril 2016

GANDOLFO, E. El libro de los géneros. Buenos Aires: Norma, 2007.

GELMAN, J. Valer la pena. Buenos Aires: Seix Barral, 2001.

GESTALTEN.  “For  Ligth  and  Memory”.  Disponible  en: 
http://news.gestalten.com/event/light-and-memory. Último acceso: 3 de oct. 2016.

GÓMEZ, J. Imaginación, poesía y unas fotos encontradas por azar. 2013. Disponible en 
http://tiempo.infonews.com/nota/99028/imaginacion-poesia-y-unas-fotos-encontradas-por-
azar  .  Último acceso: 3 de oct. 2016.

http://tiempo.infonews.com/nota/99028/imaginacion-poesia-y-unas-fotos-encontradas-por-azar
http://tiempo.infonews.com/nota/99028/imaginacion-poesia-y-unas-fotos-encontradas-por-azar
http://news.gestalten.com/event/light-and-memory
http://www.bazaramericano.com/resenas.php?cod=313&pdf=si


498

JAMESON, F. “Lo utópico, el cambio y lo histórico en la postmodernidad”. En: Nicolás 
Casullo (comp). El debate modernidad-posmodernidad. Buenos Aires: Retórica Ediciones, 
2004.

OTTNELLO,  R.  Cuaderno  de  Pripyat,  la  segunda  novela  de  Carlos  Ríos.   Los 
Inrockuptibles, 2012. Disponible en  http://www.losinrocks.com/libros/cuaderno-de-pripyat-
la-segunda-novela-de-carlos-rios#.V7XTWNGVuChÚltimo acceso: 3 de oct. 2016.

RÍOS, C. Cuadernos de Pripyat. Buenos Aires: Entropía, 2012.

http://www.losinrocks.com/libros/cuaderno-de-pripyat-la-segunda-novela-de-carlos-rios#.V7XTWNGVuCh
http://www.losinrocks.com/libros/cuaderno-de-pripyat-la-segunda-novela-de-carlos-rios#.V7XTWNGVuCh


499

MARIO RENÉ RODRÍGUEZ TORRES

UNILA

¿QUÉ  ES  UN  ESCRITOR  LATINOAMERICANO  PARA  ROBERTO  BOLAÑO? 

ALGUNAS REFLEXIONES A PARTIR DE SU CUENTO "ARGENTINO"

 

Al ser preguntado por su nacionalidad, en la entrevista que concedió a Mónica 

Maristain  poco  antes  de  morir,  Roberto  Bolaño  respondió:  “soy  latinoamericano” 

(MARISTAIN,  2003).  La  declaración  no  es  una  ocurrencia  de  momento.  Ya  en  su 

“autorretrato  a  los  veinte  años”,  Bolaño  hablaba  de  “miles  de  muchachos  como  yo, 

lampiños o barbudos, pero latinoamericanos todos” (2010, p. 14), y las referencia a los 

latinoamericanos no dejará de reproducirse a lo largo de toda su obra. En esta ponencia,  

presentaré  algunas  conjeturas  sobre  lo  que  entiende  Bolaño  por  latinoamericano  y, 

específicamente, por ser un escritor latinoamericano, a partir de un análisis de su cuento  

“argentino” “El gaucho insufrible”. 

“El gaucho insufrible” cuenta la historia de Héctor Pereda, un abogado retirado que 

ante la crisis de 2001, en Argentina, decide dejar Buenos Aires y volver a la estancia  

paterna, al origen de su vida y de la nación, para vivir y morir como gaucho. La decisión 

de Pereda se inspira en el cuento el Sur de Borges, aunque entre su historia y la de Juan 

Dahlman hay una diferencia fundamental. Si en Dahlman todavía se confunden realidad y 

delirio, por lo que para él es indiscernible si el Sur al que vuelve es real o solo un ensueño 

literario, en el caso de Pereda ya no hay lugar para la confusión, justamente porque leyó 

el cuento de Borges. Es decir, la vuelta de Pereda solo puede darse como farsa, lo que el  

cuento se complace en mostrar a cada momento. El hecho más significativo al respecto 

es  que  en  el  campo no  hay  caballos  ni  vacas  (sin  los  cuales  son  inimaginables  los  

gauchos), sino conejos. 

Nada de lo que encuentra Pereda en su viaje se corresponde con las imágenes del 

Sur mítico argentino y, sin embargo, no por ello, este dejará de insistir en actuar como si  

esa correspondencia existiera. Por otra parte, de él, como del protagonista de otro relato 

de Borges, “El simulacro”, no se puede decir que sea un caso excepcional de locura o 

cinismo, sino “la cifra perfecta de una época irreal” (1984, p. 789), pues otros visitantes 

citadinos de la estancia Álamo Negro se comportan de manera semejante. Por ejemplo, la 
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psiquiatra que parece “una figurante de El anillo de los Nibelungos” (BOLAÑO, 2003, p. 

41), que en medio de un paseo a caballo se pone a “citar versos de Hernández y de 

Lugones” y se pregunta “en voz alta dónde se había equivocado Sarmiento” (2003, p. 42).

Es igualmente el caso de Ibarrola, editor del Bebe, el hijo escritor de Pereda. Tan 

pronto llega a  Álamo Negro,  Ibarrola  sale en una yegua a “echar uma miradita  a los 

campos”, y durante dos horas elogia “la vida bucólica y asilvestrada que, según él, hacían 

los  vecinos  de  Capitán  Jourdan”  (2003,  p.  39).  El  “según  él”  marca  irónicamente  la 

distancia que hay entre lo que afirma el editor y lo que realmente es la vida en el Sur. El  

narrador del cuento claramente no pretende ofrecer ninguna versión verdadera de lo que 

sería  esta  vida,  sino  marcar  la  distancia  que  la  separa  de  lo  que  dicen  de  ella  los 

personajes protagonistas.  En el  caso de Ibarrola  esa distancia se materializa cuando, 

inmediatamente después de que termina sus elogios a la vida de campo, emprende el 

galope y es salvajemente mordido en el cuello por un conejo. La comicidad de la escena 

siguiente se desprende tanto de la falta de grandeza del incidente como de la adulteración 

de  los  referentes:  La  cauterización  que  realiza  Pereda  en  la  herida  de  Ibarrola,  sin 

anestesia,  con  un  cuchillo  ardiente,  recuerda  más  algunas  películas  de  acción  de 

Hollywood que las obras del género gauchesco. 

Según el relato, luego de que el editor despierta del desmayo que le provoca la 

brutal cauterización dice “sentirse mejor que nunca aunque esa misma noche se marchó 

con los escritores a Buenos Aires”. Con él se lleva una cicatriz que luego “solía mostrar 

con orgullo y que explicaba era debida a la picadura de una culebra saltadora” (2003, p.  

41). Ibarrola capitaliza la herida que le deja el conejo, y se sobreentiende que también 

capitalizará las obras literarias de los escritores que viajaron con él a la estancia Álamo 

Negro  (el  Bebe  y  otros  dos).  Él  viaje  lo  patrocina  el  editor  que  invierte  en  un 

emprendimiento que, con su mezcla de arte y turismo, recuerda tanto las películas sobre 

ciudades de Woody Allen como el proyecto editorial de Amores Expressos en Brasil. En 

tiempos en que los gauchos ya no producen riqueza trabajando en las estancias todavía 

la pueden producir como simple espectáculo. 

En un cuento lleno de referencias a la tradición literaria argentina, las figuras de 

Ibarrola y el Bebe representan a la literatura reciente y su lugar en medio de la crisis del  

Estado nacional argentino, sinécdoque de las crisis latinoamericanas a finales del siglo 
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XX. Sobre el Bebe se dice ya al comienzo del cuento que  “se dedicó a la literatura, es 

decir, triunfó en la literatura” (2003, p. 18), lo que da a entender que el hijo de Pereda se  

convirtió  en  un  escritor  profesional  y  no  necesita  hacer  nada  más  que  escribir  para 

ganarse la vida. La prueba del éxito literario del Bebe es haber publicado un libro en 

España: “Le entregó [a Pereda] un libro, uno de los muchos regalos que le había traído, y 

le  dijo  que se había publicado en España.  Ahora soy un escritor  reconocido en toda 

Latinoamérica, le aseguró” (2003, p. 39). En este comentario está implícito lo que Joséfina 

Ludmer apuntará explícitamente algunos años después: “Los autores que conocemos acá 

son decididos  en España. [...] La literatura hoy pasa por los aparatos de distribución y 

difusión, y esos aparatos hoy están en manos españolas y centrados, fundamentalmente, 

en Barcelona” (2010b). En el libro Aquí en América Latina, Ludmer menciona dos factores 

que deben ser considerados para entender esta situación. Por un lado, el favorecimiento 

de  la  inversión  extranjera  desde  la  década  de  70,  que  terminará  provocando  el 

desaparecimiento  de  muchas  de  las  editoriales  nacionales  o  su  absorción  por 

multinacionales en los años siguientes (ver 2010a, p. 208). Por otro, la fuerte inversión 

que hace España en el mercado de la lengua desde su entrada en la Unión Europea en la 

década de 90: “las inversiones de las multinacionales españolas en Latinoamérica crecen 

exponencialmente. Y los líderes españoles insisten en la unidad cultural entre España y 

Latinoamérica” (2010a, p. 205).

El vínculo de lo narrado con la década del 70 es sugerido de forma sutil en “El  

gaucho insufrible”, donde la dictadura funciona como una especie de dato reprimido de la 

historia de Pereda (que también es una historia de la crisis argentina) que el narrador 

hace aflorar  repentinamente en frases como: “cuando hablaban de política nacional  e 

internacional  el  cuerpo del  abogado  se  tensaba como si  le  estuvieran  aplicando una 

descarga eléctrica” (2003, p. 19) y “había gauchos que hablaban al calor de la lumbre de  

electroshocks” (2003, p.  44).  Como observa Federico Pous, “la ironía de la ‘descarga 

eléctrica’  funciona  como  un  efecto  retardado  de  las  prácticas  sistemáticas  de  tortura 

llevadas a cabo por  la dictadura:  su decreto más nefasto,  que aparece aquí  como el  

latigazo de un recuerdo” (2012, p. 6).

Volviendo al Bebe, decíamos que su éxito literario se expresa en haber publicado 

en una reconocida editorial Española, lo que le permitiría no verse afectado por la crisis 

que atraviesa el país. El cuento sugiere que el Bebe logra éxito, porque encuentra una 
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expresión atractiva para el mercado, lo que sería un objetivo común de los escritores del  

momento. Esto es lo que intuye Pereda cuando, al regresar a Buenos Aires para ocuparse 

de la venta de su casa, va al café en que su hijo acostumbra reunirse con otros artistas y, 

al observar por la ventana un grupo de escritores, los encuentra parecidos a un grupo de  

publicitarios: “El Bebe presidía, junto a un viejo (¡Un viejo como yo!, pensó Pereda), una 

de las  mesas más animadas. En otra, más cercana a la ventana desde donde espiaba, 

distinguió a un grupo de escritores que más bien parecían empleados de una empresa de 

publicidad” (2003, p. 50).

Podría suponerse que el retrato de los escritores que ofrece Bolaño en su cuento 

es una diatriba contra aquellos que se entregaron al mercado. Una diatriba hecha por 

alguien  que  hablaría  en  nombre  de  la  verdadera  literatura,  la  que  no  se  vende.  Sin 

embargo, esa interpretación pierde validez cuando se considera que el triunfo del Bebe 

refleja el de Bolaño. Como recuerda Sarah Pollack: 

Como  sucede  con  la  mayoría  de  los  autores  latinoamericanos,  él  era 
prácticamente un desconocido hasta el momento en que un prominente editor de 
España aceptó publicar sus novelas; seis libros suyos habían salido a la luz en 
pequeñas editoriales cuando Seix  Barral  publicó en 1996 La literatura nazi  en 
América y,  subsecuentemente,  Anagrama, cuyo director era Jorge Herralde,  se 
convirtió en su editorial oficial, publicando trece de sus obras. Tanto Seix Barral 
como Anagrama,  ubicadas en Barcelona,  gozan de una amplia  distribución en 
España y América Latina, lo cual hizo de Bolaño un autor muy visible (2010). 

El hecho obliga a otra interpretación. Antes que una acusación contra un tipo de 

literatura, el retrato hecho por Bolaño mostraría que ni el Sur ni la literatura serían afueras  

del  mercado.  Como  dice  Thiago  Pinheiro,  si  Bolaño  usa  la  parodia  no  es  para 

“resguardarse ante la ilegitimidad de una situación, aislándose de ella para disponer de un 

lugar  de  enunciación  seguro,  suficientemente  externo  para  denunciarla,  sino  para 

reafirmar  lo  ineludible  de  esa  situación  como  condición  de  escritura”  (2014,  p.  105).  

Expresiva de esta posición de Bolaño es su respuesta a una pregunta que el argentino  

Sebastián Noejovich le hizo en una entrevista en 2001, es decir, el mismo año en que 

transcurre el cuento “El gaúcho insufrible”:

-  [Noejovich]  El  tono  siempre  paródico  con  el  que  te  acercás  a  esos  ámbitos 
literarios, ¿será una forma de conjuro, una manera de mantenerte a salvo de esa 
grandilocuencia  y  gravedad que es tan característica  de  algunos "hombres  de 
letras"?
- [Bolaño] Yo creo que en el fondo la parodia sólo disfraza el deseo enorme de 
ponerse a llorar. Y sobre mantenerse a salvo de lo que sea, no sé qué decirte, en 
literatura es casi imposible mantenerse a salvo. Todo mancha. Supongo que hay 
novelistas que opinan lo contrario. Dios les conserve su candor (o su estupidez) 
por mucho tiempo. (Apud PINHEIRO, 2014, p. 105).
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Que en la literatura es casi imposible mantenerse a salvo, será confirmado tras la 

muerte de Bolaño, cuando su obra se transforma en un  boom de ventas de la “casa 

Farrar, Strauss, and Giroux (fsg) [...] parte del grupo Mcmillan, una de las editoriales más 

importantes del planeta” (POLLACK, 2010).  El uso de la palabra  boom  es intencional, 

pues,  como  varias  veces  se  ha  señalado,  el  éxito  editorial  de  Bolaño  solo  parece 

comparable  al  de  García  Márquez,  un  escritor  que el  autor  de  2666 ubicaba en sus 

antípodas.  Esto  último  no  impidió  que  Los  detectives  salvajes  tuvieran  un  destino 

semejante al  de  Cien años de soledad con respecto al  público norteamericano. Así lo 

considera  Pollack,  para  quien  si  con  Cien  años  de  soledad,  mediante  una  “singular 

(des)lectura”,  América Latina fue vista como espacio de la fábula y lo maravillosos, con 

Los detectives salvajes pasa a ser vista como el espacio en donde 

uno  puede  satisfacer  su  anhelo  de  la  rebelión  y  de  aventuras  de  todo  cariz:  
políticas, sexuales, espirituales, toxicómanas, literarias. Como dice un crítico, “The 
savage detectives es,  sin lugar a dudas, un libro muy ‘latino’ y entregarse a los 
placeres de su lectura es semejante a tomar unas largas vacaciones en el Sur de 
la frontera” (2010). 

Si escritores como el Bebe (a quien el editor Ibarrola le pagó el viaje a la estancia 

Álamo Negro) deben ofrecer las nuevas imágenes exóticas del Sur argentino, con Pollack, 

podemos decir que Bolaño terminó ofreciendo al mercado mundial las nuevas imágenes 

exóticas de ese otro Sur, el que comienza en el Río Bravo. 

Al decir esto no hacemos más que llevar un poco más lejos un paralelo que el 

propio Bolaño sugiere al trazar la trayectoria editorial del Bebe en coincidencia con la suya 

propia.  Sin  embargo,  al  poner  de  relieve  esa semejanza,  Bolaño marca también una 

diferencia con los escritores que aparecen en el  “El gaucho insufrible”, pues estos se 

caracterizan por el  disimulo y el  fingimiento. El  máximo representante de este tipo de 

escritor es el viejo del café que “a cada cierto tiempo se untaba con polvos blancos la  

nariz  y  peroraba  sobre  literatura  universal”  (2013  p.  50).  La  proximidad  de  las  dos 

acciones, empolvarse la nariz y perorar de literatura universal, da a entender que hay una 

afinidad entre ambas, las dos serían formas del ocultamiento. Según el cuento, por un 

momento,  Pereda  y  el  viejo  escritor  se  contemplan  “como  si  la  presencia  del  otro  

constituyera una rajadura en la realidad circundante” (2013, p. 50). Lo que la mirada de 

Pereda hace emerger es la falsedad del viejo que pretende seguir hablando de literatura 

universal en una época en que no es más posible distinguir universalidad de mercado 
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global (y de la historia colonial que lo posibilitó). En medio de la crisis de 2001, el viejo 

finge habitar un espacio libre de culpas, el de la literatura; pero el gaucho Pereda está ahí, 

para desmentirlo y hacer justicia. ¿Quién mejor que un gaucho para saber que la literatura 

no está libre de culpas?  Aquí cabe recordar las famosas tesis de Josefina Ludmer, según 

las cuales la gauchesca en su origen asumió la voz de los gauchos porque sus cuerpos 

necesitaban  ser  usados,  primero  como  soldados  en  las  guerras  de  independencia  y 

después  en  las  estancias.  Una  vez  constituido  el  Estado  nacional,  que  incorpora  al 

gaucho como trabajador del campo, el género se cierra, lo que ocurriría hacia 1880 (2000, 

p. 39). Después de esta fecha lo que habría es producción literaria no a partir de los 

gauchos, sino de la literatura, del género gauchesco, en un nuevo ciclo que vendría a 

cerrar Borges.    

Veronica Garibotto realiza una lectura de los duelos de Martín Fierro, “El Sur” y “El 

gaucho insufrible” que sigue una línea interpretativa a fin a la de Ludmer. Para Garibotto el 

duelo  de  La  vuelta  de  Martín  Fierro (1889)  –que  ya  no  es  un  duelo  entre  hombres 

armados, sino entre cantores– significa la incorporación del gaucho a la ley; esa misma 

ley que en La ida el gaucho había infringido, al matar al negro. De esa forma, el personaje 

se transforma en el gaucho bueno que servirá de emblema “sobre el  que cimentar la 

iconografía nacional” (2015, p. 180). Por su parte, “El Sur” de Borges significaría el fin de  

ese ciclo de usos nacionalistas del personaje:  

Escrito en 1944 (inmediatamente después del golpe de estado de 1943 y en pleno 
ascenso del peronismo) este gesto antinacionalista no puede no leerse como un 
gesto político, un gesto a través del cual Borges proyecta (paradójicamente) el 
deseo  de  una  literatura  que  sea  un  espacio  autónomo,  una  utopia  post-
nacionalista y post-política (2015. p. 155).

Por último, el duelo de “El gaucho insufrible” colocaría fin a la separación entre 

literatura y política, que otorgaba a la primera un espacio autónomo:

Si Dahlmann moría para que pudiera nacer la literatura universal,  Pereda mata 
para  que el  escritor  que perora  sobre  literatura universal  muera.  Y este  gesto 
puede  interpretarse  como  el  reverso  del  gesto  borgeano:  en  lugar  de  a  una 
fantasía post-política, alude a una fantasía de religación de literatura y política. 
Con  la  muerte  del  escritor  mueren  aquellos  escritores  que  más  bien  parecen 
empleados de una empresa de publicidad, intelectuales de café que se dedican a 
hablar sobre literatura universal en la calle Corrientes mientras que a su lado el 
país se precipita al abismo. (2015, p 181).

Al  religar  literatura y política,  Bolaño no reivindica ningún estado anterior  de la 

literatura, sino que nos muestra que esta nunca estuvo libre de lo que Pereda llama la 
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“culpa  argentina  o  la  culpa  latinoamericana”  que  transformó  los  gauchos  salvajes  en 

“gatos”.  La literatura nacional  nace culpada,  vinculada a la domesticación utilitaria  del 

gaucho, dado que el género gauchesco, como dice Ludmer, hizo uso de la voz da voz de 

los gauchos para hacer usos de sus cuerpos en la producción del Estado nacional; para 

producir el Estado nacional y para producir la riqueza del Estado.

Perada, al enterrar la punta de su cuchillo en el viejo escritor, que en ese momento 

encarna el cuerpo de la literatura, estaría por tanto asumiendo la posición de un justiciero  

de los gauchos. Pero si Pereda revela la inautenticidad del viejo escritor, lo mismo hace el  

viejo escritor con Pereda, que, después de todo, no es más que un “viejo vestido a medias 

de gaucho y a medias de trampero de conejos” (2003, p. 49); alguien que no sabe de los 

gauchos más que lo  que la  literatura  le  enseñó.  No en vano Pereda reconoce en el  

escritor “¡un viejo como yo!” (p. 2003, 50) y el narrador afirma que uno para el otro es 

como  “una  rajadura  en  la  realidad  circundante”.  Uno  para  el  otro  muestra  algo 

insoportable, o mejor, “insufrible”. Es de destacar que este adjetivo, “insufrible”, no será 

usado ni una sola vez en el cuerpo del texto. Solo aparece en el título, pero desde allí  

proyecta su sombra en todo lo narrado. 

El  término  “insufrible”,  tan  presente  y  ausente  en  el  cuento  de  que  venimos 

tratando, aparece significativamente en otro texto de Bolaño que transcurre en Argentina; 

se trata del relato inacabado “Sabios de Sodoma”, donde Bolaño se refiere a su proyecto  

de escribir  sobre los días que pasó Naipaul,  en Argentina,  en la  década de 70,  para 

redactar “el largo reportaje sobre Eva Perón recogido en un libro que en España publicó,  

en 1983, la editorial Seix-Barral” (2007, p. 51). Bolaño dice que en su relato el premio  

Nobel  nacido en Trinidad y Tobago “recorría  las calles de Buenos Aires y,  de alguna 

manera, presentía el infierno que se cernía sobre la ciudad” (2007, p. 52). Con el paso de 

los días, esa sensación de entrar en contacto con algo infernal se intensifica en el escritor: 

“Conforme pasan los días el país, y no sólo la ciudad, se le hace más  insufrible, más 

insoportable. Uno diría que con cada nueva persona que conoce, con cada visita que 

hace, se acrecienta su malestar con respecto al lugar en donde se encuentra.” (2007, p. 

53, la cursiva es mía). En Sabios de Sodoma queda claro que lo insufrible se relaciona 

con una experiencia del horror paralizante (“Cuando digo «inmovilizado por el horror» no 

lo digo en un sentido peyorativo sino literal” [p. 52, 2007]) que, como toda experiencia  

traumática, se resiste a ser narrada (“el problema era que ignoraba cómo descifrar ese 
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lenguaje” [2007, 52-53]) y solo recuperable de forma indirecta: “Por las noches, mientras 

dormía después de cada jornada agotadora, Naipaul soñaba con Buenos Aires y con la 

pampa,  de  hecho  soñaba  con  Argentina,  con  toda  Argentina,  y  los  sueños 

indefectiblemente se transformaban en pesadillas” (2007, p. 53).

¿Qué es lo insufrible que hace que Naipaul, en Buenos Aires, sueñe con la Pampa 

y con toda Argentina? Estas relaciones no son aclaradas en el relato de Bolaño, y solo  

pueden ser conjeturadas a partir de las crónicas que lo inspiran y que posiblemente hayan 

influenciado la escritura de “El gaucho insufrible”. En una de ellas, Naipaul escribe: “La 

tierra en la Argentina […] sigue siendo sólo una mercancía” (1983, p. 177). Y agrega:

Es algo que puede enajenarse sin pena. La riqueza de la Argentina está en la 
tierra; esta tierra explica la gran ciudad que se alza a orillas del estuario. Mas la  
tierra ha pasado a no ser el hogar de nadie. El hogar está en otra parte: Buenos 
Aires,  Inglaterra,  Italia,  España.  Puedes  vivir  en  la  Argentina,  dicen  muchos 
argentinos, sólo si puedes irte. 
La Argentina creada por los ferrocarriles y por los fusiles Remington del presidente 
Roca todavía tiene la estructura y el propósito de una colonia. (1983. p. 177).

Para Naipaul, la Argentina que visitaba era un país en que podía cambiar el barniz 

pero no el fondo, mantenía “la estructura y el propósito de una colonia”. En la crónica  

citada, se insiste particularmente en el vínculo entre la Argentina del momento y la de 

finales del siglo XIX en que ocurre el genocidio indígena como resultado de La Conquista  

del  Desierto  comandada  por  el  general  Roca.  En  ese  sentido,  el  cronista  anticipa  el  

planteamiento  que  David  Viñas  hará  hacia  el  fin  de  la  dictadura:  “quizás,  los  indios, 

¿fueron los desaparecidos de 1879?” (1983, p. 12). Naipaul observa: 

La  tierra  está  llena  de  nombres  militares,  los  nombres  de  generales  que  les 
arrebataron  la  tierra  a  los  indios  y,  con  una  rapacidad  que  todavía  hiere  la 
imaginación, se concedieron a sí mismos amplias extensiones de terreno, fincas, 
estancias, grandes como condados (1983, p. 175).

La descripción coincide con el cuadro que ofrece “El gaucho insufrible”, en donde, 

como señala José Amicola, encontramos una 

sucesión  de  estaciones  [de  tren]  con  nombres  de  próceres  inventados  que 
reproducen  la  toponimia  argentina  consagrada  a  militares  vencedores  en  las 
campañas  del  siglo  XIX  contra  los  pobladores  originarios  (‘Capitán  Jourdan’, 
‘Coronel Gutiérrez’) (2010).

Otro punto de coincidencia entre las crónicas y el cuento es que en las primeras 

también  se  presenta  una  Argentina  caracterizada  por  la  inautenticidad  y  la  falta  de 

correspondencias. Según Naipaul,

dentro de la metrópoli importada está la estructura de una sociedad desarrollada. 
Pero a menudo los hombres parecen remedar sus propias funciones. […] Escribir 
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con  realismo  sobre  esta  sociedad  presenta  dificultades  peculiares;  describirla 
fielmente en la ficción podría resultar imposible (1983, p. 180-181).

Para el premio Nobel, ese desencaje de los hombres argentinos, que hace que 

parezcan siempre estar sobreactuando, estaría vinculado con el papel disminuido en que 

quedarían  como  producto  de  la  colonización.  Un  papel  disminuido  que  intentarían 

compensar por medio de “la conquista y la humillación de las mujeres” (1983, p. 181). 

Como dice Bolaño en “Sabios de Sodoma”, Naipaul concluyó que Argentina era “un país 

recalcitrantemente machista”; a lo que agrega el autor de Los detectives salvajes: de “un 

machismo que recubre ligeramente una puesta en escena de sangre y de muerte” (2007, 

p.55). El machismo es también un rasgo recreado en “El gaucho insufrible” en que, como 

señaló Federico, Pous, 

las mujeres se presentan de acuerdo a su capacidad laboral (sirvienta, cocinera, 
psiquiatra) y carecen sistemáticamente de un nombre propio. Solamente la señora 
Hirshman (viuda de Pereda),  la Cuca (su hija) y Rebeca (“una jovencita” pues 
nunca tuvo novias [16, 18]) acceden a esa nominación (2008, p.5).

A lo  que  cabe  añadir  que  son  algunas  de  esas  mujeres  anónimas  las  que 

mantienen en pie tanto la casa de Pereda en la ciudad como la estancia Álamo Negro. En 

la casa de Buenos Aires, la cocinera y la sirvienta; en la estancia, la mujer de pollera que 

“no hablaba mucho pero sin duda trabajaba más que los seis gauchos que para entonces 

Pereda tenía en nómina” (2003, p. 44).  

Sin embargo, no todo es coincidencia. En Sabios de Sodoma, Bolaño recuerda que 

Naipaul  vinculaba  el  machismo  argentino  con  la  sodomía,  a  la  cual  atribuiría  una 

explicación que “además de inconsistente, carecía de fundamentos históricos o sociales” 

(2007, p.55).  El valor que otorga Bolaño a Naipaul como cronista de la realidad argentina 

no está,  por  tanto,  en su exactitud como intérprete,  aunque no cabe duda de que lo  

consideraba un agudo observador. La mayor virtud del autor de “El regreso de Eva Perón” 

estaría en otro aspecto:  

En mi cuento, pese a sí mismo, Naipaul era así. Tenía los ojos abiertos y la lucidez 
que suele caracterizarlo. Tenía algo que los españoles llaman mala leche y que 
sirve  de  antídoto  para  combatir  los  embates  de  la  canalla  sentimental.  Pero 
también captaba, o sus antenas captaban, la estática del infierno en las noches 
callejeadas de Buenos Aires. (2003, p. 52).
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Delante de lo “insufrible”, del “horror”, de una “puesta en escena de sangre y de 

muerte”, Naipaul no cerraría los ojos, sino que los mantendría abiertos con lucidez y algo 

de mala leche. Esta última le daría la levedad necesaria para levantar la horrible cabeza 

de Gorgona sin ser petrificado, para decirlo con una imagen de Ítalo Calvino. Naipaul 

mantendría los ojos abiertos como lo intentan hacer los “detectives latinoamericanos” en 

el sueño descrito en el poema “Los detectives helados”; sueño en que aparecen también 

“crímenes horribles” (BOLAÑO, 2010, p. 39). “Los detectives latinoamericanos”, es decir,  

“los escritores latinoamericanos” dignos de ser considerados como tales. Ser un “escritor 

latinoamericano”  no  tendría,  por  tanto,  que  ver  con  afirmar  cierta  identidad  o  con  la 

capacidad  de  escribir  indistintamente  como,  digamos,  un  mexicano,  un  chileno  o  un 

argentino. Bolaño, ciertamente, no lo hacía. “El gaucho insufrible” ofrece un buen ejemplo.  

En este encontramos varios términos que hacen pensar que el autor está usando una 

lengua  propia  del  lugar  en  que  transcurre  el  cuento;  por  ejemplo,  “algaradas”, 

“bombachas”, “chiripa”, “visteo”, “pelotudo”. Una impresión que refuerza el uso del voceo 

porteño.  Pero  para  los  familiarizados  con  la  variedad  del  español  rioplatense,  la 

artificialidad de esos recursos es evidente. El crítico argentino Daniel  Altamiranda, por 

ejemplo, dice que la frase “les hablaba de Argentina, de Buenos Aires y de la pampa”  

suena extraña porque lo natural sería decir: “les hablaba de la Argentina, de Buenos Aires 

y de la pampa” (2015, p. 25n, la cursiva es mía).  Verónica Garibotto, más categórica, 

sentencia: “el  texto está escrito en ‘lenguaje Anagrama’ y no, como uno esperaría,  en 

español rioplatense” (2015, p. 175).

En “El gaucho insufrible”, Bolaño adopta entonces una máscara tan desajustada 

como la  que visten  los personajes del  cuento.  Una máscara  que deja  ver  que quien 

escribe no es un “verdadero” argentino. Pero lo que le interesa no es asumir una identidad 

“verdadera”, si no abrir los ojos para una realidad que tiene el aspecto del escenario de un 

crimen. No en vano, como se dijo, Pereda habla de la culpa, “la culpa argentina o la culpa 

latinoamericana”.  

Al escribir “El gaucho insufrible” Bolaño se propondría hablar de Argentina como 

Rodrigo Fresán (el  escritor nacido en Buenos Aires a quien está dedicado “El gaucho 

insufrible”) hablaría de México en su novela Mantra: 

probablemente es el mejor libro de Fresán, un libro desmesurado, lleno de humor, 
en ocasiones hiperviolento, que trata, en primera instancia de México, pero que en 
realidad habla de Latinoamérica: México, en este caso, funciona como los ojos de 
Latinoamérica (AGUILAR, 2002). 
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En este pasaje reaparece la cuestión del  ojo,  el  ojo que no se cierra sino que 

encara lo que podemos llamar el horror latinoamericano o lo real latinoamericano que crea 

una “rajadura en la realidad circundante”  (BOLAÑO, 2013, p. 50). La expresión “horror 

latinoamericano” es, de hecho, usada por el propio Bolaño en una reseña sobre Historia 

de Mayta, de Mario Vargas Llosa; un autor que no era de su preferencia, pero en el que 

reconoce el haber escrito una novela que 

se puede leer como un cuadro de una situación cultural y política no sólo peruana 
sino latinoamericana, la de los años que van desde finales de los 50 y principios 
de los  60,  con  las  primeras  luchas armadas,  luchas  hechas en  nombre  de  la 
revolución y por tanto de la Ilustración, hasta los años 80, la época de Sendero 
Luminoso y las guerrillas milenaristas, en donde se desata, sobre todo en Perú, 
aquello que se dio en llamar el horror latinoamericano (BOLAÑO, 2004, p. 298).  

Jorge Volpi, imitando el tono muchas veces exagerado de Bolaño, afirma que este 

era  el  “último  escritor  latinoamericano”.  Volpi  alude  a  la  forma  como  Bolaño  se 

posicionaba con relación  a la  “tradición  que cargaba a  cuestas”.  Específicamente,  se 

refiere al hecho de que escribiera contra “esa caterva amparada bajo esa rimbombante y 

algo tonta onomatopeya,  Boom”  (2008, p.  236-237).  Como lo indica el  texto de Volpi, 

Bolaño, al definirse como latinoamericano, se inscribe en la tradición del  Boom, aunque 

para de inmediato tomar distancia de ella. A diferencia de sus ilustres antecesores, para 

Bolaño  escribir  no  tendría  nada  que  ver  con  la  tentativa  de  dar  voz  a  un  sujeto 

latinoamericano.  Antes  lo  que  le  interesaba  era  expresar  un  malestar  en  lo 

latinoamericano, cuyo origen podemos adivinar se encuentra en lo que fue reprimido en 

las  diferentes  tentativas  de  formación  de  sujetos  nacionales  o  continentales.  Ser 

latinoamericano para Bolaño querría decir esto: no la creencia que de los países de esta 

parte  del  continente  comparten,  compartieron  o  compartirán,  una  identidad,  sino  que 

pasaron  pos  experiencias  análogas  de  culpa  y  horror,  y  esto  no  simplemente  como 

producto de una historia regional sino mundial, cuya exploración más detallada la realiza 

el autor en 2666.

“El gaucho insufrible” hace parte del libro homónimo también conformado por el 

ensayo “Literatura + enfermedad = enfermedad”.  Un ensayo que deja claro que si  la 

literatura debe sondar el  horror no es porque tenga virtudes terapéuticas, porque sea 

capaz de curar a un sujeto. La tarea del escritor latinoamericano para Bolaño no sería 

cerrar "las rajaduras de la realidad" que impiden hablar de un sujeto autónomo formado, 



510

sino enfrentar su horror u horrores constitutivos (que involucran a la propia literatura) para 

que algo nuevo pueda surgir. Como escribe en el ensayo mencionado, “lo nuevo, lo que 

siempre ha estado allí” (2003, p. 115).
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MARTA LÓPEZ

PPUFRJGLEN/Bolsista Capes

EDUCACIÓN Y OCUPACIÓN EN EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA DE JUAN MAYORGA

Juan Mayorga: esbozo del autor y su poética

Nacido en Caravanchel,  uno de los distritos más populosos y emblemáticos de 

Madrid, a sus cincuenta y un años y con más de treinta títulos publicados, Juan Mayorga  

es sin duda uno de los nombres más potentes del teatro español contemporáneo, con sus 

piezas siendo traducidas y representadas en escenarios de todo del mundo. Formado en 

matemáticas y filosofía, Mayorga se revela como un autor en continuo aprendizaje  de 

todos los  oficios  teatrales:  cofundador  del  Teatro  del  Astillero,  profesor  en  la  Escuela 

Superior  de  Arte  Dramático  de  Madrid,  adaptador  de  textos  clásicos  para  el  Centro 

Dramático Nacional,  y director de escena desde 2012 con su compañía La Loca de la 

Casa.  Su  dramaturgia  profunda,  metódica  y  comprometida  ha  recibido,  entre  otros 

reconocimientos, el Premio Nacional de Teatro (2007), el Premio Max al mejor texto teatral 

(2006, 2008, 2009) y a la mejor adaptación teatral (2008, 2013), y el Premio Nacional de 

Literatura Dramática (2013). 

A menudo, la crítica lo sitúa dentro de la llamada Generación Bradomín, junto con 

otros  dramaturgos  españoles  hoy  ya  consolidados  que  empezaron  su  carrera  en  la 

década de los 90 y ganaron el Premio, o un accesit del premio, Marqués de Bradomín en 

los años inmediatos a su instauración. Una etiqueta bastante estrecha que deja fuera a 

quien  no  ganó  este  galardón  en  concreto,  y  en  la  que,  quienes  sí  lo  ganaron, 

generalmente no se reconocen. Según Mayorga: “que se maneje el nombre de un premio 

y no de un concepto, un tema, un rasgo estilístico, un modo de estar ante el público, un  

referente de la tradición, etc., para englobar a un grupo, indica su heterogeneidad”. A su 

juicio, lo único en lo que coinciden estos autores es “en la voluntad de hacer un teatro de 

arte, que muestre la realidad tan extraña como es”. (MAYORGA, 2000)

Sin embargo, tal vez esta no sea la única coincidencia. Aunque la pluralidad es un 

término clave de la posmodernidad y, como señala Mayorga, es oportuno destacar que 

entre el  trabajo de todos estos artistas existe una gran diversidad de temas, estilos y 

formas, sí podrían perfilarse algunos rasgos comunes. Por un lado, la mayoría de ellos 
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procede del teatro, es decir, son intérpretes, directores o gestores; por otro lado, buscan 

con urgencia el estreno, como forma de reafirmar su oficio, en grupos propios o afines, 

muchas veces en salas del circuito alternativo; finalmente, muchos de ellos se formaron 

en cursos o seminarios generalmente impartidos por autores de generaciones anteriores 

como Josep Maria Benet i Jornet, José Sanchís Sinisterra, Alonso de Santos o Fermín 

Cabal (OLIVA, 2014).

Pero, seguramente, uno de los aspectos más llamativos es la importancia que este 

heterogéneo grupo de creadores le concede a la palabra.  En el  caso de Mayorga,  la 

escritura es, antes que nada, una búsqueda permanente de una palabra más honda y 

más extensa. Porque ‘más palabra es más vida y más capacidad de resistir. Al contrario,  

la dominación del hombre, su empequeñecimiento y acoso, siempre comienzan por la 

reducción  de  la  palabra’. Esto  sin  perder  de  vista  aquel  umbral  del  que  hablaba 

Aristóteles, un lugar situado entre dos extremos -aquel que abruma al espectador y aquel 

otro que lo aburre-, donde la tragedia puede ponerse en pie. Por eso, sin renunciar a una 

escritura sofisticada en forma y contenido, el  autor va al encuentro de una platea tan 

amplia  como  sea  posible,  aunque  de  entrada  ambas  direcciones  tengan  algo  de 

contradictorias.

Y es que para este dramaturgo, al igual que para otros compañeros de generación, 

el teatro es un arte esencialmente político: congrega a la  polis, es fruto de un esfuerzo 

colectivo, y pretende despertar la crítica y la utopía entre el público. Y el asunto político 

más importante de todos es el lenguaje. Así que, como escritor y como ciudadano, intenta 

preguntarse siempre “¿Quién escribe realmente mis palabras? Dado que puede ocurrir, y 

ocurre, que pensándose libre, el artista escriba al dictado, obedeciendo a formas de poder 

que ni siquiera sabe nombrar” (MAYORGA, 2012).  Para problematizar esta cuestión – 

conectada con otra tan antigua como el  propio teatro,  la del  theatrum mundi (¿Quién 

escribe nuestro papel en el gran teatro del mundo? ¿Quién dirige la puesta en escena? 

¿Qué se esconde tras las máscaras?)  –, su producción teatral está repleta de personajes 

que intercambian los papeles de narrador y narratario, en una lucha permanente por el 

lugar de la enunciación y por imponer su punto de vista. Como ocurre en El chico de la  

última fila, en varias obras de Mayorga encontramos una reflexión sobre el acto de narrar 

y  su recepción,  sobre la  relación entre el  poder  y  el  discurso,  y,  finalmente,  sobre el 

carácter  ambivalente de la imaginación ante la vida – como fuga del  mundo o como 
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superación, aquello que le da sentido. 

‘El chico de la última fila’ (2006) 

Argumento y estructura formal  

En El chico de la última fila convergen, al menos, tres pasiones del dramaturgo: la 

literatura, la filosofía y las matemáticas – aquí también cabría mencionar como intertexto 

las múltiples referencias cinéfilas más o menos escondidas en la pieza –. En ese sentido, 

Mayorga confiesa que nunca ha querido aceptar que exista una frontera entre las ciencias 

y  las  humanidades.  Siempre  recalca  que,  aunque  el  pensamiento  que  más  le  ha 

influenciado es el de Walter Benjamin - objeto de estudio de su tesis doctoral -, también su 

formación en matemáticas ha dejado una profunda huella en su teatro. Si la filosofía nutre 

su escritura de atinadas reflexiones sobre temas actuales y lo guía en sus revisión de 

episodios históricos del pasado, las matemáticas le han ayudado a trabajar la estructura 

de sus obras a partir de la síntesis, la noción de enigma que conduce a un resultado, y le 

han aportado estimulantes figuras, como la elipsis.  Ambas disciplinas son su “muro de 

carga”, pero es en El chico de la última fila donde, por primera vez, aparecen como motivo 

e hilo conductor de una pieza – que incluso en un principio iba a titularse Los números 

imaginarios -. Aquí, además, el dramaturgo aprovecha la capacidad poética que percibe 

en  el  universo  de  los  números  para  hacer  en  los  enunciados  de  los  problemas 

matemáticos la poesía que no parece tener cabida en el resto de la obra, de tono paródico 

y escrita en un ágil lenguaje coloquial.

Sin ir más lejos, el embrión de la historia proviene de cuando, en los inicios de su 

carrera, Mayorga daba clase en el nocturno para alumnos de secundaria y un estudiante 

aprovechó el examen de fracciones para hablarle sobre su fin de semana. En el aula 

también encontró jóvenes con la misma mirada que el protagonista, “que de algún modo 

está asistiendo a un espectáculo, que se está fijando, que notas que tiene una actitud 

distinta que todos los demás, que se ríe y al mismo tiempo observa porque los otros se  

ríen, y que quizás haya un poco de teatro en su propia risa”(MAYORGA, 2006).

Es a través de las mates y la filosofía,  intercambiando clases de refuerzo, que 

Claudio, un chico de 17 años sin muchos amigos, consigue entrar en ese lugar que lleva  
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observando desde el verano, la casa de Rafa, su compañero de clase. Una invasión en la 

que contará con un cómplice inesperado, Germán, el profesor de Lengua y Literatura del 

instituto,  cada  vez más  fascinado  con  las  redacciones que su  alumno más  talentoso 

escribe para él, en lo que empezó como un simple ejercicio de clase. Al fin, una novela 

por entregas, en los límites entre lo moral y lo inmoral, lo real y lo ficticio, sobre el día a 

día y los desvelos de una familia de clase media. Y, sobre todo, una convulsa relación 

entre un adolescente que está encontrando su propia voz y su maestro, dos inadaptados 

que prefieren vivir a través de la imaginación y los libros: por el mero hecho de narrarla, la 

mediocre rutina de los Rafa se convierte para ellos en algo mucho más interesante que 

sus propias vidas.

El chico de la última fila es,  a la vez, la novela de formación que Claudio está 

escribiendo para el lector/espectador (el profesor o cualquiera en la platea del teatro) y el  

texto  teatral  que  incluye  esa  historia  y  múltiples  consideraciones  sobre  la  creación 

literaria. El uso del recurso metaficcional de “la puesta en abismo” hace que la obra se 

mueva  en  dos  niveles,  que  acabarán  fundiéndose  conforme  la  literatura  lo  vaya 

invadiendo todo: el relato marco donde se mueven el chico, el profesor y su mujer; y el 

relato de todo lo que sucede en la  casa – contado siempre a partir  de la  mirada de 

Claudio, con sus prejuicios y sus afectos -: una escena única fragmentada que es la suma 

de varios espacios-tiempo, estrategia con la que Mayorga trata de expresar en el teatro el 

lado mágico de la narración novelesca, que permite cambiar de espacio y de tiempo en un 

instante (SADOWSKA, 2008).  Esta estructura de relato enmarcado – muy similar a la 

empleada en Cartas de amor a Stalin – es una muestra de la permanente búsqueda de 

Juan Mayorga por nuevos lenguajes y materiales escénicos:

Frente a la afirmación «Eso no puede ser teatro», hay que levantar –no desde los 

manifiestos,  sino  desde  la  práctica  escénica-  la  afirmación  de  que  el  teatro  puede 

representarlo todo. Siempre que no traicione su origen. El origen del teatro, y su mayor 

fuerza, está en la imaginación del espectador. Si hace del espectador su cómplice, el 

teatro es imbatible como medio de representación del mundo (OROZCO VERA, 2012)

Educación: un “Bildungsroman”
Juana- No sé qué pretendes. 
Germán- Enseñarle. 
Juana- ¿Enseñarle qué? 
Germán- Literatura. Y, a través de la literatura, otras cosas. 
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El  matrimonio  formado  por  Germán  y  Juana  representa  en  la  obra  dos  tipos 

diferentes  de  lectores,  que  se  relacionan  de  una  manera  distinta  con  la  novela  que 

Claudio está escribiendo y participan en grados diferentes de su reescritura: mientras él  

es el especialista, ella es la lectora común. Él, que alguna vez quiso ser escritor, eligió la  

profesión de maestro pensando que viviría en contacto con los grandes libros, creyendo 

que se puede educar a través de la literatura, aunque cada vez está más frustrado por el 

desinterés y el pésimo nivel que demuestran los chicos. Ella, más escéptica, trabaja en 

una galería de arte contemporáneo que acaba de cambiar de dueño y que está al borde 

de la bancarrota; de hecho, cuando empieza la obra sabemos que le han dado un mes 

para hacer que el negocio sea viable, si no lo van a cerrar. Ese plazo – una amenaza que 

se volverá realidad – nos marca el tiempo que dura la acción dramática. 

Ambos leen con voracidad creciente las redacciones sobre la familia de Rafa, pero 

Germán, como crítico exigente que es, convencido desde el primer momento del talento 

del chico, mide su euforia frente a él y se muestra siempre insatisfecho con el resultado 

(es llamativo que para ello acabará muchas veces repitiendo, casi palabra por palabra, lo  

que su esposa le ha dicho a solas en casa). Valga decir que Mayorga, que tiene siempre 

muy presente la figura del crítico, espera que este le enseñe algo que él no ha conseguido 

ver en su propia obra, que le ayude a corregirla y, sobre todo, espera verdad, toda la  

verdad – características de las que está dotado el profesor-. 

Germán  evalúa  la  técnica  empleada  por  Claudio  y  lo  orienta  en  la  toma  de 

decisiones  que,  según  él,  debe  tener  en  cuenta  un  escritor  al  ponerse  a  escribir,  la 

mayoría  de  ellas  pensadas  a  partir  del  receptor  de  la  obra.  En  sus  intervenciones 

aparecen cuestiones como la función del arte (“La primera pregunta que debe hacerse un 

buen escritor es: ¿Para quién escribo?”), el estilo (“Ese afán por contarlo todo. Confía en 

el lector, él completará”), la necesidad del conflicto (“¿Qué va a pasar? Al lector no se le  

puede dar tregua, hay que mantenerlo tenso”), la construcción de los personajes (“Evita 

describir  los  estados  de  ánimo  de  los  personajes,  haz  que  los  conozcamos por  sus 

acciones”), el compromiso que entraña un título (“El título establece un pacto con el lector. 

El título le orienta acerca de qué ha de valorar, en qué ha de fijarse”) o el desenlace 

adecuado (“un buen final ha de ser tal que el lector se diga: no me lo esperaba y, sin 

embargo, no podía acabar de otra manera”) . 
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Además de guiarlo con sus consejos,  el  profesor le va prestando al  estudiante 

varios libros de su biblioteca personal para que le sirvan de modelo. Se trata siempre de 

autores  canónicos  europeos  (Cervantes,  Thomas  Mann,  Kafka)  y  rusos  (Chéjov, 

Dovstoievski). Precisamente, una muestra de esa autonomía que va adquiriendo Claudio 

conforme va madurando como escritor y como ser humano es que el chico empieza a 

buscar sus propias referencias literarias. A pesar de que Germán se desvive en sala de 

aula porque sus alumnos entiendan la noción de punto de vista a través de Moby Dick, 

Claudio  la  hace  suya  después  de  leer  por  su  cuenta  Suave  es  la  noche de  Scott 

Fitzgerald,  una  novela  que  su  preceptor  incluso  reconoce  no  haber  leído.  Y,  en  otro 

momento,  Claudio usa el  monólogo interior  descubierto  a través de James Joyce,  un 

clásico  que  aparentemente  su  profesor  aborrece:  ‘Nadie  ha  hecho  tanto  daño. Esas 

escombreras de palabras, ¿es eso la conciencia? El  arte debe iluminar el  mundo,  no 

extender la confusión’. ‘No lo encontrarás en mi biblioteca’ añade Germán (aunque sea 

mentira).

Como el muestrario de ejemplos no estaría completo sin su contrapunto, el maestro 

también quiere enseñarle a Claudio lo que no debe ser nunca la literatura. Y tiene mucho 

que  ver  con  su  función:  la  palabra  artística  no  puede  ser  servil  al  mercado  ni  a  la 

demagogia,  no  puede  ser  inocua,  ni  pretenciosa.  Los  dardos  más  envenenados  del 

humanista se dirigen en concreto a los catálogos de arte que Juana trae a casa: 

La peor literatura se hace en los catálogos de arte contemporáneo. Poesía basura, 

jerga de rufianes, cuentos chinos. Todo para vender esto, fíjate en la foto. Es arte porque 

alguien ha escrito eso, si no sería una mierda. ¿Se te ocurre un trabajo más triste para un 

escritor?  Sí,  escribir  un  discurso  para  la  ministra  de  Educación:  “Junta  doscientas 

palabras para justificar esta cagada”.                                                                    

Pero  por  qué  Germán escoge  precisamente  estos  autores  como modelo?  Una 

posible clave nos la da el diálogo sobre géneros literarios que mantiene con el alumno: 

Germán-  (A  Claudio.)  Me  parece  que  no  sabes  en  lo  que  te  estás 
metiendo. ¿Qué demonios es esto?
¿Una sátira de la clase media? ¿Un folletín sentimental? ¿Un “Bildungsroman”? 
Claudio- ¿Un qué? 
Germán- ¿No sabes alemán? Todo eso de “Zerstorung”, “Rettung”… 
Claudio- Se lo pregunté a mi padre. Vivió en Berlín cuando joven. También me 
explicó quién era Paul Klee. 
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Germán- Tu padre podrá explicarte que un “Bildungsroman” es una novela que 
describe la formación sentimental de un muchacho. Creía que se trataba de eso, 
del paso de un chico a la madurez. Pero ahora no estoy seguro de qué estás 
haciendo. ¿Lo sabes tú, qué estás haciendo? 
 Claudio- Hago lo que usted me dice, maestro. 

Además del innegable valor artístico de sus obras, de sus personajes icónicos y de 

su  relevancia  en  la  historia  de  la  literatura  occidental,  varios  de  los  escritores 

mencionados  publicaron  en  algún  momento  alguna  novela  de  formación.  Y si  lo  que 

Claudio  tiene entre  manos es  una “Bildungsroman”,  nada más lógico  que ponerlo  –y 

ponerse él mismo- en contacto con los grandes en ese sentido. Como Thomas Mann  y La 

montaña mágica,  el primer volumen que Germán le presta al chico: “Vaya un tema: “El 

precio del metro cuadrado”. ¡Un poquito de metafísica, por Dios!”. O Retrato de un artista  

adolescente  de  James  Joyce,  porque  aunque  no  se  explicita  la  obra,  no  es  tan 

descabellado imaginar que sea este título que podría llamar la atención del joven. La 

novela  donde,  además,  el  escritor  irlandés  usa  la  técnica  del  monólogo  interior  por 

primera  vez.  De  Dovstoievski  cabría  destacar  el  libro  –  tal  vez  no  tan  conocido-  El 

adolescente, sobre la complicada relación de un chico con su padre, contada en primera 

persona. 

Otra  novela  de  formación  que  aparece  citada,  a  raíz  de  una  discusión  entre 

Germán y Juana sobre si la literatura –el arte, la cultura en general - nos hace mejores 

personas,  es  El  guardián  entre  el  centeno de  J.D.Salinger.  Un  libro  que  se  volvió 

tristemente polémico por ser lo que estaba leyendo el asesino de John Lennon mientras 

esperaba que la policía llegase a detenerlo. Y ya dentro de las referencias cinéfilas, el 

profesor –en su tono habitual – se referirá a la fábula de Claudio como “un refrito de 

películas mal digeridas: ‘Rebelde sin causa’, E‘l Graduado’…”, otras historias de jóvenes 

que se enfrentan de alguna forma al status quo. En palabras del propio Juan Mayorga, en 

El chico de la última fila estamos ante:

 

una suerte de ‘Bildungsdrama’ posmoderno, donde yo parto de la realidad 
de nuestro tiempo para explorar las zonas oscuras, las contradicciones, los 
rendimientos de la manipulación recíproca, de depredación, dentro de la 
relación profesor-alumno. Estamos lejos aquí de la visión de Hollywood de 
un  maestro  que,  a  cargo  de  la  educación  de  un  niño  con  problemas, 
descubre su talento excepcional y al final ambos son ganadores. En mi 
obra,  a medida que el  alumno aprende y se revela,  está en un intento 
permanente de 'matar' al maestro. (SADOWSKA, 2008)
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Un embate constante entre un profesor y un alumno que sienten que están en 

sintonía  porque  comparten  la  misma hambre  de  fantasía  y  un  más  o  menos  velado 

desprecio por  la  sociedad.  Germán,  que no tiene hijos,  ve en Claudio una suerte  de 

heredero  de  lo  que  para  él  es  su  bien  más  preciado,  la  cultura  libresca  que  ha  ido 

acumulando a lo largo de la vida. También alguien que puede conseguir lo que él no fue 

capaz porque no tenía talento suficiente: ser escritor, un verdadero artista. Claudio, a su 

vez,  ve  en  Germán  un  cómplice  que  no  juzga  moralmente  sus  acciones,  un  lector 

entrenado que realmente se interesa por su novela.   

Este viaje  iniciático mediado por la literatura tendrá otra peculiaridad: la fase de 

peregrinación característica de este género narrativo se sustituye aquí por la estancia en 

la casa de Rafa. Por expreso deseo de su autor y protagonista todo debe suceder en esa 

casa.  Tiene  que  ser  esa  familia,  no  pueden  ser  otros  personajes:  una  ama de  casa 

frustrada por haber dejado los estudios de Derecho para cuidar de los niños, un marido 

que se siente infravalorado en el trabajo y cuya máxima es “antes que obligación que la  

devoción”, una hija de 20 años que está de intercambio en el extranjero–y que tiene una 

pésima relación con sus padres- y un hijo sobreprotegido de 17 años que adora ir a jugar 

baloncesto con su padre.  

Unos personajes, por otro lado, tienen un algo de quijotescos porque -como ocurre 

con  Germán  y  Claudio  respecto  a  los  libros  y  la  escritura,  o  con  Juana  y  el  arte  

contemporáneo- todos ellos viven en sus propias fantasías, en su propio microcosmos: los 

negocios con los chinos para Rafa padre, el baloncesto para Rafa hijo, remodelar el piso  

para Ester, la madre. 

Esta última en concreto será crucial en la educación sentimental del joven escritor. 

Ya su primera aparición consigue ser uno de los momentos más marcantes de la pieza, 

cuando Claudio por fin entra en la casa y después de echar un vistazo rápido, algo lo 

detiene:

“Bueno, basta por hoy”, me dije, y estaba a punto de volver con Rafa cuando un 

olor me llamó la atención: el inconfundible olor de la mujer de clase media. Me dejé guiar 

por ese olor, que me llevó hasta el salón. Allí, sentada en el sofá, hojeando una revista de 

decoración, encontré a la señora de la casa.

Al  principio,  todo  en  ella  es  motivo  de  sarcasmo:  su  olor,  su  voz  (“¿Dónde 

enseñarán a hablar a estas mujeres?”), su obsesión por reformar la casa (“En el minuto 
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diez, muerde el lápiz y mira el vacío, concentrada en la gran pregunta de su vida: ¿Cómo 

sacar otro cuarto de baño?”), sus martinis, su aburrimiento supino. Hasta que Claudio, 

siguiendo las instrucciones de Germán respecto a la mirada que debe tener un autor 

respecto a sus personajes, intenta entenderla: 

Es muy fácil agarrar a un personaje y mirarlo por su lado más ridículo. Lo difícil es  

mirarlo de cerca, sin prejuicios, sin condenarlo a priori. Encontrar sus razones, su herida,  

sus pequeñas esperanzas, su desesperación. Mostrar la belleza del dolor humano, eso 

sólo está al alcance de un verdadero artista.

Aunque la madre desde el comienzo provoca una atención mayor por parte del 

chico, al que en seguida le divierte la idea de seducirla, los sentimientos que ella despierta 

en el joven personaje cambian de una forma tan brusca que el profesor manda escribir  

una escena que pueda justificar tamaña metamorfosis. Como el propio autor confiesa, 

llega un momento en que “a Claudio ya sólo le interesa Ester. El secreto de Ester. Cuando 

entró en la casa, creía saberlo todo sobre ella. Pero ha descubierto que no la conoce”.  

Como culminación, el chico le escribirá un poema del que solo conoceremos un verso: “Ni 

siquiera la lluvia baila tan descalza”. Se besarán. Ella le devolverá el poema. 

Claudio sabe que las palabras tienen el poder de transformar una mujer común y 

corriente en una persona extraordinaria.  Un gesto de afecto que ultrapasa los límites y 

despierta la ira de Germán: “Canalla. Así que eso fue lo que le diste, un poema. A esa 

mujer  no  le  han  escrito  un  poema  en  la  vida.  Estás  abusando.  Esa  gente  es  casi 

analfabeta. En esa casa no hay un gramo de poesía. Les sueltas un verso y es como 

tirarles una bomba”.

Razón  no  le  falta.  Esas  siete  palabras  desencadenarán  una  serie  de 

acontecimientos que expulsarán a Claudio de la casa. El autor perderá el control que, con 

bastante  petulancia,  creía  tener  sobre  sus  criaturas.  A partir  de  ese  momento,  los 

personajes de la ficción novelesca empezarán a mezclarse con los personajes del relato 

marco: los padres de Rafa irán a la escuela a hablar con Germán porque este ha dejado 

en ridículo a su hijo enfrente de todos sus compañeros; Rafa descubrirá que Claudio ha 

estado echándole los trastos a su madre, le seguirá hasta su casa para ver donde vive y  

cuando estén de nuevo con las clases de refuerzo le pondrá un ojo morado; Claudio se 

presentará en la galería de arte donde Juana trabaja el mismo día en que ella pierde el  

empleo, y la mujer lo llevará hasta la casa del maestro. 
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Y así llegaremos al desenlace, con el profesor y el pupilo (uno alter ego del otro) 

sentados  en  el  banco  del  parque  donde  empezó  todo,  observando  las  casas  del  

vecindario,  imaginando lo  que ocurre en ellas a  partir  de lo  que ven por  la  ventana. 

Después de detenerse en una donde dos mujeres mayores parecen discutir, Germán le 

devuelve a Claudio la carpeta con todas las redacciones:

Germán- El final es muy malo. Cámbialo. 
Claudio- No es el final. Continuará.
Germán- No vuelvas a acercarte a mi casa. 
Claudio- En su biblioteca vi libros de James Joyce. Me pregunto cómo lo titularía 
él.  ¿”El  laberinto  del  Minotauro”?  ¿”La  pizarra  vacía”?  ¿”Los  cuatro  ángeles”? 
¿”Los números imaginarios”? 
Germán- No vuelvas a acercarte a mi mujer. Si vuelves a acercarte a ella, te mato. 
Claudio- Desde que lo conocí, tuve ganas de ver cómo vivía. Desde la primera 
clase.  ¿Cómo será  la  casa  de este  tío?  ¿Quién  podría  vivir  con  un  tipo  así? 
¿Habrá una mujer lo bastante loca, una tía tan loca que…? 
(Germán da una bofetada a Claudio. Silencio.) 
Claudio- Ahora sí, maestro. Es el final. 

Perdiendo el control al dar esa bofetada, Germán sale, por primera vez en toda la 

historia, de su rol de maestro. Igual que Claudio dejó de ser el autor demiurgo al recibir el 

golpe de Rafa. Ahora ambos son iguales: el ciclo de aprendizaje ha acabado. Más aún, 

creyéndose  coautor  de  la  novela,  a  salvo  de  miradas  impertinentes,  Germán  ha 

descubierto que también él –como todos los demás- era personaje, y que las riendas no 

las llevaba nadie.  El juego ficción-realidad, ahora sí, ha terminado. Caído el velo puede 

caer el telón.

Ocupación: más allá del voyerismo
CLAUDIO- Algo necesitarán. Siempre habrá un modo de entrar. 
Siempre hay un modo de entrar a cualquier casa.

Claudio, igual que el profesor en su juventud, prefiere sentarse siempre en la última 

fila de la clase. Este lugar es altamente simbólico para Juan Mayorga:  

La última fila es un lugar físico, pero también moral y poético. Hay mucha gente 

que elige la última fila en el mundo escolar, laboral o familiar, un espacio desde el que se 

puede  ver  sin  ser  observado.  En  la  vida  nos  encontramos  con  ese  tipo  de  figuras, 

observadores de la realidad que en algún caso se convierten en artistas y en otros nunca 

llegan a abrirse (MARTÍN, 2007).
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Tanto  la  pieza  de  teatro  como  la  novela  de  aprendizaje  llevan  por  título  esa 

referencia a la “última fila” -lugar desde donde tú los ves a todos pero nadie te ve a ti-, y  

ya sabemos gracias a Germán que el título debe servir de guía para las expectativas del 

lector. Ver,  observar:  Mayorga se ha referido en múltiples ocasiones a su obra teatral  

como una historia sobre el voyerismo. Sin duda, observar a los demás es algo específico 

de  la  literatura,  del  proceso  artístico,  de  las  ciencias  humanas,  del  teatro.  Pero  el 

voyerismo de un Tolstoi, la fuerza de su mirada cuando esta penetra en la vida y el dolor  

de Ana Karenina, poco tienen que ver con el voyerismo común. 

Este es el otro gran cambio que se opera en Claudio: a través de las lecciones 

técnicas de Germán y del amor que siente por Ester, el chico aprende a mirar, a “leer” la 

realidad con otros ojos. Ya el profesor se reserva para sí  la distancia estética que se 

espera de un buen crítico. Y Juana (como los espectadores del teatro, de alguna forma) 

es sobre todo una fisgona, lo que atrapa su atención es poder saber lo que se esconde 

tras los muros. Tanta es su curiosidad que incluso llega a aparcar el coche frente a la casa 

de Rafa para conseguir ver a la familia en persona. 

Aunque  por  otro  lado,  precisamente  por  no  llegar  nunca  a  considerar  esas 

redacciones como arte, es ella quien presiente el peligro que la situación conlleva. Ella, 

que se queja de que sus nuevas jefas vean las piezas que expone en la galería como 

“arte para enfermos”, es la primera en decir que el chico “necesita un psiquiatra”, o en ver 

que su marido se está dejando manipular y está yendo demasiado lejos. Incluso anticipa 

de alguna forma el final de la historia: “Esto no puede acabar bien. Esto acaba mal”.

Sin excluir en absoluto esta interpretación, añadiríamos que conforme avanza la 

trama el rol de observador parece insuficiente para Claudio y ese  deseo voyeur se va 

viendo  substituido  por  otro  de  conquista  y  dominación  a  través  de  la  escritura.  La 

obsesión por esa vivienda en concreto deriva de su conciencia de que el compañero de 

instituto  está  en el  otro  extremo.  Mientras  que Rafa  es  “normal”  y  forma parte  de  la 

“sagrada familia”, Claudio proviene de una familia desestucturada (la madre los abandonó 

cuando él tenía nueve años y su padre es una figura enferma y ausente que no debe  

aparecer en el relato); y que pertenece a una clase social inferior a la del resto de los 

personajes (“mi casa está en una calle que Rafa no pisará jamás”).

Frente al espacio privado que es la casa de la clase media – máxima institución del  

orden social establecido- el lugar simbólico de Claudio es el  parque. La relación que la 



523

familia y el chico mantienen con este espacio público es diametralmente opuesta: para 

ellos representa actividades de ocio diurno, un circuito de corrida, los primeros pasos de 

Marta y Rafa, niños jugando en los columpios, jubilados haciendo Tai-Chi. En cambio, 

para Claudio, el parque es un observatorio, y el banco donde se sienta a mirar el mundo 

es otra forma de “última fila”. 

De tanto observar la vivienda desde allí decide pasar a la acción, pero necesita una 

forma de entrar. Irónicamente, la escuela -sin pretenderlo- jugará un papel fundamental en 

esa  “ascensión”  del  parque  a  la  casa.  Es  a  través  de  las  clases  de  refuerzo  en 

matemáticas que Claudio le propone a Rafa y la inesperada colaboración del profesor de 

lengua y literatura, que las puertas se abren. De hecho, Germán se implica tanto –a raíz 

de la prometedora novela en curso- que llega a robar el examen de matemáticas para que 

Rafa consiga una buena nota y los padres del estudiante dejen de pensar en buscar un 

profesor particular “de verdad” y Claudio deje de serles útil. Al fin y al cabo, Rafa padre y 

Ester se preocupan por darles una educación de calidad a sus hijos –recordemos que 

Marta está estudiando inglés en el extranjero-, que los haga competitivos en el mercado 

de trabajo el día de mañana. Comparando ese cuidado con la falta de atenciones que,  

intuimos, sufre Claudio en su propio hogar, recordamos un fragmento de Jessé Souza:

El hijo o hija de clase media se acostumbra, desde la más tierna edad, a ver al padre 

leyendo el diario, a la madre leyendo una novela, al tío hablando inglés con fluidez, al hermano 

mayor que enseña los secretos del ordenador jugando videojuegos. El proceso de identificación 

afectiva — imitar aquello o a quien se ama — se da de modo ‘natural’ y ‘pre-reflexivo’, sin la 

mediación de la conciencia, como quien respira o anda, y es eso lo que lo vuelve tan invisible y  

tan extremamente eficaz como legitimación del privilegio. A pesar de ‘invisible’, ese proceso de 

identificación emocional y afectiva ya supone una extraordinaria ventaja en la competición social 

sea en la escuela, sea en el mercado de trabajo, en relación a las clases desfavorecidas. Al final, 

tanto  la  escuela  como  el  mercado  de  trabajo  presuponen  la  “in-corporación”  de  las  mismas 

disposiciones para el aprendizaje y para la concentración y disciplina que son “aprendidas” por los 

hijos de esas clases privilegiadas (...). (SOUZA, 2009, pág.12)

Siguiendo con Souza, el enfoque reductoramente economicista del mundo y ese 

olvido interesado de la importancia del componente social en el llamado “éxito” o “fracaso” 

de un ser humano, permite que se hable de “mérito” individual sin tener en cuenta que el  

punto de partida y los condicionantes no son iguales para todos.  Dentro del contexto 

español (España detenta desde hace muchos años el primer lugar en la lista de países 
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europeos  con  más  abandono  escolar  temprano,  a  los  16  años  o  antes),  el  caso  de 

Claudio,  que  dejará  los  estudios  después  de  ser  expulsado  de  la  casa,  refleja  una 

situación bastante común y con orígenes similares:  

Si atendemos a los resultados de PISA, alrededor del 50% de las diferencias en el  

rendimiento escolar pueden atribuirse a causas relacionadas directamente con el origen 

social, mientras otro 20% puede explicarse por la composición social del centro y un 7% 

por factores estrictamente pedagógicos y organizativos (FERNÁNDEZ, 2010).

Y ya  volviendo  a  lo  que  sucede  una  vez  atravesadas  las  puertas  de  la  casa, 

pasados los primeros recelos y conforme las clases de refuerzo vayan dando buenos 

resultados, Claudio irá, poco a poco, ganando espacios. Primero lo invitarán a sentarse en 

el sofá para ver un partido de la NBA que están pasando por un canal de la tele por cable; 

más adelante se sentará a la mesa a cenar con ellos; luego se quedará a dormir en el 

cuarto vacío de la hija. Nada de esto parece ablandar al chico, cuyo objetivo se vuelve en 

seguida ocupar el lugar de Rafa padre, “el cabeza de familia”, el dueño de la casa. Espía 

sus conversaciones con Ester, entra en el dormitorio de la pareja mientras duermen, mete 

mano en los cajones del despacho, se pone su colonia. 

Esta rivalidad hacia el padre, potenciada por el deseo hacia la madre –que remite 

fácilmente al complejo de Edipo-, no va a ir demasiado lejos ni a tener consecuencias 

serias. Al fin y al cabo se trata de una comedia. Como comenta François Ozon, director de 

la adaptación cinematográfica de la obra teatral, “Dans la maison”:

Claude  cree  que  puede  infiltrarse  en  la  familia  y  destruirla  desde  dentro,  pero 

descubre que el amor de la familia es más fuerte y no encuentra sitio, se le excluye. (…) 

La unidad familiar tiene una fuerza centrífuga que les une y expulsa a los extraños. Es 

una familia autosuficiente. No necesitan hacer sitio a alguien de fuera, lo que me parece a  

la vez maravilloso y monstruoso. (OZON, 2012) 

En efecto, a diferencia de lo que ocurre en la película, nada en El chico de la última  

fila nos hace pensar que el contacto con ese Otro que es Claudio vaya a cambiar nada en 

ninguna de las dos familias de clase media retratadas en la obra, ni la de Rafa ni la del  

profesor. Todo no pasa de una perturbación, y después de la salida del chico, tanto de la  

casa como de la escuela, parece probable que cada uno de los personajes siga sumido 

en el mismo conformismo angustiado y ofreciendo la misma apariencia de normalidad. 
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Al intentar encontrar un lugar protagónico en su propia narración, al querer dominar 

la realidad a través de la ficción, Claudio acaba perdiendo incluso el control de su relato. 

El relato enmarcado de un adolescente que nos habla sobre “la necesidad que tenemos 

de la fantasía, de que nos cuenten historias, de contar nuestra propia historia, de estar  

dentro de las historias de los otros” (SADOWSKA, 2008).

Conclusión

Debido a las múltiples reflexiones metadiscursivas puestas en boca del profesor, y 

a la importancia trascendental otorgada a la narratividad y al papel del receptor, El chico 

de la última fila (2006) puede considerarse una especie de arte poética de Juan Mayorga, 

“donde se apuntan las claves de su dramaturgia,  al  mismo tiempo que constituye un 

homenaje a la palabra y a su capacidad para generar historias” (OROZCO VERA, 2012).

La pieza parte también de la noción benjaminiana de lo que debería ser la escuela:  

no  un  lugar  donde  una  generación  domine  sobre  otra,  sino  el  espacio  donde  dos 

generaciones se encuentren.  Como lo hacen Germán y Claudio, para bien y para mal. 

Escrita en un periodo en que en España se llevaron a cabo varias reformas  del 

sistema  educativo  que  respondían  a  políticas  de  corte  claramente  neoliberal  y 

conservador (2002 – 2006), Mayorga responde a esa visión cada día más mercantilizada 

de la enseñanza y de la cultura con una oblicua defensa de la literatura, de cuánto esta 

puede aportar - todavía hoy - en la educación de los más jóvenes. Como escribía para El 

País, en 2013, a propósito de la decisión del Ministerio de Educación de volver optativa, y  

no obligatoria, la asignatura de Filosofía –junto a las de Enseñanza artística y Tecnología-  

en la secundaria:

No  se  me  ocurre  que  pudiera  ofrecerse  en  nuestros  colegios  e  institutos  una 

asignatura más útil que aquella que ayudase a los chavales a pensar cómo usamos las 

palabras y cómo somos usados por ellas. (…) Una asignatura en que indagar quienes y 

por  qué eligen las palabras con las que pensamos,  las palabras en las que vivimos.  

(MAYORGA, 2016)

También en el sentido de crear una mirada crítica –con un poco de suerte también 

generosa- en una sociedad cada día más voyeur como la nuestra. Conviene entonces,  

junto con Mayorga, recordar a Paul Klee – “El arte no imita la realidad; la hace visible” – y 

a Bachelard – “Nada es evidente. Nada es dado. Todo es construido”. Estar atentos, y no 

perder la esperanza.     
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MÁXIMO HELENO RODRIGUES LUSTOSA DA COSTA

UFF

A  QUIEN  CORRESPONDA,  DE  MARTÍN  CAPARRÓS,  E  O  ENSAIO  SOBRE  A 

DITADURA MILITAR NA ARGENTINA E SEUS DESDOBRAMENTOS.

Introdução

As  reflexões  aqui  apresentadas  são  desdobramentos  do  curso  oferecido  pela 

professora  Lívia  Reis  (UFF),  O ensaio  latino-americano,  para  além das fronteiras,  no 

primeiro semestre deste ano.  O exercício foi  pensar como o ensaio transborda a sua 

especificidade  para  flutuar,  misturar-se  a  outros  gêneros.  A primeira  parte,  portanto, 

consistirá  em  avaliar  as  definições  desse  gênero,  tentando  pensá-lo,  na  medida  do 

possível, como um mecanismo de reflexão que, numa certa leitura acadêmica, guarda 

determinadas características de tensão que vão, atualmente, afrouxando-se até chegar na 

advertência explícita  no título do artigo de Christy  Wampole, “A ensaificação de tudo” 

(2013).  Em uma segunda parte, apresento a minha opção para compreender o ensaio, 

que consistiria no gênero de entrada da reflexão metodológica e, portanto, que guardaria 

aspectos de uma liberdade de ideias que se associam para formular hipóteses, de algo 

que  independente  de  afirmações  que  apresente,  fomenta,  e  mesmo  necessita,  de 

contestação para seu aprimoramento e, em consequência, para a ampliação do diálogo. 

Evidentemente que isso significa dizer que o ensaio, como o próprio nome sugere, está 

em aberto, ainda que esteja permeado por afirmações. Para concluir, faremos uma leitura 

do livro de Martín Caparrós,  A quien corresponda (2006), tentando mostrar que o autor 

utilizou o romance como máscara para ensaiar  um reflexo da Argentina  atual  e  uma 

reflexão sobre o mundo pós-ditadura militar  – neste caso,  tanto lá quanto aqui,  tanto 

ontem como agora. Sob a camada da ficção, certas reflexões ferozes passam por arte e 

“coisa de artista”, permitindo que a potência de seu conteúdo seja suavizada e o mundo 

continue tal qual sempre foi.

O ensaio e suas fronteiras

Parece-me que a principal pensadora sobre o ensaio na atualidade é a especialista 

em teoria e crítica literária, Liliana Weinberg, cujo Situación del ensayo (2006) lemos para 
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auxiliar  nossa  reflexão.  A primeira  referência  do  livro  é  Adorno:  “El  ensayo  es  tanto 

representación  con  voluntad  estética  del  objeto  que  trata  (y  las  ideas  y  experiencias 

encarnadas  en  ese  objeto),  como  objetivación  de  una  experiencia  intelectual” 

(WEINBERG, p. 17, 2006). O ensaio é, através de sua materialização estética, a obra em 

si, a representação de uma reflexão sobre o mundo. Dada a extensão da liberdade que o 

constitui,  se aproximará mais dos critérios acadêmicos ou da realização artística, sem 

necessariamente abrir  mão de um destes universos.  Segundo Liliana,  um dos pontos 

mais destacados do ensaio é seu ponto de partida marcado no presente da enunciação. A 

autora dedicará a primeira parte de seu livro a pensar este gênero no momento em que 

escreve,  o  que denominará  de “o  presente  do ensaio”  (2006,  p.  18).  Buscando  uma 

síntese para o que é o ensaio, em um duro exercício de amalgamar tudo o que ele já foi e  

é, escreve: “texto en prosa que manifiesta un punto de vista bien fundamentado, bien 

escrito y responsable del autor respecto de algún asunto del mundo.” (2006, p. 20). Bem 

fundamentado marcaria, em minha leitura, o seu vínculo com a academia, e os demais 

atributos, com o espaço da arte, ou seja, da literatura e “el trabajo con el linguaje y la  

voluntad  de  estilo”  (2006,  p.  20).  Naturalmente,  entendo  que  bem escrito  não  é  um 

determinante exclusivo do texto literário.

Citando  Montaigne,  a  autora  observa  o  fervor  experimental  e  indagatório  do 

gênero,  e,  conforme  entendo,  esta  característica  interrogativa  pode  mesmo  ser 

dissimulada em afirmações muito contundentes e, aqui, tento contestar o diagnóstico feito 

por Wampole em seu artigo já citado. Creio que é propriedade na linguagem, como um 

todo, ser ensaística, no sentido que sempre está suscetível a questionamentos, mesmo 

quando dissimulados por afirmações veementes.  O projeto da ciência,  frustrado deste 

sempre,  é  chegar  ao  texto  inquestionável.  Conforme  aponta  Weinberg,  ainda  com 

Montaigne,  por  “su plena conciencia de su carácter  descentrado,  abierto,  proliferante” 

(WEINBERG, p. 20, 2006), o ensaio promove uma reorganização na ordem hierárquica 

dos  conhecimentos  escolásticos,  do  modelo  do  discurso  jurídico,  em  direção  a  uma 

realização mais pessoal de construir uma reflexão sobre o mundo (2006, p. 20). Portanto, 

assim como o escritor sartriano, o ensaísta não tem como não se comprometer com seu 

tempo. Ensaiar é tomar partido.

A autora  destaca  três  mecanismos  de  pensar  o  ensaio:  um  olhar  para  seus 

componentes internos, a sua materialidade; outro, da sua inscrição histórica, aquilo que o 
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tempo histórico escreveu na escrita do ensaísta; e os modos de ler o ensaio, as leituras 

dos diversos leitores. Estes mecanismos, naturalmente, não se dão de forma isolada e, 

por aí, surge uma das definições do ensaio que me interessa aqui:

Ensayar es para algunos autores una operación del espíritu que corresponde al 
acto de entender; es el despliegue de la inteligencia a través de una poética del 
pensar y la puesta en práctica de nuestra capacidad de interpretar la experiencia y 
dar un juicio sobre la realidad desde una perspectiva personal.  (WEINBERG, p. 
23, 2006)

Sobre o caráter experimental do ensaio, Wampole diz que alguns ensaios “não têm 

nada de experimental:  eles sabem o que querem dizer antes de começar,  constroem 

furtivamente seu ponto de vista, antecipando qualquer objeção, almejando o hermetismo” 

(WAMPOLE, 2013). Wampole encontra, portanto, um problema em alguns ensaios por 

apresentarem  um  aspecto  um  tanto  assertivo,  o  que,  me  parece,  não  marca  uma 

contradição na intenção ensaística. A afirmação, não obrigatoriamente pressupõe o fim do 

diálogo, ainda que aponte alguma certeza. É possível interpretá-la como uma afirmação 

não conclusiva, disposta à reanálise, ao refinamento, ou como afirmação que pretende 

contrabalançar um silêncio. De fato, este parece ser o ponto comum de qualquer tema: 

ele não se esgota, independente do que o envolva. Neste sentido, o exercício de pensar e 

dizer sobre a experiência pode resultar em certezas não conclusivas – e é preciso lidar 

com  este  paradoxo  imanente  da  linguagem,  sobretudo  no  ensaio.  Assim,  não  é  a 

presença  de  afirmações  que  descaracteriza  o  ensaio,  mas algo  por  trás  destas,  que 

escapa à materialidade do texto, ainda que possa ser percebido no fechamento da obra.  

Por isso, Weinberg afirma que “ensayar corresponde también a una forma enunciativa 

particular, con fuertes marcas tensionales, un predicar intencionalmente sobre el mundo 

desde la perspectiva y la experiencia del autor” (WEINBERG, p. 25, 2006), com o que 

concordo.

Outros aspectos destacados pela autora, que colaboram com o que retomarei mais 

adiante, é o que diz respeito à ligação do ensaio com duas dinâmicas, a dos meios de 

difusão do saber e o sonho de lograr “llegar a una síntesis orgánica de la realidade” 

(WEINBERG, p. 22, 2006) e também seu “diálogo con otras formas como la narrativa, el  

teatro o la poesía, con diversos énfasis para distintas épocas” (Idem, p. 26). Este último 

ponto, está extremamente envolvido com o tema do curso oferecido pela professor Livia 

Reis, no primeiro semestre de 2016, O ensaio latino-americano, para além das fronteiras, 

conforme já assinalado. 
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A autora também destaca a teoria da recepção e os pactos de leituras e pressupõe 

que, ao encontrar a definição de “Ensaios”, na descrição do livro, o leitor já tem algumas 

expectativas,  tais  como  “não  é  uma  ficção”,  “é  uma  opinião  razoável”,  entre  outros 

(WEINBERG, p. 26, 2006). Neste sentido, o exercício proposto pelo curso era observar 

como os escritores se valem de sua literatura para trabalhar o ensaio, o que possibilitou a 

leitura de clássicos desta imbricação, tais como Em liberdade (SANTIAGO, 1994), e os 

contos El Aleph e Pierre Menard, autor do Quijote (BORGES, 1949). Escreve Weinberg:

O bien, si se atiende al modo en que el lector se sitúa en relación con el texto, se 
podría descubrir que la experiencia de lectura insume una cierta tonalidad dada 
por el lugar primordial que se atribuye a la reflexión, las ideas, el pensamiento 
discursivo (para algunos,  didáctico)  por  encima de la  imaginación o  la  ficción. 
(WEINBERG, p. 27, 2006)

Em outras palavras, o leitor, naturalmente um leitor com algum pendor acadêmico,  

atribuiria  um  privilégio  do  gênero  ensaístico  dentro  de  um  outro  gênero  que,  quase 

sempre,  resenha  um livro,  por  exemplo,  no  livro  Respiração  artificial (PIGLIA,  1980), 

quando a narrativa se transforma em uma pretexto para discutir  a obra de Jorge Luís 

Borges. Piglia, assim como Silviano Santiago, e Borges antes de todos estes, trabalhou a 

permeabilidade do gênero narrativo – é verdade porém que tal recurso não era novidade, 

e nem assim o pretendiam os autores citados; Sartre o utilizou em seu A náusea (1938). 

O recurso de imbricação dos gêneros tem como preferência o uso do gênero jornalístico,  

e Euclides da Cunha e Rodolfo Walsh são bons exemplos desta outra possibilidade.

Ocorre  que,  enquanto  essa  imbricação  entre  jornalismo  e  narrativa  quer  dar 

notícias do mundo, já na composição entre ensaio e narrativa, nos exemplos lidos durante 

o curso, observamos um falar de livros a priori, e sobre o mundo como consequência.  

Conforme destaca Weinberg, antes de tudo, o ensaísta escreve para si, é para si que, 

escrevendo, tenta organizar este mundo “em que nada permanece inalterado, exceto as 

nuvens,  e  debaixo  delas,  num campo de  forças  de  torrentes  e  explosões,  o  frágil  e 

minúsculo  corpo  humano.”  (BENJAMIN,  1936).  Isso  apresenta  outra  característica  do 

ensaio,  já  prevista  no seu vernáculo,  ensaiar  é apresentar  algo que não está pronto. 

Então, conforme Weinberg: “la aparente contradicción de negar el interés que tenga para 

el  lector el  acceso a su libro nos hace asomar a uno de los más fuertes desafíos de 

ensayo.” (WEINBERG, p. 27, 2006) Não é demais lembrar que o ensaio tem a sua origem 

no arquivo pessoal, no diário, nos livros de viagem, nas anotações sobre o dia a dia, daí 

sua proximidade com a crônica e, às vezes, com a efemeridade deste gênero.
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Ponto fundamental do ensaio é o seu esforço por entender e por dar a entender 

(WEINBERG,  p.  29,  2006),  atitude  que  transborda  o  objetivo  de  gêneros  literários 

contemporâneos. O ensaio quer mostrar todo o seu itinerário intelectivo com o intuito de,  

no fim, entregar a descoberta, ou, como é o caso da leitura que faço do livro de Caparrós, 

dizer todas as palavras que nós, por ignorância, cumplicidade ou covardia, procuramos 

não dizer.

No segundo capítulo do livro, Weinberg introduz as considerações de Lukács sobre 

o ensaio: “El propio Lukács va más allá aun de estas ideas, porque convierte al juicio ya 

no sólo em herramienta del ensayo sino em constituyente del ensayo mismo: el ensayo es 

juicio.”  (WEINBERG, p. 34, 2006). Em seguida, reitera uma característica defendida por 

Lukács que, creio, vai ao encontro da leitura que fiz do libro A quien corresponda:

(el  ensayo)  ha  desplegado  un  juicio  y  ha  examinado  su  tema  a  partir  de  la  
determinación de nuevos valores juzgadores. Al hacerlo así, al colocarse en una 
nueva perspectiva para ver, al reunir en nueva síntesis varias nociones sobre el 
juicio,  ha reconfigurado el  tema a discutir  y ha desplegado una propuesta que 
recoloca  las discusiones en torno  del  ensayo y  la  crítica.  (WEINBERG, p.  34, 
2006) 

O que desponta das palavras de Lukács é que o juízo de valor apresentado pelo 

ensaísta não é um ponto final, mas o anunciador de algo maior que virá, ou seja, seu 

ensaio é apenas a profecia, aquela que permite que saibamos que algo maior sinaliza do 

futuro,  mas  que  só  o  ensaísta  atento  percebeu.  E  aqui,  não  penso  novamente  no 

significado de ensaio, ou seja, aquilo que não está pronto, mas que o ensaio é a tomada 

de consciência que operaria no mundo a transformação, quase sempre novos ensaios, 

novos formas de expressão, mas também, em um suspiro de otimismo, a mudança para 

um nível acima, tanto em termos retóricos, quanto em termos efetivos. Lukács afirma que 

o ensaio é um juízo, mas o essencial nele, o que decide seu valor, não é a sentença 

(como  no  sistema),  mas  o  processo  mesmo  de  julgar  (WEINBERG,  p.  36,  2006),  o 

itinerário que leva até as conclusões são mais importantes que as conclusões, que, como 

já escrevi, paradoxalmente, permanecem em construção, portanto, permanecem sempre 

conclusões provisórias.

Em Adorno,  a  liberdade  do  ensaio  se  supera.  Em seu  O ensaio  como  forma, 

escreve que o ensaio:

não admite que seu âmbito de competência lhe seja prescrito. Em vez de alcançar 
algo  cientificamente  ou  criar  artisticamente  alguma coisa,  seus  esforços  ainda 
espelham a disponibilidade de quem, como uma criança, não tem vergonha de se 
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entusiasmar com o que os outros já fizeram. (ADORNO, p.16, 2003)

Acrescenta: “Suas interpretações não são filologicamente rígidas e ponderadas” 

(ADORNO,  p.  17,  2003).  Aqui,  portanto,  o  que  foi  chamado  de  conclusão  passa  a 

interpretações e, se este termo parece mais democrático que o anterior, no universo do 

ensaio, mantém relação de sinonímia com o outro, o que significa dizer que, em um caso 

ou no outro, a discussão permanece e aguarda “o que há de vir”. Em Adorno, surge a 

característica mais interessante para o ensaio, no sentido de mantê-lo neste interstício 

entre arte e ciência: livre em termos de forma, o ensaio mantém o conceito como base de 

sua construção,  e  é  a  fala  estética  inclusive  sobre  o  estético.  Esta  construção de si 

mesmo para falar do objeto torna o ensaio um produto muito simpático ao mercado, uma 

vez que permite seduzir por si enquanto fala do de fora. Este é, no dizer de Adorno, o 

risco do ensaio: 

Se o ensaio se recusa a deduzir previamente as configurações culturais a partir de 
algo  que  lhes  é  subjacente,  acaba  se  enredando  com  enorme  zelo  nos 
empreendimentos  culturais  que  promovem  as  celebridades,  o  sucesso  e  o 
prestígio de produtos adaptados ao mercado. As biografias romanceadas e todo 
tipo  de publicação  comercial  edificante  a  elas  relacionado não  são  uma mera 
degeneração, mas a tentação permanente de uma forma cuja suspeita contra a 
falsa profundidade corre sempre o risco de se reverter em superficialidade erudita. 
(ADORNO, p. 19, 2003) 

Um outro ponto de Adorno, que acredito problematizar aqui, é o que declara que: 

O ensaio não segue as regras do jogo da ciência e da teoria organizadas, segundo 
as quais, como diz a formulação de Spinoza, a ordem das coisas seria o mesmo 
que a ordem das ideias. Como a ordem dos conceitos, uma ordem sem lacunas, 
não  equivale  ao  que  existe,  o  ensaio  não  almeja  uma  construção  fechada, 
dedutiva ou indutiva. (ADORNO, p. 25, 2003) 

Ou seja, uma das características mais clara do ensaio, além do texto em prosa que 

apresenta um ponto de vista bem fundamentado, conforme Weinberg, vale-se do universo 

conceitual, científico por excelência, para extrapolar a ciência e envolver-se com as coisas 

do espírito, é dizer, da arte. Claro que o universo hermético da ciência é uma pretensão 

raramente alcançada, mas que, de algum modo, todos parecem ver claramente - outra 

dedução  um pouco  melancólica  destes  raciocínios  seria  o  fato  de  que  o  científico  é 

potencialmente carente de espírito. Fruto do espírito, a arte e o ensaio não se pretendem 

como definitivos, mas como diálogos em construção. “O ensaio recua, assustado, diante 

da violência do dogma, que atribui dignidade ontológica ao resultado da abstração, ao 

conceito invariável no tempo, por oposição ao individual nele subsumido.” (ADORNO, p. 

25, 2003).
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Por  último,  do  belíssimo ensaio  de  Adorno,  é  importante  destacar  a  dimensão 

individual do ensaísta, que avalia, escreve, reavalia e reescreve a partir de sua própria 

experiência no mundo. Isto inclui naturalmente seu repertório científico, suas leituras e o 

diálogo com a experiência do outro, quer dizer, do mundo. Ou nas palavras do filósofo: 

A relação com a experiência – e o ensaio confere à experiência tanta substância 
quanto  a  teoria  tradicional  às  meras  categorias  –  é  uma  relação  com toda  a 
história; a experiência meramente individual, que a consciência toma como ponto 
de partida por sua proximidade, é ela mesma já mediada pela experiência mais 
abrangente da humanidade histórica. (ADORNO, p. 26, 2003) 

Outro pensador que me ajudou na reflexão a respeito da forma do ensaio foi Max 

Bense e seu artigo O ensaio e sua prosa (1956). Escreve Bense: “O intelectual é ou bem 

um criador ou bem um educador. Ou bem cria uma obra ou bem defende uma convicção. 

Para a obra, o tempo é indiferente; para a convicção, não.” (BENSE, 1956). A partir daí,  

acrescenta: “Estou convicto de que a criação é uma categoria estética, ao passo que a 

convicção tem na ética o seu lugar natural, o que lhe confere a cada qual uma autonomia 

ontológica.”  (Idem) É, porém, depois de distinguir  o escritor do poeta, quando precisa 

pensar este espaço intermediário, que dá conta do que penso para o livro de Caparrós. 

Citando Gide, Sartre, Camus, entre outros, escreve:

Esses  autores  são  todos  casos  intermediários,  no  sentido  mais  genuíno  da 
palavra. Em sua criação reside inegavelmente a poesia, mas a expressão, a forma 
como a criação se dá e se apresenta, é da ordem do argumento porfiado – não do 
argumento fundado no páthos ou na demonstração cabal e grandiosa, mas no 
argumento que se articula discretamente, por meio da repetição incansável.  Tal 
prosa lança luz e vida sobre os objetos de que fala e que ela gostaria de dar a 
conhecer, ao mesmo tempo, ela fala de si mesma, ela se dá a conhecer como 
expressão autêntica do espírito. (BENSE, 1956)

O exercício da crítica literária e do estudo dos gêneros textuais apresenta alguns 

problemas permanentes: a tentativa de fechamento da obra é sempre vã, ainda assim 

tentamos comentá-la; uma vez apresentada certas características não compatíveis para 

determinada gênero, os escritores se esforçam para fazer naufragar a pretensão crítica 

contradizendo alguns pressupostos e, portanto, exigir que nos voltemos outra vez para a 

reconstrução de novas formulações. Separado o estético (a poesia) do ético (a prosa), 

Bense, ciente da dimensão ética no estético e estética no ético, precisa pensar esta forma 

que se vale de materiais destes dois universos. Vaticina então que a prosa, veículo da 

convicção, é apenas criptorracional e “oculta sua própria racionalidade” (BENSE, 1956):

Por quê? Porque ela não quer ser pura convicção, porque ela ainda é poesia, 
porque só se remata no afã por uma criação sem mácula. Não pode ser de outra 
maneira quando se persegue uma meta ditada não apenas pela intenção, mas 
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também  pela  forma,  quando  não  apenas  o  conhecimento,  mas  também  sua 
expressão  e  comunicação  põem em movimento  a  vontade  do  autor.  (BENSE, 
1956).

Não há dúvida: estamos no espaço híbrido do ensaio, espaço onde “a vontade 

literária é dominada pela razão, mas aqui a razão deve se ocultar, por amor à forma, que 

é da ordem do estético; de outro modo, ganharia evidência demais o aspecto ético, que 

não deve ser exclusivo, em que pese a adesão do autor aos pensamentos proclamados.”  

(BENSE, 1956).

Diante disso, passo ao segundo momento deste artigo, onde apresento a leitura 

que  faço  e  que,  pretendo,  permita  a  compreensão  do  livro  de  Caparrós  como  uma 

narrativa impregnada por ensaio.

A quien corresponda, um romance e um ensaio

Enumerada  então  a  bibliografia  teórica  utilizada,  podemos  traçar  algumas 

características inalienáveis, até prova em contrário, do que seria o ensaio: texto em prosa 

que apresenta um ponto de vista de um autor a respeito do mundo; voltado tanto para a 

sua forma como para um assunto do tempo presente, não é uma construção hermética, 

mas, pelo contrário, é característica sua a permanente re-escrita, o contínuo re-elaborar-

se enquanto escreve-se; em consequência, também não pretende esgotar um tema, mas 

apresentá-lo por um viés cuja pressa das horas tornou invisível; centrado na experiência,  

é  experimento,  tentativa,  em  uma  palavra,  ensaio;  vale-se  do  conceito  acadêmico, 

entretanto não busca o rigor da forma deste; se é prosa, mantém em alguns ensaístas 

dimensão poética inquestionável; por isso, questiona em si a convicção, mais desejada 

que  alcançada,  do  texto  científico;  suas  conclusões,  quando  as  tem,  não  são  saltos 

lógicos  para  uma verdade irrefutável,  mas processo de alimentação do dialógico,  em 

outras palavras, passíveis de desdobramentos e, até, refutação; o ensaio, exercício de 

ideias, é convite ao debate, à reflexão.

Sobre a característica experimental do ensaio, portanto falível, Bense afirma uma 

consideração  em  consonância  com  o  que  pretendo  desenvolver  aqui:  “a  reprodução 

linguística do pensamento experimental ou bem representa a gênese de um pensamento 

ou bem põe à prova a verdade desse pensamento num determinado contexto.  Assim 

sendo,  o  ensaio  pode  ser  visto  como  conclusão  ou  origem  de  uma  ordem  de 

pensamentos.”  (BENSE,  1956)  Acrescentando  que  “a  mestria  consumada  no  ensaio 
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consistiria, pois, em levar o procedimento experimental encarnado na expressão verbal às 

raias do teórico, até o limite em que começa uma outra espécie de prosa – a teoria.” 

(BENSE,  1956)  Vale  destacar,  e  aqui  reside  o  mérito  da  questão,  respeitando o que 

ensinou Adorno, que o exercício é não se tornar vil apetrecho de indumentária de egos, 

mas  mecanismo  de  desenvolvimento  do  espírito  humano,  da  essência  que  leva  a 

diferenciar-nos, em um sentido positivo, das demais criaturas vivas.

Sendo assim, vale levantar dois problemas óbvios da narrativa de Martín Caparrós, 

no sentido de não desvirtuá-la de seu papel original, definido pelo mercado, ou seja, de 

ficção: primeiro, estamos diante da literatura, da arte, máscara superior com qual muita 

verdade tem entrado no salão de festa da história; segundo, os argumentos apresentados 

por Carlos, dentro da narrativa, nada apresentam de especulação no tempo. É sobretudo 

através da fantasia, que o exercício intelectual do ensaísta se permite tolerável e, quase 

sempre, a serviço de uma intenção recreativa, perdendo sua contundência e seu aparato 

de ação maior sobre o mundo. A literatura em A quien corresponde não deixaria dormir 

em paz um mundo gigantesco que, por conivência, preguiça ou covardia, não ousou ler a  

narrativa  como  ensaio  –  algo  que,  conforme  o  uso,  será  feito  quando  nenhum risco 

oferecer à manutenção do mundo como o entendemos.

Claro que as afirmações aqui colocadas são mais frutos de um projeto mais utópico 

de mundo de que convicção para afirmar que qualquer escritor com a história pessoal de 

Caparrós guarde esperança de mudar o mundo com sua obra. Neste sentido, arrisco-me 

a afirmar que causar um incômodo no possível e distraído leitor seria o suficiente.

A figura do ensaio como um voo 

O ensaio  como um torneio  de  paradoxos que  constituem um voo intelectual  e 

estético, quanto mais intelectual, menos estético, quanto mais estético, mais intelectual,  

funciona como um exercício  de força entre o intelectual  e  o artista  que convivem no 

escritor de seu tempo e, então, já temos as duas características que estão firmes em A 

quien  corresponda:  texto  em  prosa  cuja  o  exercício  de  reflexão  sobre  o  tempo  da 

enunciação incluí uma atenção sobre a forma, veículo das ideias em questão; livre, se 

propõe a apresentar assertivas que estão, até porque não poderia ser diferente, desde o 

início, disponíveis à refutação, à re-elaboração. Como o li para este trabalho, o livro de 
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Caparrós é muito mais um ensaio disfarçado de romance do que um romance – por mais 

que os rótulos das capas dos livros sejam um desafio que a Academia ainda não resolveu 

enfrentar.

A quien corresponda explode em excesso narrativo, em afirmações inquestionáveis 

dentro  de  seu  contexto  e  lógica;  o  que  for,  posteriormente,  deverá  ser  re-elaborado, 

aperfeiçoado. Em minha leitura, portanto, o livro propõe o desdobramento de perguntas 

que todos os (sobre)viventes daquele tempo – o presente da narrativa – compartilharam e 

traz,  à  contragosto,  as  conclusões  que  boa  parte  dos  sobreviventes  teimam em não 

discutir. 

Naturalmente,  qualquer  romance  pode  apresentar  essa  característica.  Contudo, 

Caparrós afunda o punhal numa ferida que o discurso tradicional (que monta a história 

das salas de aula na Argentina e no Brasil pós-ditaduras) teima em ignorar. Papel que 

também o discurso da arte acaba exercendo, ao ampliar seus aspectos de ficção, de 

superexposição  proporcionada  por  um  simpático,  e  aético,  acesso  às  memórias  de 

torturados e vítimas dos momentos mais duros da sociedade argentina nos últimos anos – 

memória,  como  se  sabe,  transformada  em  mercadoria  e  destituída  de  seu  aspecto 

questionador, que, ao proporcionar uma espécie de catarse nacional, não causa o menor 

transtorno na sociedade, transformando tudo em “narrativa” – termo que, na atualidade, 

vilipendia tanto a realidade quanto a ficção.

Mais do que uma voz ponderada, que tenta minimizar o risco, o ensaio é o espaço 

de quem se arrisca, de quem está disposto a colocar a cara à ideia não definida, ainda 

não resolvida, e, de certa forma, “desprende-se da segurança do chão” (ADORNO, p. 17, 

2003), do comum, propõe o novo a partir do que já existe. Justamente por isso, sendo 

experiência, tentativa, experimento, o primeiro retorno esperado por quem ensaia é uma 

contraposição, a resposta, que permita assim o estabelecimento e aperfeiçoamento do 

diálogo. Se toda fala é, ou deveria ser, dialógica, o ensaio é dialógico por excelência. 

Neste sentido, suas afirmações são, por um lado, retóricas, e convidam a um exercício de 

aperfeiçoamento do diálogo, da construção intelectual de reflexões; e por outro, chamam 

à ação efetiva, uma vez que não faz sentido reconhecer o problema e não combatê-lo.  

Aqui, vale a mesma reflexão com que fechei o capítulo anterior.

A  questão  é,  retomando  Lukács:  “em  que  medida  o  modo  de  ver  e  sua 

configuração subtraem a obra do campo das ciências e a colocam ao lado da arte sem, 
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contudo, apagar as fronteiras entre ambas, conferem-lhe a força necessária para uma 

reordenação conceitual da vida e, no entanto, a mantêm distante da perfeição gélida e 

definitiva da filosofia.” Lukács também aproxima o sentido de ensaio do de crítica, daí 

essa intuição de que ensaiar é falar sobre arte, mais precisamente arte falando de arte. 

Mais uma vez, está claro, há muito, este muro foi derrubado: Sérgio Buarque de Holanda, 

Gilberto Freyre e o Caliban de Retamar servem de provas desta extrapolação. O ensaio, 

sobretudo o latino-americano, quer ensaiar sobre si a fim de tentar entender-se, a fim de 

tentar  explicar-se  enquanto  latino-americano,  e  enquanto  ser  humano  dentro  deste 

contexto. Então, neste atravessar de um oceano, o ensaio amplia sua importância. Antes, 

fora pensar as horas, a vida particular, as viagens; agora, é pensar tudo isso, mais a  

história da cidade, do mundo, mais a história da História e a história das histórias. O 

ensaio, atravessando o Atlântico, transborda suas fronteiras.

Por  último,  podemos  trazer  o  conceito  de  Josefina  Ludmer  para  pensar  uma 

literatura pós-autônoma, que seria esta que também não dá conta de si  e, talvez por 

instinto de sobrevivência, precisa alcançar novos territórios – portanto, fica fácil entender, 

em um mundo técnico, onde a literatura vai aproximar-se dos números e distanciar-se do 

espírito, onde irá fingir-se de exata e  reproduzir-se quase que mecanicamente – para que 

suas  margens  passem  além  das  limitações  de  gênero  e  cheguem,  por  exemplo,  a 

alimentar suas páginas com reflexões sobre a própria literatura, funcionando como uma 

larga avenida de mão dupla (estou pensando novamente em Em liberdade, de Silviano 

Santiago,  Respiración  Artificial,  de  Ricardo Piglia,  e  A náusea,  de  Sartre).  Para estar 

dentro da academia, a ficção precisa fingir  algo concreto, provável em dissertações e 

teses, e, neste sentido, a inserção do ensaio dentro do texto ficcional parece operar tanto  

uma crítica da sociedade em que o processo se inicia, quanto, quase meio século depois, 

um recurso “artístico” que se reproduz como sinônimo de qualidade estética e critério de 

modernidade – como se isso fosse um valor em si.

A quien corresponda

O psiquiatra e jornalista Martín Caparrós tem uma inescapável relação com seu 

tempo, escrevendo durante a ditadura militar no ano de 1973, sobre a tutela de ninguém 

menos que Rodolfo Walsh, foi preso no ano seguinte. Foi exilado de 1976 até 1983, tendo 

colaborado, entre outros, com o jornal El país. A quien corresponda é sua oitava novela, e 
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sendo ganhador  de alguns prêmios bem representativos da literatura contemporânea, 

deixa a pergunta do porquê de certo silêncio em relação à sua obra.

A história do livro nos apresenta Carlos, ou o Colorado, um militante da esquerda 

revolucionária  argentina que,  trinta  anos depois,  faz uma análise da sua vida,  e  está 

convencido  que  faz  parte  “de  la  generación  más  fracasada de esta  larga historia  de 

fracaso que es la historia argentina.” (CAPARRÓS, p. 25, 2008). Entre um encontro e 

outro  com seus  amigos,  todos  ex-militantes,  remoe  a  perda  de  sua  mulher,  também 

combatente e possivelmente grávida, e, para culminar esta vida de derrotas, descobre-se 

doente terminal. A doença possibilita, porém, que tenha um último ímpeto de coragem e 

se permita fazer ainda alguma coisa. 

O exercício em questão, ler um fragmento de uma obra literária como ensaio, é 

problemático por duas razões: a primeira, com fragmentos, qualquer obra pode ser lida 

quase como qualquer coisa; a segunda, porque o ensaio é, naturalmente, uma obra em 

aberto, em contínuo devir, e o romance é uma obra fechada, concluída, ainda que nossas 

leituras e nosso fazer crítico digam o oposto. Neste sentido, o fragmento da obra que 

avalio apresenta um terceiro problema: o ensaio, como o nome indica, e retomando o que 

afirmei em todo este artigo, não é o espaço da certeza, ainda que possa ser afirmativo. 

Apesar disso, no recorte que trago, o discurso é taxativo, oriundo daquele que viveu, ou 

seja, do que tem a autoridade de dizer “Meninos, eu vi”, da experiência, e, portanto, não é 

um pensamento fruto apenas da teoria. Isso lhe dá autoridade para questionar os antigos 

companheiros: “sólo nos quejamos, siempre tenemos que encontrar a alguien a quien 

echarle la culpa de cualquier cosa, de cada cosa y la venganza es la forma más extrema 

de echar culpas: creer tanto en la culpa de otro que se hace necesario conseguir que la 

pague.” (CAPARRÓS, p. 81, 2008)

O personagem Carlos está conversando com Juanjo, que agora é político, mas, 

nos tempos da ditadura, compartilhou com ele os projetos de um novo país através da 

luta  armada.  Tentam  entender  porque  não  houve/há  casos  de  vingança,  se  os 

assassinos/torturadores andam pelas ruas. A duríssima conclusão encontrada por Carlos 

permite ao leitor, o exercício de reorganização intelectual que o ensaio proporia a priori, e 

o romance em um segundo nível: 

La idea de que ser víctima te legitima era tan fuerte que no podían romper con ella  
matando a un verdugo, convirtiéndolo en víctima. Digo: legitimándolo. Ése es el 
punto: si matás a un vergudo perdés tu condición de víctima, te volvés verdugo 
vos también. Y ser víctima es mucho más rentable. (CAPARRÓS, p. 82, 2008)
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O  livro  de  Caparrós  está  todo  escrito  neste  tom  beligerante,  impiedoso,  que, 

através de um mal-estar proposto, possibilita a reflexão sobre o assunto, em um processo 

de desmontagem das utopias mobilizadoras de sua geração e das que se seguiram ao 

período de transição. A história, aquilo que faz do livro uma narrativa, é um pretexto para  

uma espécide de acerto de contas já evidenciado pelo título:  A quien corresponda, que, 

numa tradução em linguagem mais popular, se encaixaria em algo como “A quem sirva a  

carapuça”. Neste sentido, de certa forma, este livro é mais relevante pelo que ensaia do 

que pelo que narra, pelo que incomoda e afirma do que por seu aspecto narrativo. A 

história está dentro de um policialesco que instiga o leitor até o fim, oferecendo até o 

desfecho  surpreendente,  ainda  que  um  tanto  burlesco.  Porém,  é  seu  aspecto 

questionador  que  causa  o  incômodo  que  permanecerá  com  quem  conserve  alguma 

relação com o período histórico em que tudo acontece e aconteceu. E, do jeito que o li,  

este é um ponto alto da narrativa.

Wampole afirma sobre ensaio que uma de suas características é que se trata de 

uma prosa de não ficção curta. Ele mesmo reconhece que para cada regra que consegue 

estabelecer sobre o ensaio, encontra uma dúzia de exceções. Evidentemente, apenas em 

um corte severo tal afirmação se mantém. Em outras palavras: problematizando o campo 

da narrativa-ficção-literatura,  Martín  Caparrós se vale de uma máscara  narrativa  para 

fazer outra coisa e, portanto, na esteira de Piglia, Vila-Matas, Silviano Santiago, também 

fazer literatura. Uma máscara de duas faces que enquanto contesta o mundo, contesta a 

limitação da forma.  Sendo assim,  podemos afirmar  que  A quien corresponda permite 

avaliar  a  geração  sonhadora  que  combateu  a  ditadura  militar  e  o  que  dela  restou, 

enquanto amplia a discussão sobre as margens do que é ou não literatura, é ou não 

ensaio.

Conforme já apontei, a crítica vai atrás das possibilidades dos textos, ou seja, o 

escritor elabora e a crítica tenta destrinchar aquilo ele que elaborou e sabe, e aquilo que 

elaborou e não sabe. Em consequência disso, penso em uma literatura utilizada como 

pretexto para falar de outros assuntos – enquanto a academia brasileira privilegia uma 

literatura que fala sobretudo de si mesma. Quero dizer: uma literatura onde o imperativo 

não é mais contar uma história, a não ser que seja a história das impressões que tive ao  

ler  uma  história,  mas  refletir  sobre  determinado  assunto.  As  narrativas  da  academia 

ofereceram ao leitor a ideia de co-autor da obra – enquanto a lê – e, enquanto centra-se 
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neste novo trono, empalidecem as urgências que também são tema da literatura e exigem 

do leitor igual co-autoria. Em uma palavra, em A quien de corresponda, o leitor, além de 

co-autor,  deve  ser  também  ensaísta,  de  tal  modo  que  sua  conhecimento  de  mundo 

narrado  transformará  tudo  em  passatempo,  história  para  distração,  ou  monumento-

documento para reorganização do museu da história.  Por aí,  percebe-se a relevância 

desta literatura para a disputa do imaginário coletivo – atualmente tão afeito a escolhas 

que pareceriam loucas em outros tempos.

Wampole, porém, afirma que alguns textos apresentados como ensaio, “insistem 

em seus argumentos e não dão espaço para a incerteza”. Diz mais: 

Em segundo lugar, estes textos não têm nada de experimental: eles sabem o que 
querem  dizer  antes  de  começar,  constroem  furtivamente  seu  ponto  de  vista, 
antecipando qualquer  objeção,  almejando o hermetismo.  Estes  textos  não são 
tentativas, são obstinações. São fortalezas. Ao deixar o leitor de fora desta espécie 
de encontro no texto, o autor deixa claro que ele, o leitor, deve se conformar em 
beber sozinho. (WAMPOLE, 2003)

A posição de Wampole é certeira: se você afirma, ainda que uma bobagem, sua 

posição é tudo menos ensaística. A menos que a afirmação esteja mascarada sob o véu 

da  ficção,  ou  seja,  da  literatura.  Aí,  então,  ela  retoma  seu  aspecto  provocador  e  é, 

portanto, um catalizador de reflexões. De alguma forma, Caparrós parece dizer que há 

certas coisas que só são toleráveis com o véu da fantasia, o que te autoriza a tratar tudo 

como literatura e ir passear no bosque. Em termos de Brasil, caso bastante parecido e, 

como vejo, incômodo, por exemplo, é o dos filmes Tropa de elite I e Tropa de elite II, cujas 

histórias,  personagens  são,  em  muitos  casos,  referências  diretas  a  personagens  da 

política  nacional  e  de  conhecimento  total  de  brasileiros,  mas  sobretudo  de  cariocas, 

porém, que se converteram em  blockbuster e distração nacional, sem quase nenhuma 

alteração efetiva no imaginário coletivo.

Entre diversas provocações, em A quien corresponde, há uma sobre a utilidade, a 

função  das  forças  armadas  dentro  de  um  país  como  a  Argentina.  Diz  uma  das 

personagens, militar aposentado, com grande participação durante a repressão: 

“Hasta que a algún político sin votos se le ocurra la idea de cerrar el ejército.
(…)
Tendrían razón: la verdad que no servimos para nada. ¿Contra quién vamos a ir a 
la guerra? ¿Con los ingleses otra vez, para terminar peor todavía? Si las armas 
que teníamos en el 82 eran joyitas al lado de lo que nos quedó y entonces nos 
corrieron a patadas, imagínate ahora. Ni con los chilenos, ni con los brasileños 
tendríamos ninguna chance. Y además no tiene sentido que haya guerra con ellos.  
¿Entonces para qué carajo servimos? ¿Para garantizar que no haya un rebrote 
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subversivo? ¿De quién, de qué? Encima costamos caro.” (CAPARRÓS, p. 122, 
2008)

E, a mais impressionante de todas:

El resultado más grave de la dictadura militar  no fue que los hayan matado a 
ustedes,  no  fueron  ustedes  los  muertos,  los  desaparecidos;  fue  este  país,  la 
Argentina de ahora.
Perdimos, nos equivocamos tanto en tantas cosas. Es cierto que nos equivocamos 
con alguna grandeza: ambicionando grande, queriendo cosas que valen la pena 
de ser queridas en serio, no cayendo del banquito sino de la azotea. La lista de los 
errores que cometimos llenaría horas y horas, Estela, y yo sé que vos la conocés 
de cabo a rabo. Pero ya es hora de que dejemos de recorrer la lista y pongamos el 
título: Nuestro Espantoso Error fue Sobrestimar al Gran Pueblo Argentino Salud. 
(CAPARRÓS, p. 140, 2008)

Carlos  nos  leva,  através  de  suas  reflexões,  a  pensar  sobre  as  questões  que 

aqueceram os sonhos dos jovens de países muito diferentes, mas com roteiros recentes 

extremamente parecidos. A resposta é terrível. O povo ficaria do lado de “Cualquiera que 

les ofreciera un poco de calma, televisión y, con suerte, dos comidas al día. Y algún viaje 

para los más afortunados,  el  cochecito,  la  pesadilla  de  la  casa propia,  aquel  empleo 

seguro.” (CAPARRÓS, p. 141, 2008) Não interessa se com isso, coisas mais importantes 

não fossem conquistadas para todos. O resultado mais grave da ditadura não foi morrer  

ou ser torturado, mas entender que se lutou pelos mais humildes que, por sua vez, em 

muitos casos, não conseguiam avaliar sua condição de explorados e, quando a hora da 

luta chegou, escolheram ficar trancados dentro de casa aproveitando os programas de 

domingo. Aprofundando mais a reflexão, Carlos avalia seus amigos, ex-companheiros em 

tantas  operações perigosas,  e  que,  hoje,  profissionais  liberais  e  com altos cargos na 

política liberal, reclamam uma ação do governo no sentido de combater a violência que 

não os deixa dormir em paz. É preciso, mais uma vez, que o governo, ou o exército, tome 

medidas para combater a violência urbana.

Carlos,  paciente  terminal,  convida-nos a  pensar  sobre  quem terá  sido  o  maior 

canalha  dessa  engrenagem  cheia  de  canalhas  que  se  dispuseram,  sem  grandes 

remorsos,  a  fazer  girar  a  máquina  de  moer  da  repressão  militar  durante  a  ditadura 

argentina  de  1976  a  1983.  O  protagonista  apresentará  a  incontornável  figura 

irresponsável  da população distraída ou conivente,  ou favorecida: “Nuestro Espantoso 

Error  fue  Sobrestimar  al  Gran  Pueblo  Argentino  Salud.”  (CAPARRÓS,  p.  140,  2008). 

Contudo, dada a impossibilidade de agir sobre tão vasto grupo, continua o exercício até  

chegar  a um outro exemplar  máximo do mal  concentrado.  Pelo menos,  no  raciocínio 



543

lógico desenvolvido por Carlos.

Naturalmente,  ensaio  que  também  é,  solicita  um  diálogo,  que  este  trabalho 

pretende  atender.  Está  portanto  passível  de  ser  re-escrito,  re-elaborado.  Até  porque, 

agora, já pertence ao leitor que, tomara, seja também ensaísta.
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“O  OUTONO  DO  PATRIARCA”  DE  GABRIEL  GARCÍA  MÁRQUEZ:  UM  ESTUDO 

SOBRE ALGUNS CONCEITOS CHAVE

Esta comunicação baseia-se na dissertação de mestrado que defendi no Programa 

de Pós-graduação em Estudos Literários da UFMG em 2011. O estudo propõe uma leitura 

sobre  alguns  conceitos  chave  da  obra  O  outono  do  patriarca,  romance  do  escritor 

colombiano  Gabriel  García  Márquez.  Serão  enfocados  neste  texto  a  transculturação 

narrativa, o dialogismo, a pátria e as relações entre memória e nação. 

O outono do patriarca foi publicado em 1975 e desde o seu lançamento tem sido 

objeto de reflexão de estudiosos da literatura latino-americana. O cerne da obra está na 

discussão  da  presença  dos  regimes  ditatoriais  na  América  Latina  desde  as 

independências  e  que  chega  ao  ápice  com  as  ditaduras  militares  do  século  XX.  A 

construção das vozes desse romance também foi alvo de diversas análises, assim como 

a memória dos personagens e a exploração da nação representada na obra. 

Constata-se que a obra  possui  uma pluralidade de vozes e estas representam 

pontos de vista diferentes sobre a história do país representado. Pretende-se abordar a 

construção  dessas  vozes  no  âmbito  da  transculturação  narrativa  e  do  dialogismo, 

evidenciando as relações entre a presença da oralidade e o embate de vozes. 

Memória, pátria e nação são conceitos chave nesse romance de García Márquez, 

escrito  no momento em que muitos países da América Latina estavam sob governos 

ditatoriais. Assim, as vozes, à luz das considerações dos teóricos Mikhail Bakhtin e Ángel  

Rama, bem como os conceitos de memória, pátria e nação à luz das proposições de 

Hugo Achugar, Paul Ricoeur e Benedict Anderson, possibilitam propor uma leitura que 

complemente as análises anteriores sobre O outono do patriarca.

A obra conta a história de um ditador muito velho, já em seu “outono”, que governa 

um país localizado na região do Caribe. O ditador, denominado “patriarca”, é um homem 

autoritário e rude que governa o país há décadas e, quando morre de morte natural, sua 

idade é indefinida – entre 107 e 232 anos. O tirano sofre com a perda de sua memória ao 

longo de seu envelhecimento e, para lidar com esse fato, escreve frases em rolinhos de 



546

papel e esconde-os nas frestas das paredes do palácio presidencial. Tanto o nome do 

país quanto o nome do ditador não são mencionados no romance, assim como também 

não se tem uma definição do tempo em que ocorre a história. O país governado pelo 

patriarca sofre com a dependência de potências estrangeiras, que estabelecem acordos 

com o propósito de implantarem relações econômicas que aumentem cada vez mais a 

sua dominação. 

O romance traça um panorama histórico da América Latina, abarcando a história do 

continente desde a chegada das caravelas de Colombo. O patriarca, protagonista do livro, 

testemunha toda esta  história:  as  guerras  empreendidas pelos  caudilhos,  as  disputas 

entre liberais e conservadores, o imperialismo das potências estrangeiras e as ditaduras 

implantadas no continente.  Desse modo,  vários episódios  da história  latino-americana 

ocorrem durante o governo do patriarca, naquela região geográfica, num tempo que não é 

definido, pois as datas, apesar de trazerem o dia e o mês, ocultam o ano. 

As  considerações  do  filósofo  francês  Paul  Ricoeur  e  do  crítico  uruguaio  Hugo 

Achugar nos auxiliam na reflexão sobre o romance. Segundo Ricoeur, na prática conjunta 

da  memória  e  do  esquecimento,  importa  ressaltar  a  questão  dos  usos  e  abusos  da 

memória, que também envolvem o jogo entre a história e a memória. Na concepção de 

Paul Ricoeur, “a memória imposta está armada por uma história ela mesma ‘autorizada’, a 

história oficial, a história aprendida e celebrada publicamente” (RICOEUR, 2007, p.98).  

Assim, no plano institucional, a memória exercida é uma memória ensinada, forçada a 

exercer a rememoração de acontecimentos tidos como fundadores dessa história e da 

identidade que a encerra. 

De acordo com Hugo Achugar, como a memória organiza relatos e histórias, ela 

está  presente  nas  preocupações  sobre  a  transmissão  do  que  estava  esquecido  ou 

silenciado.  Para  Hugo  Achugar,  os  usos  do  futuro  e  do  passado  são  centrais  na 

transmissão da memória, seja a memória do passado ou do presente, sendo isso o que 

ocorre  em  toda  narrativa  histórica  ou  ficcional.  Na  concepção  de  Hugo  Achugar,  a 

memória deve ser considerada como mediadora do passado, do presente e do futuro, viva 

e diferente de qualquer outro arquivo. A memória é como uma construção cultural  do 

presente,  explica  Achugar.  Pode-se  pensar  também  que  reler  os  fatos,  discursos  e 

imaginários que construíram os Estados Nacionais latino-americanos possibilita revisar o 

processo de construção dos sujeitos históricos que atuaram e modelaram os séculos 
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passados, e também revisar quais são os sujeitos históricos do presente. Desse modo, 

grupos antes silenciados insurgem na cena político-social em busca de revisar o passado 

como  formas  de  uso  do  presente  e  do  futuro,  lutando  para  exercerem  o  direito  de 

constituir  a  memória  de seu país,  reagindo contra o esquecimento e exercendo seus 

“direitos de memória”.

Este  estudo defende que García  Márquez,  ao  utilizar  a  narração oral  na  obra, 

colocando em evidência  vozes de diferentes  personagens que relatam –  evocando a 

memória – pontos de vista diferentes sobre a pátria e seu ditador–, abre a possibilidade 

de entender o romance como uma luta pelo direito de se construir outras histórias pátrias, 

pela produção de novos relatos.  Assim, os personagens reivindicam seus “direitos de 

memória”, tal como proposto por Hugo Achugar. Além disso, ao tratar de um período em 

que a ditadura chega ao seu fim, o livro reflete sobre a necessidade de se repensar a 

nação, atualizando-a, quando o vazio de legitimidade de uma velha ordem exige que haja 

pronunciamentos que legitimem o estabelecimento da nova ordem.

Para isso, García Márquez produz um efeito de várias vozes numa conversa, na 

qual cada uma relata o seu ponto de vista. A cada momento, ouve-se uma voz diversa, e 

essas vozes relatam de um tempo diferente daquele em que ocorreram as ações no 

romance. No livro, a voz do narrador está entrelaçada à voz do patriarca e, ainda, à voz 

de  outros  personagens.  O  narrador,  o  patriarca  e  os  personagens  relatam  os 

acontecimentos evocando a memória para lhes auxiliar, como se estivessem diante de 

alguém, contando o que se passou. A falta de pontos finais e de parágrafos pode ser 

entendida como uma necessidade de se criar tal efeito. 

Observa-se, em  O outono do patriarca, a existência de várias vozes que narram 

histórias sobre o patriarca e o país do romance, e essas podem mudar numa mesma 

sentença,  mas  não  há  identificadores,  como  aspas  ou  travessões,  que  anunciem  a 

mudança. Passa-se do discurso indireto para o direto, de um personagem para outro ou 

mesmo para o narrador, o qual utiliza o pronome “nós”. 

Esta análise identifica, no romance  O outono do patriarca, a voz do patriarca, de 

um narrador e de outros personagens. A voz do narrador abrange as outras vozes que 

aparecem  ao  longo  do  romance,  levando  a  um embate  de  vozes,  no  qual  temos  a 

presença da ironia. Os personagens e o narrador dão o seu testemunho sobre a história e 

sobre o ditador do país do romance. 
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Considera-se, então, o narrador da obra analisada como uma voz que utiliza a 

primeira pessoa do plural, narrando, ora de fora, ora de dentro da história. Dessa forma, 

há momentos em que ele é onisciente, descrevendo ações, pensamentos e sentimentos 

do patriarca; e em outros trechos do romance, o narrador se comporta como testemunha 

da história, mudando de foco e oferecendo o seu relato sobre um episódio. 

Esse narrador,  quando se assume como testemunha,  tem seu ângulo de visão 

mais  limitado.  Há momentos  em que  não pode oferecer  um testemunho  daquilo  que 

ocorreu, mas se serve de informações obtidas a partir de outros, como é possível verificar 

na seguinte passagem, a respeito da morte da mãe do patriarca: “nenhum de nós era 

bastante velho para dar testemunho daquela morte, mas o estrondo dos funerais havia 

chegado até nosso tempo” (GARCÍA MÁRQUEZ, 1993, p.129).

Para explicar a construção das vozes no romance, que se misturam e se alternam, 

defende-se, neste estudo, que a narração em O outono do patriarca  está relacionada à 

oralidade, no contexto da transculturação narrativa. E, como cada voz relata o seu ponto 

de vista, a sua experiência, as suas lembranças sobre o patriarca e a história da pátria,  

essas vozes entram em embate,  pois  defendem pontos  de vista  diferentes,  tornando 

possível o dialogismo. 

Considera-se  neste  estudo  que  García  Márquez  responde  às  inovações  na 

narrativa, provindas do exterior, a partir de um resgate da cultura tradicional. O registro 

das vozes de  O outono do patriarca está ligado à oralidade, à forma de contar, relatar 

fatos e episódios, como se alguém estivesse ouvindo esses relatos numa conversa em 

que diversas vozes se entrecruzam. A oralidade dessas vozes nos leva a considerar a 

presença da transculturação em O outono do patriarca, pois há uma volta ao repertório da 

cultura tradicional,  ao contar dispersivo de comadres, comerciantes, feirantes e outros 

grupos.  E,  como  cada  voz  relata  o  seu  ponto  de  vista,  a  sua  experiência,  as  suas 

lembranças sobre o patriarca e a história da pátria, essas vozes entram em embate, pois  

defendem  perspectivas  diferentes,  o  que  leva  a  constatar  a  presença  também  do 

dialogismo. Tal romance possui uma pluralidade de vozes e de consciências. 

Em  O outono do patriarca observa-se que há uma transição entre as vozes de 

forma fluente,  e,  embora estas estejam numa mesma sentença,  possuem orientações 

discursivas divergentes. Em algumas passagens, observa-se a voz do patriarca dando 

continuidade à voz do narrador e tem-se a impressão de que a narração é um diálogo 
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travado ora com o patriarca, ora com o leitor. Muitas vezes, os vocativos “meu general” e 

“excelência”, referindo-se ao ditador, aparecem no discurso do narrador. A voz do narrador 

interfere na do patriarca, estando dialogicamente voltada para ela, e a voz do tirano é 

influenciada  pela  do  narrador.  Os  enunciados  do  patriarca  e  do  narrador  entram em 

tensão. 

As diferentes vozes discutem sobre a pátria, seu ditador e os episódios ocorridos. 

Desse modo, aprecem no romance diferentes concepções sobre a pátria representada ali.  

Verifica-se que o patriarca, o narrador do romance e os personagens que representam as 

potências estrangeiras concebem essa pátria de formas distintas. 

Neste texto vamos analisar  a concepção de pátria  construída pelo narrador  do 

romance. Tal discurso pode ser encontrado nas diferentes imagens que se formam sobre 

o palácio presidencial, a casa do poder, ao longo da narrativa. Pelos acontecimentos que 

se passam no palácio presidencial, podemos acompanhar a história política dos países 

latino-americanos. 

Algumas imagens do romance devem ser recordadas, por exemplo, como a forma 

como os últimos caudilhos da guerra federal “entravam no palácio pela porta grande sem 

pedir licença a ninguém pois a pátria é de todos meu general” (GARCÍA MÁRQUEZ, 1993, 

p.54). Desse trecho, podemos depreender uma crítica à maneira como os caudilhos, que 

lutaram na guerra civil entre liberais e conservadores, tratavam a questão do poder e do 

governo das novas repúblicas latino-americanas. E ainda, nessas visitas, a personagem 

Bendición Alvarado, mãe do patriarca:

Havia  tentado  expulsá-los  a  vassouradas  quando  viu  a  casa  pervertida  por 
aqueles réprobos do mau viver que disputavam as poltronas do alto comando em 
partidas de baralho, viu-os fazendo negócios de sodomia atrás do piano, viu-os 
cagando nas ânforas de alabastro apesar de que ela os advertiu que não, senhor, 
que não eram latrinas portáteis (GARCÍA MÁRQUEZ, 1993, p.54-55).

Assim, a pátria torna-se uma casa aberta a todos os caudilhos, que nela entram e 

agem de forma arbitrária, agindo como se fosse a sua casa, sem fronteiras entre o público 

e o privado. Ainda, “cagando nas ânforas”, é uma maneira de dizer, satiricamente, que os 

caudilhos  não  respeitavam  o  palácio  presidencial,  a  república  ou  a  pátria,  além  de 

demonstrar a rudeza desses personagens da história latino-americana, que ascenderam 

ao poder de seus países, sendo que muitos se tornaram ditadores. O personagem do 
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patriarca é um desses homens rudes, que se tornou general na guerra, e que ascendeu 

ao governo. Ele é um homem rude, analfabeto e violento, que governa a pátria como se 

fosse a sua casa, ou seja, sem fronteiras entre o espaço público e o privado. Como é 

comentado no romance, os caudilhos: 

Haviam repartido  entre  si  o  país  em províncias  autônomas  com o  argumento 
inapelável de que isto é federalismo meu general, por isto derramamos o sangue 
de nossas veias, e eram reis absolutos em suas terras, com leis próprias, feriados 
nacionais particulares, papel-moeda gravado por eles mesmos, uniformes de gala 
com sabres  guarnecidos  de  pedras  preciosas  e  dólmãs  de  alamares  de  ouro 
(GARCÍA MÁRQUEZ, 1993, p.54).

Nesse trecho acima, podemos observar o discurso sobre o caudilhismo presente 

no romance,  que se mostra uma crítica a esses grupos de poderosos,  que,  após as 

independências, iniciaram as guerras civis, com o intuito de repartir os territórios, pois não 

aceitavam perder os seus privilégios, assim, “eram reis absolutos em suas terras, com leis 

próprias”. Na disputa pelo poder, a relação entre o patriarca e os caudilhos era que “cada 

um deles temia a ele como ele temia a dois deles mancomunados” (GARCÍA MÁRQUEZ, 

1993, p.58). No romance, os caudilhos mais poderosos da pátria são encontrados mortos,  

um a um, sem que as mortes fossem esclarecidas. Todos recebiam honras póstumas e 

eram enterrados com grandes cerimônias do mesmo nível  no panteão nacional,  pois, 

como  dizia  o  patriarca,  “uma  pátria  sem  heróis  é  uma  casa  sem  portas”  (GARCÍA 

MÁRQUEZ, 1993, p.57). Os caudilhos tornaram-se os heróis da pátria, devido ao discurso 

histórico  e  à  memória  nacional  forjados  pelo  ditador  no  poder,  ou  seja,  somos 

confrontados, mais uma vez, com a questão dos usos e abusos da memória pelos grupos 

detentores do poder.

Ainda, com respeito à questão dos caudilhos e o discurso sobre a pátria, deve-se 

recordar  quando  do  massacre  dos  “últimos  herdeiros  da  nossa  guerra”  (GARCÍA 

MÁRQUEZ,  1993,  p.59),  como o  patriarca  os  denomina.  Após uma festa,  no  palácio 

presidencial, todos ficam bêbados e dormem no salão com suas escoltas. No momento 

em que o patriarca vai se deitar em seu quarto, ouve um estrondo de armas disparadas 

ao mesmo tempo. Todos os caudilhos são mortos pelas escoltas armadas uns dos outros 

e  apenas  sobrevive  Saturno  Santos,  um  indígena  que  tinha  a  capacidade  de  se 

transmutar,  conforme a  necessidade.  Após  esse  massacre,  “as  paredes  ressumavam 

sangue por mais que as secassem com cal e cinza” (GARCÍA MÁRQUEZ, 1993, p.59) e 
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“os tapetes continuavam esguichando sangue por mais que os torcessem, e mais sangue 

emanava em torrentes pelos corredores e gabinetes quanto mais se desesperavam por 

lavá-lo” (GARCÍA MÁRQUEZ, 1993, p.59). A imagem satirizada do palácio presidencial 

em um lodo de sangue, que por mais que se tentasse secar, não se conseguia, pode ser 

entendida  como  uma  “mancha  de  sangue”,  que  ficou  para  sempre  na  pátria,  pois  a 

história dos caudilhos, as lutas entre si pelo poder, marcaram para sempre, com sangue,  

a história da pátria do romance e das pátrias da América Latina.

Outras imagens do palácio presidencial nos levam à continuação da construção do 

discurso sobre a pátria que o romance engendra. Além dos episódios com os caudilhos, o 

dia a dia do palácio presidencial, quando do governo do patriarca, é descrito como uma 

algazarra de animais e de pessoas:

Pois aquilo não parecia então um palácio mas um mercado onde era preciso abrir  
caminho por entre ordenanças descalços que descarregavam burros de hortaliças 
e  cestos  de  galinhas  nos  corredores,  saltando  por  cima  de  comadres  com 
afilhados famélicos que dormiam embolados  nas escadas para esperar o milagre 
da caridade oficial, era preciso evitar as correntes de água suja das concubinas 
desbocadas  que  trocavam por  flores  novas  as  flores  noturnas  dos  floristas  e 
esfregavam o chão e cantavam canções de amores ilusórios ao compasso dos 
galhos  secos  com que batiam os  tapetes  nas  sacadas,  e  tudo  aquilo  entre  o 
escândalo  dos  funcionários  vitalícios  que  encontravam  galinhas  pondo  nas 
gavetas das escrivaninhas, e tráfegos de putas e soldados nas latrinas, e alvoroço 
de pássaros, e brigas de cães vira-latas em meio às audiências, porque ninguém 
sabia quem era quem nem de parte de quem naquele palácio de portas abertas, 
dentro de cuja descomunal desordem era impossível estabelecer onde estava o 
governo (GARCÍA MÁRQUEZ, 1993, p. 10-11).

Nesse trecho, a imagem do palácio presidencial, descrito como um mercado, uma 

confusão de pessoas e de animais, em uma desordem descomunal, nos leva a refletir 

sobre o discurso sobre a pátria que se forma no romance, como uma pátria em desordem, 

causada pelo exercício de governos que não estabeleciam fronteiras entre o público e o 

privado, administrando o país como se fosse a sua casa, como se fosse sua propriedade. 

A desordem política e econômica causada pelas más administrações, que se seguiram à 

independência,  levaram  muitos  países  a  se  endividarem  economicamente  e  a  se 

fragilizarem politicamente. 

Por fim, nessa proposta de se refletir sobre as imagens do palácio presidencial, ao 

longo do romance, e a construção do discurso sobre a pátria, podemos retroceder ao 

início da obra, quando da morte do patriarca e o estado em que a população encontra a  
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casa do poder:

De modo que subimos  à  parte  principal  por  uma escada de  pedra  viva  cujos 
tapetes de ópera haviam sido triturados pelas patas das vacas,  e do primeiro 
vestíbulo até os quartos privados vimos os escritórios e as salas oficiais em ruínas 
por  onde  andavam  impávidas  as  vacas  comendo  as  cortinas  de  veludo  e 
mordiscando  os  assentos  das  poltronas,  vimos  quadros  heróicos  de  santos  e 
militares atirados no chão entre móveis destroçados e plastas recentes de bosta 
de vaca, vimos um armário comido pelas vacas, a sala de música profanada por 
algazarras de vacas, as mesinhas de dominó destruídas e o gramado das mesas 
de bilhar colhido pelas vacas (GARCÍA MÁRQUEZ, 1993, p. 7).

O palácio cheirava a carniça de urubus e estava destruído pela ação das vacas, 

que comeram móveis, quadros de heróis da pátria e cortinas, arruinado todo o ambiente.  

Essa primeira  descrição que se tem da casa presidencial  já  associava a imagem do 

palácio às ruínas, pois nos pátios fungos coloridos cresciam por toda parte. No pátio, os 

que entraram no palácio observaram a antiga cavalariça transformada em garagem e 

viram “entre as camélias e as mariposas o cupê dos tempos ruidosos, o furgão da peste,  

a carruagem do ano do cometa, o carro fúnebre do progresso dentro da ordem, a limusine 

sonâmbula”  (GARCÍA  MÁRQUEZ,  1993,  p.6),  ou  seja,  os  meios  de  transporte  de 

diferentes épocas, utilizados pelo patriarca em sua longa vida, que atravessou séculos. 

Tudo  estava  coberto  pelas  flores,  pelas  ervas  daninhas,  pelos  fungos,  como  se 

abandonado à ação da natureza. 

Nas primeiras linhas do romance, tem-se a imagem do palácio em ruínas, com a 

seguinte  descrição:  “os  urubus  meteram-se  pelas  sacadas  do  palácio  presidencial, 

destroçaram a bicadas as malhas de arame das janelas” (GARCÍA MÁRQUEZ, 1993, p.5). 

Desse  modo,  a  imagem  do  palácio  tomado  pelas  vacas  e  pelos  urubus,  pode  ser 

entendida como a imagem de uma pátria destroçada, em ruínas, devastada pela ação da 

ditadura, que governou o país por longos anos. O discurso sobre a pátria que percebemos 

no romance, diz respeito a uma pátria que sofreu com a má administração do ditador,  

sendo uma pátria de “portas abertas”, a qual os caudilhos governam de forma arbitrária,  

os estrangeiros medem meticulosamente os recursos e os levam como pagamento das 

dívidas externas, e, o ditador a devasta com violência e a destrói como entidade política.  

Com o passar de todas as épocas históricas que o romance condensa, o que resta da 

pátria são ruínas. 
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A partir  das  imagens  do  palácio  presidencial  e  do  discurso  sobre  a  pátria  no 

romance,  podemos dizer  que em  O outono do patriarca a  sátira  é  empregada como 

estratégia  discursiva,  para  desconstruir  os  regimes ditatoriais  de  forma crítica,  pois  a 

imagem  da  pátria  em  ruínas,  das  vacas  ocupando  a  casa  do  poder,  bem  como  a 

descrição  de  situações  tão  absurdas,  como  a  aparição  de  uma  vaca  na  sacada  do 

palácio, gera o riso dos leitores e esse riso é uma forma de destronar o regime e vencer o 

medo e a opressão política.

Nas  relações  entre  memória  e  História  no  romance,  devemos  ressaltar  a 

construção da memória nacional, oficial, pelo governo. Em diversos momentos da obra, 

comenta-se sobre atos comemorativos como o aniversário do dia em que o patriarca 

ascendeu à presidência, bem como a produção de selos e moedas com a imagem infiel 

do ditador, que podia se ver em todos os lugares da nação:

Nenhum de nós o havia visto nunca, e embora seu perfil estivesse em ambos os 
lados  das  moedas,  nos  selos  de  correio,  nas  etiquetas  dos  depurativos,  nas 
fundas e nos escapulários, e embora sua litografia emoldurada com a bandeira no 
peito  e  o  dragão  da  pátria  estivesse  exposta,  em todas  as  horas  e  todos  os 
lugares, sabíamos que eram cópias de retratos que já se consideravam infiéis nos 
tempos do cometa (GARCÍA MÁRQUEZ, 1993, p.8).

No trecho percebemos que há um abuso de memória pelo governo do patriarca, 

sendo que, de forma satirizada, até nas etiquetas dos depurativos havia a sua imagem. 

Esse  abuso  da  memória  também remete  a  uma manipulação  da memória  pelos  que 

detêm o poder, como observado por Paul Ricoeur. No romance, tal relação é levada ao 

extremo, quando o padre Demétrio Aldous é enviado por Roma para investigar o passado 

de  Bendición  Alvarado,  a  qual  o  ditador  queria  canonizar.  O  padre  descobre  que  o 

patriarca  havia  forjado  provas  da  santidade  de  sua  mãe,  bem  como  encontra,  nos 

arquivos do  mosteiro  onde  haviam batizado o  ditador,  três  folhas de registro  de  seu 

nascimento, sendo que:

Em todas ele era três vezes diferente, três vezes concebido em três ocasiões, três 
vezes abortado graças aos artífices da história pátria que haviam emaranhado os 
fios da realidade para que ninguém pudesse decifrar o segredo de sua origem 
(GARCÍA MÁRQUEZ, 1993, p.143). 

Assim que Demétrio Aldous se depara com esses registros, acaba sofrendo um 

atentado,  pois  estava  desvendando  outras  versões,  diferentes  da  “autorizada”  pelo 



554

governo. 

Quando  descobrem  o  corpo  do  ditador  morto,  as  pessoas  confrontam  a  sua 

imagem divulgada com o homem que encontram no chão, assim descobrem que:

As descrições de seus historiadores ficavam-lhe grandes, pois os textos oficiais 
das cartilhas referiam-no como um patriarca de tamanho descomunal que nunca 
saía de sua casa porque não cabia pelas portas, que amava as crianças e as 
andorinhas, que conhecia a linguagem de alguns animais, que tinha a virtude de 
antecipar-se  os  desígnios  da  natureza,  que  adivinhava  o  pensamento 
simplesmente olhando nos olhos e conhecia o segredo de um sal eficaz para curar 
as marcas dos leprosos e fazer andar os paralíticos (GARCÍA MÁRQUEZ, 1993, 
p.48).

Desse  modo,  a  memória  oficial  da  nação  foi  forjada  pela  ditadura,  por  “seus 

historiadores”, que criaram a imagem de um ditador tão grandioso, que possuía poderes 

sobrenaturais.  Essa memória  forjada é uma memória  imposta,  pois,  como o patriarca 

dizia, “não interessava que uma coisa de então não fosse verdade, que porra, com o 

tempo será” (GARCÍA MÁRQUEZ, 1993, p.161). Como Paul Ricoeur alertou, a memória 

que é imposta está respaldada por uma história oficial, a história “autorizada”, que será 

transmitida  e  celebrada,  em  instrumentos  como  as  cartilhas  escolares,  por  exemplo. 

Ainda, a imposição de uma “narrativa canônica”, como sugeriu Ricoeur, despoja outros 

atores sociais do poder de narrarem a si mesmos e de constituírem suas identidades. 

Assim, os esquecimentos e os silêncios impostos, conforme o historiador francês Jacques 

Le Goff propõe, são reveladores dos mecanismos de manipulação da memória coletiva. 

Quando morre o patriarca e com ele tem fim a ditadura de longos anos, outras narrativas, 

outras  memórias,  forçadas  ao silêncio,  e  que viveram durante  muitos  anos de forma 

subterrânea, emergem na cena pública, como acontece no romance. 

O historiador Benedict Anderson, na obra Comunidades imaginadas, ao estudar o 

conceito de nação, demonstra como aquilo que as pessoas têm como realidades políticas 

bem constituídas em seu imaginário são realidades imaginadas que foram “naturalizadas”. 

O  desejo  de  se  criar  uma  identidade  homogênea,  por  parte  dos  Estados  Nacionais,  

encobre  a  sua  diversidade.  Assim,  Anderson  privilegia  o  estudo  da  ascensão  do 

sentimento nacional. Sua definição de nação é a de “uma comunidade política imaginada 

–  e  imaginada  como sendo  intrinsecamente  limitada  e,  ao  mesmo tempo,  soberana” 

(ANDERSON, 2008, p.32).
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Anderson explica que a nação é imaginada porque nem os membros da menor 

nação  poderão conhecer,  encontrar  ou  ouvir  falar  da  maioria  de  seus companheiros,  

embora tenham em mente a imagem de sua comunhão.  A nação é limitada porque, por 

maior que seja, possui fronteiras finitas. Ela também é soberana, conceito que tem origem 

no momento em que o Iluminismo e a Revolução Francesa desconstroem a legitimidade 

do reino dinástico hierárquico de ordem divina – assim, as nações visam à liberdade, a 

qual somente pode ser garantida pelo Estado soberano. Além disso, a nação é imaginada 

como uma comunidade porque mesmo que haja desigualdades em seu interior,  ela é 

concebida como uma “profunda camaradagem horizontal” (ANDERSON, 2008, p.33-34).

O  historiador  defende  que  o  romance  e  o  jornal  propiciaram o  surgimento  do 

sentimento de uma comunidade imaginada, pois ofereceram os meios para se representar 

esse tipo de comunidade. Para ele, o advento da imprensa, com as editoras e o mercado,  

ao propiciarem uma fixidez à língua – que não era mais o latim, mas línguas impressas, 

acima dos vernáculos falados – que era reproduzida mecanicamente e circulava através 

do mercado –, tornou possível lançar as bases para um sentimento nacional. 

A  língua  impressa,  como  argumenta  Anderson,  criava  campos  unificados  de 

intercâmbio e comunicação, pois se existia uma grande quantidade de vernáculos falados 

e era difícil às pessoas se entenderem oralmente, elas puderam se entender através da 

letra impressa. Desse modo, as pessoas foram tomando consciência de que havia muitos 

outros indivíduos que compartilhavam com elas de um mesmo campo linguístico.

A fixação e a obtenção de um estatuto diferente das línguas impressas resultaram 

de  processos  que,  a  princípio,  não  eram  conscientes,  mas  que  se  converteram  em 

modelos  formais  a  serem  imitados,  muitas  vezes,  de  forma  consciente  por  alguns 

governos. Anderson explica que cada comunidade, ao se reconhecer como uma unidade, 

passa  a  buscar  diferentes  elementos  como  língua,  mitos,  rituais,  símbolos  e 

representações que possam ser apresentados como comuns a todos. Desse modo, a 

distinção entre uma nação e outra pode ser percebida quando se observa a forma como 

cada uma delas é idealizada. 

Segundo o crítico Hugo Achugar, na obra  Planetas sem boca,  um dos desafios 

enfrentados atualmente por vários países é o da necessidade de se construir um relato 

democrático das histórias nacionais,  o que,  necessariamente,  nos conduz à tarefa de 

repensar a categoria de nação e de reformular o “nós” que constitui essa nação.
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Esse desafio, de cunho político, perpassa pelo tema da memória. A experiência dos 

regimes militares no continente latino-americano, explica Achugar, modificou o imaginário 

nacional  dos países que a viveram, levando a ditadura a fazer parte da história e da 

memória  desses.  A ditadura,  e  acrescente-se,  seu  discurso  nacional  autoritário,  nos 

conduz hoje a uma rejeição dos discursos nacionalistas. Ao mesmo tempo, num cenário 

de  globalização,  que traz  consigo  um projeto  homogeneizante,  a  heterogeneidade se 

configura como característica de um discurso de resistência a esse projeto. 

De acordo com Hugo Achugar, ainda não parece ser possível a construção de um 

discurso  realmente  democrático  que  contemple  a  diversidade.  Ressalta-se  que  os 

debates contemporâneos sobre o discurso nacional, nos diversos países, estão atrelados 

ao tema da cidadania, a qual pressupõe a igualdade, bem como a visibilidade na esfera 

pública. As considerações de Achugar levam-no à reivindicação da constituição de um 

relato democrático, o qual pressupõe a narração a partir de uma perspectiva democrática 

da memória, ou seja, que inclua o olhar dos múltiplos e diferentes sujeitos.

Acredita-se que, em  O outono do patriarca, a pátria está destroçada, dilacerada. 

Assim,  como  seria  possível  a  existência  de  uma  ideia  de  pertencimento  a  uma 

comunidade nos termos colocados pela categoria  “nação”? Como os personagens do 

romance poderiam ter esse sentimento nacional? A quase ausência do termo “nação” no 

romance sugere que esse sentimento de pertencimento a uma comunidade imaginada 

não é possível para os personagens e o narrador de O outono do patriarca. 

Assim, parece que o momento do fim da ditadura, no livro, abre a possibilidade de 

se repensar a nação, mas o caminho em que essa “nação” será pensada é diferente da 

proposta  de  uma  “comunidade  imaginada”  homogênea.  Pode-se  dizer  que  García 

Márquez, ao utilizar diversas vozes que relatam suas histórias sobre a pátria e o patriarca, 

se aproxima da construção de uma memória mais democrática da nação, como pleiteia 

Achugar,  numa tentativa  de reformular  o  “nós”  que constitui  a  nação.  As vozes,  que 

contam suas versões sobre a história da pátria, são heterogêneas e representam vários 

pontos  de  vista.  Entre  os  personagens  aparecem generais,  comerciantes,  prostitutas, 

colegiais, feirantes. 

O papel  da  memória  se  torna  essencial  nesse  contexto,  pois  é  por  ela,  pelas 

lembranças que armazena, que se efetuará o resgate dos múltiplos e diferentes relatos,  

assim como é ela que está em disputa. Desse modo, verifica-se que García Márquez, ao 
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utilizar diversas vozes que relatam suas histórias, se aproxima da construção de uma 

memória mais democrática da nação, numa tentativa de reformular o “nós” que a constitui.

Os relatos que compõem o romance podem ser  entendidos como uma disputa 

pelos “direitos de memória” dos diferentes personagens e do narrador, num momento de 

pós-ditadura,  quando  surge  a  necessidade  de  pronunciamentos  que  legitimem  o 

estabelecimento de uma nova ordem. Os personagens e o narrador reivindicam o direito 

de se pronunciarem nesse momento, disputando seus “direitos de memória” sobre aquela 

pátria, produzindo outras histórias sobre ela, diferentes da oficial. Nesse sentido, o texto 

de  García  Márquez  está  em  consonância  com  a  perspectiva  de  Hugo  Achugar  que 

defende o direito dos diferentes sujeitos construírem novas histórias da nação através de 

seus relatos,  resguardando a diversidade e  a  heterogeneidade dos habitantes,  o  que 

implica em “direitos de memória”.

No sentido apreendido por Hugo Achugar, grupos antes silenciados insurgem na 

cena político-social em busca de revisar o passado como formas de uso do presente e do 

futuro.  Os sujeitos sociais,  por muito tempo silenciados, marginalizados e esquecidos,  

lutam  para  exercerem  o  direito  de  constituir  a  memória  do  país,  reagindo  contra  o 

esquecimento.  Nesse  contexto,  o  ato  de  lembrar  é  essencial,  pois  contar  histórias 

recupera a memória,  e é assim que agem os personagens de  O outono do patriarca, 

relatando momentos da história da pátria que se entrelaçam com a vida do patriarca, 

resgatando  outros  pontos  de  vista  da  história  da  pátria.  O  romance,  assim,  é  uma 

atualização do passado, realizada pelas vozes silenciadas da história oficial. 

Os personagens da obra narram as suas lembranças utilizando o tempo verbal no 

pretérito. Dessa forma, pode-se dizer que relatam o passado deslocando-se no eixo do 

tempo, bem como suas falas se voltam tanto para uma introspecção quanto para uma 

retrospecção.  Lutam  também  contra  a  memória  oficial  e  pelo  estabelecimento  de 

significados da memória que se quer construir. Percebe-se que o romance alinha-se com 

uma proposta de novas construções de sentido, que transformem as representações do 

momento narrado e do presente.

A respeito da pátria, o narrador, os personagens e o patriarca relatam cada qual a 

sua ideia de pátria e como esta era conduzida pelo ditador,  dando seus depoimentos 

sobre  o  governo,  justificando  e  condenando  atitudes.  Cada  parte  tem  o  direito  de 

expressar-se no romance. Há ainda diferentes olhares sobre o patriarca. Nesse sentido, 
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percebe-se que o romance, na tentativa de criar um efeito de várias vozes em diálogo,  

destaca esses “direitos de memória”. Isso é possível devido ao recurso empregado, a 

narração oral, na qual essas várias vozes apontam diferentes visões sobre o patriarca e o 

regime, dentre outros assuntos. Os personagens e o narrador possuem pontos de vista 

variados sobre o ditador e o regime. Assim, eles assumem o direito de se expressarem, 

relatando cada qual a sua versão do que se passou. Esses diferentes pontos de vista 

contrastam  com  aquele  assumido  pela  memória  oficial,  presente  nos  livros  e  textos 

oficiais das cartilhas, a qual apresenta a sua versão sobre o patriarca. 

Desse modo, a memória oficial é desconstruída pelo romance, que aponta várias 

outras versões sobre o governo do tirano. Essas versões são os relatos dos personagens 

que utilizam seus direitos de memória para contar outras histórias. O romance, assim, é 

construído pelas diversas lembranças vindas de memórias distintas da oficial.  São as 

vozes heterogêneas da pátria que, ao se reportarem às suas lembranças, possibilitam o 

surgimento de diferentes discursos sobre o ditador. O passado é revisado sem arquivos e 

fontes  oficiais,  sendo  reescrito  a  partir  de  lembranças  relatadas  pelos  diferentes 

personagens.
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MIRIAM V. GÁRATE

Unicamp

DISIDENCIA Y HERENCIA EN LA ESCRITURA DE JUAN VILLORO. A PROPÓSITO DE 

“MI PADRE, EL CARTAGINÉS”

La “combinación singular de exploración, vivencia y registro” (KOHAN, 2011, p.130) 

es un rasgo recurrente en los escritos de Villoro. También lo es la presencia de figuras 

paternas,  constante  tanto  en  sus  ensayos  críticos  como  en  sus  crónicas  y  novelas. 

“Calvino: el mapa de la lluvia”, ensayo de 2001, o “¿También tienen sus leyes el infierno? 

Mefisto,  de  Klaus  Mann”,  de  2008,  evocan  trayectorias  de  escritores  que  pretenden 

construirse a contramano de la  imago paterna.  Materia dispuesta, novela de 1996, se 

organiza en buena medida a partir de la divergencia del protagonista con su progenitor: el 

arquitecto Jesús Guardiola, “gurú del espacio mexicano” en cuyo discurso “adobe” quería 

decir “patria” y “azul añil”, “nosotros” (VILLORO, 1996, p. 62). “El libro negro”, crónica de 

2005,  convoca  la  memoria  familiar  con  el  propósito  de  delinear,  a  partir  de  ciertas 

características del padre de Juan Villoro, vivencias decisivas para la sociedad capitalina 

de la época (la crónica transcurre en el DF de los años 60) y sobre todo para la formación  

del sujeto que rememora. 8.8. El miedo en el espejo, texto escrito luego del terremoto de 

Chile ocurrido en febrero de 2010, principia y concluye con un motivo asociado a la figura 

paterna. Se trata de una “crónica en fragmentos” (VILLORO, 2010, p. 20) cuya andadura 

señala lo que consideré en otro trabajo como una vuelta al padre (GÁRATE, 2016), que 

alcanza su elaboración más compleja en “Mi padre, el cartaginés”, del mismo año. Se 

trata de una vuelta, no de una repetición; de un nuevo (otro) rodeo que se propone rever  

el papel desempeñado por los sucesivos desplazamientos y desfases en la trayectoria de 

ese  hiperión  “comprometido  con  las  esencias  nacionales”  (VILLORO,  2013,  p.  191) 

primero y con la puesta en vida del indigenismo zapatista más tarde, que fue Luis Villoro  

Toranzo (1922-2014). Su padre, el cartaginés. 

I

Reflexionando sobre la noción de lugar,  Said (2004) sostiene que es la cultura,  

considerada  como  “entorno”,  “proceso”  y  “hegemonía”  en  los  que  se  insertan  los 
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individuos, la que instituye tanto un sentido de pertenencia (al lugar) como de apropiación 

- o sea: de “posesión posesiva” que instaura diferenciaciones, sancionando la hegemonía 

de esa cultura por sobre las demás y elevándola al rango de cultura de Estado que se 

perpetúa por un continuo mecanismo de reafirmación. Todas las culturas operarían de ese 

modo y  no  obstante  la  tendencia  de  los  intelectuales  a  reproducir  el  funcionamiento  

hegemónico, algunos ofrecerían resistencia, asumiéndose como una voz “fuera de lugar 

pero en gran medida  de ese sitio”  (SAID, 2004, p.  29).  La conciencia crítica no sería 

“simple y naturalmente una hija de la cultura”, sino que introduciría “la circunstancia y la 

distinción en donde solo había conformidad y pertenencia” (SAID, 2004, p. 29). Auerbach 

ofrecería, para Said, tanto un ejemplo de “filiación con su cultura natal” como de “afiliación 

con ella a través de la conciencia crítica” (SAID, 2004, p. 30). 

Es esta distinción entre filiación/afiliación y el modelo tripartito que de ella se deriva, 

la que resulta operativa para leer las figuraciones paternas en la escritura de Villoro. De 

acuerdo con Said, ante la dificultad de filiación entendida como continuidad natural entre 

una generación y la siguiente, surge el anhelo de constituir otros lazos sociales capaces 

de reemplazar los vínculos biológicos-familiares, a través de agrupamientos constituidos 

por afiliación (una suerte “filiación horizontal”).  La ruptura con la familia, la clase o las 

creencias  tradicionales  habrían  sido  una  etapa  necesaria  para  la  adopción  de  otros 

valores  por  parte  de  muchos  escritores,  propiciando,  así,  el  pasaje  de  “una  idea  de 

filiación fallida hacia una especie de orden compensatorio que, ya sea un partido político,  

una institución,  una cultura,  un  conjunto  de creencias  o  incluso una nueva visión  del 

mundo” (SAID, 2004, p. 34) provee un nuevo modo de relación por afiliación. Pero que a 

la  vez  constituye  un  nuevo sistema,  por  lo  que reintroduce “los  vestigios  del  tipo  de 

autoridad que en el pasado estaba asociada al orden filiativo” (SAID, 2004, p. 34). Si la 

relación filial se mantiene y perpetúa a través de lazos de autoridad naturales y la afiliativa 

los transforma en lo que parecen ser “formas transpersonales” (SAID, 2004, p. 34) de 

relación,  ello  no  obsta  que  la  afiliación  pueda  devenir  un  sistema  de  pensamiento 

ortodoxo o dominante. Subrepticiamente, el orden afiliativo duplica la estructura familiar, 

convirtiendo la afiliación “en una forma literal de re-presentación” (SAID, 2004, p. 37) de lo 

‘nuestro’.

Ahora  bien,  la  limitación  de  este  modelo  resultaría  no  solo  de  los  contenidos 

culturales transmitidos, sino antes, y sobre todo, del modo filial de verlos, dado que el  
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proceso “mediante el cual se reproduce la filiación en la estructura afiliativa y se la hace 

representar  a  lo  que nos pertenece [...]  refuerza lo  conocido en detrimento de lo  por  

conocer” (SAID, 2004, p. 38). En consecuencia, se plantearían dos alternativas para el  

intelectual: la complicidad orgánica con el modelo descrito o partir de la distinción filiación 

instintiva/afiliación  social  con  el  propósito  de  mostrar  “cómo  la  afiliación  unas  veces 

reproduce  la  filiación”  (SAID,  2004,  p.  40)  y  otras  veces  adopta  formas  que  pueden 

devenir  críticas (provisionalmente críticas).  Se trataría de discernir,  entonces,  en cada 

ocasión, lo que está en juego en las representaciones filiales y/o afiliativas.

II

“Mi padre, el cartaginés” se inicia con un fragmento que presenta al octogenario 

Luis Villoro Toranzo a partir de una anécdota: su repentina curiosidad, a comienzos del  

2006, por el precio de las motos, hecho que el cronista/hijo relaciona a la “otra campaña”  

lanzada por Marcos ese año y a la participación del padre en el movimiento zapatista, a la  

vez que a un deseo de juventud incumplido: 

A principios del 2006 mi padre asombró a todo mundo preguntando por precios de 
motocicletas.
A los 18 años yo le había pedido un préstamo para comprar la más modesta de las 
motos. Aunque mi fantasía aconsejaba una Harley Davison –digna de la película 
Easy  Rider y  sus  melenas  al  viento-,  me  conformé  con  codiciar  una  Islo,  de 
fabricación local. Jamás hubiera convencido a mi padre de adquirir un poderoso 
talismán  norteamericano.  En  cambio,  confiaba  en  su  apoyo  a  la  industria 
vernácula. La moto Islo debía su nombre al  empresario mexicano Isidro López 
(VILLORO, 2013, p. 191).

La  típica  deriva  asociativa  de  la  escritura  de  Villoro  hace  del  episodio  una 

oportunidad de evocación contrapuntística entre las fantasías gringas del vástago y el 

nacionalismo del  genitor  (aquí,  la  Harley Davison con la  que se sueña versus la  Islo  

industria mexicana que se intenta negociar sin éxito). Se trata de una tópica reiterada, que 

inscribe la filiación en el orden del “fervor nacionalista” profesado por el padre o, en otras  

palabras, de la afiliación de éste, miembro del grupo Hiperión, vivenciada como ambiente 

familiar. Y que da lugar a una mirada insidiosa (“no lo observé con la lealtad del pariente  

que identifica entrañables afinidades de la sangre, sino con la inagotable curiosidad del 

testigo de cargo” (2008, p.  1) afirma Villoro en “El libro negro”),  al  mismo tiempo que 

impele a una ruptura con dicho entorno. Es a ese pasado que se vuelve, para mirarlo otra 

vez, desde una temporalidad alterna en la que la guerrilla quiere una moto. Y el padre, 
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ahora, ayuda a comprarla.

III

“Mi  padre,  el  cartaginés”,  se  subdivide en cinco partes:  La  guerrilla  quiere una 

moto, Cartago no ha caído, Lo Cortés no quita lo Cuauhtémoc, Abandonar la biblioteca, 

Identidades líquidas, Una tumba frente al mar. En la primera, la anécdota referida conduce 

a una breve recapitulación de los hitos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional: el 

levantamiento  de  1994,  la  marcha  del  2001,  el  Congreso  Nacional  Indigenista  que 

constituyó una escala importante de esta última y del cual participó Luis Villoro Toranzo 

acompañado/observado por su hijo.  Es, pues, desde la (nueva) afiliación que marca la 

existencia del padre a partir de los años 90 y de las continuidades y discontinuidades que 

supone  con  respecto  a  su  nacionalismo  de  otrora,  que  el  hijo  remonta  el  recorrido 

conducente  a  una  palabra/lugar:  Chiapas.  Y para  eso  urde  una  historia  pautada  por 

anacronismos  (en  su  acepción  agambeniana),  asociaciones  intempestivas, 

desplazamientos, desfases.

Nacido en Barcelona, de padre español y madre mexicana, Luis Villoro Toranzo “se 

quedó sin su país” a los nueve años de edad debido a la súbita muerte del progenitor.  

Desde ese momento no cesaría de “inventarse” patrias como una suerte de sucedáneo de 

la  búsqueda  de  un  padre.  La  crónica  evoca/inventa  ese  itinerario,  deliberadamente 

zigzagueante en la versión del hijo.

IV

El  primer bloque del  texto (La guerrilla  quiere una moto)  parte  del  episodio  ya 

comentado. El último, propone el examen de una foto como cifra de la historia familiar- o, 

más  precisamente,  de  cierto  modo  de  configurarla.  Entre  ambos  extremos,  la 

evocación/invención del trayecto que condujo a Luis Villoro Toranzo de los pupitres de un 

internado jesuita en Bélgica a miembro del grupo Hiperión en suelo mexicano y de éste a 

asesor  del  Ejército  Zapatista  de  Liberación  Nacional  en  los  años  2000.  Transcribo  el 

pasaje referente al último bloque:

El pasado tiene muchas formas de volver […] El  Verfremdungseffekt  (efecto de 
distanciamiento) de Brecht propone la crítica de la ilusión teatral […] Elijo un efecto 
de distanciamiento para la historia familiar, una foto de grupo presidida, nada más 
y nada menos, que por el propio Bertolt Brecht. El poeta y dramaturgo está en el  
centro de varios parientes que posan con apropiada rigidez (hubo épocas en que 
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fue elegante estar tieso).
En la foto en cuestión, mi padre aparece, como siempre, al margen del grupo. Un 
cartaginés entre romanos. Mira hacia la cámara, quiere irse. Está demasiado flaco, 
demasiado nervioso. Un asocial en traje de etiqueta. Al centro, Brecht preside el 
grupo.  Su  cara  redonda,  sus  ojos  negros,  perspicaces,  su  nariz  levemente 
femenina, sus mofletes redondeados sin llegar a la gordura, su palidez insana, sus 
manos  entrelazadas  con  rigor,  expresan,  como  todo  en  él,  un  temperamento 
superior. El semblante transmite la seguridad de quien sabe que los demás son 
sus personajes. La ropa remata esa actitud. Brecht es el único que no está de 
etiqueta. Lleva un bastón gastado, los hombros protegidos con una manta raída, 
unas babuchas toscas, proletarias. Pero no hay duda de que está al mando. […] 
¿Qué hace Bert Brecht en mi familia? Sobre sus labios finos se alza el leve bigote  
del descuido; la boca se tuerce apenas en una sonrisa. Ese Bertolt Brecht es mi 
abuela.  María  Luisa  Toranzo  viuda  de  Villoro  se  le  parecía  mucho.  No  era 
atractiva, pero lo fue para dos hombres armados. Hija natural… (VILLORO, 2013, 
p. 208-209)

Interesa  recuperar  los  valores  convencionalmente  vinculados  al  dispositivo 

fotográfico – considerando esta noción en su acepción restricta de “medios y técnicas de 

producción de imágenes” (AUMONT, 1992, p. 143) -,  así como el subtipo socialmente 

reconocible  en  el  que  se  inscribe:  el  retrato  de  familia.  Fidelidad  de  la  reproducción 

fotográfica, cohesión y jerarquía en la distribución del conjunto retratado, orientan a priori 

las  expectativas  del  espectador/lector.  Pero  la  mirada,  aquello  que  define  “la 

intencionalidad y la finalidad de la visión” (AUMONT, 1992, p. 62), al (d)escribir la foto,  

desplaza las convenciones, las extraña. 

Por un lado, el eje en torno al cual se organiza el conjunto es desfamiliarizado por 

la analogía con Brecht y por la serie de asociaciones que la analogía activa: la matriarca 

fundadora  de  la  estirpe,  la  personificación  de  los  avatares  del  México  pre  y  pos 

revolucionario,  la  tradición,  es  (re)presentada  como  un  exponente  de  la  vanguardia 

alemana  (un  ámbito  cultural  con  el  que  Juan  Villoro  instaura  una  relación  especial), 

desestabilizando orígenes y pertenencias (si  aquí  la  abuela es Brecht,  en “Te doy mi  

palabra: un itinerario de la traducción” (2013), el propio Juan Villoro se autofigura como 

Hänschen Klein, “El pequeño Juanito” errante de la canción alemana). Asimismo, la nariz 

femenina  del  Brecht/abuela  encuentra  un  correspondiente  invertido  en  el  bigote 

descuidado  de  la  abuela/Brecht  y,  en  otra  vuelta  de  tuerca,  alude  a  sus  eventuales 

proyecciones en la iconografía pop de ese ícono pop/mex en el que se transformó Frida 

Kahlo, trastornando codificaciones de género. La autoridad y el mando cobran visibilidad a 

través de su contrario, de la manta raída y las babuchas toscas, contracara, a su vez, del  

asocial en traje de etiqueta que es el padre, personaje situado “al  margen” del grupo - una 

posición que remite al alejamiento de Luis Villoro Toranzo con respecto al núcleo familiar 



565

de origen rememorado por medio una anécdota: la atroz visita a la hacienda materna de 

San Luis de Potosí, que lo aparta de su progenitora y simultáneamente lo acerca a la  

“España peregrina” constituida por los exilados republicanos en México. 

Cuando  [mi  padre]  se  embarcó  para  México  porque  comenzaba  la  Segunda 
guerra, sabía muy poco de su patria de adopción. Es casi imposible hablar con él 
de las claves que han orientado su biografía.  Detesta la vida privada con una 
entereza que me llevó a pensar desde muy niño, que un mundo tan rigurosamente 
prohibido debía ser fascinante. A pesar de esto, no ha dejado de relatar el día 
atroz en que fue a la hacienda de su familia materna. Mi padre fue recibido por 
peones formados en una respetuosa hilera. Personas con el rostro .acuchillado por 
el sol y suficiente edad para ser sus abuelos, besaron la mano del recién llegado. 
Ahí entendió por qué Humboldt se había referido a México como “el país de la  
desigualdad” Se avergonzó de pertenecer a la parte agraviante  del  ultraje,  los 
dueños de las tierras. Pensó en huir, pero España se había sumido en la Guerra 
Civil y en el resto de Europa comenzaba otra contienda. Curiosamente, su vida 
mexicana se volvió llevadera gracias a los republicanos españoles. El camino a 
México dependió del trasvase cultural que ofrecía la España peregrina. Se apartó 
de su familia y de la comunidad fiel al caudillo y conoció a los radicales de la Casa 
de España. (VILLORO, 2013, p.197)

El carácter sesgado del recorrido que conduce Luis Villoro Toranzo a México se ve 

reforzado en la crónica por la mención a otro episodio trabajado en el segundo bloque 

(Cartago no ha caído), en el que se pasa abruptamente del anciano comprometido con la 

causa zapatista al niño huérfano conducido a los nueve años de edad al internado de 

Saint  Paul,  en Godinne sur  Meusse,  donde permanece hasta la  juventud.  Allí,  en las 

competencias escolares, “el aula se dividía en romanos y cartagineses”; allí “Cartago no 

había caído” y Luis Villoro Toranzo “creció como cartaginés, resistiendo contra el imperio” 

(VILLORO, 2013, p. 196). Allí “se inventó” el primer país, al que sucederían el México 

imaginario/imaginado por los hiperiones y ese otro, más reciente, en el que la guerrilla 

quiere una moto. 

“Escoger una patria es una forma de buscar un padre” (VILLORO, 2013, p. 211) - 

lugar  vacante  en  la  fotografía,  puesto  que  en  ella  quien  “preside  el  grupo”  es  la  

madre/abuela/Brecht, mientras que el padre cartaginés asume el lugar del hijo en fuga, 

“quiere irse”. O mejor aún, quien “preside” la representación es la mirada brechtiana que 

da forma a  esa enrarecida  foto  de  familia:  “El  mío  optó  por  Aníbal  y  las  huestes  de 

Cartago hasta que, en 1994, encontró en el zapatismo su tribu demorada” (VILLORO, 

2013, p. 211).

V
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Si  la  fotografía  se  da  a  ver  por  medio  de  un  permanente  vaivén  entre  lo 

familiar/infamiliar (otra  forma  posible  de  referirse  a  la  poética  brechtiana  del 

distanciamiento),  los procedimientos constructivos puestos en escena a lo largo de la 

crónica no proceden de otro modo. La dicción de Villoro cruza espacios y tiempos, define 

lo “propio” a partir de lo “ajeno”, opera por medio de junciones imprevistas ofreciéndole al  

lector la imagen del anciano intempestivo que “encuentra en Chiapas su Cartago”. Se 

trata de un modo de leer que subraya los desfases, los desplazamientos, lo “peregrino”, 

en detrimento de lo estable, de las esencias, de lo auténtico.

La paradoja de alguien que pertenece a la tradición de mi padre es que, en forma 
inadvertida, se preparó para entender a los indígenas de Chiapas leyendo a los 
misioneros  erasmistas  y  a  los  republicanos  españoles.  […]  Gracias  a  sus 
incursiones filosóficas, lo indígena se presentó como un desfase estimulante, una 
oportunidad para comprender en forma crítica el entorno. (VILLORO, 2013, p.199-
200)

 Si en las novelas y crónicas de Villoro prevalece por un largo período el gesto de 

desafiliación con respecto a la figura paterna, considerada como epítome de la ideología 

nacionalista,  lo  que  se  postula  en  esta  crónica  reciente  es  una  imagen  del  padre 

extrañada (aunque entrañable) y descentrada por la biblioteca del hijo, algo así como una 

(a)filiación  invertida.  Giorgio  Agamben,  Friedrich  Nietzche,  Jorge  Luis  Borges,  Walter 

Benjamin, Jacques Bonnet, Robert Musil, Virginia Woolf, Denis Diderot, Georges Dumézil,  

Roger  Batra,  Sygmunt  Bauman,  Primo  Levi,  Remo  Bodei,  Karl  Marx  de  la  mano  de 

Alejandro Jodorowsky y desde luego Bertold Brecht, entre otros, sirven para representar 

la  imagen de ese cartaginés entre romanos,  así  como sus lazos con esa “nación en 

movimiento”, a la que, “mientras se interesaba en “la otra campaña” del subcomandante 

Marcos”, decide entregar sus libros, núcleo central del apartado Abandonar la biblioteca.

VI

Abandonar  la  biblioteca  supone  una  puesta  en  vida  que  busca  despojarse  del  

andamiaje intelectual, afirma Juan Villoro: “más que renunciar a la posesión de los libros, 

mi padre renunciaba a necesitarlos. El filósofo… apostaba por la experiencia, sin el lastre 

de  la  especulación”  (2103,  p.  202).  Para  un  octogenario,  sin  embargo,  entregar  la 

biblioteca a la Universidad de Michoacán (y no a la UNAM, donde el hiperión se graduó y 

actuó durante décadas) es asimismo un testamento, forma discursiva que legisla el futuro 

distribuyendo  anticipadamente  lo  que  vendrá.  El  gesto  insta  a  la  intervención  y 
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simultáneamente lega los libros que condujeron hasta allí, en una suerte de alianza o de 

reanudación  entre  las  palabras  y  el  mundo,  a  la  que  el  hijo  da  forma  con  esta 

consideración intempestiva: 

Los filósofos no han hecho sino interpretar el mundo de diversos modos; lo que 
hace falta es transformarlo”, reza la última de las “Tesis sobre Feuerbach” que se 
convertiría en el epitafio de Marx en el cementerio de Highgate.
Pasemos del materialismo dialéctico a otra forma de la prospectiva, la psicomagia 
de Alejandro Jodorowsky: “No podemos cambiar el mundo; podemos empezar a 
cambiarlo”.
Regalar una biblioteca no es una forma de la acción, sino una profecía. El gesto no 
cambia el mundo: anuncia que debe cambiar. (VILLORO, 2013, p. 203-4)

“Para el hijo de un profesor, entender es una forma de amar”. (VILLORO, 

2013, p. 213) Volver al padre y proponer una historia alterna a su respecto es la manera 

encontrada por Juan Villoro de traducir ese afecto.

He buscado  la  historia  que  lleva  a  ese  nombre,  “Chiapas”,  entre  otras  cosas 
porque a él no le interesa que las ideas tengan historia, vida privada, un padre 
perdido y enviado a una fosa común, el paso por un internado de jesuitas, el exilio, 
una patria conquistada con esfuerzo, un pasado que pudo ser, un presente que 
actualiza ese pasado. (VILLORO, 2013, p.213)

VII

Los comentarios realizados hasta el momento remiten a una mirada arquitectada 

por la escritura de Villoro que solicita, a su vez, tornarse objeto de lectura, tarea que no 

será efectuada en esta oportunidad por razones de espacio. Quisiera con todo señalar 

dos líneas de desarrollo que me parecen productivas. Por un lado, habría que reponer las 

circunstancias  y  el  lugar  en  los  que  se  profiere  la  primera  versión  de  “Mi  padre,  el 

cartaginés”:  las  jornadas  “Crónicas  de  ultramar:  200  años  de  independencias 

latinoamericanas”, ocurridas en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Las 

sucesivas  desterritorializaciones  y  reterritorializaciones  efectuadas  en  el  texto,  los 

desplazamientos  entre  la  “España  peregrina”  y  México,  entre  lo  pasado  y  lo  actual, 

pueden cobrar otros significados si se los piensa a la luz de las vivencias de Juan Villoro,  

o sea, de las comunidades intelectuales y espacios editoriales catalanes en los cuales se 

mueve  con  familiaridad  (lo  cual  no  excluye  su  afiliación  a  otros  circuitos,  como  lo 

demuestran sus vínculos con editoras como Interzona, de Argentina, Diego Portales, de 

Chile, o incluso las mexicanas Almadía y Sexto piso). 
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Por  otra  parte,  habría  que  examinar  las  estrategias  puestas  en  juego  en  los 

ensayos críticos de Villoro que releen a los padres de la literatura mexicana. En principio, 

un texto como “Rulfo: lección de arena” (2001) no parece diferir significativamente de “Mi  

padre,  el  cartaginés”  en  su  modo  de  desmarcar  a  Pedro  Páramo de  la  tradición 

interpretativa nacionalista oficial y de proponer una red de asociaciones “peregrina” que 

va  de  la  literatura  escandinava  a  la  brasileña,  de  Lernet-Holenia  a  Kafka  o  Tolstói  y  

Dostoievski.  La voluntaria recurrencia de asociaciones “intempestivas” es elocuente a ese 

respecto: 

Rulfo trabaja en una zona vacía; sus escenarios no pueden ser más disímbolos 
que los de Poe, Wells o Lovecraft (participa de la cruda desnudez de Hamsin o 
Chèjov); sin embargo, en esas tierras pobres crea un mundo desaforado donde las 
ánimas en pena no son recursos de contraste (el monstruo tonificante con que 
Lovecraft  busca  recuperar  la  atención  de  sus  lectores)  sino  la  única  realidad 
posible. El proceso de extrañamiento, esencial a la invención fantástica, se cumple 
en el más común de los territorios. En una corriente proclive al artificio […] Pedro 
Páramo se presenta como un drama de la escasez donde los aparecidos apenas 
se distinguen de las sombras. No hay efectos especiales: la gente cruza la calle 
como si no existiera. (VILLORO, 2001, p. 16)

En su construcción,  y  sobre todo,  en su criterio  de verosimilitud,  la  novela  se 
aproxima  a Barón  Bagge,  de  Alexander  Lernet-Holenia.  Em  ambos  casos,  el 
protagonista  enfrenta  seres  reales  cuya  única  peculiardad  consiste  en  haber 
muerto  o,  para  ser  más  precisos,  en  haber  muerto  para  llegar  al  más  allá. 
(VILLORO, 2001, p.16)

En el relato “El cazador Gracchus”,  de Franz Kafka, la muerte no es percibida 
como una amenaza sino como una liberación, la forma desesperada de abandonar 
una realidad dañina. En consecuencia, el castigo del protagonista consiste en no 
alcanzar nunca el exterminio […] También Rulfo concibe una infranqueable aduana 
al más allá, similar a la festhaltende Strasse de El proceso […] En Pedro Páramo, 
como en la reacia calle de Kafka, el movimiento no implica progresión […] Si Kafka 
explora el totalitarismo en los niveles más íntimos de la vida, Rulfo se adentra en 
el  totalitarismo  de  la  religión  y  registra  los  numerosos  remedios  de  la  Iglesia 
católica como renovadas formas del sufrimiento. (VILLORO, 2001, p.18-9)

Si Dostoievski y Tolstói intentan una depuración del cristianismo, llegar a modos 
más  genuinos  de  la  experiencia  religiosa,  Rulfo  construye  un  presidio 
intensamente católico; sus personajes creen con una autenticidad estremecedora, 
pero no les sirve de nada […] En palabras de Carlos Monsiváis: “Un eje del mundo 
rulfiano es la religiosidad. Pero la idea determinante no es el más allá sino el aquí 
para siempre” (VILLORO, 2001, p.20)

Como es posible advertir,  se busca leer a Rulfo  fuera de lugar sin que deje de 

pertenecer a ese sitio, cuyo drama consiste en no poder acceder a la Historia: “En Pedro 

Páramo la muerte es una expresión de la continuidad. La miseria aniquila a los habitantes 
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de Comala, su despojo irreparable, depende de su imposibilidad de en trar en el tiempo. 

La dimensión política de Pedro Páramo es específicamente literaria: la historia de quienes 

no pueden tener Historia (VILLORO, 2001, p. 18). 

Sin  duda,  el  camino  propuesto  en  uno  y  otro  texto  es  inverso  (de  Cartago  a 

Chiapas, del Juan Preciado de Comala al  Barón Bagge del imperio austrohúngaro); el 

dispositivo empleado para trazarlo, sin embargo, es semejante. Revisitar, con una mirada 

brechtiana, filiaciones y afiliaciones. 
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MÔNICA GOMES DA SILVA. 

UFRB

UM MODERNISTA BRASILEIRO NAVEGANDO PELAS ÁGUAS DO RIO DA PRATA

Formou-se, em fevereiro de 1935, uma missão intelectual à região do Rio da Prata 

a convite do jornal argentino  Crítica (1913-1963). Os jornalistas Agrippino Grieco (1888-

1973), António Castilho de Alcântara Machado D'Oliveira (1901-1935),  Múcio Carneiro 

Leão  (1898-1939)  e  Renato  de  Almeida  (1895-1981)  compõem a  comitiva  anunciada 

efusivamente  pela  imprensa  daqui.  Em  anúncio  da  viagem,  Guillermo  Hohagen, 

organizador  da  missão e  representante  do  jornal  Crítica  no Brasil,  revela  a  dinâmica 

diplomática  e  política  que  impulsiona  a  pretensa  aproximação  entre  os  dois  países. 

Inclusive,  o  periódico  portenho  apóia,  como  sinal  de  cooperação  e  fortalecimento,  a 

candidatura ao Prêmio Nobel da Paz do brasileiro Afonso Arinos de Mello Franco (1905-

1990).

Urdida entre figuras de relevância no cenário social brasileiro, a iniciativa ocorre 

num momento de grandes instabilidades, ideológicas e políticas, decorrentes da grave 

crise econômica que atinge a década de 1930. Tanto Brasil, quanto Argentina, reagiam a 

rupturas republicanas traumáticas. No Brasil, o início da Era Vargas implodiu a República 

Velha e  se vivia  um incremento significativo  dos setores urbanos,  com um acelerado 

crescimento industrial,  ao mesmo tempo que se experimentava uma das piores crises 

financeiras  e  produtivas  da  nação.  Na  Argentina,  ocorre  a  destituição  do  presidente 

argentino  Hipólito  Yrigoyen  (1852-1933)  por  José  Félix  Uriburu  (1868-1932),  com  a 

posterior ascensão de Augustín Pedro Justo (1876-1943), general que se aproxima da 

ditadura Vargas. 

No  caso  argentino,  destaca-se o  papel  desempenhado pelo  jornal  Crítica,  cujo 

apoio  ao  golpe  militar  demonstra  o  poder  emergente  dos  meios  de  comunicação  no 

processo político.  Firma-se a possibilidade de construção do discurso histórico à revelia 

dos acontecimentos:  "Luego del  golpe del  6 de septiembre de 1930,  el  diario — que 

apoyaba a Uriburu contra Yrigoyen y tituló en su tapa 'Revolución' — se atribuyó la venta 

de 800.000 ejemplares." (SAÍTTA, 1998, p. 35). 
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O jornal Crítica constrói  "las bases del periodismo masivo y comercial" (idem) na 

Argentina, através da inovação dos aspectos gráficos, a composição de manchetes e a 

diversificação  da  matéria  jornalística,  com  destaque  para  as  notícias  de  crimes,  as 

reportagens esportivas e as notas sociais. Almejava-se, por parte do periódico, alcançar 

um público vasto e variado ao mesmo tempo: "Crítica quería abarcar todo y a todos: tenía 

la idea de incorporar a todos los sectores del público." (ibidem, grifo da autora). Esse 

desejo  de  influir  em diversos  estratos  da  sociedade,  faz  com que  o  jornal  atenda  a 

interesses distintos, indo das notícias sensacionalistas à publicação de grandes escritores 

e  poetas  em suplementos  literários,  além de  atuar,  incisivamente,  no  cenário  político 

argentino. 

Não é  surpreendente,  portanto,  a  iniciativa  do veículo  em criar  pontes  com os 

demais países da América do Sul, estabelecendo uma agenda política, dado o seu amplo 

âmbito de atuação. Articula-se o "sentido fraternal da Argentina no seu desejo de cooperar 

com todas as nações da América" (HOHAGEN apud MACHADO, 1983, p. 294) à vocação 

cultural do veículo. Elege-se, assim, "um grupo de homens de letras do Brasil" (idem) para 

transmitir a experiência da modernidade na região rio-platense. 

O objetivo da viagem consistia em aproximar as “pátrias de Sarmiento e Euclides 

da  Cunha”  a  fim  de  conhecer  as  características  comuns  que  pudessem  “construir  a 

civilização ‘deste outro lado’” (HOHAGEN apud MACHADO, 1983, p. 294).  A seleção de 

um "grupo de intelectuais [...] integrados no espírito de seu país no concerto das nações" 

(idem) deixa entrever a necessidade de "unir mais e mais a nossa América" (idem), em 

um tempo de fortes imperialismos e totalitarismos. Na busca desse denominador comum, 

reitera-se  o  confronto  interno  de  ambas  as  nações,  a  luta  entre  a  "civilização"  e  a 

"barbárie",  deixando  nítido  o  anseio  de  alcançar  um  padrão  considerado  moderno, 

avançado. Esta conformação ideológica repercute nos relatos decorrentes da viagem pelo 

Uruguai e pela Argentina, assim como o panorama turbulento da década, através dos 

tópicos do domínio do espaço natural, o ideal de civilização e a adesão a novas técnicas 

como marca de progresso.

Por  outro  lado,  o  anúncio  de  Guillermo  Hohagen  reforça  a  visão  de 

desconhecimento mútuo entre os dois países. O distanciamento cultural entre Argentina e 

Brasil aparece, igualmente, em depoimento acerca da viagem de um dos integrantes da 

comitiva. Múcio Leão deixa explícito, tanto a curiosidade argentina a respeito da classe 
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intelectual  brasileira,  quanto  o  acesso  a  um  território  desconhecido  por  parte  dos 

brasileiros. Aparece, no depoimento do jornalista,  os contornos indefinidos da atuação 

desses intelectuais em terras bonaerenses, quais seriam suas atribuições e espaços de 

interlocução:

Essa viagem foi feita a convite de  Crítica, um dos grandes jornais da Argentina. 
Queria Crítica talvez, ter a certeza de que no Brasil existe gente que pensa e que 
escreve. Eu não pude perceber, até agora, que vantagens tem um país em possuir  
uma espécie  de  gente  tão  desventurada,  que chega a  esse  excesso  — o de 
escrever e o de pensar; e percebo ainda menos que vantagem tem outro país em 
verificar que no território do seu vizinho lavra, de fato, uma tão triste e lastimável  
espécie  de  enfermidade.  Mas,  enfim,  Crítica teve  essa  curiosidade  malsã  e 
convidou-nos para um passeio a Buenos Aires. Lá fomos, o obscuro autor deste 
artigo,  António de Alcântara Machado, Renato de Almeida e Agripino Grieco. A 
missão intelectual (chamemos-lhe assim, com esse nome atrozmente idiota, já que 
não temos outro  para lhe dar)  não tinha chefe.  [...]  Surgiria,  talvez,  durante a 
viagem, a necessidade de nos entendermos com um presidente da República, 
com algum ministro de Estado... Só Deus sabia que outras calamidades o destino 
nos estaria reservando... (LEÃO, 1936, p. 139).

Prosseguindo o depoimento, Múcio Leão se refere à "exibição tão nacional de fazer 

discursos"  (1936,  p.  140)  em  Buenos  Aires,  como  uma  das  possíveis  atividades  da 

comitiva. Contudo, além das palavras levadas pelo vento das décadas, chegaram até nós 

o registro das impressões dessa tentativa de estreitamento cultural  entre o Brasil  e a 

região do Rio da Prata. São os artigos publicados no  Diário da Noite  (1929-1961) e  O 

Jornal  (1924-1974)  pelo  escritor  paulistano  António  de  Alcântara  Machado,  um  dos 

colaboradores mais ativos do Modernismo. 

A partir dessa, que foi a última viagem internacional do modernista, discutem-se as 

imagens  construídas  sobre  a  região  rio-platense.  O  novo  papel  desempenhado  pelo 

jornalismo,  influindo  nos  destinos  políticos  nacionais,  a  crise  republicana  vivida  pelos 

países e a necessidade de se integrar a um padrão moderno são o pano de fundo das 

crônicas de A. de A. M., conforme assinalado anteriormente. 

Por outro lado,  nota-se um texto dissonante da representação construída pelos 

jornalistas colaboradores do diário  Crítica,  promotor  da viagem da comitiva.  Enquanto 

escritores  como  Roberto  Godofredo  Christophersen  Arlt  (1900-1942)  descrevem  uma 

Buenos Aires babélica e marginal, o jornalista brasileiro se detém em tópicos formadores 

da nacionalidade argentina e constrói uma imagem ordeira para o espaço urbano. A fim 

de abordar o conceito de civilização e a visão refratária do modernista sobre o fenômeno 

urbano bonaerense, parte-se do estudo de Beatriz Sarlo (2010), cujo conceito de cultura 
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de mescla traduz os processos complexos de modernização na Argentina e de expansão 

do mercado cultural. 

Fazem-se necessários, igualmente, para analisar as crônicas de A. de A. M., que 

são a soma de fatores políticos e culturais tumultuosos, alguns dados sobre a trajetória do 

escritor  no  movimento  modernista  e  de  sua  atuação  na  década  de  1930,  ainda  que 

sumariamente.  Após  essa  breve  apresentação,  passamos  ao  roteiro  da  viagem  do 

modernista pelo Rio da Prata e confrontaremos suas "impressões" com a experiência 

argentina da "modernidade periférica".

A. de A. M e a aventura da renovação na literatura brasileira.

A intensa participação de A. de A. M. no Modernismo pode ser constatada através 

da função de editor de publicações como Terra Roxa ... e Outras Terras (1926-1927) e a 

Revista de Antropofagia, na sua primeira dentição (1928-1929), tornando-o um importante 

articulador do movimento. Também sobressai a atuação do artista que estabelece novos 

paradigmas para a prosa brasileira. A. de A. M. é um criador atento à dicção e ao espaço 

urbano  paulistanos,  ao  inaugurar  uma  relação  diversa  entre  jornalismo  e  literatura,  

propondo reciprocidade entre os recursos das duas áreas, sem a prevalência de uma 

sobre  a  outra.  Segundo  Cecília  de  Lara,  as  composições  dessa  primeira  fase  são 

marcadas por "uma prosa ágil, dinâmica, original, que dá a característica de um estilo,  

não ainda definido, antes dele, no modo de escrever moderno, pelo movimento que teve 

início na Semana de Arte Moderna." (LARA, 1983, p. 11).

A estreia literária do escritor ocorre no momento a que se convencionou denominar 

de "fase heróica" do Modernismo, quando havia intensa resistência às propostas artísticas 

do grupo. A primeira obra recebe o título de Pathé-Baby (1926) e consiste numa reunião 

de  crônicas  sobre  a  segunda  viagem  realizada  pelo  autor  à  Europa.  As  crônicas, 

divulgadas um ano antes pelas páginas do jornal, são reescritas e alcançam um sucesso 

inesperado, apesar das polêmicas em torno do "estilo seco" e do humor rascante.

Sente-se, nesses primeiros textos, a contribuição das vanguardas artísticas no que 

diz respeito à busca das inovações tecnológicas como fonte para a renovação da escrita.  

O ineditismo da proposta consiste em incorporação de recursos gráficos realizando "uma 

unidade inseparável entre desenho e literatura." (LARA, 1983, p. 11). Os novos meios de 

comunicação, como o telefone e o telégrafo, e as novas formas de arte audiovisual, como 
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o cinema, representam não apenas a integração à modernidade como tema, mas também 

uma nova  forma de  se  expressar  e  comunicar,  repontando  na  forma  de  se  produzir 

notícias e literatura. 

Outra  inovação  presente  é  na  abordagem do  tema das  viagens,  tão  caro  aos 

modernistas. No caso de A. de A. M., destaca-se a postura irreverente e desabusada 

diante  de  países  e  paisagens  venerados,  tradicionalmente,  pelos  viajantes  daqui. 

Adotando  um  relato  conciso,  incisivo  e  irônico,  o  cronista  inverte  a  relação  usual  e 

demonstra  as  debilidades  e  os  aspectos  cômicos  da  Europa.  O  escritor  viajante 

experimenta novos pontos de observação, seja pelo deslocamento acelerado, marca da 

modernidade;  seja  pela  apreciação de outras paisagens,  ampliando seu repertório  de 

conhecimento e, por contraste, consegue refletir melhor sobre o próprio país:

Essa prosa turística, cheia de graça e ironia, mostra bem um dos aspectos da 
personalidade  do  jovem  autor,  no  sentido  mais  fortemente  saudável,  sem 
complexos  de  inferioridade,  sem  patriotadas,  mas  deixando  transparecer  um 
objetivo  senso  da  realidade  nacional,  sobretudo  em face  de  civilizações  mais 
antigas que foram o modelo da nossa, ainda imatura e à procura da sua própria 
fisionomia. Procura que seria, afinal de contas, a razão e escopo do movimento 
modernista. (LARA, 1983, p. 12).

Na ocasião da viagem de 1935,  o escritor ocupava um lugar de grande destaque 

na cena cultural e política do país. Era  diretor do jornal  Diário da Noite, pertencente à 

cadeia dos  Diários Associados de  Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo 

(1891-1968),  e  havia sido eleito como deputado federal,  após intensa participação na 

Assembleia Constituinte de 1933. Assim como o jornal  Crítica,  a cadeia de diários de 

Assis  Chateaubriand  exerce  um  papel  político  de  destaque,  aproximando-se  ou 

afastando-se do governo instituído. Acerca da participação de A. de A. M. como diretor do 

jornal  e  deputado eleito,  Assis  Chateaubriand lembra da incompatibilidade vivida  pelo 

escritor ao exercer as duas funções: 

Ele não conhecia as limitações nem as responsabilidades que a política impõe ao 
homem que nela ingressa. A sua conduta de jornalista, de orientador irônico da 
opinião, ele se recusava a traçá-la de acordo com a disciplina do elenco partidário, 
no qual fora admitido como representante da soberania nacional. [...] António foi o 
último cronista político do Rio a descobrir que o tinham feito deputado e que ele 
deveria ser responsável diante de um partido pelos comentários que fazia como 
jornalista. (CHATEAUBRIAND, 1936, p. 16-17).

A questão ideológica avulta e toma conta do cenário cultural em que, recordando 

Carlos Drummond de Andrade, vivia-se um "tempo de partido,/tempo de homens partidos" 
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(1973, p. 82). O Modernismo, tal como surgiu com a Semana de Arte Moderna, havia 

chegado ao fim. Iniciava-se a "segunda fase modernista", voltada para a pesquisa social,  

sem  a  iconoclastia  estética  que  caracteriza  a  chamada  "fase  heróica".  Embora  não 

possamos utilizar  mecanicamente a divisão entre projeto estético X projeto ideológico 

(LAFETÁ,  1973)  para  as  primeira  e  segunda  fases,  respectivamente;  a  literatura 

produzida  na  década  de  1930,  beneficiando-se  das  conquistas  formais  da  década 

anterior, volta-se para o "problema brasileiro". Sobressai a busca de resoluções para as 

mazelas vividas pelo país, substituindo, muitas vezes, o "claro riso dos modernos" por um 

tom mais grave e desencantado. Desse modo, observa-se uma mudança significativa nas 

obras de A. de A. M., cujos textos passam a se concentrar:

na exploração e desnudamento do Brasil, substituindo, não raro, o nacionalismo 
ufanista pela crítica pessimista.  É o que podemos perceber através das crônicas 
de António de Alcântara Machado, mormente aquelas escritas na década de 30. O 
pessimismo do autor quanto à realidade brasileira é patente [...]. (ALMEIDA, 2001, 
p. 53, grifo da autora).

Voltando-se,  mais  detidamente,  para  as  crônicas  de  viagem  desse  período, 

constata-se um equilíbrio entre a presença do experimentalismo na prosa e a mordente 

crítica do viajante modernista. A maturidade artística alcançada pelo escritor poderia ser 

resumida em mais dois versos drummondianos: "E como ficou chato ser moderno./ Agora 

serei eterno." (DRUMMOND, 1973, p. 209). As crônicas de viagem apresentam-se como o 

resultado do processo de sedimentação dos recursos formais  e  dos posicionamentos 

críticos que não chamam mais atenção por  uma renovação impactante e iconoclasta. 

Deixa-se  de  lado a  necessidade  de marcar  o  território  para  o  Modernismo e  "outros 

valores  mais  altos  se  alevantam",  ao  mesmo  tempo  que  se  conquista  uma  maior 

simplicidade na prosa:

Guardadas  as  diferenças,  esta  "prosa  turística"  [...],  mantém  os  traços 
fundamentais do criador de Pathé-Baby, como a habilidade no manejo linguístico 
— ultrapassadas, já, as preocupações de ser ou não modernista e adquirida maior 
segurança  nos  juízos  e  posições  pessoais,  envoltas  em  humor  e  mais 
frequentemente em comicidade ligeira, dando como resultado uma prosa simples, 
direta e fluente. (LARA, 1983, p. 14).

Destarte, são reunidas a visão mais cética sobre a realidade brasileira, contraponto 

importante para a apreciação de paisagens estrangeiras, e uma elaboração textual que 

não  abandona,  de  todo,  o  humor  e  a  renovação  da  primeira  fase,  ainda  que  a 
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experimentação estética não seja a maior prioridade, conforme aponta Cecília de Lara. 

Após esse breve retrospecto  da trajetória  modernista  de A.  de  A.  M.  e  a sua "prosa 

turística", vejamos a primeira escala da viagem à região do Rio da Prata. 

Primeira parada: "Montevidéu amável".

A crônica de 12 de fevereiro de 1935 — publicada no jornal  Diário da Noite — 

descreve Montevidéu, a primeira cidade visitada pela comitiva,  que permanece pouco 

tempo no local. Em um estilo "Kodak", são captados pequenos instantâneos do rápido 

contato com a capital uruguaia. A bordo de um automóvel, o cronista flagra cenas da urbe 

montevideana,  fazendo-nos  acompanhar  o  passeio  pelas  ruas  e  principais  pontos 

turísticos. O périplo iniciado no porto, local de desembarque do navio Campana, vai até a 

orla de veraneio, a emblemática Rambla, símbolo arquitetônico da capital. A descrição se 

concentra em destacar a ordem, a higiene e a urbanidade de Montevidéu, imune aos 

abalos políticos e aos acontecimentos esportivos. Neste tópico, interessa-nos investigar 

até que ponto a percepção do cronista corrobora a imagem corrente acerca do país que 

se autodenominava a "Suíça da América" (GOMES, 2014).

 A visão do Cerro, cuja menção remete à fundação da cidade, é o ponto de partida 

do  passeio.  Contudo,  tão  indiferente  quanto  a  paisagem  remanescente  do  passado 

colonial,  que  parece  não  ter  mais  influência  no  presente,  é  a  repercussão  dos 

acontecimentos  políticos  na  vida  dos  cidadãos  uruguaios.  Assim  como  o  Brasil  e  a  

Argentina, o Uruguai se encontrava em um regime ditatorial (1933-1938) decorrente de 

um golpe político.  A insurgência  contra  essa condição não parece incomodar,  nem o 

partido no poder, o Colorado, nem o ditador Gabriel Terra (1873-1942) de acordo com a 

reportagem publicada no jornal situacionista El Pueblo:

Do outro lado o Cerro domina a cidade de muito baixo. Mas o Cerro não interessa. 
Há outro assunto bem mais palpitante: a revolução. Como vai a revolução? No 
dizer de El Pueblo (primeira página, seis colunas em negrito), "el movimiento fue 
vencido sin que las fuerzas regulares entraran realmente en acción.". E acrescenta 
com  imenso  desprezo:  "Chirinada  sin  bandera  ha  bastado  el  ruído  de  unas 
cuantas  bombas  para  ponerle  término".  No  fundo  a  revolução  como  o  Cerro 
também não interessa. Ninguém lhe faz espontaneamente a menor alusão. E as 
perguntas  que  chegam  alarmadas  pelos  telegramas  ficam  sem  resposta 
satisfatória.  Visível que a revolução não preocupa Montevidéu. É como se não 
existisse. (MACHADO, 1983, p. 295).
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Alude-se à dificuldade em obter informações acerca da tentativa de contra-ataque 

ao governo: "Assim, por mais que a gente se esforce, não obtém dados para qualquer 

reportagem política." (MACHADO, 1983, p. 295). O cronista relata o maior destaque dado 

pela imprensa à vitória da Copa do Mundo de Futebol. O clima festivo em torno do título,  

"o Uruguai é hoje todo do futebol" (MACHADO, 1983, p. 295), ajuda a reforçar a imagem 

de que os problemas políticos são de menor monta ou, praticamente, não existem. A 

"aparência" de tranquilidade na capital e a celebração da conquista do campeonato não 

possibilitam ao viajante perceber que o país passava por um período adverso, sentindo os 

efeitos negativos da crise econômica vivida naquele momento:

Em síntese, meio a um mundo em crise — declínio do modelo liberal-democrático 
— que impactou fortemente a realidade uruguaia, dissiparam-se utopias diversas 
— desde “o país modelo” do reformismo radical até o retorno do modelo agro-
exportador defendido pelos ganaderos (criadores de gado). [...]
Em  meados  de  julho  de  1930,  os  uruguaios  gritavam  campeones  em 
comemoração à conquista da Primeira Copa do Mundo de Futebol, sediada em 
Montevidéu.  No entanto,  os  festejos do centenário  e  a  vitória  no Mundial  não 
esconderam a situação de crise na América Latina, fosse econômica ou política. 
(GOMES, 2014, p. 2).

Captando  o  ritmo  citadino,  o  cronista  perscruta  as  novas  sociabilidades  que 

emergem no século XX e trata da ascensão do futebol como diversão e, principalmente,  

como elemento identitário da nacionalidade, tomando, para si, a cena cultural. Assim, a 

conquista  esportiva  representa  a  excelência  e  qualidade  do  país,  que  começava  a 

vivenciar uma queda no padrão de vida, do qual se orgulhava com "certa dose de vaidade 

pelos seus respectivos sucessos sociais e culturais" (GOMES, 2014, p. 8). Os epítetos 

hiperbólicos para se referir à conquista e aos jogadores ocupam as páginas do jornal e 

ajudam a sustentar o orgulho pátrio: "O Uruguai entusiasmado chama-os de Pizarros. São 

os novos conquistadores do Peru." (MACHADO, 1983, p. 296).

Porém, tanto o evento político, quanto o evento esportivo não provocam quebra na 

ordem do espaço urbano, o que causa admiração no cronista. A respeito da festa a ser 

feita  para  o  recebimento  dos  "esforzados  athletas"  (idem),  não  há  sinais  de  tal  

comemoração no centro de Montevidéu: "A comoção deve ser interior. Não se nota nada 

extraordinário." (MACHADO, 1983, p. 296).

Em seguida, o passeio prossegue para a região da orla que reforça, ainda mais, a 

sensação de calmaria e prosperidade, por meio da observação de bairros abastados da 

capital  uruguaia,  como  Pocitos  e  Carrasco:  "Hotéis,  restaurantes,  residências  ricas." 
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(MACHADO,  1983,  p.  296.).   A enumeração  de  espaços  de  sociabilidade  seletos  é 

contrastada  com uma nota  de  humor:  "Tem um edifício  branco  que  já  foi  necrotério. 

Depois a municipalidade o transformou em cabaré.  Naturalmente o cabaré não atraiu 

nenhum  ente  vivo.  De  maneira  que  vai  ser  aproveitado  em  breve  para  museu 

oceanográfico." (MACHADO, 1983, p. 296). 

O viajante desprende, por entre a aparente homogeneidade do espaço controlado 

e planejado, o dado curioso que possa trazer aspectos mais dinâmicos da vida na cidade. 

Procede de igual forma, quando comenta a "presença de Brasil", seja num café, ou num 

presídio: "Há um Café Tupinambá que dá uma presença de Brasil. [...]  Aquela ilha se 

chama das Flores e é presídio político. Mais uma presença do Brasil." (MACHADO, 1983, 

p.  296).  O  olhar  do  viajante  encontra  o  conforto  ao  se  deparar  com elementos  que 

possam  lembrar,  positivamente  ou  não,  a  própria  terra  e  inaugura  uma  relação  de 

reconhecimento e maior aproximação com a terra estrangeira.

O passeio vai chegando ao fim quando, na Rambla, "a cidade surge alta e bonita"  

(MACHADO, 1983, p. 296). Ressalta-se, mais uma vez, a cordialidade ou o "ar amável", a 

riqueza e o asseio urbanos: "A cidade trabalha em silêncio. O luxo que tem é discreto, 

riqueza sem ostentação."  (MACHADO, 1983, p. 296). A insistência em reiterar a ordem 

de Montevidéu se contrapõe à imagem construída pelo escritor paulistano, nas crônicas e 

contos  em  relação  ao  Brasil  da  década  de  1930,  visto  como  um  lugar  de  política 

ineficiente e avesso à organização. Contudo, esse contraste ressoa mais intensamente na 

comparação com a Argentina. Seguimos para a última parada da viagem: Buenos Aires.

Destino Final: Buenos Aires, "uma confusão organizada".

O "viajante platino" tenta abarcar inúmeras dimensões constitutivas da Argentina, 

em especial, da cidade de Buenos Aires. A divulgação da realidade do país vizinho, alvo 

da missão organizada pelo jornal Crítica, é realizada na condição de um correspondente 

internacional,  responsável  por  recolher  informações  de  um  espaço  inacessível  e 

desconhecido ao leitor. Descreve-se a população, a natureza, o quadro político da época 

e a organização urbana em três crônicas: "Onde o homem o é" (21/02/1935,  Diário de 

São  Paulo;  26/02/1935,  O  Jornal);  "Sobre  Política  Argentina"  (22/02/1935,  O  Jornal; 

22/02/1935, Diário de São Paulo) e "Primeira Impressão de Buenos Aires" (26/02/1935, O 

Jornal).
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Chega-se à Argentina com a crônica intitulada "Onde o homem o é.". No texto, 

sobressai a segregação na sociedade argentina, a discriminação racial e a capacidade do 

povo  para  lidar  com  uma  "natureza  avara".  A ausência  de  miscigenação  no  país  é 

interpretada,  na  crônica,  como  um  processo  seletivo,  repontando  o  eugenismo  e  o 

darwinismo social que, desde o fim do século XIX, dividia o mundo em raças fortes e 

fracas.  Nessa  crônica,  o  escritor  se  vale  de  uma  ambígua  linha  irônica  que  foi 

interpretada,  por  vezes,  como  aquiescência  ao  desejo  de  "branquear"  a  população, 

existente também no Brasil:

Isso  porque,  mesmo  recalcado,  o  ideal  do  embranquecimento  crescente  do 
brasileiro parece ter sempre estado subjacente ao sonho modernista: Macunaíma 
nasce preto, mas assim que pode se torna branco. Estaria aí uma das razões 
inconfessas  da  empatia  de  Alcântara  Machado  pelos  novos  mamalucos... 
brancos? É pergunta que permanece em aberto e quem se disponha algum dia a 
fechá-la  não  poderá  dispensar-se  de  ler,  em  Cavaquinho  e  Saxofone,  os  três 
artigos  em que o  autor  anotou  suas  entusiasmadas  impressões da  Argentina. 
(PAES, 1988, p. 106).

Longe  de  fecharmos  a  pergunta  do  crítico,  acerca  da  predileção  pelos 

"mamalucos... brancos", concordamos que o traço caricatural presente na obra de A. de 

A. M. é muito forte e vai mais longe do que a simples troça, conforme o próprio José 

Paulo Paes aborda no artigo. Pensamos que a enunciação irônica do escritor paulistano 

decalca  o  pensamento  reacionário  para  melhor  desmascará-lo  e,  no  perigoso  fio  da 

navalha em que a ironia  desliza,  nem sempre o  efeito  de dubiedade é percebido ou 

mesmo logrado imediatamente. Como exemplo dos problemas gerados pela leitura literal  

de seus textos, que estão nesse frágil equilíbrio, trazemos, rapidamente, um caso relatado 

por Assis Chateaubriand, quando o jornalista adota igual procedimento ao escrever uma 

coluna com o ponto de vista do P.R.P.:

Em 1929, decidiu pôr no queixo as barbas veneráveis do Sr. Washington Luis, e, 
pela  mão  enigmática  do  Rodrigo,  estreou  n'O Jornal uma  secção  que  foi  um 
acontecimento de estridor:  O ponto de vista do P.R.P. Era em julho daquele ano. 
Pleno  abril  da  campanha  liberal.  Toda  a  gente  supôs  que  se  tratava  de  um 
encanizado e truculento perrepista. O seu disfarce era completo. Os srs. Antonio 
Carlos e João Neves queriam saber quem era aquele intruso, que defendia, na 
nossa maior tribuna liberal, o P.R.P. moribundo para o poder. E ninguém atinava 
que fosse uma  boutade de Antonio Malazarte. (CHATEAUBRIAND, 1936, p. 15-
16).

O texto, publicado anonimamente, foi  recebido como uma defesa verdadeira do 

partido  conservador  paulistano  nas  páginas  do  jornal  liberal  de  Assis  Chateaubriand. 
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Logo, a boutade ou o dito espirituoso e imprevisto, que contraria, de forma proposital, uma 

verdade ou conceito socialmente aceito, pode ser considerado um recurso corrente do 

artista. Mesmo em tempos adversos, o artista não abandonou o humor, para ele uma 

qualidade importante a ser cultivada no jornalismo e na literatura. Em sua concepção, a 

gravidade excessiva não confere, necessariamente, ao texto maior precisão e verdade. 

Voltando à primeira crônica sobre a Argentina, seu início é uma rápida anedota que 

põe, em flagrante oposição, dois grupos formadores da sociedade rio-platense: o índio e o 

criollo. Ao narrar o caso do pedido frustrado de casamento feito por Victorino de la Plaza, 

"um índio autêntico e feio" (MACHADO, 1983, p. 297), a uma das filhas de D. Vicente 

Casares, "senhor rural de boa estirpe" (idem), açula-se o preconceito racial presente na 

Argentina. 

A equiparação da seleção de "raças humanas" para a família à escolha de raças 

para o rebanho de gado pelo senhor de "boa estirpe", permite ao cronista expor o caráter 

discriminatório presente na ideia de aperfeiçoamento racial, que vigorava na Argentina e 

no  restante  do  mundo  daquele  tempo:  lembremos  do  nazismo  já  consolidado  e  do 

integralismo em terras brasileiras. Na dúbia enunciação, assume-se a voz daquele que 

discrimina para demonstrar a abominação existente em relação à mistura com as "raças 

fracas". Inclusive, o "busílis" para os modernistas, ou seja, a questão do negro (PAES, 

1988), é abordada pelo escritor nessa crônica. O jornalista lembra o repúdio que grande 

parte da população brasileira sofre, na Argentina daquela época, por ser miscigenada:

Como faz com relação ao gado, o homem da Argentina tem a preocupação de 
apurar cada vez mais a raça. A varíola que aqui matou os africanos serviu uma 
aspiração nacional.  O branco não  quer se  tisnar  de negro nem de  amarelo  e 
repele com indisfarçável repugnância, convencido de sua superioridade, a parte 
negra e mulata da população brasileira. Em oito dias de Buenos Aires só vi um 
preto argentino. E os japoneses não passam de dois mil, entregues à pequena 
agricultura, verduras e flores nas cercanias de Buenos Aires. (MACHADO, 1983, p. 
297).

E, repentinamente, passamos à descrição da "raça de ombros largos",  formada 

pelo sangue europeu, que "não desmerece o boi e o cavalo que lhe povoam os campos." 

(MACHADO, 1983,  p.  298) e que traz o terceiro elemento de formação da sociedade 

argentina. As considerações seguem numa clave problemática, afinal, esses deveriam ser 

os textos da "missão cultural", que visava estreitar laços entre os dois países. E como 

realizar este intento, com uma crítica contundente a aspectos pouco apreciáveis do país 
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vizinho?  

O elogio que se segue parece amenizar a crítica realizada nos parágrafos iniciais, 

porém  deixa  entrever,  novamente,  o  problema  da  discriminação.  Abordando  a 

engenhosidade que transformou os "charcos em palácios" e que sabe aproveitar os gozos 

mundanos,  prossegue-se  a  equiparação  entre  humanos  e  animais.  O  tipo  argentino 

identificado é o "macanudo", descendente de espanhol ou italiano, de robusta compleição 

física e sensual:

Aqui o amoroso (ou o que se enfeita com esse nome) é desabusado, detesta as 
preliminares, diz o que quer. É objetivo e realista. Os jantares são ruidosos come-
se muita carne, bebe-se muito vinho do Rio Negro, ri-se muito, conta-se muita 
anedota.  E  gasta-se  muito  dinheiro.  Não  há  definir  o  argentino  crioulo, 
ascendência  andaluza,  macho gozador da  vida,  folgazão,  esplendidamente 
animal, senão com a palavra que exprime a sua admiração pelo que é bom e forte:  
"macanudo". (MACHADO, 1983, p. 298, grifos nossos).

A expressão de admiração vem acompanhada, assim, de termos e expressões do 

campo semântico  da  animalidade,  pejorativos  e  que  se  chocam com o  outro  campo 

semântico construído, o da humanidade. Este é representado, nos parágrafos seguintes,  

pela  capacidade intelectual  que  consegue tirar  proveito  de  uma terra  inóspita,  pouco 

propícia  ao  trabalho  e  ao  lazer.  A imagem  que  fica  marcada  é  de  uma  população 

próspera, de apetites físicos intensos, representados pelo gosto em se alimentar, se vestir  

e praticar esportes: "Tem a paixão do futebol, das corridas de cavalo, do remo, do boxe, 

do tênis, da natação, sente-se bem ao ar livre." (MACHADO, 1983, p.298). 

Novamente, o futebol ganha relevância na composição da identidade, marcando o 

poder que os clubes já começam a apresentar, aglomerando multidões de torcedores e 

sócios: "Mas é no futebol que o delírio esportivo atinge o seu auge. O Boca Juniors, com 

18 mil sócios a peso e meio por mês cada um, o River Plate, com pouco menos; o Racing 

e outros com 11 e 12 mil" (idem). 

A chegada  à  Argentina  não  se  dá  nas  movimentadas  ruas  de  Buenos  Aires,  

expressão da modernidade do país, mas pela sua região periférica, os rios que banham 

cidades como Luján e Las Palmas. Ao fim do texto, a crônica percorre a região do Delta 

do  Tigre  e  salienta  a  laboriosidade  como  o  grande  diferencial  dessa  população, 

explicando, em suma, o título da crônica. De certa forma, corrobora a própria visão do 

escritor sobre a essência da modernização e o que faz com que as nações consigam 

progredir:  o  bom  aproveitamento  dos  recursos  em  atividades  produtivas.  Sem  as 
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benesses de uma natureza farta, registra-se o esforço humano em tornar o espaço da 

"terra pantanosa" em fonte de trabalho e lazer. Em vez de um paisagem natural intocada, 

acedemos a um espaço feito pela obstinação, "onde o homem o é", ou seja, responsável 

por si e pela sua subsistência:   

O homem construiu palácios no Delta, desenhou jardins, plantou árvores e goza 
intensamente  na  paisagem  chata  e  feia  aquilo  que  lhe  emprestou.  Tudo  é 
fabricado, custou dinheiro, revela o engenho e o esforço humanos criando uma 
aparência de pitoresco para desafogo da atividade urbana. O prazer é mais um 
fruto do trabalho. Na terra que se dá a riqueza se nega a sombra. É pródiga sem 
ser maternal.(MACHADO, 1983, p.299).

A crônica  seguinte,  "Sobre  Política  Argentina",  realiza  um  breve  panorama  da 

situação  política  da nação rio-platense e  as  articulações do  rearranjo  governamental, 

assim  como  as  perspectivas  de  futuras  eleições.  É  traçado  o  perfil  de  Hipólito  de 

Yrigoyen, o presidente retirado do poder, como ponto de partida da crônica:

Fanático de si  mesmo, ególatra que se proclamava indispensável ao país,  tipo 
escarrado de iluminado e de taumaturgo, exerceu uma espécie de tirania espiritual 
e  política,  fez  do  radicalismo  uma  religião  e  se  rodeou  de  uma  auréola  de 
nigromancia que era a sua força e o seu segredo. Foi onipotente e para muitos 
também onisciente. Não teve partidários: teve fiéis. (MACHADO, 1983, p. 301-302, 
grifo do autor).

Busca-se explicar ao eleitor os partidos litigantes e a trajetória do líder, descrito 

como "encarnação  intransigente  da democracia  em terras  argentinas"  (idem,  p.  301). 

Tecem-se considerações sobre a reversão no julgamento da figura do ex-presidente, que 

consegue eludir o ostracismo e volta a protagonizar a cena política argentina. Apesar de 

haver falecido dois anos antes, a lembrança de Yrigoyen é suficiente para reerguer o seu 

antigo partido político, a UCR (União Cívica Radical):

Ainda  este  ano,  em  novembro,  dará  ele  certamente  a  demonstração  de  sua 
pujança, conquistando a maioria das cadeiras da Câmara dos Deputados,  cuja 
metade então se renovará. E tudo indica que em 1937 sairá de suas fileiras o 
substituto do General Justo, na presidência da República. (MACHADO, 1983, p. 
302).

A crônica prossegue com as dissensões dentro da UCR sobre o possível candidato 

presidencial:  Máximo  Marcelo  Torcuato  de  Alvear (1868-1942)  e  Honório  Pueyrredon 

(1876-1945), demonstrando os acasos curiosos da vida política. O jornalista assinala o 

favoritismo de Alvear  para  as  eleições de 1937 e  os  embates  do Partido  Democrata 

Nacional, como reação ao crescente prestígio da UCR, apoiada pela sombra de Yrigoyen. 
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O partido situacionista, contudo, não permanece estático diante da ameaça de perda da 

presidência: "Na Casa Rosada, sem beleza e sem conforto, o presidente Justo manobra 

com astúcia." (MACHADO, 1983, p. 304). Dois anos depois, conhecem-se os resultados 

da "manobra": o novo pleito eleitoral é marcado por fraudes, que retiram a vitória da UCR. 

Ao fim, mencionam-se as dificuldades em obter a estabilidade institucional, pela ausência 

de  coerência  nas  alianças políticas.  Os  comentários  acerca  da  capacidade de  tornar 

antigos aliados em inimigos, no caso, Alvear e Leopoldo Melo, encerram o texto: "Na 

política argentina, como em todas as políticas, há desses acasos irônicos." (MACHADO, 

1983, p. 304).

A última crônica, "Primeira impressão de Buenos Aires", é a descrição da chegada, 

enfim, à capital da Argentina. Após tratar dos aspectos naturais, raciais e políticos do país, 

realiza-se  o  retrato  de  Buenos  Aires.  Chegamos  através  do  Rio  da  Prata,  "estuário 

barrento", cujo entorno plano, chama a atenção do cronista pela perspectiva descoberta, 

"horizontal".  As  amplas  paisagens  naturais  tornam-se  um  símile  das  pródigas 

oportunidades  aos  recém-chegados.  Retomam-se  os  tópicos  explorados  nas  outras 

crônicas, como a natureza pouco atrativa compensada pela engenhosidade da população, 

cujo empenho transforma o espaço inóspito em cidade multitudinária e avançada. Buenos 

Aires é a personificação dessa laboriosidade:

Foi o homem que ergueu a cidade tão alto. Porque a natureza lhe negou qualquer 
pedestal, o chão estendido como um tapete prolonga o estuário barrento. Assim 
Buenos Aires se ergue nos próprios pés, cresce no campo chato. E por ele se 
alastra. Fim de linha, mistura de raças, confluência de dois rios e mil esforços. 
Aqui as ambições chegam esfomeadas e no chão fácil de palmilhar se saciam. A 
terra é mais que acolhedora: é aberta, não se esconde atrás de montanhas, se 
oferece toda. Horizontal. (MACHADO, 1983, p. 307). 

Retoma-se, também, o primeiro sentido da palavra capital: cabeça. Buenos Aires é 

o centro de comando do país, cujos membros a seguem no mesmo esforço de ordem e 

trabalho:

Para receber o visitante um terço do país se precipita e vem se acotovelar na 
costa. Buenos Aires (cabeça enorme) e as cidades que a cercam (para cabeça tão 
grande, tão grande pescoço) reúnem num círculo,  cujo diâmetro não vai  muito 
além de cem quilômetros, quatro dos doze milhões de argentinos. O campo, o 
campo  amarelo  enche  os  vazios.  As  árvores  formam  desenhos,  não  têm  a 
desordem  espontânea  da  vegetação  nativa,  o  homem  as  plantou,  fazendo 
geometria. São hóspedes do campo, delimitam as propriedades, dão sombra às 
casas,  entram timidamente em fila  indiana,  estacam, reúnem-se aqui  e ali  em 
grupos disciplinados, cerimoniosos. (MACHADO, 1983, p. 307).
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Ajustando  o  foco  de  observação,  o  cronista  retoma  o  que  "interessa":  a 

urbanização de Buenos Aires. Vivencia-se um desnorteamento na primeira observação 

desse  espaço  citadino.  Diferente  de  Montevidéu,  cuja  ordem  é  inalterável,  sendo 

contraposta apenas pelo expressionismo da descrição do viajante modernista;  Buenos 

Aires emerge como experiência de múltiplas sensações. A cidade portenha é dinâmica, 

movimentada, com cores, formas, aromas e  sons que recordam um amálgama de outras 

cidades percorridas pelo cronista:

É Gênova que  ressurge  na  Boca;  italianos  bigodudos cuspindo  nas  esquinas, 
pelas ruas sujas um cheiro de comida feita no óleo, tascas onde a gente do porto 
reata  num  momento  relações  antigas,  crianças  correndo  nas  calçadas  e 
entendendo-se no dialeto da Superla. Depois há qualquer cousa de Barcelona na 
avenida  larga  como uma Rambla  que  conduz da  Dársena norte  ao  centro  da 
cidade,  a  avenida  Leandro.  Além bilhetes  de  loterias  forrando as  vitrines  com 
promessas de cinquenta mil pesos, lojas de tabaco, fachadas cinzentas e lisas, 
tristes. Depois é Paris, Paris sem dúvida nenhuma, repetidamente em Santa Fé, 
em Corrientes, em Callao, nos prédios a Luiz isto e aquilo, portais imponentes, 
grandes costureiros, um ar asseado de luxo, muito luxo, automóveis milionários, 
ao fundo o colar de pérolas da dona, ao lado do motorista o cachorro felpudo, 
enfastiado, snob também. (MACHADO, 1983, p. 307-308).

Mais adiante a comparação com a cidade de São Paulo torna-se inevitável, pois 

além de ser ponto de referência de A. de A. M., ambas as capitais viviam uma escalada 

de cosmopolitismo ocasionada pela grande imigração europeia ocorrida entre o fim do 

século XIX e o início de século XX. Entretanto, não há mais o entusiasmo das primeiras 

obras  do  modernista,  com  o  espaço  urbano  paulistano.  Consoante  ao  tom  mais 

pessimista da década, são os aspectos menos atrativos da cidade de Buenos Aires que 

fazem o cronista lembrar de sua terra natal. A "face fabril e febril" da busca incessante de 

lucro e de integração à sociedade, os bairros periféricos de estrutura feia e precária, são 

os pontos que recordam a capital paulista:

Gênova, Barcelona, Paris, a enumeração poderia continuar. Até São Paulo, São 
Paulo, das casas baixas, dos bairros que se pensa no pão de cada dia. São Paulo 
fabril e febril. São Paulo das ruas sem árvores, um ventinho apressando o passo 
dos homens de mangas arregaçadas, turcos e italianos, espanhóis e eslavos (só 
faltam os japoneses) se esfalfando para que os filhos possam ingressar na alta 
sociedade. São Paulo, feio, construído sobre terrenos vendidos a prazo longo, até 
São Paulo aparece aqui e ali na parte sul de Buenos Aires, caminho de La Plata. 
(MACHADO, 1983, p. 308).

O tema que o havia consagrado — a vida do operariado imigrante — perde o vigor 

e o otimismo, como um dos pontos de mutação positiva em São Paulo. A industrialização 



586

como fonte do progresso paulistano não ganha mais o olhar utópico dos primeiros textos. 

Em contrapartida, o cronista confere à Buenos Aires uma capacidade integradora, que 

conseguiria lidar melhor com os aspectos menos convidativos da modernização:

Não há dúvida de que todas as grandes cidades se parecem, e a cor local só se 
distingue  nas  pequenas.  Porém  em  Buenos  Aires  o  aspecto  cosmopolita  se 
acentua singularmente, grita em tudo, homens e cousas, e não há disfarçá-lo. Por 
maior que seja o poder de absorção da terra, porque ela é lisa, capaz de todas as 
mutações,  aberta  a  todas  as  influências,  nada  repele,  tudo  lhe  assenta  bem. 
(MACHADO, 1983, p. 308).

A busca da "cor local" da Argentina só pode ser realizada em região mais afastada, 

no interior do país, onde ainda se guarda o resquício colonial, a origem "inamolgável".  

Embora na capital  haja "uma confusão de raças, estilos,  de culturas e civilizações", o 

desfecho da crônica reforça a questão da organização do espaço urbano portenho,  a 

prosperidade  da  maioria  da  população,  representada  pela  fartura  na  alimentação  e 

participação em muitas atividades de lazer:

Buenos Aires  é,  entretanto,  uma confusão organizada,  se  faz  em ordem, com 
trepedição mas sem atropelo. Um dinamismo disciplinado, uma alegria policiada. 
Embora para os lados do Puerto Nuevo ainda haja casinholas improvisadas para 
os sem-trabalho, o número de desocupados é mínimo. Só na porta das igrejas há 
quem  estenda  a  mão:  "[¿]Me  hace  ud.  una  caridad?"  A  atividade  bem 
recompensada anima as ruas até a madrugada. Não há briguentos nem bêbados. 
Os salários altos garantem um nível de vida em que o trabalho e a diversão se  
alternam com regularidade. E a diversão é sobretudo do povo, que os de cima, 
estes (como é de justiça), pagam com o aborrecimento a fartura. À noite, ao longo 
da Avenida Costanera, os divertimentos populares, os restaurantes ao ar livre, os 
salões de danças atraem aos milhares os que trabalham para comer primeiro, 
folgar  depois.  No inverno trinta  e  oito  teatros funcionam cheios.  E o  ano todo 
centenas de cinemas engolem multidões. A cidade come bem, vive bem, veste-se 
bem. E não há como estranhar e muito menos censurar esses prazeres seus de 
nova-milionária.  Se  sabe  ganhar,  sabe  gastar.  E  se  interessa  pela  coisas  do 
espírito. Aqui o homem fez tudo. Já organizou uma nacionalidade. Há de saber 
construir uma cultura.  (MACHADO, 1983, p. 308-309).

A "primeira impressão", e última, que o viajante modernista deixa registrada é de 

uma Buenos Aires imune à crise política, ideológica e econômica tão forte e abrangente 

de meados da década de 1930. Conquanto existam ressalvas no que tange à questão 

racial e à organização política, sujeita a "manobras", o ritmo dinâmico de Buenos Aires e  

sua vocação pulsante para o progresso não são prejudicados pela aceleração urbana e  

pelos infortúnios dos desvalidos, uma parcela, aparentemente, mínima para o observador  

da cidade. O fim da crônica, e a conclusão da viagem, marca uma importante formulação 

política  e  ideológica  para  o  escritor,  que  traça  uma  oposição  entre  o  conceito  de 
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nacionalidade e o de cultura. 

Conforme se depreende da crônica, o país platino havia alcançado um nível de 

estabilidade  financeira  e  organizacional  do  espaço,  assegurando  a  continuidade  das 

principais características responsáveis pela construção da nacionalidade. Por outro lado, 

a conquista da cultura é o próximo passo para o país. Segundo o escritor modernista que,  

ao fim, não compreende positivamente o processo de receptividade e incorporação de 

traços de outros povos, e torna-se tributário do conceito de cultura como uma expressão 

simbólica inata e peculiar de um povo. 

Para efetuar o contraste entre a visão do modernista brasileiro e a forma como se 

compreendia "o aspecto cosmopolita se acentua singularmente, grita em tudo, homens e 

cousas"  (MACHADO, 1983,  p.  308)  na  cidade de Buenos Aires,  passamos ao último 

tópico do nosso percurso à região do Rio da Prata. Vejamos como o jornalismo argentino, 

representado na figura emblemática do jornalista Roberto Arlt, registra e analisa a cidade 

de Buenos Aires, centro da "cultura de mescla".

A corrosão arltiana como contraponto à "confusão organizada".

A visão de A. de A. M., baseada na busca da singularidade como marca identitária 

para o país, um dos fulcros do nosso Modernismo, perpassa seu relato sobre a região do 

Rio  da  Prata.  O  modernista  fica  dividido  entre  a  exaltação  ao  progresso  observado, 

propulsado pela composição cosmopolita da população, e a futura construção de uma 

cultura,  quando  os  elementos  que  formam  a  nacionalidade  argentina  se  fixassem  e 

constituíssem  uma  "civilização".  Acerca  desse  processo,  Beatriz  Sarlo  examina  a 

formação de um mercado cultural e expõe o embate, ligado às tensões sociais, que o 

acompanha: 

Conflitos sociais espalham seu fantasma sobre os debates culturais e estéticos. A 
questão da língua (quem fala e escreve um castelhano "aceitável"); das traduções 
(quem está autorizado e por quais motivos a traduzir); do cosmopolitismo (qual é o 
internacionalismo  legítimo  e  qual  perverte  as  tendências  que  falsamente  se 
reivindicam universais); do criollismo (quais formas respondem à nova estética e 
quais aos desvios pitorescos e  folclóricos); da política (qual é a posição da arte 
diante  das  grandes  transformações,  qual  é  a  função  do  intelectual,  o  que  a 
responsabilidade pública dos escritores implica) são alguns dos temas presentes 
no debate. (SARLO, 2010, p. 55).
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Ao contrário  da visão do cronista  brasileiro,  que percebe essa dicotomia como 

ausência de cultura, ou cultura a ser conquistada, Beatriz Sarlo demonstra um processo 

mais complexo e elaborado de disputa no mercado de valores simbólicos, constituindo em 

si, uma forma de perceber e construir as práticas culturais do país. Trata-se da formulação 

do conceito de cultura de mescla, que segundo a autora, é traço constitutivo da Argentina 

e que surgiu no momento das radicais transformações sócio-econômicas ao princípio do 

século XX, cujo maior palco foi a sua capital, Buenos Aires:

Na verdade, uma hipótese que tentarei demonstrar apresenta a cultura argentina 
como uma cultura de mescla, em que coexistem elementos defensivos e residuais 
junto com os programas renovadores; traços culturais da formação criolla ao lado 
de  um  processo  descomunal  de  importação  de  bens,  discursos  e  práticas 
simbólicas. [...] A mescla é um dos traços menos transitórios da cultura argentina: 
sua  forma  já  "clássica"  de  resposta  e  readaptação.  O  que  um historiador  da 
arquitetura  chama  de  versatilidade  e  permeabilidade  da  cultura  portenha  me 
parece um princípio  global  de definição de estratégias ideológicas e estéticas. 
(SARLO, 2010, p. 56-57).

Justamente, são esses aspectos contraditórios que povoam as páginas de jornais 

como o periódico Crítica, organizador da "missão intelectual" brasileira na Argentina, ou o 

periódico matutino El Mundo. Ao mesmo tempo em que se vive o deslumbramento com a 

adesão às novidades e avanços técnicos, da urbanização que torna Buenos Aires uma 

soma de várias capitais europeias, sobressaem, na década de 1930, as desigualdades 

provenientes  da  crise  econômica,  que  alijam  uma  ampla  camada  da  população  dos 

benefícios e prosperidade encontrados pelo cronista brasileiro. 

As  tensões  sociais  e  culturais  estão  impressas  nas  páginas  dos  jornais.  Em 

especial, a luta entre os conservadores, que projetam um mítica origem nacional, e os 

novos setores  provenientes  da  imigração,  que ascendiam socialmente  e  buscavam a 

legitimação  dentro  da  sociedade  portenha.  Nesse  sentido,  o  jornalista  Roberto  Arlt,  

descendente  de  imigrantes,  valendo-se  de  saberes  e  uma  expressão  linguística 

consideradas de menor prestígio, torna-se o porta-voz dessa realidade desigual:

En medio de la crisis, la sensibilidad arltiana se agudiza en la percepción de los 
márgenes y las víctimas de la transformación. Conciente del poder de su escritura 
y del valor que le otorga poseer una firma reconocida, asume como propia la tarea 
de denunciar una modernización que se juzga despareja. (SAÍTA, 2005, p. XII).

O  jornalista,  interessado  pelas  "orillas"  da  cidade,  percorre  ruas,  passagens, 

boliches e  praças  menos  resplandecentes,  desprovidas  do  encanto  da  modernização 
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avassaladora que tanto chamou a atenção do modernista brasileiro. Em vez de amplas 

perspectivas, símile da terra que "se oferece pródiga", e da iluminação feérica registradas 

por A. de A. M., adentramos em espaços estreitos, obscuros que são o símile da falta de  

oportunidade, das dificuldades enfrentadas por quem não consegue se integrar à grande 

metrópole:

Las veredas son tan estrechas y en las zonas anchas hay tantos escombros, que 
la gente va haciendo malabarismos con los pies entre los guardabarros de los 
autos. Como en los escenarios de los teatros cuando ya se apagaron las luces y 
quedan solas las bambalinas, se ven casas cortadas por la mitad, salones donde 
la piqueta municipal ha dejado íntegro, por un milagro, un rectángulo de papel de 
oro o una estampa de "La Vie Parissien". (ARLT, 2005, p. 45).

Surge  uma  Buenos  Aires  sem  o  luxo  parisiense  dos  bairros  nobres,  babélica, 

contudo sem os elementos que emprestem uma organização à"bagunça" de cidade "fabril 

e febril":

El cambio urbano posterior a la crisis del treinta, repercute en la escritura arltiana 
politizando su mirada sobre la ciudad. Asume el rol de periodista denunciante que, 
proveniente quizá de su paso por el diario Crítica, transforma a su columna diaria 
en un medio eficaz para presionar sobre los sectores de poder. [...] De este modo, 
y por denuncias que se acumulan en su mesa de redacción,  Arlt  descubre un 
universo de pobreza y miseria que convive silenciosa e invisiblemente con las 
deslumbrantes luces del centro. (SAÍTTA, 2005, p. XIII).

A população  observada  é  composta  pelos  provincianos  perdidos  em  meio  à 

agitação urbana, os desempregados, os pobres que evitam as ruas luxuosas, como a 

Calle Florida, os "vagos", de imprecisos definição e objetivos. É a cidade das "recovas", 

esfarrapada, suja, sem as oportunidades fáceis para o recém-chegado, recinto em que a 

pobreza se faz mais acintosa:

Cuatro  recovas  tiene  Buenos  Aires,  cuatro  recovas  que  son  el  refugio  de  la 
pobretería, el escaparate de la vagancia, el museo de la pobreza; cuatro recovas 
que son como los cuatro puntos cardinales de la miseria humana; cuatro recovas 
que son el caldero de la roña, el paseo del mugre, el camino de la sordidez, el  
valle de los desarrapados,  la Corte de los Milagros de la piojería cosmopolita,  
cuatro recovas y una sola tristeza: la de los bolsillos sin dinero, la de las mujeres 
sin rumbo, la de los inmigrantes sin esperanza, la de los vencidos sin refugio. 
(ARLT, 2005, p. 18).

A grande  multidão  caracteriza  a  metrópole,  contudo  não  existem  vínculos  de 

solidariedade que assegurem a fraternidade entre as pessoas, o que torna a dimensão 

dos problemas pessoais, ainda mais angustiante:
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Y es  que,  en  verdad,  para  todo  hombre  desesperado,  la  ciudad  es  como un 
desierto donde no cabe esperar piedad ni socorro de nadie. [...]
Nuestras plazas son las que más predisponen al suicidio. Son tan feas y tienen 
estatuas tan grotescas que, por no mirarlas, más de un infeliz se ha eliminado.
Esto lo escribiría Paul Morand; pero pensando seriamente, se comprende por qué 
la plaza es el último apeadero del desdichado. Su aridez, lo desamparado de ella,  
el espectáculo de los desechos humanos que se adormilan en los bancos, todo 
contribuye a exasperar el delirio de un hombre que se siente en la mala. (ARLT, 
2005, p. 24-25).

Notamos,  todavia,  que  a  experiência  arltiana  oscila  entre  o  fascínio  que  a 

modernização  produz,  conforme  relata  em  uma  das  águas-fortes,  na  qual  trata  da 

impossibilidade de abandonar o ambiente urbano: "Yo hombre de la ciudad, sujeto que me 

encuentro  perfectamente  cómodo  en  los  cafés  humosos  y  en  las  bocacalles 

ensordecedoras con el estrépito de los 'claxons' y los letreros parlantes." (ARLT, 2005, p.  

53). 

Desse  modo,  a  dimensão  mítica  que  a  noite  adquire  torna  mais  variada  a 

experiência urbana. Seja na Calle Corrientes, "la calle vagabunda" (ARLT, 2005, p. 44), 

cujas luzes fantasmagóricas acendem desejos que outros espaços da cidade negam, ou 

pelos espaços mais sombrios, hospedagens pobres e taciturnas, onde: "Cada hombre, en 

la noche, lleva un problema.  No se desafía impunemente el silencio, la oscuridad y el 

vacío sin que medien motivos." (idem, p. 59). 

Ao  acompanharmos  o  escritor  argentino,  Buenos  Aires  revela-se  paradoxal. 

Destacando-se  o  processo  de  consolidação  de  novos  padrões  de  sociabilidade  e  de 

tentativa de adaptação e inserção na mistura de luxo e escassez, adentramos, também, 

em um relato que vive, intensamente, a "cultura de mescla". A cidade surge como o lugar 

de errância, perdição e reencontro consigo mesmo. 

Considerações finais.

De acordo com o percurso traçado ao longo de nosso estudo, percebemos uma 

dinâmica complexa — cultural, social e política — que forma a tentativa de aproximação 

das “pátrias de Sarmiento e Euclides da Cunha" (HOHAGEN apud MACHADO, 1983, p. 

294). A missão intelectual, formada pelos jornalistas brasileiros, ocorre em meio a uma 

década de fortes tensões ideológicas,  acompanhada de uma crise política que atinge 

grande parte da América do Sul. Argentina, Brasil e Uruguai viviam regimes ditatoriais e 
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imensas agruras econômicas.

No caso das crônicas de A.  de A.  M.,  podemos inferir  que o caráter  oficial  da 

viagem  não  permite  conhecer  os  aspectos  negativos  vividos  pelos  países  vizinhos, 

sobressaindo a mensagem de organização metódica e de progresso incondicional. Pelo 

depoimento de Múcio Leão, a comitiva seria acompanhada e levada a eventos e reuniões, 

sugerindo pouca margem para um contato menos direcionado com a realidade dos países 

platinos.

Ainda  assim,  A.  de  A.  M.  registra  a  dificuldade  em  conseguir  dados  que 

esclarecessem, por exemplo, a situação política do Uruguai. O passeio fugaz não permite 

recolher  informações que pudessem contradizer  as notícias de jornais  uruguaios,  que 

atenuavam  as  insurgências  contra  o  golpe  militar  e  celebravam,  fervorosamente,  a 

conquista da Copa do Mundo de Futebol.  A aparente calmaria vista nas ruas ajuda a 

sustentar a visão de uma "Montevidéu amável" e luxuosamente higiênica.

Na  Argentina,  destino  em que  o  cronista  permanece  mais  tempo,  os  aspectos 

negativos são mitigados nas crônicas, seja através do humor, que traz uma enunciação 

irônica para a questão da discriminação racial, seja pelo elogio à capacidade de trabalho 

da  população,  que  supera  as  adversidades  naturais.  Buenos  Aires,  centro  da 

modernidade argentina,  é  uma "confusão  organizada".  Amálgama cultural  que  lembra 

várias  cidades  europeias  e,  inclusive,  a  São  Paulo  operária  e  periférica,  a  capital 

portenha, entretanto, é a personificação da laboriosidade do país. O que pode existir de  

negativo não produz grande impacto à imagem de fartura ordeira, da capital que usufrui  

os lazeres da modernidade. São atenuados tanto o cosmopolitismo acentuado, que não 

concederia  uma  face  autêntica  ao  país;  quanto  os  arrabaldes  e  desprestigiados  do 

processo de modernização, que acrescentam seu quinhão de pobreza à cena urbana.  

Ao contrapormos a descrição dessa experiência, através das páginas dos jornais 

portenhos,  em  especial,  por  meio  das  águas-fortes  de  Roberto  Arlt,  percebe-se  um 

processo distinto. Conforme destaca Beatriz Sarlo, a cidade de Buenos Aires vivia uma 

modernidade  periférica,  cujos  aspectos  contraditórios,  reunindo  elementos  antigos  e 

modernos,  além  da  disputa  de  diferentes  atores  pela  primazia  do  campo  cultural,  

constituem o traço da cultura argentina, denominada pela autora de cultura de mescla. No 

caso do jornalismo feito por Roberto Arlt, vivenciam-se os aspectos menos luminosos da 

modernização, surgindo uma Buenos Aires, cujo poder de atração, pode destruir os mais  
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frágeis e menos capitalizados na tentativa de se integrar à grande cidade. Misto de Babel  

e deserto, a experiência arltiana aparece prenha de contrastes, desigualdades e sonhos 

que alimentavam o desejo da modernidade portenha.
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O ESPAÇO ESCOLAR COMO REDUTO DA VIOLÊNCIA

EM MIGUEL CANÉ, RODOLFO WALSH E MARTÍN KOHAN

O cânone literário argentino segundo Tomás Eloy Martínez:

No artigo El canon argentino, o escritor Tomás Eloy Martínez (1996) indica que, de 

acordo com o Diccionario de Autoridades (1726), a palavra “cânone” tem origem grega e 

seu significado corresponde a uma regra ou algo que se deva crer ou observar a partir de 

determinado momento. Em seguida, ao aproximar os significados dos termos “cânone” e 

“dogma”, o autor argentino conclui que o primeiro ocupa uma posição radicalmente oposta 

à liberdade que encarna a literatura. Neste texto, Eloy Martínez defende que o cânone 

deve ser feito e refeito pelos leitores a cada dia. Ao mesmo tempo, aponta a longevidade  

das discussões intelectuais relacionadas a este tema e cita o prestígio que adquiriram 

publicações como o próprio jornal onde publicava aquele artigo, graças ao papel ativo que 

desempenharam ao consagrar, canonizar e negar alguns escritores fundamentais.

Tomás Eloy Martínez aponta a “terrível sombra” do escritor Jorge Luis Borges no 

cânone argentino como um dos problemas centrais que se propõe a analisar naquele 

texto. Segundo o autor, a aula dada por Borges em 07 de dezembro de 1951 no Colegio 

Libre  de  Estudios  Superiores,  foi  decisiva  na  incorporação  de  determinadas 

características por parte da literatura argentina da época. Eloy Martínez expõe alguns dos 

efeitos benéficos da fala de Borges, como por exemplo, a referência que faz quanto às  

possibilidades  que  oferecia  a  literatura  para  aludir,  elidir  e  calar  o  que  se  sabe.  Em 

seguida,  reconhece  que  tais  palavras  proporcionaram  uma  eficaz  defesa  contra  as 

facilidades do costumbrismo cujos estragos são visíveis no romance latino-americano dos 

anos 1950. Por outro lado, atribui a Borges uma decisiva e negativa influência na literatura 

de seu país quando, naquela mesma aula, afirma que para ser um escritor argentino, era  

preciso  negar-se  a  ser  sentimental  ou  escrever  livros  que  tivessem a  desventura  de 
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vender alguns milhares de exemplares.

Na  parte  final  de  seu  artigo,  o  autor  apresenta  explicações  para  o  tardio 

reconhecimento  de  alguns  célebres  escritores  argentinos.  Segundo  ele,  o  êxito  da 

investigação jornalística realizada por Rodolfo Walsh em  Operación masacre nos anos 

1930,  favoreceu o atraso em considerá-lo  como um grande narrador;  alguns dos que 

exaltavam a Rayuela de Julio Cortázar, o haviam estigmatizado em 1966 por interessar-se 

apenas pelo marketing que pudesse a obra gerar e no início dos anos 1970, muitos leram 

Manuel Puig com receio porque, além de cair no sentimentalismo, sua obra liderava listas 

de best sellers. Eloy Martínez conclui seu artigo reconhecendo que na “instável Argentina” 

o cânone possui um “tronco estável” e afirma que longe de submeter-se ao leitor, um livro 

canônico o estimula, excita sua inteligência e o enche de perguntas. 

200 anos, 200 livros e profundas discordâncias:

Entre  os  eventos  organizados  na  cidade  de  Buenos  Aires  para  celebrar  o 

bicentenário  da  Biblioteca  Nacional  Mariano  Moreno,  exibiu-se  entre  os  dias  06  de 

outubro de 2011 e 20 de janeiro de 2012 no Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 

(antiga sede da Escuela de Mecánica de la Armada / ESMA), a mostra  “200 años, 200 

libros. Recorridos por la cultura argentina”. Aqueles que ali compareceram, puderam ver 

os 200 volumes – expostos como estações de diferentes linhas férreas – selecionados por 

um grupo de intelectuais, escritores e catedráticos universitários argentinos, entre eles,  

Noé Jitrik, José Pablo Feinmann, David Viñas e Horacio González.

Tal  lista  evidentemente  gerou  controvérsia.  Entre  seus  críticos  estava  Luis 

Gregorich  (2011)  quem  não  só  manifestou  desacordo  com  muitos  dos  títulos 

selecionados, como também, apontou obras que em sua opinião, não poderiam ter sido 

excluídas.  Gregorich  inicia  sua  crítica  indicando  que  a  seleção  teria  sido  mais 

transparente, se fosse vetada a inclusão de obras escritas pelos membros da comissão 

julgadora (Feinmann seria  um deles).  Ele  também critica o excesso de títulos de um 

mesmo autor (sete de Jorge Luis Borges, quatro de Ricardo Piglia, por exemplo) e se 

queixa da ausência de clássicos da literatura local como Juvenilia de Miguel Cané.       

Em outra declaração, ainda que não criticasse o resultado final, a escritora Beatriz 

Sarlo (REY, 2011) – uma das integrantes do júri –, reconheceu a dificuldade de elaborar-
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se tal lista e ainda, a contrariedade que a mesma provocaria em autores contemporâneos, 

já  que  sua  literatura  “é  um campo de  disputa,  especialmente  entre  os  mais  jovens”. 

Aparentando certa decepção, Sarlo comenta que enviou por e-mail em dezembro de 2009 

(a data explica a participação de David Viñas, morto em março de 2011), uma relação de 

duzentas obras e posteriormente, recebeu a informação de que cada membro deveria 

indicar entre doze e quinze títulos.

Assim  como  Beatriz  Sarlo,  o  ensaísta  Horacio  González  (2011)  –  diretor  da 

biblioteca  àquela  época  –  admitiu  a  dificuldade  inerente  a  esta  seleção.  Ele  também 

lamentou o fato de que sempre haveria pessoas interessadas em criar polêmica e buscar 

possíveis críticas. Para González, a lista era satisfatória, pois nela encontravam-se todas 

as correntes, gêneros e ideologias, como estilos literários de combate, reflexão, biografias 

e ficção. Escrito por Martín Kohan – um dos jovens autores contemporâneos a que se 

referia Beatriz Sarlo –, o romance  Ciencias morales estava entre os títulos que faziam 

parte da mostra realizada na antiga sede da ESMA.

Publicado em 2007 e vencedor do Premio Herralde de Novela daquele ano, a obra 

tem como principal cenário o Colegio Nacional de Buenos Aires e como pano de fundo, 

aquele que talvez tenha sido o mais emblemático evento do ocaso da última ditadura 

cívico-militar argentina (1976-1983), a guerra das Malvinas. Ciencias morales certamente 

se  insere  em  um  corpus  de  obras  relacionado  à  pós-ditadura,  contudo,  neste  artigo 

pretendo analisá-lo a partir de outra perspectiva. Considerando o subgênero literário que 

se vincula a uma tradição que narra o espaço escolar e o transforma em uma espécie de 

biografema (ARFUCH, 2010),  aproximarei  o romance de Kohan à  Juvenilia de Miguel 

Cané e aos chamados “contos irlandeses” de Rodolfo Walsh. 

Juvenilia,  relatos do  Colegio Nacional  de Buenos Aires em uma Argentina 

mítica:                      

De tradição secular, o  Colegio Nacional de Buenos Aires foi assim batizado pelo 

presidente Bartolomé Mitre, quem o fundou no ano de 1863. Em uma nação que acabara 

de unificar-se, o objetivo maior da instituição era preparar uma elite que viria a dirigir a 

Argentina moderna. Miguel Cané, membro da chamada Generación del 80, foi aluno do 

Nacional desde o ano de sua fundação até 1868 e nas páginas de Juvenilia – publicada 
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em 1884 –, além de narrar algumas das experiências que ali vivenciou, exalta a figura do 

professor Amadeo Jacques, quem criou o plano de estudos do recém inaugurado espaço 

escolar. 

A obra  nos remete  a  um mundo  quase  que exclusivamente  varonil,  no  qual  a 

presença feminina se dá em raros momentos. Em um deles, recém chegado ao colégio, 

um solitário Miguel Cané lembra o carinho de sua mãe e suas frequentes visitas. Em 

outro, um estudante chamado Larrea, envergonhado confessa a paixão que sentia por 

uma  moça.  Com  agudo  saudosismo,  Cané  apresenta  aventuras  que  protagonizou  e 

outras que testemunhou durante  os  seis  anos que frequentou o  Colegio Nacional  de 

Buenos Aires. A gratidão do autor é também perceptível: “Bendigo mis años de colegio, y 

ya  que  he  trazado  estos  recuerdos,  que  la  última  palabra  sea  de  gratitud  para  mis 

maestros y de cariño para los compañeros que el azar de la vida ha dispersado a todos 

los rumbos” (CANÉ, 1999, p.96). 

Nas páginas de Juvenilia, Miguel Cané cita seus afetos e desafetos; queixa-se da 

péssima qualidade da comida servida e do prematuro despertar  que era imposto aos 

alunos do Nacional de acordo com as normas vigentes; narra as infrequentes travessuras 

diurnas que alguns deles  realizavam pelas  ruas e  também, as  constantes  fugas que 

muitos deles realizavam à noite para visitar cafés e participar de bailes organizados nos 

subúrbios de Buenos Aires; recorda o florescer de um encantamento pela leitura a partir  

das aventuras do mosqueteiro D´Artagnan na Paris de Alexandre Dumas e por tratar de 

duelos,  descreve  não  só  as  brigas  que  travavam certos  professores  e  alunos,  como 

também, os sucessivos enfrentamentos entre os alunos da capital e os do interior

(…) quería hablar del antagonismo entre porteños y provincianos (…) El hecho es 
que el nuevo vicerrector, por una u otra razón, decidió gobernar con un partido, 
sistema como cualquier otro, aunque para él tuvo consecuencias deplorables.
Creíamos  entonces,  exageradamente,  que  todos  los  castigos  nos  estaban 
reservados,  mientras los provincianos (nosotros éramos del  Estado de Buenos 
Aires) tenían asegurada la impunidad absoluta. Las conspiraciones empezaron, 
los duelos parciales entre los dos bandos se sucedían sin interrupción, hasta que 
la conducta misma de don F.M. justificó la explosión de la cólera porteña. (CANÉ, 
1999, p.49)  

Miguel  Cané  não  se  furta  o  direito  de  criticar  alguns  dos  que  trabalhavam no 

Nacional. Direciona sua fúria a Don F.M., um sacerdote que foi vice-reitor da instituição e 

se pergunta como “un hombre como él, sin moralidad, sin inteligencia y desprovisto de 
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ilustración”  (1999,  p.43)  havia  conseguido  ocupar  tal  posto.  Por  outro  lado,  após 

descrever  as arbitrariedades do tratamento  que José M. Torres  – quem substituiu  ao 

religioso  e  se  ocupou da  disciplina  interna do colégio  –  dispensava aos alunos para 

garantir a manutenção da ordem, mostra-se arrependido pelos dissabores que em alguma 

medida possa a ele ter causado e reconhece a eficácia de seus métodos

(…) con mano de hierro y cargando con la más franca y abierta odiosidad que es 
posible dedicar a un hombre, nos metió en vereda, nos domó a fuerza de castigos, 
transformando  el  encierro  en  la  morada  habitual  de  algunos  de  nosotros, 
privándonos de salida, levantando en alto, en fin, el principio de autoridad (…) creo 
haber  contribuido  no  poco  a  hacerle  la  vida  amarga,  y  le  pido  humildemente 
perdón, porque sin su energía perseverante no habría concluido mis estudios (…) 
(CANÉ, 1999, p.43).

Ao longo de  Juvenilia,  Cané destaca em diferentes  momentos a formação que 

obteve no Colegio Nacional de Buenos Aires. Ele reconhece seu valor e enfatiza aspectos 

relacionados  às  ciências  humanas,  em  detrimento  de  outros  que  se  relacionam  às 

ciências exatas. Ao recordar o fortuito encontro que teve com um velho colega de classe 

anos depois de deixarem a instituição, o autor descreve o assombro causado por este ex-

aluno nos tempos de escola, ao expor com clareza e precisão o teorema do Binômio de 

Newton, lembrando-se que a exaustiva e brilhante explicação do tema, rendeu ao rapaz o 

apelido de “Binômio”. Ao vê-lo exercendo uma função burocrática que em nada salientava 

seus saberes matemáticos, Cané lhe pergunta o motivo de não ter se tornado engenheiro 

ou algo afim.  Resignado, “Binômio” responde “el que no sabe historia no hace camino” 

(1999, p.7) e atribuí a culpa ao professor Cosson, afinal, era ele quem “tenía la ocurrencia  

de enseñarnos la historia en francés (...) y yo no sabía una palabra de francés” (1999, 

p.7).

Miguel  Cané  imputa  a  Amadeo  Jacques,  a  total  responsabilidade  quanto  a 

excelência  do  ensino  no  Nacional e  considera  o  venerável  mestre  como  o  máximo 

expoente  da  educação  clássica  ministrada  naquela  instituição.  Segundo  o  autor,  “el 

estado  de  los  estudios  en  el  colegio  era  deplorable,  hasta  que  tomó su  dirección  el 

hombre más sabio que hasta el día haya pisado tierra argentina” (1999, p.26). Quem lê 

Juvenilia,  se  depara  com diversas  homenagens  rendidas  por  seu  autor  ao  professor 

francês, seja por sua erudição: “El único curso, de todo aquel extenso programa, que no 

le he visto dictar, por accidente, era de inglés” (1999, p.40); seja pela admiração que lhe 
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devotava: “Jamás voy a la tumba de los míos sin pasar por el sepulcro del maestro y 

saludarlo con el respeto profundo de los grandes cariños” (1999, p.42).   

Los cuentos irlandeses, as aventuras escolares de Rodolfo Walsh:    

              

Os denominados contos irlandeses de Rodolfo Walsh constituem uma tetralogia 

publicada  em  volumes  autônomos,  entre  os  anos  de  1960  e  1973.  De  caráter 

autobiográfico, estes contos remontam o período que vai dos anos 1937 a 1940, época 

em que o autor foi aluno de duas instituições de ensino religiosas – sendo a primeira 

dirigida por freiras – localizadas nas cidades argentinas de Capilla del Señor e Moreno. O 

fato de terem sido divulgados em obras distintas pode demonstrar certo desinteresse do 

autor pela saga (DELANEY, 2013), entretanto, em entrevista concedida a Ricardo Piglia 

(SAÍTTA e ROMERO, 2002) no ano de 1973, Walsh não só manifesta a intenção de dar  

continuidade à mesma, como fala sobre temas que já havia projetado para futuros relatos 

– detalhando um que, apesar de ser narrado por crianças, era de temática adulta – e a 

forma como pretendia finalizá-la. 

Na mesma entrevista, Rodolfo Walsh declara que depois de escrever o segundo 

conto da série dos irlandeses, surgiu a ideia – não concretizada – de reuni-las em uma 

espécie de romance composto por contos. Os breves relatos que compõem a Juvenilia de 

Miguel  Cané,  estão  reunidos  segundo  uma  perspectiva  que  se  aproxima  desta 

apresentada por Walsh, entretanto, é preciso salientar que além de serem narrados em 

primeira pessoa, apresentam-se como explícitas recordações do autor, relacionadas ao 

período em que freqüentou o célebre Colegio Nacional de Buenos Aires.

À diferença do romantismo e do saudosismo apresentados por Miguel Cané em 

Juvenilia, Rodolfo Walsh faz dessa experiência escolar religiosa, uma metáfora do social. 

Nos contos irlandeses, tampouco se enfatiza ou valoriza qualquer categoria do saber.  

Nestes textos, a política mantém uma estreita relação com a literatura e esta, transita 

entre a autobiografia, a história e a ficção (LUPPI, 2015).  No prólogo escrito por Piglia 

para a reedição dos contos completos de Walsh, lemos que “los modos de narrar son 

actos que intervienen en la  historia  y  la  organizan:  esa lucidez de la  forma define la  

presencia renovadora de Walsh” (DELANEY, 2013).    
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Escrito em primeira pessoa, El 37 é o primeiro e mais intimista dos quatro contos. 

Nele, além de descrever as sérias dificuldades financeiras que acometeram sua família no 

ano de 1936 e geraram, entre outras conseqüências, o ingresso dele e de um de seus 

irmãos no colégio irlandês destinado às crianças cujos pais trabalhavam na  campaña 

bonaerense (DELANEY, 2013), Walsh é incisivo ao expor a realidade que enfrentou neste 

espaço escolar. 

Ali, o autor foi vítima de um autoritarismo que se refletia, por exemplo, em castigos 

corporais.  Entre seus pares, a violência era similar.  Os internos se submetiam a uma 

hierarquia baseada em um ranking estabelecido através da força física que possuíam ou, 

como no caso do vice-líder, graças a esta e outras influências externas. Cada novo aluno, 

obrigatoriamente media forças com os veteranos a fim de saber que posição ocuparia. 

Como Cané, Walsh se queixa terrivelmente da comida servida e dos maus tratos 

que alguns dos funcionários do colégio impunham aos estudantes.  Ele afirma que as 

impressões  relacionadas  ao  espaço  escolar  –  observadas  ou  sofridas  nas  primeiras 

semanas de aula – e o desengano provocado pela frágil metáfora que apresentou uma 

professora ao situar cada um de seus alunos entre o céu e o inferno, favoreceram sua 

adaptação e provocaram seu isolamento. 

No segundo conto, Irlandeses detrás de un gato, o estudante Rodolfo Walsh perde 

seu  protagonismo e  passa  a  ser  um mero  espectador.  Desta  vez,  um aluno  que  se 

identifica ante seus companheiros como O’ Hara,  recebe imediatamente o apelido de 

“Gato” graças aos olhos que brilhavam de forma febril  e eram curvados para cima; à 

estranha maneira de mover-se, ao admirável salto e aos sangrentos arranhões que suas 

unhas eram capazes de provocar. 

Como o Walsh de El 37, O’ Hara chega à escola com o ano letivo já em curso e ao 

revelar-se na penumbra do pátio “que ni siquiera ciento treinta pupilos entregados a sus 

juegos podían empequeñecer”,  (WALSH, 2006, p.2) é desafiado pelo líder do grupo a 

descobrir que posição ocuparia no ranking que àquela época vigorava. “Gato” consegue 

evitar  o  confronto  imediato,  mas  a  sugestão  de  aguardar  o  dia  seguinte  para  ser 

“avaliado”,  representou  um  inesperado  desacato  que  calou  fundo  nas  lideranças 

estudantis. 

O  aparente  clima  de  paz  se  rompe  pouco  tempo  depois,  ao  iniciar-se  uma 

desenfreada caçada ao “Gato” por toda a escola. Em meio a essa perseguição, Walsh 
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mostra-se como personagem do conto e demonstra a admiração que sentia pelo novo 

companheiro ao escrever: “¡Fogoso Gato!  ¡Tu terrible desafío aún vibra en mi memoria, 

porque  yo  era  uno  de  ellos!” (WALSH,  2006,  p.7).  A  participação  de  padres  e  a 

tranquilidade que demonstra Walsh por já não ter que se submeter a nenhum “teste”, 

permite inferir que é o colégio da província de Moreno o cenário deste conto.    

A violência física que nos primeiros contos da série proporciona aos “irlandeses” 

uma mescla de pessimismo, resignação e chega ao extremo na surra que levou “Gato”, 

além de ser consideravelmente atenuada em  Los oficios terrestres, adquire um caráter 

moral  e  provoca  no  personagem  Dashwood,  o  claro  desejo  de  buscar  sua  própria 

redenção. 

A história se inicia com a narração de um dia atípico na rotina escolar: a celebração 

de  Corpus Christi com a participação do bispo local, em um fabuloso almoço oferecido 

pelo  grupo  que  mantinha  o  Instituto  Fahy  de  Moreno.  Neste  conto,  Walsh  dá  maior 

destaque à figura eclesiástica, aos religiosos que comandavam a instituição. O tema da 

educação, cuja referência havia sido superficial em El 37, também adquire contornos mais 

sólidos.  

As mulheres da Sociedad de Damas de San José fazem perguntas relacionadas à 

história  da  Irlanda  aos  internos  e  não  obtém  qualquer  resposta.  Atribuem  tal 

desconhecimento  à  “terna  idade”  dos  meninos  e  despertam  simultaneamente,  a 

insatisfação  –  seguida  de  veladas  ameaças  –  do  padre  Ham  que  tenta  contornar  a 

situação, mostrando-lhes os dons matemáticos dos alunos do Fahy. Neste aspecto, além 

de  ironizar  Miguel  Cané  com  a  valorização  do  domínio  de  um  banal  conhecimento 

matemático, Walsh não desmerece as ciências humanas exaltadas em Juvenilia mas sim, 

os conteúdos que nelas podem ser pouco ou nada relevantes.

Rodolfo Walsh elabora uma rica metáfora social ao descrever diferentes momentos 

da solenidade. Alunos em êxtase celebram a abundância de comida e aclamam tanto 

suas benfeitoras quanto seus algozes do dia a dia. Em um breve discurso quase ao fim do 

banquete, o bispo Usher – máxima autoridade diocesana – pede aos estudantes que se 

ocupem dos ofícios terrenos, enquanto ele e o padre Fagan – máxima autoridade escolar 

–  se  ocupariam dos  ofícios  divinos,  em  outras  palavras,  “de  suas  almas  e  de  seus 

corpos”. 
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O raiar de um novo dia, isento de bispo e damas, traz consigo o retorno à dura 

realidade dos “irlandeses”. Cada um volta a responder por suas obrigações. Dashwood e 

O´ Hara (“Gato”) se ocupam do ofício terrestre de retirar o lixo do Fahy, incluídos desta 

vez,  os  restos  da  celebração  de  Corpus  Christi.  Enquanto  o  último  se  entrega  com 

indiferença ao serviço, o primeiro se sente humilhado.  

Os personagens seguem juntos e “Gato”, procura formas de humilhar ainda mais – 

o rosto de Dashwood fora violentamente arranhado por ele no segundo conto da série – 

ao  companheiro  que  buscara  o  mesmo  ao  participar  de  seu  “batismo”.  Durante  a 

realização da tarefa, Dashwood pensa em bons e maus momentos de sua jovem vida. 

Pensa no seu falecido pai e lembra com carinho de sua mãe. Uma vez cumprida sua 

obrigação, não regressa ao Fahy. Embora não soubesse para onde, decide partir.

A série dos irlandeses se encerra com Un oscuro día de justicia, conto finalizado 

por  Rodolfo  Walsh  pouco  após  a  morte  de  Ernesto  Guevara.  Nele,  o  autor  critica  a 

tendência popular da época de não gerar expectativas em si mesmos, de depositar suas 

esperanças em um herói  externo.  Na entrevista  que concedeu a Piglia,  Walsh afirma 

“ningún  tipo  aislado  por  grande  que  sea  puede  absolutamente  hacer  nada,  es  decir,  

cuando se delega en él lo que es una cosa de todos, no se da el proceso” (SAÍTTA e 

ROMERO, 2002).

   Os padres do Fahy de Moreno perdem espaço em um relato que tem o “Gato” 

novamente como um de seus protagonistas. A violência que havia sido atenuada em Los 

ofícios terrestres volta a intensificar-se. Luppi (2015) associa a dificuldade de formar-se 

um grupo (povo) entre os estudantes, à escuridão que cresce gradativamente a partir do 

segundo conto. Walsh descreve a pouca luminosidade em diferentes espaços do edifício 

onde  ocorre  a  perseguição  a  O´  Hara  em  Irlandeses  detrás  de  un  gato;  indica  a 

obscuridade do caminho escolhido por Dashwood em Los ofícios terrestres e no último 

conto, escuro já no título, reúne a todos os alunos ao apagar-se a estrela do herói.

Em Un  oscuro  dia  de  justicia,  Gielty,  funcionário  responsável  por  um  dos 

dormitórios do colégio, realizava de forma clandestina neste espaço, desiguais lutas de 

boxe  –  padre  Fagan,  o  reitor,  também  as  promovia  no  pátio  desde  que  fossem 

previamente combinadas – entre Collins e o “Gato” nas quais o primeiro, sempre saia 

derrotado. Ainda que Collins não tivesse chances de vencer, inabalável em seu sadismo,  

Gielty não acenava com a interrupção desses “exercícios”.
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Tivesse a violência maior ou menor grau, fosse ela institucionalizada ou não, todos 

os  “irlandeses”  estavam a ela  expostos  no interior  do  Instituto  Fahy.  Na intenção de 

solucionar o problema que afetava diretamente a ele e indiretamente a seus pares, Collins 

decide acionar seu tio Malcolm julgando que seria ele seu salvador. Para tal, escreve uma 

carta que só chegaria às suas mãos se burlasse a censura imposta pelos padres ao envio 

de correspondências dos internos. Uma rede clandestina de informações garante que a 

carta chegue a seu destino. 

Essa mesma rede traz a Collins a curta resposta de Malcolm: “El  domingo iré, 

trompearé al celador Gielty hasta la muerte” (WALSH, 2006, p.10). A partir de então, todos 

os alunos pensavam apenas no “herói que vinha de fora” disposto a fazer justiça com as 

próprias mãos. Nos dias que precederam o encontro entre Gielty y Malcolm, muito se 

especulou a respeito deste. Ninguém sabia ao certo quem era, nem como era, nem contra 

quem já  havia lutado.  Finalmente  chegou o domingo e após uma longa espera,  veio 

também o tio de Collins.

A  elegância  de  Malcolm  e  a  habilidade  que  demonstrava  este  ao  lutar, 

contrastavam com a rudeza de Gielty e seu pouco talento como lutador. Considerando-se 

a expectativa dos dias anteriores e o que até então haviam presenciado, era fácil saber 

quem os estudantes apoiavam. Depois de uma série de golpes bem aplicados e sabendo 

que tinha a torcida a seu favor, Malcolm abre os braços em direção ao público buscando 

ao mesmo tempo, saudá-lo e receber seu carinho. 

A breve interação foi suficiente para que tudo se modificasse. Gielty aproveita o 

descuido  de  seu  oponente,  reverte  sua  situação  e  depois  de  deixá-lo  desacordado, 

abandona o  pátio  em disparada.  Antes  do golpe  final,  Walsh  indica  a  moral  daquele 

combate para os estudantes: “el pueblo aprendió que estaba solo y que debía pelear por  

sí mismo y que de su propia entraña sacaría los medios, el silencio, la astucia y la fuerza”  

(WALSH, 2006, p.14).       

Ciencias morales, páginas de violência latente:                      

A trama  do  romance  Ciencias  morales se  desenvolve  na  Argentina  de  1982, 

penúltimo ano de vigência do governo militar que desde 1976, comandava aquele país. A 

guerra das Malvinas,  desastroso combate orquestrado por  um sistema político que já 
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entrara em colapso, é o evento que de forma subliminar permeia as páginas do romance 

de Martín Kohan. Embora o  Proceso de Reorganización Nacional estivesse próximo de 

seu fim, os efeitos da violência estatal  eram ainda sentidos pela sociedade argentina 

daquela época.   

Ao escolher o Colegio Nacional de Buenos Aires como principal cenário das ações 

de sua obra, Kohan lança um olhar oblíquo aos acontecimentos históricos e transforma a 

prestigiosa instituição de ensino bonaerense em uma espécie de metáfora da própria 

nação.  No  interior  do  colégio  que  apresenta  o  autor,  estão  também representados  o 

exercício da disciplina, as relações hierárquicas, as normas regulamentares, a vigilância 

constante, o uso e abuso do poder instituído e acima de tudo, a neurótica e falaciosa 

busca pelo controle total.

Apesar de ter sido – como Miguel Cané – aluno do Nacional, Martín Kohan não se 

inclui como personagem de seu romance. Kohan (2007) garante não ter motivação para 

escrever  sobre  coisas  que  lhe  ocorreram  pessoalmente,  sendo  assim,  afirma  que  o 

elemento autobiográfico de sua obra está nas descrições feitas e em Ciencias morales, 

estas surgem da própria experiência. Por outro lado, representados por seus sobrenomes, 

alguns  de  seus  contemporâneos  ali  estão  (REY,  2007),  entretanto,  contrastada  a 

opacidade do proceder destes com a vivacidade dos alunos de Juvenilia, é como se não 

estivessem. 

Enquanto a Argentina das memórias de Cané acabara de unificar-se, a do romance 

de  Kohan  encontrava-se  dividida  e  parte  dela,  severamente  reprimida.  Tal  dado  é 

significativo para compreender quão díspares são os comportamentos dos estudantes de 

uma e de outra obra. De um lado, um autor que além de ter uma visão mítica do país,  

compunha uma elite que não duvidava do seu papel de dirigir e do outro, um autor de 

visão crítica que busca reconhecer as tensões político-sociais de um país fragmentado.

Os  atores  do  Proceso  de  Reorganización  Nacional são  reconhecidos  por  seus 

violentos métodos. Inspirados na doutrina anti-subversiva difundida pelos Estados Unidos 

e pela França, seus líderes justificavam o golpe de Estado como algo necessário para 

restituir os valores essenciais que “servem de fundamento à condução integral do Estado,  

com ênfase no sentido de moralidade, de idoneidade e eficiência, imprescindíveis para 

reconstruir  o  conteúdo e a imagem da Nação”  (PASCUAL, 2004,  p.47).  A subversão, 

identificada na figura do delinquente terrorista ou do delinqüente subversivo, precisava ser 
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completamente  erradicada  e  este  processo,  desenvolvia-se  também  nos  espaços 

escolares. Publicado pelo Ministerio de Cultura y Educación argentino no ano de 1977, o 

manual Subversión en el ámbito educativo (conozcamos a nuestro enemigo), conceituava 

palavras  como  guerra  e  subversão;  relacionava  as  organizações  subversivas  que 

atuavam no âmbito escolar; explicava o modus operandi destas no interior das instituições 

e por fim, convocava a participação docente na identificação dos delinquentes.        

Em Ciencias morales, Martín Kohan vincula a atuação dos professores a questões 

estritamente educacionais, portanto, não são eles os que contribuem com os interesses 

das lideranças nacionais. Morto o reitor, tal papel cabe à tríade que comanda o Colegio 

Nacional de Buenos Aires que apresenta Kohan. Formadas por um representante de cada 

uma das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), as diferentes Juntas Militares 

que  dirigiram  a  Argentina  durante  a  última  ditadura  cívico-militar,  encontram  sua 

inequívoca representação nas figuras do vice-reitor, do prefeito e do chefe dos inspetores.  

Como representantes de um segundo escalão repressivo surgem os inspetores e entre 

eles, María Teresa, a protagonista do romance. Recém-chegada ao  Nacional,  a jovem 

inspetora é responsável pela turma  tercero décima – frequentada por Martín Kohan no 

ano em que eclodiu a guerra das Malvinas –.

As referências a este combate não se explicitam até a última página de Ciencias 

morales,  entretanto,  dois  aspectos  da  narrativa  favorecem  a  inferência  do  leitor.  O 

primeiro  corresponde  à  participação  discente  nas  comemorações  pela  Revolución  de 

Mayo. Sabedores da presença de correspondentes da imprensa internacional em Buenos 

Aires, os inspetores do  Nacional levam essa informação a seu superior imediato – Sr. 

Biasutto  –  e  este  a  retransmite  aos  seus,  de  maneira  que  o  vice-reitor  proíbe  os 

estudantes  de  manter  contato  com  quaisquer  dos  representantes  da  imprensa 

estrangeira, pois nada poderia garantir a honestidade destes. Ele enfatiza seu receio ao 

afirmar que a imagem da Argentina poderia ser gravemente afetada mundo afora, afinal, 

as  respostas  dadas  às  aparentemente  bem  intencionadas  perguntas  dos  jornalistas, 

poderiam  gerar  textos  que  talvez  não  o  fossem.  Já  na  Plaza  de  Mayo,  os  alunos 

respondem com sorrisos, acenos ou silêncios aos repórteres que perguntam “Qu´est-ce 

que vous pensez de la guerre?” (KOHAN, 2011, p.96). O segundo aspecto refere-se aos 

cartões  postais  –  cujos  escassos  ou  inexistentes  textos  nos  remetem  à  pobreza 

comunicativa dos soldados de Walter Benjamin (1994) – enviados pelo aquartelado irmão 
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de María Teresa a sua família, a partir de cidades localizadas cada vez mais ao sul da 

capital argentina. 

Ciencias  morales se  inicia  com  María  Teresa  absorta  em  seus  próprios 

pensamentos  durante  um  intervalo  das  aulas.  A inspetora  regressa  aos  tempos  do 

Nacional de Cané e sem desconsiderar que tampouco ela estaria ali, julga que a ausência 

de  estudantes  do  sexo  feminino  naquela  época,  favorecia  um  transcurso  menos 

turbulento para quaisquer atividades. Suas obrigações seriam mais facilmente cumpridas, 

afinal,  uma  de  suas  poucas  incumbências  corresponderia  a  zelar  pela  pacífica 

convivência  entre  os  alunos  da  capital  e  os  que  vinham  do  interior.  O  Nacional do 

presente,  do  seu presente,  atribui  a  ela  a  execução de corriqueiras  tarefas  diárias  e 

quando  solicitada,  o  auxílio  aos  professores  do  tercero  décima em rotinas  escolares 

diversas. A principal ocupação da inspetora, contudo, reside na permanente vigilância que 

deve dedicar aos estudantes dessa turma, a fim de que não haja qualquer infração ao 

regimento escolar. Tanto o interior do edifício escolar quanto seu perímetro e outras áreas 

próximas estão sujeitos a estas normas

El reglamento del colegio rige no solamente en el interior del edificio, y por adición 
en  las  dependencias  del  campo  de  deportes  que  se  encuentra  en  la  zona 
portuaria, sino que se extiende hasta doscientos metros más allá de lo que es 
estrictamente la puerta de entrada a la institución. Toda la cuadra que ocupa el 
colegio, vale decir su vereda y la vereda contigua de la iglesia de San Ignacio, 
pero también la cuadra siguiente en dirección a Plaza de Mayo, la que va desde la  
calle Alsina hasta la calle Hipólito Yrigoyen, y aun la cuadra del otro lado, la que va 
desde la  calle Moreno hasta la  avenida Belgrano y por  añadidura la  manzana 
entera, que el colegio ocupa en gran parte y que es célebremente conocida como 
la manzana de las luces en la historia de la ciudad, están regidas por las pautas y  
las sanciones que se determinan en el reglamento del colegio.  (KOHAN, 2011, 
p.25) 

A amplitude  da  abrangência  do  regulamento  interno  do  Nacional propicia  uma 

espécie de blindagem à instituição. No interior de seu edifício, não há fator que impeça o  

perfeito desenrolar das atividades cotidianas, afinal, “nada cambia que afuera brille el sol  

o no brille el sol” (KOHAN, 2011, p.18). O espaço escolar se apresenta como um território 

que se mostra algo “aislado de los sucesos que conmueven al país: las paredes de la 

institución se levantan, así, como muros aparentemente infranqueables que establecen 

una distinción tajante entre el adentro y el afuera” (DI MEGLIO, 2013, p.1).  Ao mesmo 

tempo,  procedimentos  de  vigilância  característicos  do  regime  militar  que  governa  a 

Argentina são também percebidos do lado de dentro. Durante uma reunião que objetivava 
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solucionar a questão dos alunos que se encontrassem no interior do Nacional em horário 

que não correspondesse ao de suas aulas, o Prefeito foi taxativo ao afirmar que jamais se 

poderia permitir que os alunos

anden merodeando por los claustros o subiendo y bajando las escaleras sin que 
se sepa por qué ni para qué. El cuerpo de preceptores tiene la facultad, pero más 
que  la  facultad  la  obligación  de  interceptar  al  alumno  que  anda suelto  por  el 
colegio,  requerirle su carnet,  verificar  allí  la  foto y el  nombre y el  turno al  que 
pertenece el alumno en cuestión, y si un alumno del turno tarde se encuentra en el 
colegio  durante  el  horario  de  la  mañana,  o  un  alumno  del  turno  mañana  se 
encuentra en el colegio durante el horario de la tarde, exigirle las explicaciones del 
caso. (KOHAN, 2011, p.24-25)

Tomando como ponto  de partida  procedimentos  que dialogam com a vigilância 

hierárquica apresentada por Foucault (2014), o Sr. Biasutto explica a María Teresa como 

agir  de forma a alcançar “una mirada a la  que nada le  pasase inadvertido,  pero que 

pudiese  pasar,  ella  misma,  inadvertida”  (KOHAN,  2011,  p.16).  A  partir  de  então,  a 

inspetora aguça seu próprio olhar e passa a exercer de forma mais efetiva o controle dos 

corpos 

María Teresa aplica ese procedimiento, que en aquella primera jornada de trabajo 
le impartiera con detalle el señor Biasutto, al cabo de cada uno de los tres recreos 
de la tarde, en el momento de formar, en el momento de tomar distancia al formar. 
Lo emplea para controlar a ese chico de aspecto indolente que se llama Capelán. 
Todos sus compañeros, con excepción de Iturriaga, lo superan en estatura, y por 
esa razón le toca ser el primero de la fila. Justo adelante de él se ubica Marré. 
Puede tocarla: lo tiene permitido. Y aún más: está obligado a hacerlo. Tiene que 
tocarla con la mano en el hombro, y mejor que con la mano con la punta de los  
dedos,  para  tomar  distancia.  María  Teresa  finge  adoptar  entonces  una  mirada 
dispersa, no una mirada distraída, que resultaría inverosímil, pero sí una mirada 
general. Claro que en verdad se fija muy bien en lo que pasa entre Capelán y el 
hombro de Marré: entre la mano de Capelán, los dedos de Capelán, y el hombro 
de Marré. Finge mirar en general, pero en verdad aplica su vista a enfocar ese 
detalle. Usa anteojos y se los acomoda. Ve, o cree ver, que Capelán mueve un 
poco los dedos. Los dedos de la mano, en el hombro de Marré. Tal vez los ha  
movido un poco. Tal vez ha frotado con ellos el hombro de Marré. (KOHAN, 2011, 
p.17)

 

Martín Kohan caracteriza os estudantes do  Nacional de  Ciencias morales como 

indivíduos completamente submissos a qualquer tipo de ordem, controle ou vigilância. 

Nenhum deles protesta ou se revolta ante a atuação das autoridades escolares. O único e 

discreto  sinal  de  enfrentamento  é  protagonizado  por  um  dos  estudantes  durante  a 

inspeção periódica a que todos eram submetidos.  María Teresa precisava averiguar se 

estavam sendo respeitadas as determinações relacionadas ao penteado e comprimento 
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de seus cabelos e ainda, se eram azuis e de nylon as meias que usavam os estudantes. A 

inesperada “insubordinação” causa um efeito inesperado e a autoridade da inspetora é, 

por um instante, radicalmente questionada

María Teresa tiene una especie de mal presentimiento. No sabe de qué puede 
tratarse, si de medias rojas o de qué, no lo sabe, le resulta indefinido, pero aun así 
adivina un mal signo y eso sí se le vuelve claro. Ve las medias de Baragli y son 
inobjetables. Azules y de nylon. Pero él, para mostrarlas, pega un tirón excesivo a 
la botamanga, la levanta por demás, y así revela, a los ojos aproximados de María 
Teresa, no ya sus zapatos lustrados y sus medias obedientes, sino una parte de su 
pierna, una franja de pantorrilla pálida y veteada de vellos oscuros, le muestra eso, 
se lo hace ver, y ella se acercó tanto que ahora no puede esquivar el detalle crudo 
de esa piel expuesta. Baragli retira la pierna y de inmediato le acerca la otra. María  
Teresa no se repone, una especie de zumbido la empieza a atontar, siente que sus 
mejillas se han puesto más espesas y calientes.(…) La botamanga esta vez sube 
todavía más, se ve más piel, se ve más pierna, la pantorrilla, María Teresa se ha 
puesto roja y lo sabe, se endereza con un cierto mareo que la turba, Baragli la 
mira, congela el gesto, la media reglamentaria y en el medio esa piel (…). María 
Teresa padece un mareo y por eso un zumbido, o un zumbido y por eso un mareo,  
y no se siente del todo bien.
 – Está bien, Baragli. Vuelva a la fila. 
(KOHAN, 2011, p.66-67)

 

A indiferença que María Teresa parece sentir pelos demais inspetores do Nacional 

é diametralmente oposta à admiração que sente pelo Sr.  Biasutto.  A disciplina que a 

jovem inspetora impõe a si mesma no cumprimento de suas obrigações, a aproxima da 

teoria da banalidade do mal (ARENDT, 1999) e tem como principal objetivo demonstrar 

sua competência ante seu superior imediato, aquele que “cuenta con gran prestigio en el  

colegio  porque  es  sabido  que,  hace  unos  años,  fue  el  responsable  principal  de  la 

confección de listas, y se da por seguro que en algún momento (...), ocupará a su vez el 

cargo  de  Prefecto”  (KOHAN,  2011,  p.25).  Durante  o  encontro  que  tiveram  em  uma 

cafeteria após o expediente escolar, María Teresa descobre que Carlos Biasutto ingressou 

no Nacional em 1975 – ano em que o aparato repressivo já executava suas atrozes ações 

– como chefe dos inspetores. Referindo-se às listas, ele diminui a importância de sua 

contribuição dizendo tratar-se de uma época na qual era necessário agir energicamente e 

que qualquer outro haveria feito o mesmo em seu lugar. Ao ouvi-lo, María Teresa procura 

ignorar a aparente modéstia de seu chefe e volta a enaltecê-lo dizendo que outros “tal vez 

lo habrían hecho, pero usted lo hizo de veras” (KOHAN, 2011, p.149).

A submissão de María Teresa não passa inadvertida aos olhos do Sr. Biasutto. Ele 

sabe que a inspetora não ofereceria resistências a um doutrinamento calcado na ideologia 
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vigente e ademais, atenderia perfeitamente tanto aos interesses do Estado quanto aos 

seus. María Teresa suspeita que há alunos fumando no interior do Nacional e revela a seu 

chefe  sua  desconfiança.  Esta  é  a  primeira  oportunidade  que  tem  o  Sr.  Biasutto  de 

conversar longamente com sua subordinada e depois de ouvi-la, fazer um breve discurso 

explicando-lhe que 

la subversión (...) es como un cáncer, un cáncer que primero toma un órgano, 
supongamos la juventud, y la infecta de violencia y de ideas extrañas; pero luego 
ese cáncer hace además sus ramificaciones, que se llaman metástasis, y a esas 
ramificaciones,  que  parecen  menos  graves,  hay  que  combatirlas  de  todas 
maneras, porque en ellas el germen del cáncer late todavía, y un cáncer no se 
acaba hasta tanto se lo extirpa por completo (KOHAN, 2011, p.48).

e incitando-lhe a iniciar uma investigação que como conseqüência, levará a jovem 

inspetora de potencial algoz a factual vítima. 

O  empenho  dedicado  pela  personagem a  esta  nova  tarefa,  além de  levá-la  a 

negligenciar outras, não lhe permite constatar a infração que julgava existir.  Por outro 

lado, a arriscada aventura de María Teresa nos diferentes cubículos de um dos banheiros 

masculinos  do  Nacional,  possibilita  minimamente,  a  descoberta  de  sua  própria 

sexualidade e de vestígios daquilo que o chefe dos inspetores identificara como “espírito 

subversivo”, representados no entalhe mal disfarçado pela pintura de uma de suas portas.  

O que ela não esperava é que as forças da repressão a encontrassem ali.  Tampouco 

esperava que tomassem forma na figura de alguém que tanto admirava. Ao descobrir a 

inspetora em seu posto de observação, o local onde ela exercitava “el punto justo de su 

mirada”  (KOHAN,  2011),  o  Sr.  Biasutto  age  a  princípio  de  forma  condescendente. 

Posteriormente, violenta sua subordinada naquele mesmo ambiente. Nestes momentos, 

embora  o  ato  não  se  consume  –  Carlos  Biasutto,  o  chefe  dos  inspetores  mostra-se 

impotente como o regime de governo que se aproximava de seu ocaso –, María Teresa 

mantém a mesma submissão diante de seu superior imediato.   

Considerações finais:

Embora a temática da violência tenha se potencializado na literatura argentina a 

partir  do  início  de  sua  última  ditadura  cívico-militar,  é  importante  destacar  que  sua 

presença remonta às origens literárias daquele país. Martín Kohan é um dos escritores 
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que se dedica a analisar e interpretar os diferentes matizes de complexidade relacionados 

a tal período histórico, vinculando seus textos críticos ou ficcionais à memória.  Ciencias 

morales adquire  entre  as  obras  de  Kohan,  especial  relevância  na  compreensão  da 

vertente literária que se caracteriza por ficcionalizar  a  etapa pós-ditatorial.  Repleta de 

alusões que nos remetem àqueles terríveis anos, o uso da metáfora e a figura do silêncio 

são dois aspectos da poética do autor que se destacam no romance.

Como se pode ver ao longo do texto, a violência de diferentes períodos da história 

argentina, refletiu-se também nos escritos de Miguel Cané e Rodolfo Walsh que foram 

aqui apresentados. A Juvenilia de Cané reproduz dentro do Colegio Nacional de Buenos 

Aires do fim do século XIX, a longeva rivalidade entre os argentinos da capital e os da 

província.  Os  contos  irlandeses  de  Walsh,  a  julgar  pelas  personalidades  históricas 

argentinas que figuram em El 37  e pela política vigente no período em que os mesmos 

foram escritos, apresentam no interior dos colégios religiosos onde estudou o autor, uma 

violência que corresponde àquela que era perpetrada pelo Estado contra a sociedade. 

Martín Kohan defende que “uno escribe con todo lo que sabe, leído o no leído, uno 

escribe nutriéndose de todo lo que sabe, lo cual incluye lo que uno leyó” (CABALLERO, 

2013) e a partir desse dado, é inevitável constatar que em Ciencias morales, transfiguram 

as leituras que Kohan fez de Cané e Walsh. Embora possamos considerar o romance 

como uma releitura de Juvenilia – incluindo-se o espaço que ambos compartilham como 

principal  cenário  –,  a  proximidade  temática  de  Ciencias  morales se  articula  com  os 

“contos irlandeses”, ainda que a violência predominante nestes, não se estabeleça de 

forma hierárquica como a que se apresenta naquele.  

Em Ciencias morales, Kohan narra a história dentro da História. Esta, conta que 

muitos  dos  alunos  do  Colegio  Nacional  de  Buenos  Aires,  contribuíram  com  o 

estabelecimento da imprecisa cifra de desaparecidos entre os anos de 1976 e 1983. Tal 

contribuição é natural se consideramos que as instituições, reproduzem em seu interior as 

relações de poder e o autoritarismo que vigoram fora delas, como foi o caso da última 

ditadura  cívico-militar  argentina.  Em  Ciencias  morales,  María  Teresa,  representante 

subalterna das forças estatais, foi a única vítima da repressão com a qual colaborava. A 

degradante experiência  por  ela  vivida  traduz-se  no romance como um pensamento – 

compartilhado ainda hoje por milhares de cidadãos argentinos – que é apresentado por 

seu  narrador:  “Su  ambición  inconfesada  es  transformar  el  pasado,  lograr  que  lo  que 
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ocurrió jamás haya ocurrido. No la conforma que ya no pase, que ya no vuelva a pasar: 

precisa que no haya pasado”. (KOHAN, 2011, p.203)
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REGINA KOHLRAUSCH

FALE - PUCRS

DE  CERVANTES  A  VILA-MATAS  PASSANDO  POR  TORRENTE  BALLESTER:  A 

FICCIONALIZAÇÃO  DA  TEORIA  E  CRÍTICA  LITERÁRIAS  NA  LITERATURA 

ESPANHOLA

Enrique Vila-Matas, em Perder teorias, ensaio teórico-ficcional, e em Dublinesca, 

romance,  apresenta uma personagem, um editor aposentado,  que elabora uma teoria 

sinalizando  para  as  cinco  características  do  romance  do  século  XXI,  a  saber: 

“intertextualidad, conexiones con la alta poesía, conciencia de un paisaje moral en ruinas, 

ligera superioridad del estilo sobre la trama; escritura vista como un reloj que avanza” 

(VILA-MATAS,  2010,  p.  15).  Partindo  da  temática  das  duas  obras  de  Vila-Matas,  a 

presente proposta de comunicação visa mostrar,  de modo ainda parcial,  como, desde 

Miguel de Cervantes (1547-1616) a Enrique Vila-Matas (1948),  passando por Gonzalo 

Torrente Ballester (1910-1999), há um processo de problematização da criação literária 

que  remete  à  ficcionalização  da  teoria  e  da  crítica  literárias  que  se  complementam, 

levando em conta as  respectivas  épocas dos autores  e  suas produções.  Objetiva-se, 

ainda, indicar como algumas das características evidenciadas nos textos de Vila-Matas 

são marcas constantes na produção literária anterior ao século XXI. Para isso, busca-se 

nas concepções de intertextualidade (Bakhtin e Kristeva) e literatura comparada (Nitrini e  

Carbonell) aporte teórico para validar essa análise. 

Partindo da obra Don Quijote, de Miguel de Cervantes, já no primeiro capítulo vai 

se definindo e caracterizando cada um dos elementos narrativos que vão compor a obra.  

Começa situando o espaço – “En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero 

acordarme” (2004, p.27) – acompanhado da apresentação da personagem protagonista – 

“vivía  un  hidalgo  de  los  de  lanza  en  astillero”  –  inserida  em  seu  espaço  privado 

juntamente com as personagens coadjuvantes – “tenía en sua casa una ama [...] y una 

sobrina [...] y un mozo de campo y plaza” (2004, p.28). Segue a narrativa com a descrição  

física do protagonista – “frisaba la edad de nuestro Hidalgo con los cincuenta años. Era de 

complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro” – acompanhada da sua identidade – 
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“quieren decir que tenía el sobrenombre de “Quijada”, o “Quesada”, - anunciando que há 

divergências entre os autores – “que en esto hay alguna diferencia en los autores que de 

este caso escriben” – e revelando a posição do narrador por conta da intenção de narrar o 

real: “aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba “Quijana”. Pero 

esto importa poco a nuestro cuento: basta que en la narración de él no se salga un punto  

de la verdad”. (2004, p.28).    

Na sequência, o narrador vai complementando as informações sobre sua criatura, 

destacando seu apego à leitura – “se daba a ler libros de caballerías, con tanta afición y  

gusto [...]; y llegó a tanto su curiosidad y desatino em esto [...] y, así, llevó a su casa todos 

cuanto pudo haber de ellos” (2004, p.28) – e seu consequente ponto de vista acerca das  

obras lidas –

de todos, ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano 
de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le 
parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de 
desafios, donde en muchas partes hallaba escrito: “La razón de la sinrazón que a 
mi razón se hace, [...] (CERVANTES, 2004, p. 28) –

 
assumindo uma postura de crítico literário que,  segundo o narrador,  “con estas 

razones  perdía  el  pobre  caballero  el  juicio,  y  desvelábase  por  entenderlas  y 

desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, si 

resucitara para sólo ello”. (2004, p. 29). Anuncia ainda que o protagonista leitor, muitas 

vezes, não ficava muito convencido dos ferimentos que dom Belianís provocava e recebia 

– “no estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recebía [...] por grandes 

maestros que le hubiesen curado, no dejaria de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de 

cicatrices y señales” (2004, p. 29) –, mas louvava o fato do autor acabar o livro com a  

promessa  de  algum  dia  concluir  aquela  interminável  aventura.  Além  disso,  relata  o 

narrador,  o fidalgo, muitas vezes, almejou assumir a escrita e concluir ao pé da letra, 

como ali se prometia, mas não fazia isso porque outros e novos pensamentos tomavam 

conta de sua mente.

 Ainda nesse papel de leitor e crítico, mantinha frequentes discussões com o padre 

local  sobre qual  teria sido o melhor cavaleiro  – Palmerín da Inglaterra ou Amadís de  

Gaula.  Juntava-se  a  eles  o  mestre  Nicolau,  barbeiro  do  lugar,  dizendo  que  nenhum 

chegava aos pés do Cavaleiro. Na continuidade do texto, tomadas como reais as histórias 

lidas,  acompanhamos a  transformação  do  fidalgo  em Don Quijote,  cujo  processo  vai 
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sendo relatado passo a passo: definição do meio de transporte, da identidade, da farda,  

da amada e o início da viagem que, após armado cavaleiro, nos moldes das histórias 

lidas, ele está apto a atuar como cavaleiro.  

Tomando Cervantes como modelo, voltamos nosso olhar para a obra de Gonzalo 

Torrente  Ballester,  um cervantino  nato,  que  leva  em conta,  pensando  em termos  de 

domínio da teoria literária, a importância da experiência de sujeitos (escritor, leitor) para a 

palavra significar algo, ele, Torrente, visualiza dois modos de se aproximar da obra de 

arte: “la de un entendido a un sistema de formas inteligibles, y la de un hombre [que se 

acerca] al producto de otro hombre” (1976, p. 40). Por isso ele reconhece o predomínio do 

contato com o texto a partir de um instrumental científico, mas quem não possui esses 

recursos também pode entender e explorar os sentidos de um romance ou texto literário.  

Além disso, explica Torrente, mesmo que todos tivessem um conhecimento teórico sobre 

a literatura, a humanidade deveria permanecer como uma fonte geradora de significados, 

porque “sigo pensando que la obra de arte es algo que un hombre, en cuya vida de artista 

tiene cabal sentido lo que hace, envía a otro hombre, en cuya vida se inserta también de 

modo entero”. (TORRENTE BALLESTER, 1976, p. 40). 

A respeito da crítica literária, Ballester, ao ser convidado para falar sobre uma obra, 

reflete: 

¿Cómo haría yo para hablar a mi auditorio de este libro sin destruirlo,  sin esa 
muerte que se infiere al texto cada vez que se descompone, que se analiza? ¿No 
estamos  destruyendo  también  con  nuestra  manía  cientificista  las  verdaderas 
posibilidades de la crítica, que son las de hacer una obra de arte con el comentario  
de otra? (TORRENTE BALLESTER, 1975, p. 184).

Essa postura  questionadora em relação ao texto  literário  está  ficcionalizada na 

produção  literária  de  Torrente  como  ocorre,  por  exemplo,  nas  obras  que  compõe  a 

chamada “trilogia fantástica” –  La saga/fuga de J.B. (1972),  Fragmentos de Apocalipsis 

(1977) e La Isla de los Jacintos Cortados (1980) – quando apresenta episódios nos quais 

as personagens analisam ou se posicionam sobre o texto em construção, instaurando um 

diálogo  sobre  a  produção  ficcional  e  sobre  a  avaliação  crítica  dos  escritos.   Em  La 

saga/fuga, do conjunto,  pois  a obra está repleta do diálogo teórico sobre a produção 

literária,  destaco,  para  exemplificar,  o  comentário   crítico  de  Jacinto  Barallobre  ao 

romance de José Bastida:  

Que es de usted, no cabe duda, a juzgar por el modo embarullado que tiene de 
contar las cosas, ese modo desordenado, fragmentario, que más obedece a un 
capricho o a una asociación momentánea que a un plan preconcebido y artístico. 
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No es que yo no admita modos de contar distintos del cronológico y lineal. Pero el  
de usted,  no siendo esto,  tampoco es lo otro,  sino que se queda a mitad del  
camino, con un falso aire de espontaneidad, pero demasiado ligado a su carácter 
para que sea realmente artístico. (TORRENTE BALLESTER, 1999, p. 625-626).  

Em  Fragmentos de  Apocalipsis e  em  La  Isla  de  los  Jacintos  Cortados,  essa 

ficcionalização  parece  ser  um pouco  mais  complexa  porque  em ambas  as  obras  há 

sequências narrativas que tratam da avaliação do texto em construção,  ou seja,  uma 

espécie de metaficção que envolve o fazer literário acompanhado de análise avaliativa do 

resultado da atividade narrativa. Em outras palavras, em Fragmentos temos um narrador 

autor que vai escrevendo seu diário de trabalho, que consiste na criação do próprio texto  

literário composto também pela descrição das conversas que trava com a personagem 

Lenutchka,  uma professora  literatura,  originária  da  Rússia,  que  enviou  uma carta  ao 

narrador – “pedía ciertos datos y me enviaba ciertos elogios” (1998a, p. 142) – quem 

imediatamente  respondeu  firmando-se  assim  uma  longa  e  extensa  troca  de 

correspondência entre os dois que, em princípio, “se limitó al intercambio de informes y 

juicios literarios” (1998a, p.  142),  mas que “poco a poco fue trasmudándose en doble 

sistema de seducción a distancia” (1998a, p. 142), até que ela, após receber uma carta do 

narrador autor, na qual ele conta que está pensando em um romance como “Un conjunto 

de palabras en el que estaré yo mismo, hecho palavra también; con las cartas a la vista, 

quiero decir, con la advertencia reiterada de que es una ficción verbal, y en modo algumo 

una historia verdadera ni siquiera verídica”, escreve perguntando sobre “¿qué clase de 

realidad pueden tener  tus  presonajes?”  e  ele  responde “Más o menos la  misma que 

Emma Bovary si,  al  mismo tiempo que su historia,  leer las cartas de Flaubert en que 

cuenta como la va escribiendo” e assim prosseguem dialogando até que ela pede “que la  

metiera también en la novela, es decir, que la redujese a mi misma condición de sistema 

verbal para que, así los dos, en el  relato, pudiésemos amarnos”(1998a, p. 144). De 09 de 

julho,  dia  do  registro  dos  fatos  relatados  acima,  até  05  de  novembro  vamos 

acompanhando o desenrolar da narrativa que se pretende romance. Neste dia,  05 de 

novembro, encontramos Lenutchka concluindo a leitura do manuscrito e anunciando:

pues he releído tus papeles, y tenemos bastante de qué hablar. Por lo pronto, no 
me siento capaz de darle un juicio objetivo, pues no sé si esto es una novela o el  
diario de un fracaso”. “¿Y por qué no una historia de amor?”  “Para eso, carece de 
algunos capítulos”. [...) “Díme por qué se te ocurrió esa denominación de “diario de 
un fracaso”.  [...]  “porque,  como novela,  no es más que una serie  de caminos 
iniciados y no continuados, de metas apuntadas y no perseguidas”. (TORRENTE 
BALESTER (1977), 1998, p. 299). 
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A partir  desse episódio,  Fragmentos segue retratando as discussões acerca do 

fazer literário e da composição de uma narrativa, levando o protagonista autor a exercitar  

sua autonomia sobre o que fazer ou o que deixar em sua obra em termos de personagens 

e respectivas ações, pois o mundo que representa é de palavras e sendo de palavra, não 

é real e/ou pode desaparecer segundo a necessidade e sua vontade:

Iba a marcharme ya cuando advertí que, cerca de donde me encontraba, algo se 
remejía.  No  era  verosímil  que  alguien  sobreviviese,  y  fue  en  aquel  momento 
cuando me interrogué, espantado, sobre mi propia supervivencia, porque yo, lo 
mismo que todos los demás, no era más que palabras, y sin embargo estaba aún, 
tenía conciencia y podía testimoniar. [...] “¿Y usted?”, me preguntó. “Eso digo yo: 
¿y usted?” “No se muere más que una vez”. Pero usted estaba hecho de palabras, 
como  yo,  y  las  palabras  quedaron  destruidas”.  (TORRENTE  BALLESTER, 
1977/1998, p. 394-395)     

Em La Isla de los Jacintos Cortados, um professor de história literária escreve um 

caderno de notas direcionado a uma jovem aluna do professor Claire (Alain Sidney), seu 

colega de Universidade, buscando descrever a lógica usada por Claire, quem escreveu 

um livro para  mostrar  que “Napoleón  no ha existido jamás,  fue una mera  invención 

técnica  para  explicar  sucesos  inexplicables,  la  historia  entera  del  siglo  XIX  resulta 

inteligible gracias a esta ficción”, (1998b, p. 33). No decorrer da narrativa, é mencionada a 

resenha de Cork, do Manchester, que comenta sobre o livro: 

 También a mí, a los quinze años, se me ocurrió que Napoleón no había existido 
nunca [...]. Verla ahora sostenida por la pluma y ingenio de alguien tan reputado 
como  el  profesor  Alain  Sidney,  me  hace  retrotraerme  a  los  lejanos  años  de 
adolescencia [...]. Es muy posible que el animo con que acometo la lectura del 
ingente  libro  de  Sidney  no  sea  el  apropiado.  Lo  deploro.  (TORRENTE 
BALLESTER (1980), p. 34).

Para o narrador, o artigo de Cork “rechaza la tesis, pero admite la legitimidad de la 

ocurrencia y admira, o dice admirar, los métodos puestos en juego, el aparato científico y, 

por  supuesto,  su prosa”.  (TORRENTE BALLESTE,  1998b,  p.  34-35).   Também cita  a 

matéria publicada no New York Times sobre o que pensa a academia soviética acerca da 

tese da inexistência de Napoleão. O livro de Claire / Sidney, segundo o narrador, será lido 

“ya lo  creo que se leerá,  pero como una novela fascinante escrita por un inglés que 

enseña Historia de Norteamérica” (TORRENTE BALLESTE, 1998b, p. 34). Em La Isla de 

los Jacintos Cortados,  o que está ficcionalizado não é somente a crítica e/ou a teoria 

literária, mas o modo como se cria uma obra ficcional, que pode exigir ou levar à reflexão 

sobre as relações entre a história e a ficção, a verdade e a aparência dessa verdade 
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assim como a relação do autor com sua obra:

[...]  son  estas,  precisamente  las  que  sirven  a  Claire  de  fundamento  para  la 
exposición de su punto de partida metodológico, es a saber, que, con los mismos 
medios lingüísticos,  la narración, la descripción de lo fictício, se lleva a cabo por  
procedimientos sustancialmente distintos de los usados cuando se narra, cuando  
se  describe  la  verdad  de  un  suceso.  Es  así  que  Chateaubriand  y  Metternich 
describen o narran por los mismos procedimientos, con los mismos instrumentos 
que  Vigny;  luego  el  contenido  de  sus  relatos  es  igualmente  imaginario. 
(TORRENTE BALLESTER, 1980/1998, p. 36).          

Chegando em Vila-Matas, essa ficcionalização da teoria e da crítica literária toma 

um rumo distinto.  A personagem protagonista  de  Dublinesca e  de  Perder  teorias  é a 

mesma, um editor aposentado, identificado como Samuel Riba, mais conhecido apenas 

por Riba, que redigiu uma teoria do romance num quarto de hotel em Lyon, França, onde 

estava para proferir uma conferência sobre “la grave situación de la edición literaria en 

Europa”  (VILA-MATAS,  2010a,  p.  14).  Ali,  decidido  a  não  entrar  em contato  com os 

organizadores:

tal vez porque ni en el aeropuerto ni en el hotel apareció alguien para recibirle,  
Riba,  a  modo  de  venganza  por  el  menosprecio  que  le  habían  mostrado  los 
organizadores, se encerró en su dormitorio del hotel de Lyon y logró allí uno de 
sus  sueños cuando editaba  y  no tenía  tiempo para  nada:  redactar  una  teoría 
general de la novela. (VILA-MATAS, 2010a, p. 14).

No quarto hotel de Lyon, portanto, “esquecido” pelos organizadores, “a lo largo de 

un sinfín de horas de encierro, se dedicó a perpetrar una teoría general de la novela” 

estabelecendo  os  cinco  elementos  essenciais  para  o  romance  do  século  XXI: 

“intertextualidad;  conexiones  con  la  alta  poesía,  consciencia  de  un  paisaje  moral  en 

ruinas; ligera superioridad del estilo sobre la trama; la escritura vista como um reloj que 

avanza”  (VILA-MATAS,  2010a,  p.  15)  e  em  seguida  destruiu  essa  criação  porque, 

segundo ele, 

si uno tiene la teoría, ¿para qué quiere hacer la novela? Y al momento mismo de 
pregunstárselo   [...]  comprendió  que  haberse  pasado tantas  horas  en el  hotel 
escribiendo su teoría general le había en el fondo desembarazarse de ella. [...] su 
teoría seguiria siendo lo que era, lúcida y osada, pero iba a destruirla tirándola a la 
papelera de su cuarto. (VILA-MATAS, 2010a, p. 16). 

Antes de sair do hotel, “celebró un secreto e íntimo funeral por su teoría y por todas  

las que en el mundo ha habido, y después abandonó la ciudad de Lyon” (2010a, p. 16)  

regressando a Barcelona em trem. No entanto, mesmo que tenha “perdido sua teoria” ela 
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o acompanha na sequência da narrativa, porque ele não abandona seu tema central: a 

literatura produzida até então e a sensação de não ter  descoberto o maior  e  melhor 

escritor, se é que existe:

Ha admirado siempre a los escritores que cada día emprenden un viaje hacia lo 
desconocido y sin embargo están todo el tiempo sentados en una habitación. [...] A 
veces enlaza esta imagen de los solitarios en sus cuartos de escritura con la que 
ha sido la obsesión de toda su vida: la necesidad de capturar a un genio, a un 
joven que fuera muy superior a los otros y que viajara mejor que nadie por su 
cuarto. Le habría gustado descubrirlo y publicarlo, pero no lo encontró y menos 
parece que vaya a encontrarlo ahora. En todo caso, siempre ha sospechado que 
existir existe. (VILA-MATAS, 2010a, p. 53).
 

 Esse pensar sobre sua atuação como editor e como elaborador de uma teoria 

perdida, propicia estabelecer uma meta: realizar um funeral para a era da imprensa, “Voy 

a Dublin a un funeral por la era de la imprenta, por la era dorada de Gutenberg” (VILA-

MATAS, 2010a, p.  37).  Para isso, convida três amigos, todos escritores, para viajar a 

Dublin  e  viver/reviver  o  Bloomsday,  na  expectativa  de que essa experiência  pudesse 

oportunizar a resolução dos conflitos de uma vida dedicada à literatura. No decorrer dos 

preparativos  para  a  viagem,  acompanhamos  Riba  entrando  em  contato  com  esses 

escritores  e  tecendo  comentários  diretos  ou  indiretos  acerca  de  cada  um e  de  suas 

respectivas obras como, por exemplo, Ricardo: 

Aparte de reseñista y descubridor de talentos anglosajones, Ricardo es también un 
novelista interesante: ultra postmoderno en ocasiones, más convencional en otras. 
Le  gusta  tener,  como  mínimo,  dos  rostros  literarios:  el  vanguardista  y  el 
conservador.  Su mejor  obra es  La excepción de mis padres,  [...]  coinciden en 
gustos literarios, desde Bolaño (al que trataron los dos amistosamente durante una 
época) hasta Vilém Vok. (VILA-MATAS, 2010, p. 85).     

    
Considerando essa breve descrição das marcas de ficcionalização nos três autores 

mencionados  infere-se  ou  reafirma-se  que  essas  referências,  que  problematizam  o 

processo de criação e de avaliação da obra literária, são uma constante que sinaliza para 

a necessidade eterna de validação do fazer literário, pois a cada autor e respectiva obra 

que  retoma  o  tema,  ele  não  só  atualiza  a  questão,  como  ocorre  com  o  mito,  mas 

reconfigura, conforme sua época, em consonância com as tendências analíticas em voga. 

Destaca-se ainda que por trás dessa ficcionalização da crítica e teoria literárias, presente 

nos textos destacados, pode estar uma reiteração da liberdade artística que permita ir 

além dos padrões e do que já é conhecido. Isso simboliza as narrativas como um todo por 

questionar os padrões e os valores na literatura, explorando novas formas e fontes de 
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significação em uma obra ficcional. 

Esse  processo  de  ficcionalização  nos  romances  citados,  em  termos  teóricos, 

podem  ser  respaldados  pelos  estudos  de  Bakhtin  que,  segundo  Kristeva  (1997),  

fortalecem a dinamização da análise literária, pois a palavra é vista não como um ponto 

(um sentido fixo),  mas sim como um cruzamento de superfícies textuais, inclusive em 

relação  ao  contexto  cultural.  O  mesmo  ocorre  com  a  questão  da  intertextualidade 

entendida como “inserção de outros textos em um outro espaço textual”;  assim, “todo 

texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um 

outro texto” (KRISTEVA, 1977, p. 72). Por isso, a literatura não seria somente uma forma 

e  uma  estrutura  particular  de  textos,  mas  uma  prática  social  marcada  pelo  jogo 

intertextual e lúdico porque, ao mesmo tempo que ela se escreve, ela também escreve 

sobre si reconfigurando, porque atualiza, sua eterna problemática: a ficcionalização do 

processo  de criação  e  de  análise,  portanto,  pode  ser  associada  a  uma preocupação 

estética  e  teórica  acerca  da  literatura  e  ao  resgate  da  importância  da  figura  do 

autor/escritor na construção e no sentido que a obra literária pode expressar. 

Assim como o leitor, que também passa a exercer um papel mais ativo na leitura, 

porque entra em contato com um texto que não só conta uma história, mas também conta 

sobre si e sobre os outros que também já contaram sobre si e sobre outros, formando 

uma rede de histórias intercaladas, mas em sintonia com seu processo criador e criativo,  

propondo uma legitimação que se volta a si mesmo, como escritura de si, da literatura.

Nesse sentido, voltando para o ponto inicial desta comunicação, a obra de Vila-

Matas e os cinco elementos definidos na teoria perdida, pode-se afirmar que sim, que no  

conjunto de sua produção escrita, ficcional ou ensaística, nos deparamos com marcas 

intertextuais, que oportunizam a conexão com as obras artísticas em geral, marcada pela 

consciência de um cenário moral em ruinas, sinalizando para uma superioridade do estilo 

sobre a trama, numa sequência temporal que avança. Tal postura reafirma a posição de 

que  todo  texto  se  constrói  como  mosaico  de  citações,  todo  texto  é  absorção  e 

transformação de um outro texto, como afirmou Kristeva. Foi, portanto, na comparação 

entre os textos mencionados, com base nos fundamentos da literatura comparada, que as 

narrativas dos três autores destacados neste texto, mesmo retratando temáticas variadas, 

cada um no seu tempo, ratificam a preocupação com o fazer literário. 
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RENATA DORNELES LIMA

UFRJ

EXPERIMENTAÇÕES  ESTÉTICAS  NO  TERRITÓRIO  PERIFÉRICO  DE  BUENOS 

AIRES: O OLHAR DE ARIEL MAGNUS

Diante  do fenômeno contemporâneo  da  fragmentação  do sujeito  e  do  território 

urbano  que  se  reproduz  por  meio  de  fracionamentos  e  da  segregação  residencial,  

escritores latino-americanos das últimas duas décadas produzem uma literatura que narra 

a  cidade  como um espaço  geográfico  segmentado  e  não  homogêneo,  ou  seja,  uma 

literatura  que  não  propõe  a  urbe  como  uma  unidade  geográfica,  mas  como  uma 

pluralidade de territórios fragmentados que podem apagar ou rearticular as referências 

identitárias,  atuando como lócus de pertencimento de grupos ou tribos. A obra que é 

objeto desta pesquisa e base para pensar a fragmentação da cidade de Buenos Aires é a 

ficção de Ariel Magnus La 31 (una novela precaria), que narra um dos “microterritórios” da 

capital argentina – a villa miseria que dá nome à obra – em contraponto a outras áreas da 

cidade. Pretende-se pensar aqui a representação da villa e de seus moradores por meio 

da Babel de discursos e imagens que se difundem  a partir  de e  sobre a favela. Este 

trabalho  propõe  uma  reflexão  acerca  do  modo  como,  mediante  a  fragmentação  e  a 

pluralidade de olhares, a ficção de Ariel Magnus consegue representar a outridade e o 

território periférico “desde afuera”, mas sem o recurso ao exotismo e ao essencialismo. 

“Precaria pero no tanto”,  conforme assinala o próprio autor,  a estética narrativa 

construída  por  Magnus  pode  ser  vista  como  uma representação  da  precariedade  do 

próprio território narrado. O texto não se constrói por meio de uma estrutura linear nem 

apresenta algo que se possa reconhecer como uma trama, tal qual se observa no que se 

convencionou denominar romance. Ao contrário, buscando assemelha-se à estrutura da 

villa com suas moradias visivelmente inacabadas e com suas ruas e becos labirínticos, a 

obra constitui-se de fragmentos relativamente desarticulados e descontínuos.  Em La 31 

podemos  constatar  o  que  Néstor  García  Canclini  chamou  de  “una  estética  de  la 

discontinuidad [que] se alía con la experiencia de la fragmentación urbana” (2010, p. 137). 

A ideia de precariedade da narrativa não deve ser vista como uma valoração negativa da 
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obra. Trata-se de opção estética da qual Magnus lança mão para escrever o presente de 

uma cidade e de uma sociedade de fragmentos. 

O autor,  valendo-se de combinações  diversas  de  histórias  fragmentadas,  deixa 

claro  o  objetivo da obra de representar  essa nova sociedade,  a  qual  produz sujeitos 

fragmentados inseridos em uma nova forma de sociabilidade, e não mais uma identidade 

coesa, como assinala Stuart Hall em sua obra A identidade cultural na pós-modernidade 

(2005).

Ariel  Magnus  faz  parte  de  um  grupo  de  escritores  argentinos  que  “nacieron 

después de 1960 y surgieron a partir de los años 90” (Drucaroff, 2011, p. 17), os quais 

produzem uma narrativa que está na fronteira entre o real e o ficcional, ao mesmo tempo 

em que estabelecem uma clara relação com as microgeografias da cidade de Buenos 

Aires. Os autores são diversos: alguns narram o microterritório do qual fazem parte ou 

com o qual mantêm algum tipo de relação afetiva; outros narram microterritórios com os 

quais não têm nenhuma relação de proximidade, mas que se mostram como espaços 

com grande potencial para pensar cidade/sociedade por meio da representação. Magnus 

insere-se no último grupo.

A discussão acerca da fragmentação dos sujeitos e da cidade é fundamental para 

essa literatura que valoriza a narração das identidades locais, deixando explícita a crise  

dos relatos nacionais e dos imaginários mais estreitamente relacionados às narrativas do 

Estado-Nação.

No ensaio Los prisioneros de la torre: política, relatos y jóvenes en la postdictadura 

(2011), Elsa Drucaroff analisa essa literatura argentina recente, que foi nomeada como 

Nueva Narrativa Argentina,  ou NNA, por conceber-se como uma literatura estruturada 

dentro e fora da literatura tradicional  e com seus próprios recortes narrativos, em um 

processo em que a realidade cotidiana passa a figurar como base para a narrativa.

Cuando  hablo  de  “nueva”  narrativa  para  la  obra  de  las  generaciones  de 
postdictadura  me  refiero  a  que  encuentro  en  ella  cierta  entonación,  ciertas 
“manchas temáticas” y ciertos procedimientos que en general no aparecen así en 
otra parte, al menos no como tendencia generalizada. Es esperable que lo “nuevo” 
(…) no aparezca sólo en las generaciones de postdictadura, pero eso nuevo que 
intentaré describir y delimitar sí las caracteriza particularmente a ellas, al menos 
como tendencia comprobable. (DRUCAROFF, 2011, p. 18)

Essa  nova  tendência  literária  argentina  caracteriza-se  por  uma  narrativa  que 

pretende “ficcionalizar” o presente, propondo narrativas que têm como tema o cotidiano 
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dos sujeitos desses microterritórios. Conquanto a elucidação de Elsa Drucaroff relacione 

essa nova literatura à crise política, econômica e social ocorrida na Argentina em 2011, a 

autora também aclara as características dos narradores que a produzem: são escritores 

da  pós-ditadura  que  já  não  necessitam  das  antigas  estruturas  de  consagração  e 

pertencimento para construir seu lugar no campo literário. Por outro lado, tampouco essas 

narrativas denominadas “novas” por Drucaroff são escritas inéditas, uma vez que muitas 

lançam mão de estéticas já utilizadas por escritores do cânone.

Embora pareça assumir um aspecto inacabado ou imperfeito, a obra mantém uma 

unidade narrativa baseada na representação de um território periférico, o assentamento 

irregular que dá nome à obra, a Villa 31, localizada no bairro do Retiro. Essa articulação 

imperfeita dos fragmentos narrativos, bem como dos fragmentos da cidade, é alcançada a 

partir  da forma como circulam os personagens da obra pelos diferentes espaços. Em 

vários pontos da narrativa, é possível encontrar os mesmos personagens que, guiados 

por diferentes motivações, vão se encontrando e se chocando com outros para construir 

uma teia de micronarrativas a partir da qual é possível ter uma imagem da realidade e da 

cidade. 

O livro divide-se em sessenta e dois fragmentos narrativos, que podem constituir 

uma unidade em si mesmos, apresentar-se aos pares ou mesmo em blocos de três ou 

quatro, como uma espécie de continuação do relato. A possibilidade de o leitor entrar em 

contato com a obra a partir da escolha da continuidade dos relatos só ocorre ao final do 

livro quando, ao se deparar com o índice, percebe que há uma estrutura por meio da qual 

o  autor  propõe  um  caminho  alternativo  de  leitura  que  une  os  diferentes  fragmentos 

constitutivos dos 32 capítulos do romance (31 capítulos + o capítulo 31 bis), que remete 

ao nome de uma das partes mais recentes da Villa 31).

Em  La 31,  como em outras obras suas,  Ariel  Magnus propõe experimentações 

estéticas  bastante  engenhosas  não  apenas  na  narrativa,  afetando  em  particular  a 

estrutura  da  linguagem,  que  muitas  vezes  assume  um  lugar  de  protagonismo  que 

suplanta qualquer personagem, como ocorre na obra que estudamos. 

Lançando outro olhar para a cidade e para o ato de narrar o presente, o autor  

inspira-se  na  imagem  dominante  da  precariedade  do  espaço  para subverter  as 

concepções estabelecidas sobre o Outro e sobre a própria fatura narrativa. A estética do 

precário torna visível a complexidade e a multiplicidade de facetas da favela, bem como a 
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pobreza, e suas representações centradas nos estigmas da violência e da miséria ou nas 

imagens da falta.

A obra apresenta, a partir de uma estratégia de representação focada no processo 

fragmentação do território e do discurso, a villa miseria (favela) 31, como um objeto plural 

e multifacetado. A estrutura de um texto que tem como lócus narrativo um território tão 

complexo não poderia ser homogênea ou totalizadora. Em sua opção por buscar uma 

poética narrativa que traduza o espaço (o que se observa também em outras obras do 

autor,  como  A  Luján),  o  autor  investe  na  perspectiva  da  pluralidade  lacunar  dos 

fragmentos  que,  como  um  enorme  quebra-cabeças  do  qual  faltam  inúmeras  peças, 

compõem a cidade e a villa miseria. 

Experimentação estética e diálogo com a tradição literária são duas estratégias 

narrativas que caminham juntas em La 31 (una novela precaria), de Ariel Magnus. Seria 

esse um modo de dialogar com a poética da narrativa pós-moderna? Ariel Magnus propõe 

no  romance  um  modelo  de  narrativa  em  que  a  voz  da  tradição  literária  move-se 

paralelamente a experimentos estéticos tais quais os personagens de sua obra se movem 

na cidade narrada. 

Esdras do Nascimento, em A dança dos desejos, opus 13, utiliza a voz de um de 

seus personagens para iniciar uma discussão acerca da forma como deve está composto 

um romance: “Para mim romance tem que ter história. História e personagem. Romance 

sem história e sem personagem, já pensou? Coisa de professor universitário metido a 

besta. Enrolação. Embromática pura” (2006, p. 21). Com uma visão tradicional do gênero 

romance, o personagem opina a respeito da importância da história e da composição dos 

personagens para a obra literária. A constituição das histórias e personagens em La 31 

mostra-se como um contraponto à ideia do romancista citado por Esdras do Nascimento,  

uma vez que a estrutura utilizada por Magnus é precária justamente porque não temos 

acesso a uma história ou a personagens com trajetórias complexas e articuladas entre si;  

são-nos  dados  apenas  cortes  temporais  circunstanciais,  ou  seja,  somente  cortes 

narrativos estanques são oferecidos ao leitor da obra. 

No  contraponto  ao  argumento  do  personagem  de  Esdras  do  Nascimento,  o 

romancista colombiano Juan Gabriel Vázquez, por meio do narrador de Historia secreta  

de Costaguana, problematiza a própria ideia de romance a partir de uma ótica semelhante 

à de Magnus, para quem o gênero pode ser composto por “pequenas histórias”, ou seja,  
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histórias comuns, em um espaço de tempo não linear e que apenas se tocam, sinalizando 

nessa visão a impossibilidade de narrar de forma contínua e totalizante uma trama:

Verán ustedes, con el paso de los años y la reflexión sobre los temas de este libro  
que ahora escribo, he comprobado lo que sin duda no es sorpresa para nadie: que 
en  el  mundo  las  historias,  todas  las  historia  que  se  saben  y  se  narran  y  se 
recuerdan, todas esas pequeñas historias que por alguna razón nos importan a los 
hombres y que van componiendo sin que uno se dé cuenta el temible fresco de la 
Gran Historia, se yuxtaponen, se tocan, se cruzan: ninguna existe por su cuenta. 
¿Cómo lidiar con eso en un relato lineal? Es imposible,  me temo.  (VÁSQUEZ, 
2007, p. 86.) 

Os personagens de Magnus, assim como propõe José Altamirano, personagem e 

narrador de Historia secreta de Costaguana, apenas se tocam ao cruzarem-se na cidade, 

palco da galeria de “pequenas histórias” narradas em  La 31. São personagens que se 

concretizam durante sua narrativa, sem qualquer menção prévia de sua vida anterior. O 

que  interessa  nessa  ficção  idealizada  pelo  autor  é  narrar  o  cotidiano  de  sujeitos 

pertencentes ao território periférico e dos que vivem na cidade formal, pensando como se 

dá o contato entre eles.

As estratégias estéticas utilizadas ao longo das narrativas da obra para estruturar 

os diferentes personagens são variações de experimentos discursivos que apresentam 

um propósito maior: tentar utilizar um tom de humor em uma narrativa que não somente 

discorre sobre a fragmentação de uma cidade, mas também sobre a precariedade de um 

território que faz parte do universo marginal e subalterno da capital portenha. Magnus, 

durante nossa entrevista,  confirma que o tom humorístico dado à obra fazia parte do 

objetivo inicial do projeto; no entanto, a ideia perdeu certa força à medida que visitava a  

Villa 31. Conquanto a proposta da obra seja anterior ao contato do autor com a favela,  

suas incursões pelo  território  o  fizeram repensar  o  projeto  ao dar-se  conta  de que a 

precariedade do lugar assumia uma espécie de antinomia em relação do tom humorístico.

Yo ya había empezado a escribir cuando fui dos o tres veces y decidí dejar de ir. 
Además porque el objetivo primigenio era escribir un libro de humor sobre la villa. 
Me pareció imposible. La idea es que sea un humor distinto. Es que sea un libro  
como feliz, como lindo, como que produzca una sensación que no te produce la 
villa. Después de la tercera vez que fui, me dije: si sigo viniendo acá, no voy a 
poder seguir con ese tono porque la gente vive mal y te vas angustiado. Y yo 
quería mantener el tono porque quería pensar ese territorio desde otro lugar. Un 
lugar  humorístico,  los  juegos  de  palabras,  la  ironía,  que  los  personajes  sean 
graciosos, que te rías con un tema del que no te puedes reír. Ese era el desafío. Y 
después lo fragmentario tiene que ver con eso.  Fueron como dos ideas que son 
previas. (A. Magnus, entrevista pessoal, 29 de agosto de 2015)
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Como relata  Magnus,  nesse  trecho  da  entrevista,  a  obra  segue  com seu  tom 

humorístico, ainda que não seja esse o único cerne das narrativas. Todo o processo de 

escrita da obra está vinculado a uma estética que não se subordina ao efeito humorístico 

– normalmente calcado em hipérboles e deslocamentos de sentidos – ou irônico, mas em 

outras  estratégias,  tais  como  o  jogo  de  palavras,  a  construção  prototípica  dos 

personagens baseada na fragmentação e o ritmo narrativo que assume a condição de 

fluxo  e  soluções  de  continuidade,  a  partir  do  uso  pouco  ortodoxo  e  extremamente 

econômico da pontuação. 

Uma das estratégias utilizadas por Magnus para realizar o humor com temas e 

personagens mais afeitos ao drama é a hipérbole, algumas vezes utilizada para constituir 

certos momentos de um relato, elevando essa característica, em diversos momentos, ao 

limite  do inverossímil.  O próprio  autor  reconhecer  que a “hipérbole te  permite  ver  las 

cosas, al agrandarlas con lupa” (A. Magnus, entrevista pessoal, 29 de agosto de 2015). 

No fragmento “El  mendiego”  –  título  formado a partir  do nome do personagem 

principal e sua condição social –, Diego, analisando a estrutura geográfica e social da 

favela, a partir de um falso silogismo que leu em um livro que dedicava certa atenção à  

figura dos pedintes relacionando-os às comunidades populares, decidiu que se tornaria 

mendigo para que a favela tivesse um perfil mais próximo ao imaginário da precariedade 

acerca desse território.  Além disso, conseguiria igualar seu local de moradia à cidade 

formal,  uma vez  que  há  mendigos  inclusive  nos  bairros  ricos,  segundo  argumenta  o 

personagem.

Diego había llegado por sus propios medios a la conclusión de que si no había ni 
un mendigo en toda la villa, convertirse en el primero no podía ser una idea tan 
mala.  (…)  Su  presencia  se  convertiría  así  en  el  primer  paso  hacia  una 
urbanización  amplia  y  sincera,  en  el  sentido  de  que  ya  contemplaba  hasta  lo 
indeseable de la urbanización misma. (MAGNUS, 2012, p. 56)

No fragmento citado, a elaboração do personagem dá-se por meio de seu objetivo 

declarado, destacando o caráter absurdo da história. O narrador também destaca uma 

deficiência física do personagem: Diego é cego, embora parecesse ler o livro que o fazia  

pensar no problema da falta de mendigos na favela, corroborando assim, o tom absurdo 

da narração: “En el libro que Diego parecía leer con suma atención (...).  Ajeno a este 

silogismo impecable por razones de privado conocimiento (era ciego)”.
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A hipérbole  destaca-se  em muitos  fragmentos  da  obra,  ora  sendo  usada  para 

estruturar um aspecto no perfil de um personagem, ora para dar um tom despropositado a 

alguma  situação.  Para  exemplificar  essa  estratégia  utilizada  para  narrar  um 

acontecimento, recorremos ao fragmento intitulado “Ab villa condita”. O relato narrado em 

duas  partes  inicia  descrevendo  Doña  Lanzotti,  ou  Nona  (como  essa  senhora  era 

conhecida  na  favela),  personagem  principal  do  fragmento;  em  seguida,  o  narrador 

discorre  sobre  a  paixão  da  personagem pela  erva  mate  El  Misionero,  produzida  em 

Corrientes. Em dado momento, ao perceber a escassez da erva,  Nona recorre a seu 

estoque e se dá conta que as traças destruíram sua reserva e, para se vingar dos insetos, 

utiliza um revólver, descarregando-o todo sobre os ínfimos seres:

Había creído tener aún la yerba suficiente como para seguir dilatando la solución 
definitiva  a  su  escasez,  pero  al  buscar  el  próximo  paquete  en  su  alacena 
comprobó  que  las  polillas  se  le  habían  adelantado.  Tras  unos  segundos  de 
estupefacción, la Nona sacó el revólver y vació el cargador sobre los animalitos 
que  se  habían  devorado  el  último  cargamento  remitido  desde  Corrientes. 
(MAGNUS, 2012, p. 56)

O autor alcança de modo mais efetivo seu objetivo de construir uma narrativa de 

humor quando o ato de vingança de Doña Nona assume uma dimensão desproporcional  

e se eleva ao nível do ridículo ou do absurdo. 

Além das hipérboles das quais o autor lança mão ao longo da obra, a ironia é 

recorrente em praticamente todos os fragmentos. Relacionando-se com temas diversos, 

como política e sociedade, por exemplo, essa estratégia estética mostra-se marcante na 

narrativa de Magnus. Em uma sequência do capítulo “31 (bis). El cielo de los villeros”,  

podemos ler:

Milcíades Arístides X. a los 76 de viejo, una causa de muerte casi desconocida en 
la villa, algunas ventajas tiene vivir aquí; Felipe Quinto A. a los 14 de un tiro en la 
nuca, el calibre coincide con el de las armas de la policía pero como no se sabe si 
fue disparada por un policía de uniforme o de civil, hombre o mujer, el caso quedó 
caratulado como muerte  natural,  natural  a  la  villa  se sobreentiende;  (…) Delia 
Alejandra R.  a los 38 de varias puñaladas,  el  autor  material  fue su marido,  el 
intelectual el que inventó el matrimonio; (…) Sergio Luis S. a los 8 por intoxicación,  
“Quería matar el hambre y se le fue la mano – bromeaba un tío en el entierro –. Yo 
siempre digo que mejor estar con hambre que con un arroz mal acompañado”. 
(MAGNUS, 2012, p. 123)

Assim  como  o  primeiro  fragmento  deste  capítulo,  a  segunda  parte  do  relato 

também serve para exemplificar o uso da ironia em La 31. Magnus traz à cena, com uma 

irreverência desconcertante, alguns problemas sociais encontrados na representação de 

sua villa: violência doméstica, violência policial e problemas econômicos. O autor ironiza a 
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morte natural – poucas vezes encontrada na villa –, o assassinato (sem autor aparente) 

de adolescentes cometido por policiais – tema já mencionado na primeira parte desse 

fragmento  –,  a  violência  doméstica,  criticando,  nitidamente,  o  casamento  enquanto 

instituição  social  e,  por  último,  a  morte  por  envenenamento  de  uma criança  faminta, 

contrastada com a fala sarcástica de seu tio durante o enterro.

Outro fragmento que podemos destacar para exemplificar a ironia na obra intitula-

se  “Bienvevilla”.  O  título  é  um  neologismo  formado  pela  fusão  dos  vocábulos 

“Bienvenidos” y “villa”, indicando que se trata de um discurso feito para das as boas-

vindas aos novos moradores de um lugar pelo qual nenhum dos recém-chegados teria  

optado se pudesse fazê-lo. Pobres entre os pobres, mas, ironicamente, com acesso à 

Internet,  conforme sugere a substituição da vogal  marcadora de gênero pelo símbolo 

arroba (@):

¡Hola,  hola,  querid@s vecin@s!  Hoy queremos darle  entre  todos una calurosa 
bienvenida  (¡otra  no  nos  queda  con  el  calor  que  está  haciendo!)  a  la  familia 
Suárez. Los Suárez acaban de arribar de la querida provincia de La Pampa, previo 
paso por la fábrica abandonada en donde les habían dicho que funcionaba un 
hotel (…) Los Suárez firmaron algunos papeles y entregaron todo lo que tenían 
allá en su tierra a cambio de que los trajeran hasta acá. A la familia la integran (…) 
la señora Marisa Anabela Castillo de Suárez, 24, ama de casa (como se dice, 
aunque casa, así lo que se dice casa, nunca tuvo, y ama no ha sido nunca ni de su 
propio cuerpo), y sus hijos Matías, Leonora, Luisito, Lisandra y Pablito. (…) las 
chiquitas tienen esa cosa con los pulmoncitos, en tanto que Matías es diabético, lo 
cual sería un problema serio si tuviera dinero para comprarse algún dulce. ¡Dios 
podrá darle pan al que no tiene dientes, pero también sabe quitarle los caramelos 
a quien no tolera el azúcar! (…) Ya han conseguido algunas chapas y cartones, 
bolsas  de  nylon  resistente,  algunas  maderas  y  clavos.  ¡Por  algo  se  empieza, 
también  una  pieza!  Les  deseamos  una  feliz  estadía,  y  gracias  por  elegirnos. 
(MAGNUS, 2012, p. 32-33)

A própria  estrutura  do  texto  “Bienvevilla”  denota  a  zombaria  programática,  ao 

deslocar  o  discurso  formal  de  boas-vindas  de  sua  finalidade  costumeira,  aplicando-o 

agora ao caso de uma família que chega para morar na favela. O narrador – que, nesse 

fragmento, parece pertencer ao território por falar a partir de um sujeito coletivo externado 

pela primeira pessoa do plural – faz uma pequena descrição da vida da família Suárez, 

convertendo as carências em pontos positivos devidos a sua nova condição de favelados. 

Concomitantemente ao uso da ironia, Magnus lança mão dos jogos de palavras 

que lhe  são tão  caros  ao longo de toda a  obra.  A descrição da personagem Marisa 

Anabela Castillo de Suárez é toda baseada em um jogo de palavras com os vocábulos 

“ama” e “casa”, partindo de sua ocupação de ama de casa, ou “dona de casa”, traduzido 
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ao português. O narrador analisa, inicialmente, a palavra casa, observando que, embora 

faça parte de sua ocupação, ela nunca possuiu um lugar próprio de moradia, tendo vivido, 

inclusive, em uma fábrica abandonada. Em seguida, o narrador explora o vocábulo ama 

que significaria, em português, “dona”, argumentando que, ainda que a palavra componha 

o nome de sua ocupação, ama a senhora Marisa nunca o foi, uma vez que nem mesmo 

de seu corpo ela é proprietária.

O jogo de palavras aparece como uma constante da obra, ocorrendo tanto nos 

títulos  dos  fragmentos  quanto  no  corpo  do  texto.  Em  “Agustina  (o  la  fortuna  de  la  

maldad)”,  Magnus dialoga novamente  com outro  clássico  da literatura,  Justine  ou  os 

infortúnios da virtude,  do Marquês de Sade. O autor faz uma inversão de palavras do 

título original para formar o subtítulo do fragmento, possivelmente com o propósito de 

sugerir  a  configuração  de  uma  imagem  de  Agustina  diferente  da  de  Justine.  A 

personagem de Sade, após a morte de seus pais, passa a ter problemas financeiros e 

precisa lutar para manter sua virtude, recusando as propostas que a fariam passar por 

humilhações. Já Agustina não parece querer preservar essa virtude ao demonstrar certo 

interesse  sexual  pelos  villeros durante  sua  permanência  na  favela,  ainda  que  esse 

aspecto não se mostre de todo claro na fala do narrador. Em um trecho do fragmento, é 

possível perceber a forma como a protagonista vê os villeros:

Del  ovni  salía  a  todo  volumen un remix  cumbiero de “Macarena”,  una  de sus 
canciones preferidas de los noventa, aunque en los noventa ella aún era una niña 
(ahora ya era una vieja de 25, como le decía su esposo), y por un momento estuvo 
tentada de plegarse al sutil bamboleo de caderas con que los chicos de cuerpos 
morenos y fibrosos acompañaban el  ritmo de aquel  viejo  hit  español.  Cuando 
bailaba, bamboleando su cuerpo también joven y fibroso, aunque rubio, un cuerpo 
que estaba para darle alegría y cosa buena (…) (MAGNUS, 2012, p. 10)

Uma  vez  mais,  Ariel  Magnus  recorre  ao  diálogo  com  a  tradição  literária  para 

compor seus relatos, embora, no fragmento supracitado, não haja a alusão à estrutura do 

texto canônico, como ocorreu com as obras de Calderón de la Barca e Lope de Vega. No 

contraponto, nesse mesmo fragmento narrativo, o autor também lança mão da letra da 

música “Macarena”, colocando em sintonia o texto literário e a cultura de massas.

Em outro relato da obra, intitulado “Mercano el marciano”,  há a composição de 

muitos  jogos  de  palavras  a  começar  pelo  próprio  título.  Mercano,  apelido  dado  ao 

protagonista do relato, forma-se a partir da palavra merca que, na gíria popular argentina, 

significa  “cocaína”.  O  personagem  recebe  o  qualificativo  de  “marciano”  (ou 
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“extraterrestre”) por não se adequar à lógica da empresa que vende a seus empregados 

cocaína para que aguentem os turnos exaustivos de trabalho. Como não aceitava o uso 

do entorpecente, foi despedido e passou a trabalhar como catador de lixo, um cartonero.

Mercano el marciano, como lo habían apodado debido a que él no tomaba merca, 
una aversión al vicio que por cierto le había costado su puesto de colectivero, no 
tanto porque el cuerpo no aguantaba los turnos de dieciocho horas establecidos 
por la empresa sino porque quien les vendía la droga para que aguantasen era la 
empresa misma, no por nada llamada Línea, como le había recordado cínicamente 
su jefe antes de echarlo, y no de esa línea sino de todas las líneas.  (MAGNUS, 
2012, p. 18)

No trecho,  ademais do jogo de palavras com o nome do protagonista,  o  autor 

recorre ainda ao potencial lúdico de palavras polissêmicas para se referir à história de 

Mercano.  O  nome  da  empresa,  Línea,  como  o  próprio  chefe  mencionou,  alude  não 

somente às linhas de ônibus, mas à própria forma linear da “carreira” de pó de coca 

disposta para consumo. 

Magnus utiliza essa estratégia de jogar  com a riqueza semântica de vocábulos 

comuns em muitos fragmentos. É o que vemos no seguinte trecho: “Carlota Esperanza G. 

a los 16 por asfixia, su padre le había hecho dos hijos que le había obligado a abortar y  

como ahora ella se negaba a quitarse el tercero acabó matándola, ahora el padre paga su  

culpa en Devoto, si es que algo así tiene precio” (MAGNUS, 2012, p. 123).  A narrativa 

sublinha o uso das palavras “paga” e “precio”, as quais retomam e retrabalham a ideia de 

“pagar a pena” pelo crime que o pai cometeu.

Pelo viés do jogo de palavras e da ironia, em certos momentos o pastiche – que 

desponta  em  vários  momentos  do  texto  –  cede  lugar  a  um  tratamento  claramente 

paródico de um tema grave; uma elaboração na qual a brincadeira não impede que certos 

temas  sociais  sejam levados  a  sério.  Dito  isso,  emerge,  com indisfarçável  força,  um 

discurso  burlesco  cujos  alvos  parecem  ser  os  fragmentos  que  pretendem  alcançar 

transparência na sua representação da realidade e buscam apresentar-se com um caráter 

de veracidade.

O jogo mencionado é um procedimento onipresente ao longo de toda obra, no 

entanto, outras experimentações estéticas ficam claras, em muitos relatos, com objetivos 

bem marcados, como por exemplo, a eleição de algumas pontuações – ou a falta delas – 

para marcar ritmos diferentes nos fragmentos narrativos.
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No primeiro semestre de 2015, eu, meu orientador do mestrado, o professor Ary 

Pimentel, e o escritor Ariel Magnus iniciamos um projeto de tradução da obra La 31 (una 

novela precaria) para que esta fosse publicada no Brasil. Durante a tradução de alguns 

trechos da obra feita pelos dois primeiros e revisão de texto feita por Magnus para análise  

das editoras, o modo como o autor utiliza a pontuação nos fragmentos narrativos foi tema 

de conversa entre os três. Ao traduzir os trechos, percebemos que a pontuação usada por 

Ariel, em alguns fragmentos, não se adéqua à formalidade do texto escrito. O autor não 

marca  claramente  o  limite  entre  as  orações  –  entre  outros  casos  –,  suprimindo, 

recorrentemente, pontos e vírgulas. 

Embora optando por utilizar, poucas vezes, a regra de pontuação de acordo com a 

gramática da Língua Portuguesa, eu e o professor Ary Pimentel modificamos parte da 

intenção  de  Magnus  que  seria  dar  ritmo  à  narrativa.  Em um questionamento  feito  à 

tradução do fragmento “Agustina (o la fortuna de la maldad)” acerca da mudança que 

fizemos na  pontuação,  Magnus  assinala  um aspecto  de  sua  estética:  “(no  se  puede 

respetar la puntuación original, no es más lindo rítmicamente?)”. A partir do comentário do 

autor, confirmou-se a experimentação estética em alguns fragmentos da obra, marcando 

um ritmo diferente ao proposto pelas regras gramaticais e apresentando uma ideia de 

fluxo  e  de  outro  tipo  de  marcação  das  continuidades,  como  podemos  constatar  no 

seguinte trecho da sequência da personagem Agustina:

Cuando Agustina se dio la vuelta notó que ya no había nadie. O sea gente había 
mucha, una densidad de shopping los días de lluvia, pero eran todos villeros, sus 
colegas de la ONG “La villa en la vida” se habían esfumado sin dejar rastros, como 
abducidos por un plato volador. (MAGNUS, 2012, p. 9)

 

Na primeira frase do fragmento, composta por uma oração subordinada temporal 

seguida de oração principal, não há o uso da vírgula para separar a primeira da segunda, 

como sugere a regra gramatical da língua espanhola (GÓMEZ, 2007, p. 498) nos casos 

em que a subordinada precede à principal. A segunda ausência de vírgula ocorre na frase 

seguinte, uma vez que o autor não a utiliza para isolar a expressão explicativa “o sea” que 

inicia a oração. 

Nossa  última  consideração  em relação  à  pontuação,  no  trecho  utilizado  como 

exemplo,  é quanto ao não uso do ponto  final  para separar  frases que contém ideias 

distintas. O narrador comenta, no segundo período do trecho, que havia muita gente perto 

de Agustina, uma “densidad de shopping en días de lluvia”, embora a personagem não os 
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tenha identificado. Em seguida, o narrador comenta do desaparecimento dos colegas da 

protagonista, como se tivessem sido abduzidos. Dessa forma, o narrador muda o foco do 

assunto sem utilizar ponto final, valendo-se de uma vírgula como se houvesse apenas 

uma pausa no discurso e não uma alteração na informação.  

A escolha pela ausência de pontuação no fragmento de Agustina parece interagir  

com uma estrutura cinematográfica.  O ritmo dado a todo fragmento remete o leitor  à 

visualização de uma cena de filme,  confirmando o diálogo que Ariel  Magnus mantém 

como essa forma narrativa.

Seguindo nossa análise acerca da pontuação em La 31, discutiremos um segundo 

trecho  do  fragmento  intitulado  “Empacados”,  que  parece  ser  um  experimento  de 

reprodução da fala de um grupo de jovens moradores da favela. Nele não há vírgulas ou 

pontos  nas  falas,  há,  apenas,  a  utilização  das  barras  para  diferenciar  o  turno  dos 

interlocutores. 

Y pintó un marciano / ¡sos muy groso mono! / yo paso man / rescatate careta /  
aguante el vino loco pero esa mierda está dejando sin futuro a la vagancia / es al 
revé tufo la cosa es que en este paí no hay futuro y por eso la vagancia le da a la  
porquería / andate a Bolivia si no te gusta / lo único que falta es que nos peliemo 
por ver qué vino primero / eso peliémono por lo que vino depué / ¿por qué se le 
dice marciano? / ¿depué de qué? / depué te digo / jajá qué gil / en Bolivia la chala 
está regalada / porque te deja la sabiola hecha un plato volador / no boludo por la 
merca / dijiste plato y me dio hambre / no te decía bolivia bolivia sino acá al lado 
en la bis boludo / pero si es por la merca debería ser mercano / eso suena a mersa 
/ y bueno paco suena a cheto / mercano y te lo fumá por el ano jajá / mercano el 
marciano es una peli / pero no es merca sino pasta base / a mi amigo el tano le  
gusta la pasta se sirve y se sirve nunca le basta / y vo de dónde sabé de cine tanto 
¿eh? (…) (MAGNUS, 2012, p. 16)

Além da ausência de pontuação no fragmento, outra estratégia de Magnus foi a  

tentativa de aproximar o relato da oralidade que caracteriza a fala desse grupo de jovens. 

As marcas da linguagem coloquial e os desvios gramaticais apontam para um grupo de 

jovens pouco escolarizados. Alguns desvios podem ser observados na supressão do “s” 

final nas palavras, como em “revé” em lugar de “revés”, “paí” em lugar de “país”, “depué”  

em lugar  de “después”,  para citar  somente alguns exemplos.  Ariel  também utiliza um 

grande número de gírias para marcar a subcultura juvenil do grupo cuja fala integra o 

relato, unicamente a partir da reprodução da fala do grupo de amigos que o autor constrói  

os personagens do fragmento.

A construção de alguns fragmentos da obra com essa marca de pontuação peculiar 

escolhida pelo autor assemelha-se muito à estrutura do cinema, uma vez que dá ritmo às 
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narrativas como uma espécie de cena que o leitor “visualiza”.

Ariel Magnus traz nos procedimentos que adota em sua obra uma atualização das 

diversas estratégias narrativas que a literatura do presente pode lançar mão em uma 

relação  tensa  e  complementar  com  a  tradição  literária.  Faz  seguidas  referências  ao 

cânone e absorve,  a partir  do pastiche, elementos de obras clássicas, dialoga com a 

cultura de massas e a incorpora na visão de mundo de seus personagens. Ademais, vale-

se de experimentos linguísticos e de um deslocamento do olhar operado pela estratégia 

do humor, assimila aspectos da linguagem do cinema, em particular a descontinuidade e 

a montagem, tornando sua narrativa uma espécie de  collage de fragmentos de objetos 

partidos e heterogêneos.

Assim como em alguns títulos que antecederam a publicação de La 31 (una novela  

precaria) e em outros posteriores, percebemos que a fragmentação e a descontinuidade 

desempenham um papel muito relevante na obra de Magnus. Contudo, essa parece ser a 

primeira vez que a ideia do fragmento influencia de modo determinante a estrutura de um 

de seus livros.

Trata-se de uma narrativa que já não põe em xeque o cânone, mas os modos de 

narrar tradicionais do romance. Explora, por meio da diversidade de seus registros e da 

fragmentação, a possibilidade de construir uma linguagem que corresponda ao mundo 

atual quase como signos de uma época.
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RICARDO HIROYUKI SHIBATA

Delet/Unicentro

A CORRESPONDÊNCIA DE MARCO AURÉLIO E BOEMIA NO LIBRO AUREO (1528), 

DE FREI ANTONIO DE GUEVARA

A correspondência entre Marco Aurélio e Boemia é um dos pontos altos do Libro 

Aureo de Marco Aurelio (Sevilha, Jacopo Cromberger, 1528), de Frei Antonio de Guevara, 

sobretudo  por  suas  revelações  indiscretas  acerca  da  vida  íntima  do  tão  conhecido 

imperador-filósofo romano. O que deveria ter causado escândalo entre o público leitor do 

período. Por essa época, quando algum escritor descrevia o retrato de algum monarca 

sempre o fazia no sentido de apresentá-lo como um manancial  de virtudes, e,  nunca, 

como uma figura humana dotada de desejos e imperfeições como qualquer um de seus 

súditos. Porém, suspeita-se, foi exatamente esse aspecto que contribuiu para o sucesso 

editorial dessa obra, sobretudo se levarmos em conta que Guevara expurgou, da versão 

inicial, todas essas cartas por considerá-las absurdamente indecorosas.

Pouco  adiantou  o  expurgo.  A  correspondência  de  Marco  Aurélio  e  Boemia 

continuaria a aparecer em apêndice em edições posteriores,  muito  provavelmente por 

imposição do público (BUESCU, 1996, p.173ss). Além disso, muitas cartas eram copiadas 

da versão inicial e corriam manuscritas, sendo imitadas e glosadas com muita freqüência.

Nesse sentido, deveria ter sido enorme o impacto causado pela carta de Marco 

Aurélio a Boemia, “una amiga suya” que desejava “yr con él a la guerra”. Essa carta de 

Marco  Aurélio  constitui-se  numa  resposta  ao  pedido  da  amiga,  um  antigo  amor  dos 

tempos de juventude, em que ela se dispõe a reencontrá-lo depois de muito tempo e fazer 

companhia  ao  ex-amante,  agora  imperador,  em  meios  às  atribulações  do  campo  de 

batalha. Marco Aurélio, em sua resposta, inicia em tom de franca invectiva, que irá se 

estender por todo o corpo da carta. Ao ler a mensagem da amiga, afirma que se pode 

perceber claramente “la yerva de su malicia en el coraçón”. O velho experimentado não é 

mais o moço que sobreviveu ao “venino [sic] de tus amores” e sabe que não há “en muger 

concierto, ni razón en el amor, ni fin en el aborrescimiento” (GUEVARA, 1994, p.1046).
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Marco Aurélio também não perdeu a oportunidade de referir os muitos amores de 

Boemia e que ela era uma das “enamoradas romanas” (Idem, p.1040-45), cuja companhia 

fazia  o deleite  de  levianos,  néscios  e  viciosos.  Ele  era  tão  somente  mais  um dentre 

muitos. E termina por rogar um pedido de discrição, porque aquilo que se escreve em 

segredo não deve ser disseminado para infâmia pública. 

Entretanto, impacto maior ao público deveria ter causado as revelações da vida 

amorosa do imperador na resposta de Boemia. Se era a má fama pública que o imperador 

temia, é justamente por este ponto que Boemia inicia seu contra-ataque (Idem, p.1049). O 

esforço será provar que o velho de agora é decorrência imediata do jovem repleto de 

vícios de outrora, em tudo semelhante ao jovem à exceção da falta de vigor físico (um dos 

males da velhice, como diria Pulgar em sua “Letra contra la vejez”) (PULGAR, fol.45r- 

47v)  e  da  maior  habilidade em contrafazer  a  virtude.  Boemia  concorda que  os  anos 

trazem  a  experiência,  porém  também  transformam  o  jovem  leviano  em  velho  louco 

(GUEVARA, 1994, p.1049).

Boemia se esforça por responder a cada um dos argumentos da carta de Marco 

Aurélio. Se a erva venenosa está presente nos pedidos de Boemia, ela se anula pela 

hipocrisia do tirano em vestes de filósofo; se o amor das mulheres é antes aborrecimento, 

mais  ainda  naqueles  homens,  como  Marco  Aurélio,  que  nunca  foram  fiéis  em  seus 

serviços  ao verdadeiro  amor  às  damas;  e  se  Boemia  deseja  seguir  o  imperador  nas 

batalhas, isto se deve não à ganância e à lógica da troca de favores, porém enfaticamente 

ao “amor de la patria” e ao espírito de sacrifício (IDEM, p.1051).

Boemia reconhece seus erros de juventude, mas isto se deveu à ignorância e aos 

ditames da lei natural à qual as mulheres estão necessariamente submetidas e não à 

malícia, ao cálculo, à mentira e aos arremedos da arte. Estes são privilégios dos homens 

(IDEM,  p.1051).  No  entanto,  para  o  amante  ingrato  que  se  tornou  imperador  e  falso 

filósofo, o maior castigo é ter abandonado a amante fogosa e conhecida prostituta, e ter 

esposado,  por  ignorância,  uma  mulher  nada  virtuosa,  exatamente  uma  daquelas 

“enamoradas romanas” a quem tanto Marco Aurélio havia admoestado (IDEM, p.1052). 

Para  Boemia,  os  serviços  prestados,  a  lealdade  que  devotara  ao  antes  jovem 

formoso  e  o  enorme  investimento  afetivo  mereceriam  mais  do  que  uma  série  de 

impropérios.  É  justamente  em  nome  desse  enorme  afeto  que  Boemia  profere  uma 

maldição: “doy fin a esta carta desseando el fin a tu persona” (IDEM, p.1053).
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Ora, se o retrato que as cartas esboçam de Marco Aurélio é estrategicamente a do 

caráter privado do imperador, no entanto é importante explicar que isto se faz no mesmo 

sentido daquelas cartas que se dirigem aos “familiares”, isto é, àqueles a quem se está 

ligado por laços de parentesco e aos amigos, cujo teor,  a despeito  de acomodar um 

conjunto  muito  vasto  de  assuntos,  trata  basicamente  das  relações  com aqueles  que 

fazem parte do círculo mais próximo de quem escreve.  

 É importante explicar aqui que, a partir do caráter “geminado” do ofício régio, cuja 

doutrina teológico-política foi configurada na Idade Média e desenvolvida posteriormente 

na Idade Moderna, conforme explicou Ernest Kantorowicz (1985),  a  respeito dos dois 

corpos do rei – as relações entre a “pessoa pessoal” (persona personalis), do ser humano 

de carne e sangue, sujeito às vicissitudes do tempo, e a “pessoa fictícia” (persona ficta, 

mystica), o ofício que desempenha o titular do cargo de príncipe soberano –, as cartas de 

Marco Aurélio não possuem viés simplesmente privado, porém apresentam-se vinculadas 

ao viés público daquele que exerce a administração do Estado (DUFOURNET, FIORATO 

& REDONDO, 1990; MUTO, 1998). 

Quando Catulo pedira a Marco Aurélio as notícias mais frescas da corte de Roma, 

este lembrava com contundência que a capital do Império se assemelhava a um bando de 

ladrões  rapaces,  justamente  no  sentido  daquilo  que  havia  afirmado  Dionides,  o 

famigerado pirata que assolava as costas italianas, a Alexandre o Grande (IDEM, p.1033-

1034).

Marco  Aurélio,  dando  conta  das  demandas  do  amigo,  refere  que  um  dos 

acontecimentos que mais o impressionaram foi a “plática” do embaixador da ilha de Cetin 

que  vinha  conhecer  de  perto  a  fama  dos  governantes  romanos  e  as  virtudes  dos 

conselheiros  do  Senado,  todavia,  decepcionado,  sublinhara  que:  “si  lo  dioses  no  me 

tienen ciego y mi juizo no está turbado, o vosotros no soys los romanos de Roma, o ésta 

no es Roma la de los romanos”.

Assim, Guevara insiste, em seu “Prefácio” ao Libro Aureo, que o Marco Aurélio que 

vai apresentar é a verdadeira figura histórica do ilustre imperador romano e que, para 

tanto, havia consultado um preciso e raríssimo códice da biblioteca de Cosme de Médici  

em Florença  (hoje  em dia  já  sabemos,  os  Pensamentos  de  Marco  Aurélio  só  foram 

publicados em 1558) (MÁRQUEZ VILLANUEVA & REDONDO, 1980, p.173). Igualmente, 

essa linha de força central é aquela que estrutura as outras cartas do imperador, mesmo 
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quando  se  investe  na  correspondência  de  espectro  tradicionalmente  cerimonioso  e 

institucional, em particular, nas cartas de temática consolatória, cujo âmbito retoma certos 

aspectos das “letras” de Fernando de Pulgar, que se fundam na doutrina aristotélica da 

fortaleza  (fortitudo),  na  tradição  literária  ciceroniana  e  nos  “razonamientos”  tão 

disseminados nas práticas literárias das cortes hispânicas desde pelo menos o século XV 

(PULGAR, 1493).

Obviamente,  a  matriz  literária  mais  verossímil  das  cartas  de  Marco  Aurélio  e 

Boemia é a da tradição das epístolas amorosas de Ovídio (Epistolae Heroidum) muito 

disseminadas nas letras hispânicas, que acabaram por fixar o modelo para a escrita em 

prosa de cartas de tema amoroso. Mais ainda: como salienta Domingo Ynduráin (1988, 

p.492),  as  cartas  amorosas escritas  por  Guevara  derivam de uma tradição cortesã e 

medievalizante com forte parentesco com os romances de cavalaria e com as novelas 

sentimentais  (ASENSIO,  1974;  DUARTE,  1986;  HOOK,  1985;  LAGO,  1997;  PAIXÃO, 

2002; QUINT, 2001).

Nesse sentido, o discurso amoroso das cartas de Marco Aurélio adequa-se aos três 

livros  que  compõem  o  Libro  Aureo:  o  primeiro  desvela  como  há  de  comportar-se  o 

príncipe cristão na condução da comunidade política; o segundo, as relações com seus 

familiares (esposa, filhos e amigos) e com os demais encargos da administração da casa; 

e o terceiro, a maneira de governar a si mesmo, cultivando as virtudes e robustecendo a 

vontade. Essas três instâncias – da política, da economia e da ética – entrecruzam-se a 

partir do eixo central que se constitui a biografia romanceada do imperador Marco Aurélio, 

em  que  as  cartas  cumprem  o  papel  específico  de  relatar  alguns  lances  da  vida  do 

monarca quando jovem.

Dessa forma, o caráter privado das cartas de Marco Aurélio e Boemia está ligado 

propriamente àquela terceira parte, cujo escopo diz respeito ao domínio das paixões e ao 

aprimoramento de si mesmo (GUEVARA, cód.4465, fol.37, fol.506, fol.508, fol.511, fol.94-

97, fol.97-102), necessários ao bom governante enquanto homem. É o próprio Guevara 

que sublinha, na parte exordial da epístola familiar acerca “De sete condiçoens que ha de 

ter o bom Rei, e expõem o Autor huma authoridade da escriptura Sagrada”, que “tal hade 

ser o Rey em sua pessoa, e como se hade aver na governança da Respublica”, mesmo 

porque ao príncipe não basta que seja “bom homem”,  senão que seja também “bom 

Respublico, nem basta que seja bom respublico, senão he bom homem” (Ver GUEVARA, 
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cód.4465, fol.7, os sublinhados são do original).
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ROBSON BATISTA DOS SANTOS HASMANN

(Professor IFSP / Doutorando USP)

LA MENTIRA: EL POLVO DEL TIEMPO EN 

HISTORIA DE ÉL DE MARUXA VILALTA Y LA GRIETA DE SABINA BERMAN

Observando em perspectiva a história da arte dramática no México, identificamos 

que a preocupação por se construir um teatro autenticamente nacional motivou o trabalho 

de  muitos  dramaturgos,  principalmente  no  século  XX.  Para  se  verificar  a  (possível)  

consolidação  desse  ideal,  vários  elementos  devem  ser  considerados,  tais  como  a 

formação de dramaturgos, diretores, atores, cenógrafos e, obviamente, de público. Esses 

elementos devem ser colocados lado a lado com as estruturas financeiras e institucionais 

que possibilitam a produção e circulação das peças. Por fim, não podem ser esquecidos 

os elementos culturais mais representados, os recursos cênicos recorrentes e os temas 

que aparecem com mais frequência.

Este trabalho focaliza estes últimos aspectos. O objetivo é comparar o tratamento 

dado  ao  tema  da  mentira  na  política  em  duas  peças  de  dramaturgas  de  diferentes 

gerações:  Historia de Él,  de Maruxa Vilalta, publicada em 1978, e  La grieta,  de Sabina 

Berman, datada de 1987. “O fato de que a política é o lugar privilegiado para a mentira é 

bem conhecido”, afirma Derrida (1996, p. 11) ao elaborar uma história da mentira. Neste 

trabalho,  porém,  a preocupação é verificar  se  a irrupção desse tema,  antes  de estar 

vinculado a certos contextos ou eventos históricos, não possui uma função estrutural na 

dramaturgia mexicana.

A fim de melhor compreender as duas obras, será preciso resgatar a figura e as 

ideias  de  Rodolfo  Usigli,  principalmente  as  problematizações  técnicas  do  prólogo  às 

“comedias impolíticas” de 1933 a 1935, e as filosóficas do “Epílogo sobre la hipocresía del 

mexicano”,  de  1938  (e  das  “Doce  notas”  que  o  acompanham  na  edição  do  Teatro 

completo do autor) escritos para El gesticulador (1938/TC II) .

O tema da mentira na cultura mexicana é tão significativo que Octavio Paz vê em 

La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón, o cerne do problema. Segundo ele, os 
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primeiros vestígios de que a mentira é um tema importante para a identidade mexicana 

estariam nessa obra e,  dessa forma, “anunciaria”  a obra mais relevante de Usigli,  El 

gesticulador, cuja primeira encenação aconteceu apenas em 1947.

Usigli  é considerado, de maneira quase unânime pela crítica, o responsável por 

impulsionar o desenvolvimento do teatro moderno no México.  “Un pueblo sin teatro es un  

pueblo sin verdad” (USIGLI, TC III) e “o verdad o silencio” (USIGLI, TC III) são frases que 

representam fortemente sua dedicação a formar a arte dramática em seu país. Entre 1933 

e 1935, ele escreveu três peças com a mesma temática. Entre elas, está El presidente y  

el ideal (1934/TC I) para a qual há um prólogo datado de cinco de agosto de 1935.

Depois de pedir desculpas pela prolixidade em que desagua o prólogo, o autor 

sintetiza a trama da peça. Um caudilho usa um homem honesto, de boa reputação e 

idealista, para manter os interesses de certo grupo. Esse homem, eleito presidente, serve 

de biombo para seus “padrinhos políticos”. Às ações do presidente para enfrentar quatro 

problemas fundamentais do país — a educação, a distribuição / repartição de terras, as 

práticas  religiosas  e  as  relações  entre  o  capital  e  o  trabalho  —,  todas  ações  bem-

intencionadas a princípio, seguem-se modificações nos programas de modo a subvertê-

las. De bem-intencionadas passam a exageros, opressão, exploração, ditadura.

A seguir, o dramaturgo discute o problema das unidades de tempo, espaço e ação. 

Percebemos que o a discussão é pertinente porque, nos inícios dos anos trinta, o teatro 

apenas esboçava a incorporação das técnicas vanguardistas e Brecht começava a atrair 

atenção. A peça coloca em evidência a dimensão social do teatro, à maneira do épico no  

contexto mexicano. Embora não nomeie diretamente as técnicas com o nome de “épico”,  

Usigli reconhece que poderia utilizar, nos dezesseis quadros distribuídos ao longo de três 

atos,  a  técnica  do  narrador  que  introduz  as  ações  com  um  prólogo,  recurso  muito 

recorrente nas propostas de Erwin Piscator, Peter Weiss e Bertold Brecht.

Esse prólogo de Usigli é, portanto, altamente simbólico porque descortina que a 

matéria  épica  de  El  presidente  y  el  ideal  é  conflitante  com a  tradição aristotélica  do 

dramaturgo.  A  figura  do  presidente,  como  ele  mesmo  observa,  não  deveria  ser 

dominante,  “sino  las  alusiones,  anuncios  de  presencia,  opiniones  populares,  etc.”  

(USIGLI, TC III, p. 419). Com esse propósito era difícil não romper com as unidades do 

teatro  clássico.  Sobre  a  unidade  de  espaço,  por  exemplo,  afirma  que,  caso  se 

submetesse a ela, o cenário deveria representar o ambiente de um escritório em vez de 
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ambientar vários locais do país. Existem ainda grupos de atores que representam uma 

unidade social coletiva. Trata-se dos jornalistas, esse coro dos tempos modernos, como 

diz Usigli.

Alguns anos depois,  o autor,  enquanto preparava  El gesticulador  (obra em que 

alcança o tratamento estético buscado desde as reflexões do início dos anos 30), escreve 

o  “Epílogo  sobre  la  hipocresía  del  mexicano”.  Nele  Usigli  expõe  os  fatores  políticos 

gerados pelos regimes pós-revolucionários que motivaram a criação da peça e interpreta 

sociológica e antropologicamente a identidade mexicana.

Nessa “peça para demagogos”, partindo do significado etimológico de hipocrisia, o 

autor  expõe o mau uso e a consequente falência dos ideais revolucionários.  O tema 

central é a construção artificial de líderes políticos e heróis nacionais. Há também uma 

denúncia explícita das instituições e das formas de se construir o poder. A abertura dos 

processos de corrupção e a demonstração de que a Revolução não havia cumprido seus 

ideais eram pela primeira vez expostas tão contundentemente no teatro.

No que tange às ideias sociológicas, o Epílogo é iniciado com o relato de uma 

conferência  para  a  qual  Usigli  havia  sido  convidado  a  proferir  em  um  Ateneo.  A 

conferência era sobre o estado atual do teatro mexicano. O conferencista, então, procurou 

fazer orbitar sua fala sobre dois pontos, o caráter do mexicano e a profissão do ator. Da 

junção  desses  pontos,  ele  esclarece  que  fez  uma  análise  “de  las  incapacidades 

específicas del mexicano para ser un buen actor o un buen dramaturgo y crear un teatro  

propio en el país. Es decir, la falta de concentración por una parte; y por la otra la falta de  

verdad en su vida.”  (USIGLI, 1979b, p. 453-454).  A seguir,  passa a dar uma série de 

exemplos em que a hipocrisia se manifesta no cotidiano e depois na política e na história.

Para  abordar  o  dia  a  dia,  Usigli,  já  saindo  do  relato  da  conferência,  fala 

abertamente sobre o tema da violência doméstica. Para ele, havia muitos homens de bem 

que, no convívio social  mostravam-se felizes e cordiais com a família, mas no âmbito 

privado maltratavam os familiares e batiam na mulher e nos filhos. Em contrapartida, as 

mulheres “batiam” nos maridos de diversas formas: adultério, esbanjamento, conjuração 

entre sogras e noras e “ainda o descuido com o próprio corpo”.

Outro exemplo do cotidiano é contado em forma de crônica. Usigli narra um dia em 

que presenciou, em um ônibus, uma atitude hipócrita. Um jovem ia sentado no lugar do 

cobrador porque não havia outros assentos e o funcionário encarregado da função estava 
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conversando com o condutor.  A partir  de então, ele passou a se comportar como um 

excelente cobrador. Sua postura, seus gestos, seus olhares lhe davam ar de alguém que 

estava realizando magistral e dignamente seu trabalho. Usigli  observa, porém, que ele 

agia  com  verdade  em  uma  situação  falsa;  se  fosse  cobrador,  afirma  o  dramaturgo,  

certamente estaria conversando com o motorista...

Dessas ações  observadas  no cotidiano,  Usigli  faz  analogias  com a história  do 

México. Ele critica o excessivo número de heróis criados desde a independência e o que 

ele chama de infantilidade de mantê-los incólumes. Afirma que, com exceção de Morelos, 

os heróis mexicanos são apenas fragmentos. Sobre a hipocrisia, analisa uma conhecida 

frase da independência, proferida por Hidalgo: “ ‘Mexicanos: ¡Viva México!  ¡Mueran los 

gachupines! ¡Viva Fernando VII!’” e a analisa: “Como si aquel rey de baraja, ya carcomido  

en los cuerpos de sus abuelos, hubiera sido un príncipe azteca, un último renuevo del  

viejo tronco mexica.” (USIGLI, TC III, p. 459).

Ele situa também na história a origem do hábito de mentir. Assemelhando a relação 

de  marido  e  esposa  com a  da  colonização,  defende  que  a  mentira  se  consolida  no 

momento em que os indígenas do novo mundo descoberto precisaram fingir adaptação ao 

novo modo de viver.

Pelos poucos exemplos expostos acima, fica subentendida sua preocupação por 

desmantelar aspectos negativos da cultura e da identidade mexicanas para, através de 

um enfrentamento crítico da questão,  fazer  emergir  um teatro nacional.  Dessa forma, 

Usigli não abre mão da esperança de que tanto na política quanto na arte possa haver 

uma verdadeira revolução que não se deixe levar pela mentira  nem pela demagogia. 

Poderíamos sintetizar essa ideia com suas próprias palavras sobre a Revolução: “De la 

esperanza, tesis de la revolución, y de la demagogia, su antítesis, sale, para seguir la  

todavía válida definición hegeliana, una síntesis: la esperanza de que la demagogia tenga  

fin un día.” (USIGLI, 1979b, p. 462).

Com efeito,  para  um país  sem teatro,  então,  a  solução  para  que  houvesse  a 

construção de uma arte dramática nacional dever-se-ia unir a disposição do mexicano 

para a mentira aos temas históricos.  

Essas palavras que evidenciam uma construção, digamos, filosófica dos pilares de 

sua criação,  são significativas  para  compreender a  concepção artística  de Usigli.  Por 

outro  lado,  o  “Epílogo  sobre  la  hipocresía  del  mexicano”  não  traz  contribuições  tão 
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significativas do ponto de vista da estética dramática. Às vezes, ao final de cada parte, 

são tecidos comentários gerais sobre o enredo da peça que estava escrevendo, mas não 

sobre problemas de construção, no sentido de encadeamento das ações. Talvez porque 

ele não tivesse escrito mais do que o primeiro ato de El gesticulador (USIGLI, TC III, p. 

452),  o fato  é que,  acreditamos, será o acabamento formal  desta peça de relevância 

ímpar  quer  permitirá  apreciar  as  mudanças  do  teatro  mexicano  no  período  pós-

revolucionário até meados dos anos 90.

Como nosso objetivo é discutir as reverberações das concepções e das técnicas de 

Rodolfo  Usigli  em gerações posteriores,  pensamos ser  suficiente a apresentação que 

fizemos acima. Podemos identificar que paulatinamente suas ideias sobre a política, a 

cultura e a identidade mexicanas se aprofundam no sentido de promover um acabamento 

estético  que  reúna  técnicas  clássicas  com  temáticas  contemporâneas.  Em  outras 

palavras, poderíamos dizer que Usigli segue o caminho inverso ao da arte dramática do 

século XX. O dramaturgo não passa da preocupação com as unidades para a proliferação 

das cenas, ações, ambientes e tempos, mas procura justamente encontrar o clássico em 

um processo de modernização.

Continuidade e ruptura com o modelo usigliano

Armando Partida Tayzan (2002), elaborando um panorama crítico da dramaturgia 

mexicana  a  partir  dos  anos  70,  identifica  que  uma  das  principais  características  da 

chamada Nova Dramaturgia é o rompimento com o modelo usigliano. Apropriando-se das 

técnicas do teatro do Absurdo e do Épico, uma certa linha de escrita, que se havia iniciado 

com Usigli, sofre uma ruptura e permite conformar novas teatralidades, as quais também 

nem sempre correspondem aos modelos europeus.

Não  é  nossa  intenção  vasculhar  como  os  autores,  por  exemplo,  da  Nova 

Dramaturgia Mexicana se expressaram ou emitiram opiniões sobre Usigli.  Procuramos 

demonstrar que as discussões presentes nos dois paratextos de El presidente y el ideal e 

El  gesticulador estão,  consciente  ou  inconscientemente  trabalhadas,  tanto  sob  a 

perspectiva das técnicas e, principalmente, das temáticas por Maruxa Vilalta e Sabina 

Berman, de modo que parecem dar continuidade às formulações do autor que se dedicou 

integralmente a criar um teatro para seu país. Assim, cremos ser possível demonstrar que 
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as  discussões  dos  paratextos  retomam  o  tema  da  mentira  nos  limiares  da  pós-

modernidade e reelaboram os procedimentos cênicos.

Poderíamos dizer que ambas são “filhas da Malinche”, no mesmo sentido com que 

Margo Glantz nomeou algumas romancistas de seu país do último terço do século XX. 

Escritoras  de  romance  e  com participação  na  imprensa,  tanto  Vilalta  quanto  Berman 

possuem outro  traço  comum:  além de  escrever,  também dirigem e  produzem peças. 

Compartem também o fato de serem muito premiadas.

Maruxa  Vilalta,  de  origem  barcelonesa,  chegou  ao  México  com  os  exilados 

espanhóis em finais dos anos 30, aos quatro anos e faleceu em 2014. Historia de Él foi 

contemplada com o prêmio Juan Ruiz de Alarcón como melhor peça do ano de 1978. 

Sabina Berman, nascida em 1955, recebeu vários prêmios por sua dramaturgia e vem se 

destacando como uma das mais importantes representantes da cultura mexicana, já que 

também se dedica ao cinema, ao romance e à apresentação de talk shows na TV. Autora 

profícua em diversas mídias, uma de suas constantes é a reelaboração de suas próprias 

obras, inclusive com direito à mudança dos títulos. La grieta, por exemplo, uma de suas 

primeiras obras, chamou-se inicialmente El polvo del tiempo. 

Nas  peças  que  escolhemos  de  uma  e  outra,  vários  elementos  podem  ser 

aproximados. O tema da política é o que está mais fortemente presente desde a primeira 

leitura.  Existe  também  em  ambas  a  pretensão  de  mostrar  um  esvaziamento  das 

identidades, pois nas duas peças o nome das personagens está dado ou por um pronome 

ou por sua função social: Él, Ella, Empleado, Secretaria, Licenciado, Resbalosa, El de la  

metralleta, X etc. Outro paralelo possível, mesmo que o tratamento e a função actancial 

obedeçam a diferentes efeitos, é a presença de um casal. Finalmente, a estrutura das 

peças, junto com o tema, oferece muitas possibilidades de aproximação. Efetivamente,  

ganha destaque o ritmo acelerado das cenas (ou quadros). Diálogos rápidos e exploração 

mais da gestualidade do que da verbalização contribuem para essa aceleração.

Na peça de Maruxa Vilalta, cujo enredo é sobre a trajetória de “Él”, sua ascensão 

de funcionário de cargo pouco significativo na hierarquia de uma instituição bancária, a 

presidente da república; a história transcorre por um período que dura pouco mais de 

quinze anos. Para marcar a mudança nos sucessos, a peça está dividida em 17 quadros 

com extensão variada. Para dar maior agilidade, nos primeiros momentos da carreira de 

Él, a troca dos vários cenários acontece aos olhos do espectador. Um momento bastante 
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ilustrativo do ritmo frenético pelo qual o protagonista é absorvido acontece no terceiro 

quadro. Él conversa com o Primeiro Empregado e conta seus desejos de progredir na 

vida.  Durante  esse  diálogo  é  chamado pelo  chefe.  No  retorno,  “empieza  a  correr  el  

chisme”  (VILALTA, 1989, p.  197) de que houve, segundo as falas dos Empregados e 

Empregadas, “el ascenso”: 

Ya le dieron el ascenso.
¡Ah bárbaro!
 Ya se lo dieron.

Entra Él y La Resbalosa va a recibirlo. Le muestra el escritorio.

La Resbalosa: Su nueva oficina. (VILALTA, 1989, p. 198).  

As vozes dos Empregados colocadas em coro e a rapidez da volta já para o novo 

escritório dão uma dimensão de condensação do tempo. Recurso, aliás, muito próximo do 

que se utiliza no cinema. 

Na  obra  de  Sabina  Berman,  cuja  trama focaliza  um jovem casal  (Él  e  Ella)  à 

procura de emprego em um escritório, a ação cobre um período de mais ou menos vinte e 

quatro  horas.  Inferimos  essa  duração  porque  as  personagens  dormem  no  escritório. 

Nesse sentido, poder-se-ia falar em uma aproximação com o teatro de matriz aristotélica. 

Mesmo assim, o entrar e sair de cena das mesmas personagens e o constante retorno ao  

mesmo tópico de conversação parecem impedir o avançar do tempo.

Ao  mencionarmos  a  unidade  de  tempo,  não  poderíamos  nos  furtar  de  fazer 

algumas  considerações  acerca  do  espaço  onde  se  desenrolam  as  ações.  Como 

dissemos,  em  Historia de Él,  há grande diversidade de ambientes.  A sucessão não é 

aleatória, obviamente. Parece que o critério utilizado pela autora segue um caminho que 

vai do universo mais restrito, o escritório onde Él trabalha, até os espaços mais abertos 

como o de um comício e o de um salão para coletiva de imprensa. Há também cenas 

situadas no apartamento de Él, em companhia da mulher a quem explora emocional e 

sexualmente.

Na obra de Sabina Berman, toda a ação se passa em um escritório composto por 

um sofá, uma escrivaninha e três portas, A, B e C. Compõem ainda o ambiente uma 

televisão, um vaso com um cacto e uma janela em forma de guilhotina. Todos elementos 

carregados de significados alegóricos. Por fim, o mais alegórico de todos é a fenda que 

está no teto, a qual os espectadores não veem.
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Ao  tentarmos  aproximar  essas  duas  obras  das  propostas  usiglianas  pela 

perspectiva do tratamento dado ao tempo, notaremos que elas se afastam da questão da 

unidade temporal, componente tão caro a Usigli, sobretudo a partir de El gesticulador. No 

entanto,  esses  mesmos  recursos  (de  aceleração-condensação  do  tempo  e  sucessão 

rápida  de  quadros)  haviam  sido  utilizados  pelo  dramaturgo  em  suas  “comedias 

impolíticas”. O interessante é notar que Usigli, à medida que refletia sobre teatro e sobre 

sua obra, tendeu a sinalizar que esses recursos provocavam defeitos na construção da 

ação. Um caso ilustrativo é a opinião do próprio autor acerca de El presidente y el ideal: 

uma comedia sem unidades, de difícil representação. (USIGLI, TC III) .

Um último ponto a destacar na estruturação da ação dramática é o da escolha da 

forma de representação. Vilalta escolhe um modelo mais próximo ao realismo (sem, no 

entanto, ajustar-se a ele) enquanto Berman apropria-se com mais liberdade de recursos 

do  absurdo.  Ambas,  porém,  não  deixam  de  “fazer  presente”  o  inconsciente  das 

personagens mentirosas. Nesse sentido, a escolha pela sucessão rápida de quadros, a 

opção pela dilatação ou condensação do tempo e a forma de representação implicam em 

alterações de sentido no tratamento da temática política.

Como dissemos,  as  autoras  colocam em discussão  as  formas  de  corrupção  e 

demagogia com que se pode chegar ao poder. Estratégias que vão desde a vinculação 

com o  capital  privado  até  o  tratamento  desdenhoso  das amizades.  Esse  tema,  o  da 

política, tão recorrente em inúmeras obras literárias aparece articulado, tanto em Historia  

de Él  quanto em La grieta à problemática da mentira. Nesse sentido, identificamos uma 

peculiaridade em virtude de ter sido justamente esse vínculo que mais preocupou Rodolfo 

Usigli.  

Sabina Berman explicita o tema logo na abertura da edição que seguimos, nos 

seguintes termos: “[La mentira:] El desajuste entre la cosa y el nombre, el desajuste entre  

la necesidad y la acción.” (BERMAN, 2004, p. 269). Imediatamente, afirma que a ação de 

mentir é parte constituinte dos mexicanos: “Los mexicanos, doctos en mentir, solemos  

considerar que [la] incoherencia  [a que la mentira condena] es a una vez desastrosa y  

divertida y la  llamamos relajo.”  (BERMAN, 2004,  p.  269).  Pelas palavras  de Berman, 

vemos  que  para  ela,  da  mesma  forma  que  Usigli,  a  mentira  é  fator  constituinte  da 

identidade  de  seu  país.  Por  isso,  ela  se  aproveita  do  tema  para  construir  uma 

tragicomédia bastante significativa nos limiares da pós-modernidade.
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Em nossa perspectiva, ao refletir sobre a mentira, as peças de Vilalta e Berman 

ampliam o horizonte crítico e, mais do que denunciar os desmandos da política, resgatam 

à maneira de um recurso metateatral, um aspecto que foi fundamental para a construção 

de El gesticulador. Porém, faz-se necessária uma reflexão sobre a técnica utilizada pelas 

autoras ao se apropriarem do tema, isto é: do ponto de vista das estratégias para manter 

a ação dramática, qual é a diferença entre o gesticulador usigliano e os “mentirosos” de 

Vilalta  e  Berman?  Entendemos  que  a  principal  diferença  está  na  exploração  do 

inconsciente.

O jogo cênico do esconde-esconde da mentira

A mentira, segundo Derrida (1996), pertence à ordem do  querer-dizer.  Verdade e 

realidade não se identificam, ou seja, a constatação dos fatos e dos eventos não é, por si  

só, condição da verdade, uma vez que, sobretudo na modernidade, a possibilidade de 

manipulação dos fatos demonstrou que é possível mentir querendo-dizer a verdade — e 

vice-versa. Desse aspecto decorre outra característica peculiar dos tempos modernos: a 

possibilidade de que aquele que mente engane-se a si mesmo.

Trazendo essas reflexões para o contexto de que nos ocupamos, percebemos que, 

ao tentar descortinar as estratégias da hipocrisia e demagogia política, Usigli, Vilalta e  

Berman  acabam por aprimorar os recursos dramáticos. 

Em Historia de Él, os leitores-espectadores veem, quadro a quadro, as motivações 

do protagonista. Todas suas ações objetivam sua ascensão sócio-política e, inclusive, as 

personagens que o cercam identificam essa vontade. Descortinam-se também, sempre de 

maneira  direta  e  objetiva,  os  diversos  ardis  utilizados.  Por  meio  da  acumulação  de 

quadros, mostram-se ainda claramente as transformações psicológicas sofridas por Él. O 

autoritarismo, o desdém pelos subordinados e os pactos com os capitalistas configuram 

sua personalidade paulatinamente.

O auge (evitamos o termo clímax) do enredo acontece no quadro XV, quando Él, já 

tendo sido escolhido como presidente, enlouquece. Sozinho em sua sala e de frente a um 

espelho,  enfrenta  os  fantasmas  de  todos  aqueles  que  oprimiu  ou  que  explorou.  As 

personagens  retornam  apenas  designadas  como  “Máscaras”.  São  nove  personagens 
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“que cubren sus rostros con máscaras un tanto cubistas, que dan a cada uno apariencia  

que puede acomodaar a personajes diversos en situaciones varias.”  (VILALTA, 1989, p. 

254). Podemos ainda dizer que não se trata de outras pessoas escondendo o rosto, mas 

sim de manifestações das diferentes formas que a personalidade do protagonista assumiu 

ao longo de sua vida.

As  falas  nesse  momento  são  completamente  desencontradas.  As  Máscaras 

formam grupos e, no diálogo, o turno seguinte sempre é iniciado por um membro de outro  

conjunto.  Ao  mesmo tempo,  Él  sempre  se  dirige  ao  espelho,  como  uma espécie  de 

monólogo.

MÁSCARA UNO (A su grupo, entrando.): En un coctel, evidentemente. En ningún  
lugar se dicen más tonterías juntas que en un coctel.
MÁSCARA DOS (A la nueve.): Yo por eso nunca voy a cocteles.
MÁSCARA TRES  (A su  grupo.):  Porque  la  política  es  un  arte,  y  cuando  se  
manipula…
MÁSCARA QUATRO (A su grupo.): Se prostituye, por supuesto, se prostituye.
MÁSCARA CINCO (A su grupo.): Y llega el momento en que sólo te quedan las  
supersticiones.
ÉL (A un personaje imaginario.): A ti te reconozco. Me vaticinaste poder… Fue en  
la zona roja… Amsterdam… Hamburgo, creo: esas mujeres en los aparadores de  
Hamburgo… (VILALTA, 1989, p. 255).

Os  “diálogos”  que  seguem  mostram  paulatinamente  a  mistura  de  sentimentos 

experimentados pelo protagonista, tais como culpa, orgulho, violência, desdém etc. Nos 

enunciados emitidos  por  Él  e  pelas  Máscaras,  revelam-se seus delírios  de  poder,  as 

estratégias usadas para conquistá-lo e o medo de que o povo se alçasse contra ele e de  

que fosse esquecido pela história. Ao mesmo tempo, consolida-se definitivamente sua 

faceta  de  “ditador”,  uma  das  mais  importantes,  até  então  sempre  sugerida:  vê  as 

Máscaras  estuprarem Ella  e  se  diverte  com a  cena;  a  seguir,  opõe-se  fortemente  a 

manifestações políticas contrárias a seu governo, algo que ainda nem sequer aconteceu:  

“Él (con  rencor.):  Manifestaciones  pancartas,  campesinos,  sindicatos...  […]  ¿Me  tiran 

piedras?...  ¡Yo antes que ellos! ¡Mi odio antes que su venganza!...” .  (VILALTA, 1989, p. 

265).

Ao explorar o inconsciente do protagonista no ápice da ação dramática, ou seja, do 

desejo  desenfreado  pelo  poder,  a  autora  consegue  escancarar  para  aos  leitores  / 

espectadores tudo o que está submerso nas mentiras da demagogia. 

Na  peça  de  Sabina  Berman,  ao  contrário,  a  mentira  revela-se  aos  poucos. 

Inicialmente, o diálogo do jovem casal induz os leitores-espectadores a pensar que a peça 
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trata da dificuldade deles frente ao mundo complexo da globalização; mundo que exige 

experiência e conhecimento, mas que descarta esses aspectos nos mais velhos. Porém, 

com o decorrer da ação, descortina-se o verdadeiro mentiroso, o Licenciado F.

A cena mais representativa da problemática que envolve o jogo de mostrar e de 

esconder  acontece  no  momento  em  que  surge  o  Invidente,  o  contador  cego  do 

Licenciado.  Anteriormente,  o  Licenciado  F.  e  Fabiana  (Ella),  estiveram  sozinhos  no 

escritório  conversando  sobre  o  emprego  que  ele  oferecia  a  ela  e  a  seu  marido.  No 

diálogo, o Licenciado explica que tudo o que ela (ao Licenciado não interessa a presença 

dEle) deve fazer é “nada”, ou melhor, deve esperar o cheque no fim do mês. Fabiana se 

sente  reticente  porque sua vontade é  de fazer  “algo  más”  (BERMAN,  2004,  p.  311). 

Segue-se, então, uma pergunta do Licenciado sobre o que mais a incomoda no escritório. 

Sua resposta é que a fissura no teto é seu maior incômodo. O tema irrita o chefe e ele sai  

de cena, “enérgico y preocupado”. (BERMAN, 2004, p. 312). O cenário, na sequência, 

escurece. Quando voltam as luzes, entram, primeiro, o Invidente e depois o Licenciado.

Tratado pelo chefe do escritório de “Doutor”, o Invidente é idêntico ao Funcionário 

2, uma vez que são gêmeos. Diferencia-se dele apenas por usar óculos escuros e uma 

bengala. Além disso, carrega um portfólio onde estão guardados documentos sobre o 

Licenciado, uma espécie de dossiê sobre sua vida financeira e a construção do escritório. 

As primeiras falas parodiam ditados populares e frases feitas da língua espanhola: “No 

por mucho madrugar se amanece más temprano”; “Al que madruga Dios le ayuda”; e uma 

de  contexto  indígena:  “cuando  el  tecolote  canta,  el  indio  muere.”  Não  só  por  esses 

provérbios  populares,  mas  por  todo  o  restante,  o  parlamento  é  desencontrado.  O 

Licenciado demora a compreender o Invidente, que passa, então, a falar diretamente. 

Neste  momento,  o  tom  é  de  denúncia.  Lendo  com  os  dedos  alguns  documentos,  o 

Invidente pronuncia em voz alta os bens do Licenciado, traduzindo os valores em salários: 

uma casa que vale dez vezes o salário anual, outra em Veracruz que vale cinco anos de 

trabalho, uma conta bancária no exterior equivalente a 20 anos de salário, investimentos 

em marcos alemães e ienes chineses, em Houston, um “condo” em Miami... A seguir, fala 

dos desvios e enganos cometidos na construção do escritório: vigas faturadas, mas não 

colocadas...

Antes que o Invidente continue mostrando mais documentos que evidenciam a 

ação corrupta, o Licenciado F. é tomado por um ataque de cólera. Despeja que tanto o  
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contador quanto seu irmão, o Funcionário Narváez, lhe devem gratidão porque lhes deu 

proteção e lhes ensinou a se vestir, a comer e “a ser gente”. A resposta do Invidente é 

sempre a mesma: “tú fuiste”,  resposta que provoca uma ambiguidade expressiva, pois 

não se sabe se afirma sua denúncia ou se concorda com as palavras do Licenciado.

O  Licenciado  F.  tenta  se  esquivar  das  acusações  usando  subterfúgios 

argumentativos tais  como defender  sua ação dentro  de  um cenário  de modernização 

globalizada: “Existimos en un contexto internacional, hoy día nada sucede aisladamente.”  

(BERMAN, 2004, p. 314).

A mesma estratégia, aliás, é usada pelo protagonista da peça de Maruxa Vilalta 

quando, no último quadro, discursando em uma tribuna, El de la metralleta dispara contra 

as pessoas fora de cena: “El proceso de desarrollo, basado en los lineamiento de nuestra  

Revolución,  habrá  de  derivar  en  una  estabilización  de  los  precios  y  en  una  mayor  

participación del tercer mundo en el mercado internacional.” (VILALTA, 1989, p. 269).

Os exemplos de mentira (que em  La grieta se vestem também de corrupção e 

malversação de fundos) poderiam ser aqui multiplicados e chamam a atenção porque, 

embora várias personagens mintam em maior ou menor dimensão, é o Licenciado quem 

mais produz palavras, ações e gestos mentirosos. 

Porém, esse “desmascaramento” é oferecido apenas ao público, ao passo que as 

demais  personagens,  inclusive  o  jovem casal,  continuam sem saber.  Esse jogo entre 

mostrar  ao  público  algo  que,  no  universo  representado,  não pode ser  visto,  é  o  que 

merece  nossa  atenção.  Esse  aspecto,  parece-nos,  desmantela  uma  perspectiva 

aristotélica do teatro.

Os jovens sabem que estão sendo enganados, mas não conseguem enxergar além 

da esfera individual, ou seja, não veem que a enganação afeta muito mais gente do que a 

eles.  Nesse  sentido,  Berman  denuncia  também  um  problema  de  uma  dimensão  do 

individualismo pós-moderno: a contradição de que, em um mundo moderno e globalizado, 

as  ações  sejam  cada  vez  mais  localizadas  e,  até  mesmo,  tão  restritas  a  ponto  de 

dificilmente ultrapassarem o âmbito pessoal.

Na peça de Sabina Berman, porém, a mentira se impõe sem maiores perturbações 

ao  hipócrita.  A última  fala  do  Licenciado  demonstra  os  efeitos  da  manifestação  do 

inconsciente. Ele está convicto de que, apesar da culpa, nada lhe pode acontecer:

Yo soy impermeable, doctor. Dígaselo a Narváez, su hermano, ahora que lo vea. Y  
dígale que por eso es imposible que me manchen. Y que por eso también, si les  
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fracasó el plan de tumbarme, de todos modos pueden dormir tranquilos. Porque le  
digo,  soy impermeable:  todo  se me olvida.  Mire:  ya se me olvidó.  (BERMAN, 
2004, p. 315).

Considerações

Abordar  em  perspectiva  a  presença  de  um  mesmo  tema  em  diferentes  obras 

constitui-se um importante modo de estudar as nuances da história literária. Foi o que 

tentamos realizar  neste  trabalho.  A seleção  da  mentira  como temática  das  obras  de 

Maruxa Vilalta e Sabina Berman, como pretendemos mostrar, não é apenas um aspecto 

individual  de  cada  uma,  uma  coincidência.  Da  mesma  forma  que  Aristóteles 

conceitualizou  a  imitação  das  ações  como  o  princípio  geral  da  arte  dramática,  ao 

ampliarmos o horizonte temporal da dramaturgia mexicana, descortina-se para nós que 

nesse cenário,  a  hipocrisia  e  a  mentira  merecem ser  estudadas mais  como princípio 

estético do que como tema. 
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MÍMESIS  Y  TRANSCULTURACIÓN  EN  “LA  LUZ  DE  YARA”,  AVENTURA  DEL 

GUAJIRIQUIJOTE Y SU ESCUDETERO CALVIPANZÓN (CUBA, 2010)

 

La  obra  multiforme  del  cubano  José  Manuel  Espino  titulada  De  las  sin  par  

andanzas del Guajiriquijote y su escudetero Calvipanzón ganó, en 2010, el  Premio La 

Edad de Oro, en el género Leyendas campesinas, y fue publicada en 2011 por el Instituto  

Cubano del Libro. Se reconoce en el título el propósito de adaptar el clásico Don Quijote 

al  universo  cubano  contemporáneo.  Los  tres  cuentos  iniciales  claramente  mimetizan 

episodios  de  la  novela  cervantina,  acomodándolos  ingeniosamente  a  los  símbolos 

nacionales, a los mitos indígenas y africanos, cuya conflictiva reunión parece ilustrar el  

proceso de transculturación que funda la identidad nacional cubana. En este artículo se 

presenta  la  investigación  que  intenta  comprender  e  interpretar  los  símbolos  y  mitos 

imbricados en el  primer  cuento,  analizar  la  mímesis del  episodio de los  molinos y  la 

representación del proceso de transculturación, concebido por Fernando Ortiz (1940), en 

que se mezclan las distintas etnias que forman la cultura cubana. 

En  el  primer  cuento,  La  luz  de  Yara,  la  noche  estaba  oscura  cuando  el 

Guajiriquijote ve pasar una luz. Le parece un cocuyo. Calvipanzón le advierte que se trata 

de un alma en pena y le aconseja cambiar de camino. El Guajiriquijote ignora el consejo y 

se para ante una frondosa Ceiba. Observa que “tenía un hueco justo en la mitad del  

tronco.  Y  su  corteza  parecía  sangrar”  (2011,  p.  14).  “Estas  son  cosas  del  diablo, 

alejémonos, Don Caraballo” (2011, p. 14), ruega el escudetero. “Si esta luz es cosa buena 

y yo puedo ayudarla,  estoy a su servicio;  pero si  es un espíritu del  mal,  entonces se 

disponga a enfrentar a este guajiro andante” (2011, p. 14), replica el valiente caballero. 

Dispuesto a averiguarlo, indaga a la Ceiba:

- Te pregunta Caraballo:
¿esa luz es cosa buena? 
Y si te causa una pena
que caiga ahora mismo un rayo (2011, p. 15).
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Sobre la luz cayó un trueno, seguido por sendas mangas de viento y agua. El  

escudetero se echó a correr y el Guajiriquijote a dar lanzazos al aire. “Desigual combate 

contra gigantes invisibles. Gigantes que me hacían caer una y otra vez. Pero siempre 

volvían a encontrarse con la punta de mi lanza de palma real” (2011, p. 15), cuenta el  

valiente.

Calvipanzón lo recogió al amanecer, cuando amainó la tempestad. Se abrigaron en 

un bohío, donde les explicaron que se habían topado con “una luz de Yara, es decir, una 

de las chispas desprendidas de la hoguera en que quemaron a Hatuey” (2011, p. 15).

Repuesto,  tras  una  semana  de  calenturas,  el  Guajiriquijote  volvió  al  lugar  del 

combate. “Debería quedar algún signo de si valió la pena tamaña aventura” (2011, p. 16), 

piensa. En frente a la enorme Ceiba ve que “en su mismo corazón, en el lugar de la vieja  

herida,  donde  sangraba  la  corteza  y  viéramos  por  última  vez  aquella  luz  misteriosa,  

sobresalían unas orquídeas blancas” (2011, p. 16).

La  trama  y  el  desenlace  del  episodio  acumulan  significados  simbólicos  que 

desafían al lector a descifrar las fuerzas sobrenaturales que se han manifestado en la luz, 

la Ceiba, la tempestad y en las flores blancas.

El indicio de que fuerzas y seres sobrenaturales, invisibles, actúan por intermedio 

de la forma visible de otros seres mimetiza ingeniosamente el conflicto central del más 

famoso episodio del Quijote (1605), de Cervantes, el de los molinos de viento (I, 8). Don 

Quijote  sabe  que  bajo  la  apariencia  de  grandes  molinos  se  oculta  la  esencia  de 

descomunales gigantes, a los que él quiere derrotar con su lanza para eliminar tan mala 

simiente de la tierra. Las grandes proporciones de los molinos de viento y de la ceiba  

establecen la similitud que autoriza la mímesis.

Los  avisos  y  consejos  de  Sancho  y  del  escudetero  cubano  son  ignorados,  en 

ambas narrativas, a fin de destacar el impulso guerrero de los protagonistas, igualmente 

imbuidos de los épicos ideales de servir a los buenos propósitos y combatir los malos. La 

“vocación por deshacer entuertos” (2011, p. 9) es el principal arma de ambos Quijotes, 

que embisten solos, armados de una delgada lanza, contra un oponente monumental. El 

final  del  embate es similar:  ayudados por fuerzas atmosféricas,  los gigantes echan al  

suelo  a  los  briosos  lanceros  que,  aún  así,  no  se  sienten  derrotados.  Estos  son  los 

principales  elementos  compositivos  que permiten  observar  notables  semejanzas en la 

estructura argumental del quijotesco episodio de los molinos y la recreación cubana de 



663

José Manuel Espino.

El proceso mimético, como es propio de la invención ingeniosa, acomoda al modelo 

áureo elementos de la flora, del léxico, de la mitología y cultura cubanas. Como en el texto 

cervantino, la trama concebida por Espino instiga la comprensión del lector al insinuar la  

duplicación de significados, la crisis entre apariencia y esencia. A los no cubanos, no es 

nada evidente la  solución de los enigmas:  ¿qué fuerzas invisibles y descomunales el 

Guajiriquijote enfrentó durante la tempestad? ¿la Luz de Yara es una fuerza benéfica o 

malévola? ¿por qué se asentó en la Ceiba? ¿cuál sería el significado de las flores blancas 

que resultan de la contienda?

Compartiendo  el  deseo  del  Guajiriquijote  de  “cada  vez  entenderse  mejor  con 

cuanto  lo  rodeaba”  (ESPINO,  2011,  p.  9),  vale  la  pena  intentar  elucidar  el  universo 

simbólico implicado en la inventiva mímesis cubana.

Un buen principio es averiguar el valor simbólico de la Ceiba, elemento central de 

la narrativa, por ser la parte visible en torno a la cual se concentra el misterio. 

Acerca de la ceiba petandra, Edwin Castro informa que “este árbol gigante, nativo 

de  América,  de  la  región  que  se  extiende  desde  México,  Centroamérica  y  norte  de 

Sudamérica, puede medir más de 50 metros de altura y su tronco puede rebasar los tres  

[metros] de diámetro”.  Su copa  bastante extendida que puede llegar a tener 40 m de 

diámetro,  alcanza  los 60  años  y  es  “uno  de  los  más  grandes  [árboles]  en  América 

tropical”, según María Helena Gutiérrez. 

El sitio Pueblos originarios explica que:

La Ceiba es un árbol sagrado por excelencia, centinela de la selva, respetada y 
venerada por los taínos. Es hija de Yaya (…). Indestructible, Guabancex con sus 
fuertes vientos no puede hacerle daño y Guataba  -espíritu del rayo- no se atreve a 
golpearla por temor a desatar la furia de Yaya. Es el vínculo entre el inframundo y 
el cielo. Sus raíces lo llevan al reino de los muertos y antepasados, sus ramas 
conducían al reino de los grandes espíritus del cielo; los tres planos del Universo 
se comunican a través de la Ceiba. Es un conductor de energía. Antigua ermita de 
todos los espíritus de la selva. 

Se comprende que la Ceiba, de acuerdo con la tradición del pueblo taíno, es el 

lugar de encuentro de fuerzas visibles e invisibles, fuerzas de la selva, del reino de los 

antepasados y del mundo de los espíritus celeste.

Es posible pensar que el cuento de Espino alude a esta concepción de la Ceiba 

como ser sagrado, conector de mundos, una vez que se puede reconocer que el conflicto 
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central  conecta  el  espíritu  del  colonizador  extranjero  y  las  fuerzas  autóctonas, 

representados por  el  universo quijotesco español  que el  Guajiriquijote  incorpora y las 

gigantescas fuerzas que representan los valores indígenas de los taínos: la Ceiba, el dios 

de los vientos y el espíritu del rayo.  

Corrobora la hipótesis de que Espino tiene en cuenta los valores taínos el hecho de 

que  los  vientos  y  rayos  de  la  portentosa  tempestad  combaten  y  echan  al  suelo  al  

Guajiriquijote, pero no le hacen daño al árbol, lo que está en conformidad con la condición 

indestructible atribuida a la Ceiba por los taínos. El hecho de que los rayos no toquen al  

árbol, en el cuento, es verosímil si consideramos la protección divina de  Yaya, el Gran 

espíritu dador de la vida, según el sitio Pueblos originarios, puesto que, de acuerdo con 

las leyes físicas de la naturaleza, los grandes árboles son propensos a atraer los rayos. 

Avanzando la investigación sobre la Ceiba se averigua que su carácter sagrado no 

se limita al universo indígena, sino que se extiende a los valores religiosos de distintas 

etnias africanas llevadas a Cuba.  En la columna  El árbol del mundo en el  imaginario  

cubano (2013), Gerardo Chávez Spínola afirma que la Ceiba “es el más importante [árbol] 

de  toda  la  flora  utilizada  en  los  cultos  mágico-religiosos  cubanos”.  Explica  que  las 

comunidades africanas descendientes de la etnia arará al llegar a Cuba “escogen la Ceiba 

como árbol sagrado”. Para ellos la Ceiba es la morada de Changó. Los descendientes de 

los yorubas y de los congos también creen que allí se asientan sus dioses. 

Chávez afirma que “en Cuba la  Ceiba suele adornar  con frecuencia parques y 

jardines de las ciudades. Muchos le ven como un árbol protector (…). No pocos aseguran 

que por sus cualidades es respetada por el rayo, lo que la hermana (…) con el baobab 

africano”. 

La investigadora, etnóloga y folclorista cubana Lidia Cabrera registra la creencia en 

el poder protector de las casas:  “la ceiba desaloja y mantiene alejados a los espíritus 

intrusos y sin paz, que no se atreven a volver” (apud CHÁVEZ SPÍNOLA). 

Un ejemplo del amplio valor simbólico y de la creencia en la acción protectora de 

este árbol es la Ceiba del Templete, en el casco histórico de La Habana. Según Chávez,  

está en “el lugar donde se celebró la primera misa en honor a la fundación de la Villa de 

San Cristóbal de La Habana. (…) La primera [Ceiba] fue asentada allí por el gobernador 

Francisco Cagial de la Vega en el año 1754, para inmortalizar el lugar”. El árbol actual es 

el séptimo a ser replantado. Chávez añade que “la población habanera ha convertido en 

http://www.ecured.cu/index.php/Villa_de_San_Crist%C3%B3bal_de_La_Habana
http://www.ecured.cu/index.php/Villa_de_San_Crist%C3%B3bal_de_La_Habana
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tradición acudir cada 16 de noviembre a dar tres vueltas en derredor de la Ceiba (…). El 

público hace allí  largas colas para (…) pedir tres deseos”. Se puede pensar que esta 

práctica de los habaneros confirma y actualiza la creencia en la naturaleza sagrada de la  

Ceiba, en su poder protector, en su condición de conector de mundos, capaz de conducir  

al universo divino la súplica de los humanos. 

En  lo  que  respecta  al  análisis  del  cuento,  es  posible  pensar  que  la  ficción 

adecuadamente  representa  la  creencia  de  que  por  medio  de  la  Ceiba  transitan,  se 

conectan y manifiestan poderes sobrenaturales benévolos. Ante esta constatación, cabe 

confirmar si también es benévola la Luz de Yara. 

Samuel Feijóo, en  Mitología cubana (1986), la más importante compilación sobre 

este tema realizada hasta el momento, enseña que:

 

La luz de Yara es mito mayor cubano (…). Se relaciona con el suplicio de Hatuey,  
el indio cubano que se enfrentó a los colonizadores españoles y que fue quemado 
vivo por ellos, en Yara. Su fuerza de gran simbolismo patriótico y libertario lo llevó 
a convertirse en el nombre de uno de los regimientos más famosos en la Guerra 
de los Diez Años, contra la España colonizadora (FEIJÓO, 2007, p. 195) 

Feijóo relata que el mito de Hatuey fue registrado por Luis Victoriano Betancourt, 

con el  título  de  “Luz de Yara”,  en  La Estrella  Solitaria (1875).  Betancourt  presenta  a 

Hatuey como “el primer mártir de la independencia de Cuba” (2007, p. 195). Explica que 

una misteriosa luz se desprendió de la hoguera, el alma de Hatuey, y pasó a vagar por las  

noches en aquellas llanuras. En la versión de Betancourt se comprende que la luz de Yara 

tuvo importancia esencial en la independencia de Cuba: 

La luz tenue y misteriosa, agitada por embravecido huracán, convirtiéndose en 
gigantesca  llama,  se  extendió  por  todos  los  vientos  con  rapidez  vertiginosa, 
inflamando todos los corazones, purificando todas las almas y santificando todas 
las libertades. Era la Luz de Yara, que iba a cumplir su venganza. Era la tumba de 
Hatuey, que se convertía en cuna de la independencia. Era el Diez de octubre 
(apud FEIJÓO, 2007, p. 196).

Jesús  Guanche  Pérez,  en  Etnicidad  cubana  y  seres  míticos  populares (1990), 

advierte  que  muchos  seres  míticos  indígenas  están  vinculados  a  las  fuerzas  de  la 

naturaleza, indica que el “que más ha trascendido es el Huracán, espíritu de la tormenta”  

(p. 61). Considerando esta información, se puede pensar que en el cuento de Espino la 

portentosa tormenta que proviene de la invocación al rayo, hecha por el Guajiriquijote, 
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despierta el espíritu del Huracán, divinidad indígena directamente relacionada al mito de 

la luz de Yara, según el registro de Betancourt.

Tal vez sea cierto imaginar que al indagar a la Ceiba sobre si la rara luz le hace 

bien  o  daño,  la  insidiosa  pregunta  del  Guajiriquijote  provoca  la  indignación  de  las 

gigantescas fuerzas conectadas a la Luz de Yara, la que se asentó en el tronco de la 

Ceiba  en  esta  noche  de  misteriosa  contienda.  El  alma  del  héroe  indígena,  el  mártir 

autóctono, no podría causarle daño al árbol que es la morada de los dioses de su pueblo.

Si la luz no le hace daño a la Ceiba, entonces ¿cuál sería el papel del rayo en el  

cuento? Por causa del rayo se inicia el fantástico combate, que extingue las fuerzas del 

guajiro. No obstante, el rayo, arma del dios Huracán y de Changó, no le hace daño a la 

Ceiba, tampoco aniquila al lancero. Entonces, quizás la batalla entre rayo, trueno, viento,  

lluvia, luz y lanza en frente al árbol sagrado sea la mímesis del conflicto entre las fuerzas 

guerreras que se enfrentaron en la Historia.  

Las dolorosas luchas entre los pueblos fundadores tal vez estén mimetizadas en la 

“vieja  herida”  (ESPINO, 2011, p.  16)  en el  tronco de la  Ceiba.  Esta hipótesis permite 

pensar que la contienda recrea al tormentoso proceso de transculturación, identificado por 

Fernando Ortiz.

En el ensayo Del fenómeno nacional del la “transculturación” y de su importancia  

en Cuba (1940), Fernando Ortiz afirma que el proceso histórico de la composición de la 

identidad nacional cubana se da por medio de “radicales y contrastantes transmigraciones 

geográficas, económicas y sociales de los pobladores, (…) siempre en desarraigo de la 

tierra habitada, siempre en desajuste con la sociedad sustentadora” (1983, p. 88).

Ortiz destaca que “complejísimas trasmutaciones de culturas” ocurrieron de forma 

violenta y traumática. Primero la cultura paleolítica de los siboneyes fue suplantada por la 

de los indios taínos. Posteriormente hubo la destrucción de los grupos indígenas por los 

conquistadores españoles. Los blancos trajeron a los negros esclavizados. Ortiz señala 

las innúmeras culturas de ambos pueblos, de diferentes partes de la Península Ibérica, 

del  Mediterráneo, de la costa este y oeste de África. Diagnostica que en Cuba estos  

pueblos eran:

Todos convivientes, arriba o abajo, en un mismo ambiente de terror y de fuerza; 
terror del oprimido por el castigo, terror del opresor por la revancha; todos fuera de 
justicia, fuera de ajuste, fuera de sí. Y todos en trance doloroso de transculturación 
a un nuevo ambiente cultural (ORTIZ, 1983, p. 90).
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Quizás sea cierto pensar que en este cuento Espino reúne el espíritu de Hatuey, el 

del Quijote y el de Changó a fin de realizar la sincrética transculturación entre íconos del  

mito indígena, del español y del africano. En el cuento los mitos figuran las espectaculares 

fuerzas que, en su momento, defendieron los valores de su pueblo, llevados por un trance 

de aventura, animados por diferentes y aguerridos propósitos de resistencia.  

El  tempestuoso  encuentro  de  fuerzas  guerreras,  en  el  cuento,  parece  ser  la 

mímesis del “doble trance de desajuste y de reajuste” (1983, p. 87) identificado por Ortiz 

en el proceso de transculturación ocurrido en Cuba. La larga noche de los tormentosos 

conflictos termina en aparente paz.  

El resultado del tránsito vital de culturas es simbolizado por las flores blancas que, 

tras la borrasca, surgen en la Ceiba, “en su mismo corazón, en el lugar de la vieja herida” 

(ESPINO, 2011, p. 16) en su corteza. Estas flores parecen aludir a la  mariposa, la flor 

nacional, cuyos pétalos blancos se asemejan a los de algunas orquídeas. 

Se puede considerar la mariposa como la mímesis perfecta del perenne proceso de 

mestizaje, puesto que no es autóctona, según Derubín Jacome, sino de origen asiático, 

como el  último gran oleaje migratorio.  Se nota que la  mariposa,  como las etnias que 

fundaron la cultura cubana, sin ignorar sus orígenes, transciende las diferencias, se ajusta 

al nuevo ambiente y lo convierte en su patria. Tal vez por eso, en el cuento, las flores 

blancas son la señal de que “valió la pena tamaña aventura” (ESPINO, 2011, p. 16).

Por fin, se puede afirmar que el cuento La luz de Yara recrea el clásico episodio de 

los molinos del Quijote cervantino sustituyendo las fuerzas sobrenaturales de los gigantes 

y de los encantadores por los mitos cubanos. Ingeniosamente la breve narrativa congrega 

símbolos de las culturas española,  indígena e africana,  que en su aguerrido combate 

representan el proceso de transculturación que dio origen al frondoso árbol de la cultura 

cubana.
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PABLO PICASSO: ESCRITOR SURREALISTA

En el resumen que presentamos para esta breve comunicación, nos proponíamos 

hablar  sobre  la  obra  de Pablo  Picasso en torno a la  época de la  II  Guerra  Mundial, 

comentando un poco acerca de sus piezas de teatro. 

Picasso no necesita muchas líneas de presentación. El pintor y también, por qué 

no,  escritor,  gozó  de  gran  fama  mundial  por  casi  50  años.  Quien  sabe,  apenas 

deberíamos mencionar que nació en España, en Málaga, el 25 de octubre de 1881 y que  

falleció el 8 de abril de 1973, en Notre-Dame-de-la-Vie, en el sur de Francia. Tenía, por lo 

tanto, 91 años de edad.  Decir también, que cambió la forma de ver la pintura y que, con  

el pasar del tiempo, la hizo más popular y política.

En  sabrosísima  obra,  Santiago  Rocangliolo  (2012),  escritor  nacido  en  Perú, 

comenta que la idea de un domingo perfecto para Picasso era "ir a misa por la mañana, a 

los toros por la tarde y a un burdel por la noche. Aunque hay que admitir que a misa no  

iba". (ROCANGLIOLO, 2012, p.237). Hasta los años 30, cuando todavía no era afiliado a 

ningún partido evitaba las declaraciones que podían comprometerle. La duda por aquél  

entonces era si  el  pintar  de manera revolucionaria hacía del  artista un revolucionario. 

Hasta que Picasso demostró que sí lo era, en todos los aspectos. 

Podría no ser  afiliado a algún partido político,  pero,  de alguna manera,  llegó a 

militar en la ideología surrealista.  André Breton y Paul Éluard escribieron al referirse a 

Picasso en el  Diccionario abreviado del surrealismo (1991): "'El pájaro de Benin'. Pintor 

cuya obra participa activamente en el  surrealismo a partir  de 1926.  Autor  de poemas 

surrealistas (1935-1938)".

Es necesario  observar  que los  surrealistas  construyeron su  concepción del  ser 

humano sobre los pilares de la libertad, del amor, de la poesía, y también del humor. El  

humor,  “poético,  desmistificador  y  desmixtificador,  propio  del  dandismo  absoluto” 

(CUADRADO,  1986,  p.361),  fue  apreciado  por  los  surrealistas  en  autores  como  el 
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boxeador, escritor y vendedor ambulante Arthur Cravan, en Alfred Jarry, autor de Ubú rey 

y teórico de la patafísica, que hizo de este género de humor un fenómeno de agresividad 

frente a lo falso y convencional (PELLEGRINI, 1950, p.309) y en Jacques Vaché. Este 

último,  preconizando un total  escepticismo, influenció a André Breton en gran manera 

debido a su teoría del  umor (sin  h) como “un sentido [...] de la inutilidad teatral [...] de 

todo” (PONGE, 1994, p.71).

Por lo tanto, una de las principales armas de la poesía como espíritu de revuelta es  

el humor, uno de los valores clave del surrealismo. Aldo Pellegrini dijo:

El humor representa la protesta contra el orden convencional. Es la manifestación 
más neta del inconformismo. Revela la máxima acción corrosiva del espíritu sobre 
la máscara de un mundo artificioso, hipócrita y convencional, a la que desintegra y 
anula.  Frente  al  humor  se  resquebrajan  normas  y  principios  que  parecían 
inconmovibles, poniendo en evidencia el sistema de falsos valores que nos rige. El 
humor  actúa  sobre  la  seguridad  del  espectador  conmoviendo  todos  sus 
fundamentos. En su categoría extrema, el “humor negro” adquiere aspectos de 
ferocidad y crudeza inigualables.
De todos los  valores  -manifiesta  Breton-  el  humor es  el  que revela  un 
ascenso constante. Es, sin lugar a dudas, la característica más específica 
de la sensibilidad moderna. Se alimenta de todas las formas de lo arbitrario 
y de lo absurdo, y puede decirse que en una u otra forma no hay texto 
poético  auténticamente  surrealista  que  no  lo  contenga  (PELLEGRINI, 
1981, p.27-28).

El  nazismo  ya  había  expresado  que  el  arte  moderno,  con  figuras  humanas 

deformadas, no era la representación de la perfección racial que deseaba. Sus partidarios 

organizaron la exposición "Arte Degenerado" con una gran cantidad de obras surrealistas 

y  entre  las  obras  había  tres  de  Picasso.  Después  de  la  exposición,  todas  fueron 

quemadas. (ROCANGLIOLO, 2012, p. 243). 

Si nos detenemos en el cuadro "Guernica", por ejemplo, vemos que hay mucho de 

temor y de drama sí, pero también algo de humor. Conforme Jackson (2003, p.256), la 

mujer (deformada) que mira la tragedia con asombro e inclinada, fue incluida en el lienzo  

desde el primer estadio de realización, pero entonces, cargaba a otra mujer, ya muerta, en 

sus brazos. Picasso puso una lágrima en su mejilla y un pedazo de papel higiénico en su 

mano izquierda. Es un detalle humorístico. Para Jackson, las nalgas desnudas de la mujer 

y  el  papel  higiénico  dan  un  toque  escatológico,  y  se  relacionan  con  el  miedo  y  sus 

consecuencias.  Por  otro  lado,  sería  difícil  de  creer  que  Picasso  hubiese  visto  algo 

gracioso o buscase retratarlo  en su cuadro.  Le producía deleite  la  visión de víctimas 

inocentes, se pregunta Jackson. Obviamente que no:
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La respuesta tiene que ser negativa: la transgresión erótica y violenta de 
sus obras era producto de su imaginación, mientras que el "Guernica" es la 
respuesta emocional del artista ante la barbarie ajena. En este sentido, su 
actitud se relaciona con el concepto de umor creado a principios del siglo 
por el  escritor y caricaturista Jacques Vaché: Breton lo recordaba en el 
hospital  de  Nantes  asegurando  que  la  Primera  Guerra  Mundial  era  un 
simulacro, que "los presuntos obuses no causaban daño alguno, [que] las 
aparentes heridas solo eran maquillaje (...) y [que] los muertos recogidos 
en  los  anfiteatros  eran  conducidos   y  distribuidos  durante  la  noche  en 
falsos campos de batalla. [...] El humor - afirmaba Breton, en 1937 - como 
paradógico triunfo del principio del placer sobre las condiciones reales en 
el momento en que éstas se consideran como más desfavorables se ve, 
naturalmente  abocado  a  alcanzar  un  valor  defensivo  en  esta  época 
sobrecargada de amenazas que vivimos  (JACKSON, 2003, p.256).

Este tipo de humor freudiano usado por Vaché, Jarry y Apolinaire, es utilizado por 

Picasso "como mecanismo de defensa ante unos sentimientos que suelen generar en 

miedo" (Jackson, 2003, p.257):

Entre  otras  cosas,  la  caricatura  se  desvía  de  una  norma  establecida  por  la 
tradición y por la percepción visual. Además, el caricaturista establece una relación 
entre su obra y el modelo representado por medio de equivalencias, cuya función 
es  la  de  suscitar  una  respuesta  psicológica  en  el  espectador.  Picasso  suele 
burlarse de aquello que le atemoriza, tanto si se trata del sexo ("Las señoritas de 
Aviñon",  "La  danza",  los  desnudos...)  del  sentimentalismo  ("El  beso",  las 
bañistas...)  o  de  la  muerte  (la  "Crucifixión",  la  tauromaquia,  el  "Guernica"... 
(JACKSON, 2003, p. 257).

Picasso distribuía fotos a los oficiales alemanes nazis de su cuadro "Guernica". 

Cuando le preguntaban "lo ha hecho usted", él respondía: "no, usted" (BRAVO, 2001,  

p.157). Conforme el autor antes citado, en los años de la ocupación de Paris, los artistas  

se reunían, de mañana para tomar un café, en el barrio Saint-Germain-dès-Près en el 

Café Flore o en Les Deux Magots. De tarde, en algún apartamento dónde podían caber 

más  de  veinte  personas  y  era  dónde  se  leían,  recitaban,  recordaban  viejos  tiempos, 

escuchaban discos de jazz prohibidos por los nazis (por ser música negra).

De  estos  años  es  su  pieza  de  teatro  "El  Deseo  atrapado  por  la  cola",  más 

precisamente  se puso a escribirla el 14 de enero de 1941 y la terminó tres días después:

La  pieza  dividida  en  seis  cortos  actos,  tradicionalmente  viene  siendo 
definida como comedia barroca,  pero también la  podríamos calificar  de 
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juego poético, de fantasía cósmica e incluso de sainete surrealista. Puro 
divertimiento entre lírico y provocador, en cualquier caso, Le Désir attrapé 
par  la  queue participa  igualmente  de  la  estética  dadaísta,  de  las 
concepciones de Artaud, tal y cual éste las resume en Le Théatre et son 
double, y de la poética surrealista (BRAVO, 2001, P. 159).

Son sketches que orbitan en torno a Gros Pied, escritor de una novela de 300.000 

páginas, que vive con sus amigos un cotidiano de frío, sin comida, sin dinero para pagar 

el alquiler. Pero viven de ilusiones, de palabras poéticas, de delirio:

Los personajes, puras marionetas que se cuidan muy bien de obedecer a 
una lógica cualquiera de conducta, parecen proyecciones de los anhelos y 
de los pesares del personaje central, moviéndose continuamente en una 
atmósfera onírica que exacerba el Deseo. Todo ello realzado por la mágica 
de la palabra, auténtica protagonista del texto, que a su vez exorciza ese 
mismo Deseo reprimido constantemente por culpa de la precariedad en 
que viven los personajes. (BRAVO, 2003, p. 160). 

Los personajes, en esa precariedad, se entregan a la magia de la palabra, a las 

metáforas, y como referente "el deseo sin freno, el placer, las ganas de vivir, de hacer el  

amor. La necesidad irreemplazable, acuciante, luminosa, resplandeciente, de la belleza y 

del placer" (BRAVO, 2003, p.160). Picasso refiere los festines antes de la guerra, evoca 

platos apetitosos,  escribe metáforas culinarias, usando el  humor.  Y la gastronomía se 

mezcla con el deseo y el sexo, en una escritura automática surrealista repleta de juegos 

dadaístas. La escena segunda se destaca:

[...] se presentan dos hombres encapuchados portando una inmensa bañera llena 
de  espuma  de  jabón  que  colocan  en  el  centro  del  escenario  [...]  Suena  un 
fragmento de violín de "Tosca" y, como por ensalmo, emergen del fondo de la 
bañera las cabezas de todos los personajes. Se inicia entonces una escena llena 
de encanto eutrapélico y de latente erotismo donde, cual adolescentes, disfruta y 
goza como en los conocidos lienzos de Fragonard. El suave deleite contrasta con 
los lamentos anteriores, cuando todos se quejaban del frío y de los sabañones. [...] 
cuando todos se las prometen tan felices, el feliz sueño se torna pesadilla con la 
intempestiva llegada de unos enterradores portadores de féretros donde meten a 
los  protagonistas  del  ágape  y  se  los  llevan  después  de  clavarlos 
convenientemente (BRAVO, 2003, p. 164).

Poco o casi nada conocido como escritor, Picasso juega, se divierte y exorciza el  

hambre y el miedo. Autor de más de 300 textos en francés y español y dos piezas de  

teatro en francés, usa las nuevas técnicas de escritura con buen resultado, publicación y  

alguna reedición en Gallimard.
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En 1944,  Michel  Leris propuso leer  la  pieza públicamente.  Albert  Camus fue el 

director y Simone de Beauvoir, interpretó el personaje La Cousine. Entre otros intérpretes 

estaban Picasso, Pierre Reverdy, Valentine Hugo y Jean-Paul Sartre. 

Algún tiempo después, cuando Paris fue liberada hubo un momento de renovación 

en el pensamiento y en la pintura del español. El cuadro "La alegría de vivir", representa 

ese período de su vida. 

Al  adherir  al  Partido Comunista,  Picasso fue invitado a exponer en el  Salón de 

Otoño. Los estalinistas esperaban una representación de la libertad, los horrores bélicos, 

los héroes caídos. Pero se encontraron con mujeres con ojos dislocados, calaveras de 

toro, retratos deformados de Dora Maar. Nada de realismo socialista ni arte de combate,  

nada de escenas de lo cotidiano del pueblo trabajador. Eso realmente fue un escándalo  

para aquellos acostumbrados a enormes retratos de su líder y a imágenes de obreros con 

fusiles que enseñarían a las personas a entender la realidad (ROCANGLIOLO, 2012, p.  

250-251). La genialidad del autor del "Guernica" no permitiría eso.

Por  fin,  en  una  publicación  de  el  diario  español  El  mundo (2016),  firmada  por 

Esteban Rafael con el título Picasso en tres actos, leamos al propio pintor:

Creo que mi obra como escritor es tan extensa como la de pintor. Materialmente 
dediqué  el  mismo  tiempo  a  ambas  actividades.  Quizá  algún  día,  cuando  yo 
desaparezca, apareceré descrito en los diccionarios de esta manera: Pablo Ruiz 
Picasso, poeta y autor dramático español. Se conservan de él algunas pinturas. 

De a poco, se va cumpliendo su deseo: ser reconocido como escritor.

BIBLIOGRAFÍA

ALQUIÉ, Ferdinand. Filosofía del surrealismo. Traducido por Benito Gómez. 

Barcelona: Barral, 1972. 

BATAILLE, Georges. L´Erotisme. Traducción de João Bénard da Costa. 



675

Lisboa: Antígona, 1988.

BÉHAR, Henry. Études sur le théâtre dada et surréaliste. París: Gallimard, 

1967.

BENJAMIN, Walter.  La última instantánea de la inteligencia europea. En: 

Idem. Iluminaciones I.,  Madrid: Taurus, 1980.

BERGSON, Henri. Le rire. París: Presses Universitaires de France, 1975.

BIRON, Adam ; PASSERON, René (Orgs.) Dctionnaire général du surréalisme  et de 

ses environs. París: P.U.F, 1982.

BRETON, André. Conversaciones (1913-1952). Traducido por Leticia Hulsz 

Piccone. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica , 1987.

_____. Manifiestos del surrealismo. (Traducción y notas de Aldo Pellegrini)

 Buenos Aires: Argonauta, 1992.

_____.  Qu´est-ce que le surréalisme? Cognac: Le temp qu´il fait, 1986.

BRETON, A. ÉLUARD, P. Diccionario abreviado del surrealismo. Traducido 

por Rafael Jackson. Madrid: Siruela, 2003.

CASTIGLIONI, Ruben Daniel Méndez. Surrealismo Aldo Pellegrini, el pionero 

en América. Porto Alegre, Instituto de Letras, 2014.

CHENIEUX-GENDRON, Jacqueline. O surrealismo. Traducido por Juan José 

Utrilla. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

CIRLOT, Juan-Eduardo. Introducción al surrealismo. Revista de Occidente, 

Madrid, 1953.



676

COURTOT, Claude. Surrealismo, o espírito do final do século, mesmo. 

Traducción de Robert Ponge. Porto ; Vírgula.  Porto Alegre, Prefeitura

Municipal de Porto Alegre, n.25, MPA,p. 2-5, 1996. 

DUPLESSIS, Yvonne. El surrealismo. Traducido por Alexandre Ferrer. 

Barcelona: Oikis-Tau, 1972.

DUROZOI, G. André Breton. La escritura surrealista. Madrid: Guadarrama, 

1976.

DUROZOI , G. ; LECHERBONNIER B. El surrealismo. Teorías, temas,

 técnicas. Madrid: Guadarrama, 1974.

GARCIA Gallego, Jesús. La recepción del surrealismo en España. Madrid:

 s/f.

GARCIA, Silvana. As trombetas de Jericó. Teatro das vanguardas históricas.  

São Paulo: Hucitec, 1997. 

GERSHMAN, H. S. The surrealist revolution in France. Michigan: University of 

Michigan Press, 1962. 

GIMENEZ-FRONTIN, J.L. Conocer el surrealismo. Barcelona: Dopesa, 1978.

JACKSON, Rafael. Picasso y las poéticas surrealistas. Madrid: Alianza, 2003.

PARIENTE, Ángel. Diccionario temático del surrealismo. Madrid: Alianza, 

1996.

PONGE, Robert. Surrealismo e Novo Mundo. Porto Alegre: UFRGS, 1999.

PICASSO, Pablo. O desejo atrapado pelo rabo.  Trad. por Marina 



677

Appenzeller. Porto Alegre: L&PM, 2004. 

PIERRE, José. El surrealismo. Madrid: Aguilar, 1969.

SVANASCINI, Osvaldo. La metáfora en el superrealismo. s/e, s/f.

RAFAEL, Esteban. Picasso en tres actos. Disponible En: 

http://www.elcultural.com/revista/teatro/Picasso-en-tres 

actos/1973, En 02-10-2016.

ROCANGLIOLO, Santiago. El amante uruguayo. Buenos Aires: Alfaguara,

2012.

VASCONCELLOS, Marilda de Rebouças. Surrealismo. São Paulo: Ática, 

1986.

VEGA, Celestino de la. El secreto del humor. Buenos Aires: Nova, 1963.

http://www.elcultural.com/revista/teatro/Picasso-en-tres


678

SILVIA CÁRCAMO

(Fac. de Letras- UFRJ)

MEMORIA, INACTUALIDAD Y ANACRONISMO: BLANCO NOCTURNO, DE R. PIGLIA,, 

Y ANDRADE, DE A.GARCÍA SCHNETZER:

Anacronismo, historia y alteraciones temporales en Blanco nocturno

En el 2010, Ricardo Piglia publica su novela  Blanco Nocturno. Cuando un escritor 

canónico y de importante trayectoria en el campo de la ficción y de la crítica, como es el  

caso de  Piglia,  da  a  conocer  un  nuevo libro,  se  impone la  necesidad  de  situarlo  en 

relación a la obra precedente. También resulta inevitable preguntarse por la singularidad y 

la novedad de la obra respecto a proyectos anteriores. En Blanco Nocturno, el conocido 

Emilio  Renzi,  alter  ego  del  autor,  es  ahora  un  periodista  enviado  a  un  pueblo  de  la 

provincia de Buenos Aires por el  diario en el  que trabaja para cubrir  la noticia de un 

crimen. En el contexto de las reflexiones de Piglia sobre la novela policial, a la que tanto 

se refirió desde los años sesenta por considerarla esencial en el proceso de la literatura 

moderna, Blanco Nocturno, en la voz de Emilio Renzi, vuelve a reflexionar sobre el género 

en  la  nueva  etapa  del  capitalismo  transnacional.  La  novela  comparte  con  obras 

precedentes la intención de provocar el diálogo de la ficción con la crítica, siguiendo, por 

otro lado,  una de las vertientes de la prosa argentina moderna, cuyo origen se suele  

vincular al cuento-ensayo de Borges. 

Otra continuidad con respecto a una parte importante de su obra, y especialmente a 

Respiración artificial  (1982)  es la  de volver  a  problematizar  la  historia  argentina y las 

bases de constitución del Estado moderno. Pero además de esa novela que lo consagró,  

nos obliga a volver al comienzo de la ficción pigliana recordando Las actas del juicio. En 

Los diarios de Emilio Renzi (2015), Piglia se refiere a ese cuento en una entrada del año 

1965,  destacando  su  trabajo  sobre  la  lengua  en  esa  narración  de  carácter  histórico 

elaborada sobre la declaración ante la justicia del asesino del General Urquiza. Al autor le 

interesa el efecto antirrealista en una ficción que, sin embargo, no desconoce la historia y  

apela a un verosímil de archivo jurídico. Anota Piglia en su diario “una oralidad arcaica, 

nada  realista,  basada  en  el  ritmo  y  en  un  conjunto  de  pequeñas  escenas  narrativas 

encadenadas  por  un  narrador  como  si  no  las  entendiera”  (Piglia,  2015,  p.  198). 
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Argumentos extraídos de la versión revisionista de la historia argentina se expresan en 

una lengua popular aunque inventada en la que se reconoce  un narrador confuso e  

incierto,  es decir,  moderno.  En  Actas del  juicio  y en  Blanco Nocturno  hay un crimen, 

interviene la justicia y la investigación, que supone la búsqueda de la verdad, pero el 

enigma es débil puesto que el acento está puesto en lo político, plano al que apuntan las  

averiguaciones. En  Blanco nocturno,  interesa llegar  a los mecanismos y recursos,  los 

movimientos  sinuosos  y  secretos  del  poder  en  la  nueva  etapa  del  capitalismo 

transnacional que Emilio Renzi (y Piglia) trata de entender a partir de lo policial. La novela  

policial  es  en  la  nueva  novela  de  Piglia  la  ficción  paranoica  que  corresponde  a  las 

relaciones sociales de la hipermodernidad. Pero si el género policial requiere ambientes 

urbanos, la novela de Piglia del 2010 ensaya un nuevo espacio que no es la ciudad. 

Los acontecimientos transcurren durante la década del sesenta y primeros años de 

los  setenta  del  siglo  veinte  en  un  pueblo  de  la  provincia  de  Buenos  Aires  y  en  sus 

inmediaciones rurales, es decir, en el campo. Ahora, ese nuevo espacio, en contra del 

mito  que identifica  naturalmente  el  campo con gente  pacífica  e ingenua,  es  un lugar 

complejo en el que inciden determinaciones históricas negadas y la lógica de la nueva 

etapa del  capitalismo en la cual la circulación incontrolada del dinero se impone. Nos 

gustaría destacar como novedad los anacronismos que articulan lengua y tiempo en la  

novela. En la narración del crimen ocurrido, aparece la historia olvidada de la apropiación 

de la tierra y la incorporación del campo a la producción capitalista moderna. 

Ese retorno al pasado se realiza en parte por un trabajo sobre la memoria de la 

lengua por medio del cual se rescatan términos y expresiones anacrónicas. Se reconocen 

como cuerpos extraños citas de la tradición literaria argentina y de discursos que fundaron 

un espacio mítico anterior a la historia de apropiaciones y de violencias. El personaje 

Emilio Renzi afirma que  

no es cierto que la ciudad fuera el lugar de la experiencia. La llanura tenía capas 
geológicas de acontecimientos extraordinarios que volvían a la superficie cuando 
soplaba el viento Sur. La luz mala de los huesos de los muertos sin sepultura titila 
en el aire como una niebla envenenada (Piglia, 2010, p. 285) 

En la novela, la historia de un territorio cuya mejor imagen fue el “vacío” retorna a la 

superficie según la propuesta freudiana de la emergencia del trauma. Se buscan esas 

“capas geológicas” en los restos anacrónicos que permanecen en le lenguaje. Por otro  

lado  “los  muertos  sin  sepultura”  evocan  en  la  memoria  argentina  la  figura  del  
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desaparecido. 

En ese contexto rural,  Renzi  explica “el  núcleo paranoico del mundo moderno”. 

Dice el personaje que “todos son sospechosos, todos se sienten perseguidos. El criminal  

ya no es un individuo aislado, sino una gavilla que tiene el poder absoluto” (Piglia, 2010, 

p. 284). Las citas del Martín Fierro y de la poesía gauchesca de un modo general, las 

referencias a “malones”,  “indios”,  “gauchos”,  las continuas alusiones al  “desierto”,  a la 

“frontera”, al “vacío”, al “paisaje inmóvil” hacen aflorar en el presente de la narrativa la  

historia  de  una  construcción  cultural  identitaria  actualizada  para  incluir  la  circulación 

clandestina del dinero y la concentración del poder económico a la que no es ajena el 

campo.   Muchos anacronismos se  sobreimprimen en la  descripción  de un pueblo  de 

provincia, cuya población se compone de “vascos y de gauchos piamonteses.” (Piglia, 

2010, p.15). La gravitación del pasado en el presente está significada en referencias al 

combate al indígena e a la presencia de los “gauchos” en la llanura que siempre aparece  

como infinita. La lengua inactual y literaria disponibiliza términos de comparación entre 

dos tiempos.  El miedo a la intervención del Estado, por ejemplo, es comparada por los 

propietarios  a  la  “indiada”:  “Como  antes  mis  antepasados  estaban  cercados  por  los 

malones, por la indiada, ahora tenemos a la indiada estatal.” (Piglia, 2010, p. 211).  

Cuando Blanco nocturno vuelve a la pampa, al desierto del siglo XIX, lo hace para 

entender  el  presente,  e  incorporarlo  a  la  producción  imaginaria  de  la  actualidad.  Ese 

“desierto”  está  en  el  origen  sumergido  de  los  hechos  narrados  en  la  “novela  policial  

paranoica”, donde el poder no es más reconocible en un individuo aislado sino una trama 

compleja de poderes anónimos. Como espacio más bien imaginado por los escritores, 

según  observa  el  historiador  José  Carlos  Chiaramonte,  a  partir  del  siglo  XIX  busca 

entender mejor cómo esa invención sigue actuando todavía. Ese “desierto” es el espacio 

de  los  hechos narrados en la  “novela  policial  paranoica”,  donde el  poder  no  es  más 

reconocible en un individuo, sino que forma parte de una trama compleja de poderes 

anónimos. 

Adoptando los modos del género policial reformulado en la hipermodernidad como 

novela política, Blanco nocturno introduce también el fracaso del desarrollo industrial, uno 

de  los  proyectos  de  la  Argentina  moderna.  Luca,  el  héroe  fracasado,  defiende 

alucinadamente una fábrica familiar fundada en 1961, transformada a comienzos de los 

setenta en una ruina industrial en medio del desierto. Complejos intereses transnacionales 
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vuelven obsoleto aquel proyecto industrial independiente que Luca quiere conservar. 

La novela insiste en la imagen espectral de la fábrica, ahora en ruinas, desactivada, 

fuera do lugar, inactual en medio de la pampa. As imágenes inactuales de la zona rural y 

la  inactual  defensa  de  una industria  nacional  confieren densidad histórica  da “novela 

policial paranoica”, un género eue también se vale de la tradición para intervenir sobre 

ella.   Renzi,  um periodista  que en realidad quiere ser  escritor  de ficciones,  reflexiona 

sobre o mundo escribiendo la “novela paranoica” y nosotros, lectores, debemos suponer 

que esa novela se titula “Blanco nocturno”.

El anacronismo en  Blanco Nocturno pone en tensión el pasado y el presente. El 

golpe de 1976, el gobierno militar y la guerra de las Malvinas, núcleos neurálgicos de la 

memoria individual y colectiva de la Argentina reciente, son hechos no ocurridos todavía 

en  el  tiempo  de  la  novela.  Sin  embargo,  tales  sucesos  son  aludidos  veladamente, 

provocando un efecto de extrañamiento. En la concepción del tempo narrativo de Piglia, la 

literatura alberga tanto la memoria del pasado como también la prefiguración del porvenir. 

Aquello que no se ve en el presente ya estaba de algún modo anunciado aunque no fuese 

posible  ser  leído  o  interpretado;  las  imágenes  del  pasado  cobran  su  sentido  cuando 

analizadas a partir  de la experiencia del  presente.  El  mejor  ejemplo está en la liebre  

cegada por la luz en el camino que metaforiza la situación de los soldados argentinos 

cazados en las Malvinas diez años después con la ayuda de la sofisticada tecnología que 

permitía reconocer “los blancos nocturnos”, técnica aludida en el título.

II- Lo anacrónico, lo inactual y la memoria.

El relato titulado Andrade, el relato de Alejandro García Schnetzer publicado en el 

2012.  En  la  solapa  del  libro,  Andrade  es  presentada  como  novela,  pero  preferimos 

denominar simplemente relato a esa historia que no llega a las ochenta páginas. 

Anacronismos y especialmente sobresaturación de inactualidad son reconocibles 

en Andrade. Como antecedente prestigioso podríamos pensar en Macedonio Fernández. 

Mónica  Bueno  recordó  que  este  escritor  ponía  a  funcionar  formas  antiguas  como  la 

alegoría, el amor cortés, la consolación, en el espacio de la novela moderna, apelando a 

anacronismos. 

La “Librería del Sur”, propiedad del señor Villegas, vende libros usados (“anticuario 

de los que no abundan, amenazado desde el vamos por la inutilidad.” (García Schnetzer,  

2012,  p.10).  Enfermo de gota  y deprimido,  Villegas escribe en un cuaderno de tapas 
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negras comentarios sobre sus lecturas. Con el registro de Villegas se alterna la historia de 

los dos sujetos encargados de la compra de los libros de la que se nutre la “Librería del  

Sur”. Los empleados Lucio Andrade y Galíndez recorren los barrios de Buenos Aires y 

pueblos de la provincia en busca de bibliotecas de propiedad particular. 

Entramos en el mundo de los años cuarenta que evoca Roberto Arlt. Las limitadas, 

heterogéneas y caóticas bibliotecas sometidas al  escrutinio de Andrade y Galíndez se 

diferencian de la gran biblioteca como proyecto estatal de consolidación de las memorias 

nacionales, destinada a permanecer. Las que compran Andrade y Galíndez muestran su 

inutilidad después de la muerte de los propietarios. Como objetos inservibles pasan a la 

librería de usados de Villegas. Andreas Huyssen llamó la atención sobre la presencia de 

lo inactual en escenarios contemporáneos, especialmente en las configuraciones urbanas, 

relacionando dicha presencia al peso del pasado como novedad respecto a la apuesta en 

el futuro que dominó hasta la década del ochenta del siglo pasado. En la narrativa de 

Schnetzer es palpable la intención de mostrar las ruinas, el desgaste, lo que dejó de ser 

actual, indicando esa obsolescencia de las cosas. 

El lenguaje de Schnetzer cultiva el gusto por los “tiempos idos de la lengua” (Silvina 

Friera, 2012, p. 2). Juan Gelman observó que “el verdadero protagonista de Andrade no 

es Andrade sino el lenguaje”, mostrando en este último “los agujeros, olvidos y límites de  

la lengua” (Gelman, 2012, p.1). En Andrade lo inactual del lenguaje busca también efectos 

de extrañamiento. 

Pero en este relato de conciencia lingüística en el que el lenguaje se impone ante 

todo, existe una dimensión en la que irrumpe el trauma y la memoria. Nos detenemos en  

un pasaje que presenta dos escenas sucesivas de descripción urbana, separadas por un 

espacio en blanco. La primera escena nos remite al mundo urbano de las crónicas de Arlt, 

con sus personajes que deambulan por una Buenos Aires en transformación de finales de 

los años treinta y comienzos de los cuarenta:

A la altura del pasaje Roverano, la ciudad: la tienda de empeños, una pareja que 
viene discutiendo, el  palacio municipal,  los automóviles,  él que pregunta “intuís 
cómo me siento”?,  el  católico,  el  liberal,  el  burgués de cuello  blanco,  ella que 
responde “me tuve que salir, no podía más”, el comunista, el exiliado, la amante de 
los  perros  de  caza,  de  la  pintura  antigua,  de  la  pintura  moderna,  el  hombre 
descontento, el erudito local,  el  musicólogo, la costurera, el  grito del  canilla, el 
heladero de Laponia y el usurero, cada quien a su modo, yendo o yéndose, feria  
de la compostura y de las apariencias; en medio de la tarde el paso lento, marcial, 
de un carro fúnebre. (García Schnetzer, 2012, p. 54)
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La  serie  caótica,  que  intenta  representar  el  caos  del  centro  de  la  ciudad  en 

movimiento finaliza con la presencia de la muerte nombrada en el “carro fúnebre”. En la 

segunda escena leemos:

Al  cruzar  Plaza  de  Mayo,  frente  al  Cabildo,  vio  una  señora  sentada,  pañuelo 
blanco, las manos juntas, que a todo aquel que pasaba le preguntaba por su hijo. 
Y  cada  quien  la  ignoraba,  creyendo  que  era  una  loca.  Ya  pensaba  hablarle 
Andrade cuando Galíndez lo tomó del brazo diciéndole que el viejo esperaba. Al 
darse vuelta, la mujer no estaba.(García Schnetzer, 2012, p. 55) 

Esa visión fantasmática nombra algo que ocurrirá en el futuro. En una imagen que 

sintetiza la catástrofe que vendrá, una madre en Plaza de Mayo busca a su hijo. Cabría 

pensar  en  la  idea  de  Piglia,  que  narrativizó  la  capacidad  que  tendría  la  ficción  para 

mostrar anticipadamente lo que no sucedió todavía. Como vimos, el título de su novela 

(Blanco nocturno) alude a la guerra de Las Malvinas, un acontecimiento posterior al tempo 

de la narrativa. Una imagen no comprendida en el  pasado –la liebre encandilada– se 

revela como un anticipo del futuro.  A memoria, antes que reminiscencia, se presenta, en 

este caso, como premonición, sugiriendo la seductora idea de que la literatura tendría el  

poder de anticipar la historia. 

En ambas escenas, en la de Piglia de la liebre y en la de García Schnetzer, domina 

la presencia de la muerte.  Andrade avisa que la barbarie que se manifestó durante la 

segunda guerra mundial emergerá nuevamente en la forma de terrorismo de Estado de la 

década del setenta y comienzos del ochenta en Argentina. Por algo la historia del relato 

transcurre el 29 de febrero de 1940, año bisiesto de veinticinco horas, lo que remite a la 

novela titulada precisamente  La hora veinticinco.  En la  novela del  rumano Constantin 

Virgil Gheorghi es ésa la hora en que nada puede impedir la catástrofe. Como el relato de 

García Schnetzer, la novela del escritor rumano transcurre en 1940, cuando en su país 

domina el nazismo y hay campos de concentración. 

Lo inactual  en  Andrade  está en el  lenguaje, en la historia y en los personajes. 

Recordar significa traer a la memoria fragmentos de obras, contrastarlas entre sí, hacerlas 

dialogar, incluirlas en series nuevas, llegar al disparate. A esa construcción literaria tan 

particular  no  son  ajenas  las  cuestiones  éticas,  políticas  y  las  indagaciones  sobre  la 

memoria  traumática,  la  identidad,  el  tiempo y  el  escritor.  En una entrevista  por  radio 

García Schnetzer asume la identificación con Andrade, su personaje anacrónico, diciendo 

“Dudo haber dicho  vos”.  El  escritor  rechaza el  “vos,”  alegando que Andrade jamás lo 

usaría ya que prefiere el tratamiento de distancia usted. García Schnetzer se ficcionaliza a 
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sí mismo, volviéndose tan inactual como sus narradores y personajes. Su anacronismo es 

un modo de ser  contemporáneo en el sentido que le confiere Giorgio Agamben?

Pensar em propuestas estéticas que insisten em lo inactual, en el desgaste, en los 

vestigios y en las ruinas de la historia y de lo moderno sugiere considerar la perspectiva 

en el  que se  sitúa  Agamben cuando piensa lo  contemporáneo.  Éste  sería,   como lo 

vislumbró Barthes a partir de Nietzsche, lo intempestivo. Contemporáneo es lo inactual 

que en  su  condición  de anacrónico  se  vuelve  capaz  de entender  ese tiempo.  La  no 

coincidencia con éste le permite establecer la distancia necesaria para poder verlo. Como 

afirma Agamben,  la  vía  de  ingreso  al  presente  “tiene  la  forma de  uma arqueología.”  

Alejandro García Schnetzer e Ricardo Piglia apuestan a un trabajo arqueológico sobre la 

lengua problematizando la historia.  

También  podríamos  recordar  que  Andreas  Huyssen  alude  a  las  “memorias 

imaginadas”, un enunciado que por sí mismo revela la dilución de los límites entre verdad 

e invención. La incrustación de algo anacrónico o inactual, la proliferación de ruinas y 

vestigios son objeto de una reflexión sobre las superposiciones temporales que existen en 

el presente en el cual vivimos. 
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SILVANA SERRANI

UNICAMP

DESPLAZAMIENTOS DE IMAGINARIOS Y HETEROGENEIDAD ENUNCIATIVA 

EN EL DISCURSO POÉTICO DE DIANA BELLESSI

Introducción 

La pregunta que originó este trabajo es: ¿Cómo este discurso poético del Cono Sur 

moviliza  heterogeneidades  y  desplazamientos  discursivos  en  la  poetización  de  lo 

migratorio? Para intentar responder esa indagación me apoyo en categorías del análisis 

del  discurso  y  del  dialogismo bakhtiniano  (BAKHTIN,  1981,  2000;  FOUCAULT,  2012;  

PÊCHEUX,  2009),  en  un  ejercicio  transdisciplinario  con  estudios  crítico-literarios 

(EAGLETON, 2008; MONTELEONE, 2003, 2009). 

Desplazamientos discursivos en “Detrás de los fragmentos”

“Detrás de los fragmentos” de Diana Bellessi del libro Danzante de doble máscara, 

de 1985, es un poema ejemplar  para observar  tratamientos dialógicos de la  polifonía 

poética. Este poema se encuentra en un libro de compleja estructura, articulado a textos 

que aluden a personajes de mitología indígena y especialmente al mito de la “tierra buena 

americana”  (como  veremos  en  seguida,  presente  también  en  la  última  estrofa  de  la 

segunda parte  de “Detrás de los fragmentos”).  Ese mito  de una tierra  sin  mal,  como 

observa el crítico Jorge Monteleone,  es a lo largo de la obra de Bellessi “un espacio 

mítico  paradisíaco,  que no se  halla  en  un más allá,  sino  en el  corazón de la  selva”  

(MONTELEONE,  2009,  p.22).  Compuesto  por  cinco  sub-unidades  casi  autónomas,  el 

poema ya desde los epígrafes remite a otras voces (poéticas y familiares) sobre el tema 

migratorio. La cita del verso de Pedroni y la referencia al poema del autor santafecino en 

homenaje a María Robotti,  la inmigrante italiana del pueblo de Alcorta que, de alguna 

forma, lideró la primera huelga en el campo argentino, nos sitúam junto a la enunciación 

de las luchas populares. Ese espacio de reivindicaciones de justicia social está asociado a 

la  voz paterna (en cursiva en el  original)   “inventaron un país sin  saberlo,”  a  su vez 
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asociada a la voz del yo lírico “inventaron la manera de alzar los ojos, el puño, el techo”:

De pagarés en blanco eran tus manos
José Pedroni
María de Alcorta

a Elda Paván 
y Eduardo Bellessi,
a sus padres, sus abuelos
y toda su ascendencia de sueño y de ceniza

Con la voz en bandolera
mi padre cuenta: 
ellos inventaron un país sin saberlo 

Inventaron:
la manera de alzar los ojos,
el puño, el techo

1 
No hubo guerreros
en mi familia
ni doctores ni poetas. 

No tengo saga que contar
ni epopeya
sostenida con la espada
en el anca briosa de una yegua. 

Sólo un puñado de historias
[…]
Tengo por herencia
un resplandor del Adriático
y un enorme azadón
que puebla todas las cosechas. 

(BELLESSI, 2009, pp. 298-301).

Desde el primer verso se observan “réplicas” dialógicas a otros discursos poéticos 

implícitos. Como se sabe, según la perspectiva dialógica bakhtiniana, todo discurso es 

“respuesta” a otro(s) discurso(s) explícito(s) o no (Bakhtin, 1ª ed. russa 1929, 3ª. ed. bras.  

2002, p. 183). 

Un primer desplazamiento que desearía señalar es el de enunciados que en este 

poema  producen  sentidos  en  oposición  a  los  discursos  de  escrituras  poéticas  sobre 

linajes familiares asociados a hechos bélicos. Un ejemplo emblemático en la memoria de 

esos discursos es la “Dedicatoria a los antepasados” en Poemas solariegos de Leopoldo 

Lugones, figura señera en la poesía argentina del siglo XX. Cito versos del poema de 

Lugones:
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[…]
Al maestre de campo Francisco de Lugones,
quien combatió en los reinos del Perú y luego aquí,
donde junto con tantos bien probados varones,
consumaron la empresa del Valle Calchaquí.
[...]
Al coronel don Lorenzo Lugones,
que en el primer ejército de la Patria salió,
cadete de quince años, a libertar naciones,
y después de haber hecho la guerra, la escribió.
[…]. 

(LUGONES, [1928],  2009, p. 53).

Como se sabe, esos imaginarios de ascendencia guerrera “ilustre” resonarán a lo 

largo del siglo en el discurso poético rioplatense como, entre otros, en famosos versos 

borgianos, por ejemplo, en “Junín” de El otro, el mismo, de 1964:

Soy, pero soy también el otro, el muerto,
el otro de mi sangre y de mi nombre;
[…]
que detuvo las lanzas del desierto. 
Vuelvo a Junín, donde no estuve nunca,
a tu Junín, abuelo Borges.
[…]
el épico Junín de tus soldados
[…].

                     BORGES, [1964], 2011, p. 251.

En “Detrás de los fragmentos” Bellessi, mediante ironías no desprovistas de humor 

“epopeya / sostenida con la espada / en el anca briosa de una yegua” (estrofa 2) produce 

sentidos de desconstrucción de esos imaginarios sostenidos en lo heroico guerrero. La 

poeta  contrapone  los  “fragmentos”  de  su  memoria  constituida  por  “un  puñado  de 

historias,” “un resplandor del Adriático” y el valor de la ética del trabajo en la metonimia del 

“azadón” y la imagen de “las cosechas” (estrofa 4) para todos los logros de la vida.

En las cuatro primeras estrofas de la segunda parte los sentidos poetizados son los 

del esfuerzo y el trabajo familiar “levantaban la cosecha propia” y el contrapunto desde un 

lugar social distante de las clases dominantes “a levantar la cosecha ajena,” distante de 

epopeyas  guerreras  “sin  conquistas  /  de  indios  ni  desiertos”  y  marcados  por  la 

desprotección social:

 
2
El padre de mi madre
tuvo como cuna
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los aperos de un buey
que tiraba del arado.
Clavaron las horquillas
una cama de bronce
y extensas glicinas
al sur de Santa Fe. 

Levantaban la cosecha propia
y después 
[…]
a levantar la cosecha ajena.
Sin conquistas
de indios ni desiertos.
Amparados por el rezo
la voluntad y el lucero. 

Hubo, eso sí,
un pariente que tocaba el acordeón
en mi familia
y amistad con peones guitarreros
que venían
vaya a saber de dónde
sino de esta tierra
buena para cruzar
el precio del olvido
y la pobreza. 
          (BELLESSI, 2009, p. 302).

Además del valor del trabajo, el poema destaca, mediante ese sutil pero importante 

desnivel enunciativo de la expresión “eso sí” del primer verso en la estrofa final de esa 

parte, el ambiente musical que mitigaría “la pobreza,” últimas palabras del verso final de 

esa parte 2. 

En  su  parte  3  el  poema  moviliza  los  sentidos  del  tipo  de  “batalla”  del  mundo 

inmigrante en el  Cono Sur,  que no son de conquista,  sino de defensa: defensa de la 

naturaleza (“langosta,” “sequía”) o del abuso terrateniente. En esta parte Bellessi pone en 

escena el  contexto socio-económico más amplio  “quiebras fraudulentas”  por  un juego 

polifónico  de heterogeneidades expresivas (nuevamente  en cursiva en la  materialidad 

significante que destaca el desplazamiento de voces incluidas):  “cambiar por vacas al  

gringo”,  al mismo tiempo, directamente articulado a la dimensión singular del yo lírico: 

“mis abuelas”:

3
En tiempo de langostas
o sequía 

en tiempo de mentira 

cuando los cerealistas
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se lanzaban
a quiebras fraudulentas 

[…]

llegado el momento 
de cambiar por vacas
al gringo
y todo su esfuerzo 

mis abuelas cambiaron
el percal de sus vestidos
por las ásperas bolsas 
[…]. 
          (BELLESSI, 2009, p. 303).

En la  parte 4 la heterogeneidad discursiva gira en torno al personaje familiar “la tía 

Asunta” presente en todos los versos iniciales de las cinco estrofas (en cuatro de ellas 

explícitamente y en una de modo implícito):

 
4
La tía Asunta asaba las castañas:
[…] 

La tía Asunta contaba cuentos.
La Biblia era su arsenal
pasado por el tamiz
de las cocinas y establos de Italia 

La tía Asunta contaba
la fábula de la mula
[…].
El poder de la imaginación, digamos,
o la imaginación al poder 

También contaba
la historia del anciano
que plantara una vid
[…]
Y jugosas uvas cosechó el anciano
[…]
entre las hojas verdes que reflejaban
los soles secos de la vieja Italia,
como milagro para aquél
que sin importarle su propia muerte
a favor de la vida la plantara 

La tía Asunta contaba cuentos
llenos de viejas maldiciones y milagros,
ligados al sudor, la justicia, el trabajo.
Polvo enhebrado a las voces
de las cocinas y establos de Italia
Polvo, palabras,
recogidas por los niños



691

de su familia como herencia
de clase y sangre fragmentadas. 
           (BELLESSI, 2009, p. 304). 

La tía Asunta “contaba cuentos” pasados por el tamiz “de las cocinas y establos de 

Italia,” verso que resuena en la segunda y en la última estrofa de esa parte, en la cual son 

reforzados los sentidos sobre la densidad de la palabra como herencia fragmentada en el 

último verso, que obviamente hace resonar el título del poema.  Y el entrelazamiento entre 

lo social y lo singular se da en prácticamente todas las estrofas de la última parte de 

“Detrás de los fragmentos”.

 
5
Hubo pacíficas revueltas
contra los dueños de la tierra.
Muchas deudas.
Un fonógrafo donde
cantaba Gardel.
Casamientos, bautismos
entierros
al final de las cosechas. 

Yo me crié
en la pampa húmeda.
Verde farallón de sueños
y de chacras.
Peones y campesinos
fueron mi ascendencia.
Palabras italianas, guaraníes
quechuas
se mezclaron desde niña
en mi alfabeto. 

No tengo saga que contar
ni epopeya
sostenida con la espada
en el anca briosa de una yegua. 

Pero sí
un puñado
de historias que rescatar
donde se cuentan 

para memoria de la Aldea 

apariciones
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desapariciones
en la noche cruenta
y un enorme azadón
que puebla todas las cosechas. 

           (BELLESSI, 2009, p. 306).

La imagen de la música (“Gardel”, o sea, el tango, la nueva producción cultural de 

la tierra de adopción) que mitiga dificultades (muchas deudas, revueltas pacíficas) está 

entrelazada a lo autobiográfico, con dominancias culturales del mundo de la inmigración 

italiana, pero también con presencia de culturas y lenguas autóctonas “palabras italianas, 

guaraníes,  quechuas”.  Sus  detalles,  los  fragmentos  del  “puñado  de  historias”,  y  las 

vivencias incluyen “apariciones” y “desapariciones / en la noche cruenta.” ¿Cuál es esa 

noche cruenta y quiénes los desaparecidos?, palabra no inocente en el contexto en que 

fue producido el poema, inmediatamente posterior a la última dictadura argentina. Y en la 

poetización  de  esa  memoria  Bellessi  cierra  su  excelente  creación  con  la  imagen  del 

azadón, metonimia del trabajo para “todas las cosechas.”

Consideraciones finales

La poética de Bellessi es de detalle. Mediante desplazamientos discursivos, el yo 

lírico se detiene en lo efímero, en lo casi imperceptible pero fundamental. Ese trabajo 

poético del  detalle en Bellessi se da muchas veces acompanhado por uma especie de 

mitificación.  Se  puede  tratar  de  objetos,  personas  -sus  rasgos  o  acciones-  y 

especialmente: sus decires. La expresión de Bellessi no suele traer marcas directas de 

´reproducciones´ de formas coloquiales de prosodia de ese tipo de registro verbal oral,  

pero  su  poesía  nos  sumerge  en  mundos  ´relatados´  de  charlas,  decires  y  dichos 

coloquiales, de voces colectivas, acciones y memorias populares. Sus contemplaciones y 

poetizaciones del  detalle,  de  lo  casi  imperceptible  o  de  lo  efímero  se  tornan canto  y 

memoria social em los versos de Diana Bellessi. Como bien observa Monteleone en otro 

trabajo anterior al ya referido, su “voz lírica se vuelve un canto social” (MONTELEONE, 

2003,  p.  21).  Y  esto,  sin  duda,  se  evidencia  como  un  nítido  proyecto  poético  y 

sociocultural.

Algo a ser subrayado también aquí es la comprensión del fenómeno migratorio que 

poemas como éste posibilitan,  en relación con la  dimensión ética (y  ético-política)  de 

imaginarios,  en  tanto  representación  de  valores  y  acciones  humanas  en  la  memoria 
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personal y social. Como afirma el estudioso del concepto de memoria, Pierre Nora, vale 

recordar que “la memoria es la vida, siempre apoyada en grupos vivos […], es siempre 

actual, un lugar vivido en el  presente, [mientras que] la historia es representación del  

pasado” (NORA, 1996, p.24). 

Estudiar los desplazamientos discursivos en la poética de Diana Bellessi, permite 

reflexionar  sobre  la  constitución  de  la  memoria  colectiva  en  el  Cono  Sur 

hispanoamericano. El discurso poético de esta gran autora, mediante desplazamientos 

enunciativos y juegos de heterogeneidad polifónica, sacude con vigor los imaginarios de 

heroísmo, constitutivo en discursos hispanoamericanos consagrados en torno del valor de 

guerras  militares  y  “la  espada”.  Los  efectos  significativos  del  desplazamiento  de 

representaciones propiciado por Bellessi reverberan sentidos para un tipo de comprensión 

que muchas veces sólo la poesía posibilita. En este caso, destaco el tema migratorio, 

tema que en distintos contextos, inclusive más allá del hispanoamericano y del momento 

específico del poema, es de enorme actualidad y con lamentables consecuencias sociales 

en  estas  décadas  iniciales  del  siglo  XXI.  A la  representación  del  valor  del  heroísmo 

guerrero Bellessi contrapone sentidos de otros heroísmos no desprovistos de conflictos y 

batallas, pero sostenido en luchas vitales para “todas las cosechas” de un ser humano.
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SYLVIA HELENA DE CARVALHO ARCURI

NARRATIVAS INTERDITADAS: 

FEMINICIDIO NA OBRA 2666 DE ROBERTO BOLAÑO

Resumo:

O tema proposto para essa apresentação se configura a partir da leitura e análise 

de uma parte do romance 2666, de Roberto Bolaño, intitulado “La parte de los crimines”. 

Esse  pequeno  estudo  tocará  no  tema  da  violência  exercida  sobre  as  mulheres  que 

aparecem assassinadas dentro  da  trama,  tentando mostrar  qual  a  estratégia  literária,  

usada pelo autor,  para denunciar  esse tipo de que vem acontecendo nas cidades de 

fronteira do México com os Estados Unidos. Além disso, há a intenção de mostrar que o 

exercício de composição literária, também pode se unir a temas pertencentes a outras 

áreas:  como a filosofia,  a  sociologia e a economia,  dizendo que os  feminicidios,  que 

aparecem na ficção, acontecem posto que as mulheres assassinadas fazem parte de uma 

classe precária e, portanto a mercê do capital. Para traçar pontos que topam o tema da 

violência foram utilizadas ideias do livro do filósofo Slavoj Zizek, Violência: seis reflexões  

laterais e para analisar o precariado, serão utilizadas ideias do Ruy Braga presentes do 

seu livro, A política do precariado.  

Palavras chave: Literatura; Roberto Bolaño; feminicidio



696

Abstract:

The subject  proposed at this presentation was configured from the reading and 

analysis of a small portion of the novel  2666, by Robert Bolaño, titled “The crime part”. 

This study will look at violence used upon women that appear assassinated in the novel, in 

a pursuit to highlight what were the literary strategies used by the author to inform on this  

kind of violence that occur in the cities bounding Mexico and USA. Beyond, there is an 

intention to show that the literary composition can also join the discussion on subjects 

proposed by  other  areas such  as  philosophy,  sociology  and  economy,  by  saying  that 

feminicide that take place in fiction show murdered women that are part of lower social  

classes and, therefore, at the mercy of capital. Ideas from the book Violence: six sideways 

reflections,  by Slavoj Zizek, were used to explore the subject of violence. The book  A 

política do precariado, by Ruy Braga, was used to address the topic of precariat and class 

struggle.

Keywords: Literature; Roberto Bolaño; feminicide

En México,  es muy peligroso indagar los nexos del  poder político  y  el  crimen 
organizado, pero no tanto como el hecho de ser una mujer y vivir en una sociedad 
que, día tras día, descubre cuánto su rostro tiende a multiplicar en otras partes la  
desolación de Ciudad Juárez. 
Sergio González Rodríguez

Nessa análise busca-se repensar como a literatura pode unir-se a outros campos de 

estudo, como a sociologia, a filosofia e a economia, para refletir e trazer à tona temas que 

abordam  problemas  contemporâneos  tais  como:  os  assassinatos  (feminicidio)  das 

mulheres  na Ciudad Juárez e  a  classe precária  dentro  de  sociedades notadas como 

“hipercapitalistas” . 

Para realizar essa apreciação, parte-se de um corpus preciso, o capítulo da obra 

2666,  de Roberto Bolaño,  La parte  de los Crímenes.  Diante desse objeto de estudo, 

pergunta-se: como entender esses fenômenos do século XX (o século dos extremos que 

para muitos autores termina em 1989), que se intensificam no século XXI, a partir dos 

personagens  (cadáveres)  das  mulheres  assassinadas,  na  cidade de  fronteira  com os 
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Estados Unidos, Santa Teresa (cidade fictícia, uma espécie de espelho e duplo da Ciudad 

Juárez) e a situação precária que, cada uma dessas mulheres, vive enquanto ser social?

Para  melhor  leitura  e  entendimento,  essa  análise  se  debruçará  no  que  será 

apontado  como  “narrativas  interditadas”,  cruzando  alguns  aspectos,  entre  eles:  1)  a  

escrita  “interditada”  de  Roberto  Bolaño;  2)  as  vidas  “interditadas”  das  mulheres 

assassinadas  em  Santa  Teresa;  3)  a  cidade  de  fronteira  pensada  como  um  espaço 

“interditado”  e:  4)  a  classe  precária  percebida  também  como  “interditada”  ou  como 

“interdição” de um possível caminho de ascensão ou descenso.

O século XXI começa turbulento, com o atentado às Torres Gêmeas, nos EUA, com 

o terrorismo frenético disseminado em muitas partes do mundo,  a violência contra as 

mulheres  e  às  crianças,  a  discriminação  racial,  religiosa  e  social,  tudo  isso  visto  e 

vivenciado  no  momento  preciso  que  está  acontecendo,  pois  a  globalização  permite, 

através da internet, a experiência imediata dos eventos que ocorrem longe ou perto dos 

que os assistem. 

A banalidade do mal, proferida pela filósofa Hannah Arendt, aumenta e não só o mal,  

como a violência se banalizam muito  mais,  sobretudo,  a  violência cresce e muda de 

patamar, deixando de ser apenas física, passando a subjetiva e simbólica. Os campos de 

concentração, de aniquilação e de extermínio passam a ser o espaço urbano, as ruas das 

grandes metrópoles e a população que vive esse extermínio é a que convive com a 

precariedade, a que quase não possui bens materiais e que também acaba perdendo a  

sua dignidade enquanto ser humano, que não vale nada, a não ser como mão de obra  

barata. 

Frente a esse quadro e momento, aos quais muitos autores não ficam alheios e 

passam a usar o seu fazer literário para mostrar sua indignação à sociedade e colocá-la 

diante  desses  acontecimentos  sem  o  uso  de  nenhuma  máscara.  Perante  a  esse 

panorama e tocado por questões polêmicas, Roberto Bolaño escreveu seu romance 2666, 

publicado depois de sua morte, em 2004. 

Esse estudo surge a partir da inquietação e do estranhamento deixados nas linhas 

escritas por Bolaño, principalmente os causados pelos temas abordados e narrados no 

capítulo  já  citado.  Como dito  anteriormente,  essa análise  partirá  de  uma tentativa  de 

pensar alguns dos temas tratados sob o ponto de vista de “narrativas interditadas”. Como 

seria essa forma de pensar e apresentar as questões que aparecem no texto de Bolaño? 
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Partir-se-á do entendimento da palavra “interditada”, oriunda do verbo interditar e que aqui 

se vestirá com alguns significados entre eles: impedir o funcionamento, a utilização ou o 

acesso;  impedir  ou  proibir  a  realização  de  algo;  interdizer,  interromper;  paralisar;  

suspender;  deixar  sem  ação;  tornar-se  nulo;  eliminar;  neutralizar;  inutilizar;  anular  e 

destruir.

A escrita “interditada” de Roberto Bolaño

Como leitor, Roberto Bolaño era uma espécie de leitor enciclopédico, eclético que lia 

Pascal,  Lichetenberg,  Wittgenstein  e  ao  mesmo  tempo  Philip  K.  Dick,  James  Ellroy, 

Rodrigo Fresán. De ficção científica a literatura policial, passando pelos filmes da série B 

e X, de Edgar Allan Poe a Raymond Carver, adentrando por Antón Chéjov, Jorge Luís  

Borges, Julio Cortázar e Georges Perec. Sem deixar de lado a poesia dos franceses do 

século XIX e a dos poetas chilenos Nicanor Parra e Enrique Lihn. (BEJARANO, 2012) 

Todas essas leituras e escritores, de alguma maneira, influenciam a maneira diferente de 

como Bolaño trata a palavra e a estrutura literária nas suas obras e, além disso, ratificam 

que  a  sua  preocupação  original  é  com a literatura,  pois  escrever  mais  que  alento  e 

complemento, é exercício, é profissão. 

Existe  dentro  da  sua  forma  de  escrever  uma  “interdição”  entendida  como 

desconstrução, que levará a uma reconstrução estética de alguns gêneros narrativos, que 

passa pela ética e pelos acontecimentos que estão no devir do século XXI: o terrorismo, a 

morte pela morte, a falta de direitos humanos, a criminalidade e a violência em três níveis, 

a do Estado, a econômica e a da divisão da estrutura social. Nessa sua desconstrução, 

para reconstruir, existe uma tensão entre política, ética e estética que leva os seus leitores 

para mais além do que está visível, talvez para um mundo “infrapocalíptico”  que aponta 

para  dentro  da  infraestrutura  econômico-social,  descortinando  as  mazelas  de  uma 

sociedade enferma, que teima em não olhar para dentro de si mesma, se negando a fazer 

uma viagem “infraexistencial”. Se, dentro da sociedade, o que é dado como certo são as 

aparências, nessa parte da obra de Bolaño paira uma duvida e vem à tona aquilo que 

está velado, por exemplo, os assassinatos sem solução que acontecem dentro da trama. 

Não  há  mais  como  fechar  os  olhos  e  não  perceber  que  existe  um  “feminicidio” 

acontecendo e que muitos desconhecem e se conhecem acham que é normal, faz parte,  

virou banal. 
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Na  parte  do  romance,  La  parte  de  los  crímenes,  o  autor  descreve,  enumera  e 

cataloga, tal como um criminalista, as centenas de cadáveres femininos, deixando o leitor 

distante de uma interpretação cômoda e tranquila, mas sim ativando a sua consciência 

para tentar entender o que aqueles corpos reclamam. Além de uma investigação policial,  

qual  é a profundidade e a possível  transparência dos fatos? Sim, houve crimes,  mas 

como fazer com que o leitor entenda a enfermidade dos fatos acontecidos que transitam 

além dos  assassinatos?  Para  isso,  o  autor  utilizará  alguns  recursos  tais  como:  uma 

estrutura  fragmentada;  as  inúmeras  intertextualidades;  “intergenericidade”  :  temas 

variados dentro do mesmo capítulo que tentam achar uma possível saída do labirinto. 

Mas esse pode ser um labirinto com várias saídas e muitas delas falsas, levando o leitor a 

entrar e se perder dentro desse mundo “infrapocalíptico”, tal qual um buraco negro ou o 

inferno que traz a possibilidade de ser real ainda que trágico. 

As várias narrativas apresentadas nesse capítulo são interditadas, mas interditadas 

em que sentido? Ele começa o capitulo descrevendo a primeira mulher assassinada:

La muerta apareció en un pequeño descampado en La colonia Las Flores. Vestía 
camiseta blanca de manga larga y falda de color amarillo hasta las rodillas […] Eso 
ocurrió en 1993. En enero de 1993. A partir de esta muerta comenzaron a contarse 
los asesinatos de mujeres. Pero es probable que antes hubiera otras. (BOLAÑO, 
2004a, p. 443)

Depois de algumas páginas descrevendo com todos os detalhes possíveis o estado 

de algumas mulheres assassinadas, além de apresentar os investigadores e os chefes de 

polícia  que tratarão dos casos,  Bolaño interrompe essa narrativa  e  expõe  outra,  que 

parece estar fora de contexto, como se fosse uma colagem. Nessa interdição narra-se a 

história de um personagem peculiar, um homem que entra nas igrejas com a finalidade de 

profanar esses espaços. A imprensa batiza esse sujeito como: o penitente endemoniado: 

En mayo ya no murió ninguna otra mujer [...] Pero a finales de mes empezó el caso del  

profanador de iglesias. […] Padre, hay un hombre que está haciendo sus necesidades e  

la iglesia, dijo la viejita. (BOLAÑO, 2004a, p.453) Esse penitente, além de urinar e defecar 

dentro das igrejas e sofrer de uma doença denominada sacrofobia, acaba matando dois 

homens, o padre e o zelador de uma das igrejas profanadas e o caso é entregue a um 

investigador, que conhece uma psiquiatra e essa será outra história que vai ser contada 

ao longo do capítulo 

O  registro  e  a  estrutura  usados,  pelo  autor,  para  cria  essas  duas  “narrativas 

interditadas” se aproximam com os dos textos jornalísticos e das crônicas policiais que 
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aparecem nos jornais. Bolaño utiliza a intertextualidade e o intergêneros, confundindo o 

leitor  que pensa,  em muitos momentos, que está lendo uma reportagem, uma notícia 

saída em um jornal popular, dado as descrições precisas, além do uso de uma linguagem 

simples, referencial, a qual todos entendem. O uso do recurso de intergêneros acontece 

quando Bolaño se baseia no livro de um jornalista mexicano, Sergio González Rodríguez, 

que depois de fazer várias reportagens e coberturas dos assassinatos das mulheres, na 

Ciudad Juárez, escreve a obra, Huesos en el desierto. Basear-se nessa obra, possibilitou 

a construção desses tipos de “narrativas interditadas”,  cujo  registro  e estrutura fazem 

parte  do  modo  de  escrita  jornalística.  Para  confundir  mais  ainda  o  leitor,  o  próprio 

jornalista aparece na trama de 2666, como um personagem: 

Por aquellos días el periódico La Razón, del DF, envió a Sergio González a hacer 
un reportaje sobre el Penitente. [...] El no era un periodista de crónica policial sino  
de las páginas de cultura. [..;] Sergio González supo que en Santa Teresa, además 
del famoso Penitente, se cometían crímenes contra mujeres, la mayoría de los 
cuales quedaba sin aclarar. (BOLAÑO, 2004ª, p. 461 e 474)

A trama continua e há mais interrupções, depois de mostrar a história do penitente e 

voltar aos assassinatos das mulheres, é o momento de usar recursos de outros tipos de 

textos, a fotonovela e o programa televisivo. O narrador nos contará o envolvimento do 

investigador do caso do profanador das igrejas com uma psiquiatra encarregada de traçar 

o  perfil  desse  personagem  para  ajudar  no  caso.  Nessa  narrativa  que  também  será 

interditada,  o  autor  modifica  e  usa  o  registro  e  a  estrutura  que  se  assemelham  as 

narrações de fotonovela, ao folhetim ou aos livros que contam história de amor com uma 

pitada de erotismo. 

Além da "historieta" de amor entre os dois personagens, surgirá uma narrativa que 

leva  o  leitor  para  o  mundo  televisivo,  já  que  aparecerá  uma  vidente  que  dividi  um 

programa popular de TV com um ventríloquo e que tem uma visão com os assassinatos 

de mulheres, na cidade de Santa Teresa. O programa da trama é como esses que vivem 

de seduzir e cativar o telespectador, um programa de variedades onde o imediatismo e o 

não deixar que o outro pense, impera, usando a morte como espetáculo e entretenimento. 

Outro registro e outra estrutura usada pelo autor para fazer com que o leitor  se sinta  

sentado no sofá de casa assistindo tal programa:

Florita Almada llegó muy mal y así nadie en La ciudad La vio, aunque el programa 
al que ella estaba invitada, Una hora con Reinaldo, era uno de los más populares 
de la televisión sonorense. Le tocó hablar después de un ventrílocuo de Guaymas, 
[…] Cerró los ojos. Abrió la boca. Su lengua empezó a trabajar. Repitió la que ya 
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había dicho:  un desierto  muy grande, una ciudad muy grande, en el  norte del 
estado,  niñas  asesinadas,  mujeres  asesinadas.  ¿Qué  ciudad  es  ésa?,  se 
preguntó. A ver, ¿qué ciudad es ésa? Yo quiero saber cómo se llama esa ciudad 
del demonio. […] ¡Es Santa Teresa! ¡Es Santa Teresa! Lo estoy viendo clarito. Allí  
matan a las mujeres. Matan a mis hijas. (BOLAÑO, 2004ª, p. 544-547)

Com uma narrativa que faz um zigue-zague, intercalando vários registro e estruturas 

de outros gêneros literários, o autor sempre volta ao relato das mulheres assassinadas, 

interpondo outras histórias, como a do jovem egresso do interior, Lalo Cura, que primeiro 

vem para a cidade para servir como guarda-costas da mulher de um narcotraficante, mas 

que depois acaba virando policial. Nesse seu novo papel como policial, ele encontra na 

delegacia uns livros (manuais) de técnicas de treinamento para ser investigador, outra 

“narrativa  interditada”,  mais  uma  paralisação  do  fluxo  narrativo,  mais  uma 

intertextualidade intergêneros. 

No final,  percebemos que esse capítulo,  tem uma base que são os  relatos  das 

mulheres  assassinadas,  mas  é  uma  espécie  de  colagem  ficcional  que  usa  muitos 

fragmentos para formar um todo que mostra ao leitor a possibilidade de criação de um 

novo  gênero  que  pode  ser  percebido  e  estudado  como  “infrapolicial”.  Como  disse  o 

próprio  Bolaño  no  seu  Manifesto  Infrarrealista:  “Nuevas  formas,  raras  formas”,  como 

decía entre curioso y risueño el viejo Bertolt.  [...] La experiencia disparada, estructuras  

que se van devorando a sí mismas, contradicciones locas.  (BOLAÑO, 2013, p. 53 e 55)

As vidas “interditadas” das mulheres assassinadas em Santa Teresa.

A violência de gênero (contra as mulheres) é um problema do modelo de sociedade 

patriarcal, onde as mulheres ainda são vista em uma posição submissão, imperando o 

machismo, a misoginia,  as relações de poder e de ódio,  ratificando o pensamento de 

Simone de Beauvoir, em seu ensaio,  O segundo sexo (1970), ser mulher e ser homem 

não constitui  em si  uma entidade natural,  pois depende de uma construção histórica, 

política, social e cultural. A maneira de ser e atuar no mundo também acontece através do 

corpo. 

A partir da composição e do entendimento do corpo, no caso o do gênero feminino e 

os vários tipos de violência impostas a este corpo, apresentar uma análise das vidas 

“interditadas” das mulheres que povoam a trama do capítulo, La parte de los crímines, é 

desafiante, pois muito já foi dito sobre o assunto e a tentativa será trazer um novo olhar a 

partir da obra de Bolaño. É importante destacar que, quem lê essa parte da obra, começa 
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a entender a estreita relação do feminicidio com as relações econômicas e de poder.  

Algumas  questões  são  incentivadoras  para  esse  entendimento:  que  tipos  de  vidas 

“interditadas” são essas?  Elas pertencem a que classe social? Afinal,  analisar esses 

aspectos é importante para o entendimento da obra como um todo?

Feminicidio uma “tranquila”  e anômala destruição de corpos

Pode-se dizer, e partindo da ideia de corpo como um espaço simbólico e sagrado, 

que existe  um aspecto  “infra”  (mais  profundo,  mais  na  base  do  problema)  que pode 

esclarecer a violência contra as mulheres – tanto na cidade ficcional Santa Teresa, como 

na real  Ciudad Juárez.  Este  aspecto  apontado como “infra”  está  ligado à  construção 

política do papel da mulher e a arraigados padrões culturais de desprezo às mulheres, à 

misoginia, negando a elas seu direito mais elementar, o da vida; sujeitando-as à exclusão, 

à opressão dentro e fora do seio familiar, nas relações afetivas, dando chance ao ato mais 

grave que possa acontecê-las, o feminicidio.

O termo feminicidio se refere aos homens que matam as mulheres e que usam, 

sobre  elas,  uma  violenta  ação  sexual  contínua  e  inadequada,  apenas  por  serem 

mulheres.  Esse  fenômeno  acontece,  geralmente,  em  condições  de  desigualdade 

econômica, que inexiste uma política social que trate das questões de gênero, além disso, 

há  certa  tolerância  e  minimização  por  parte  do  governo  e  instituições  religiosas  em 

relação a esses assuntos, levando a impunidade. Essa tolerância e impunidade trazem 

uma mensagem implícita de permissividade social, apontando que o ser mais frágil pode 

ser exterminado. 

Esse termo, feminicidio,  refere-se ao homicídio decorrente tanto aos maus tratos 

sexuais, nos quais estão presentes a violação, a tortura, a mutilação e o extermínio das 

mulheres trabalhadoras, meninas estudantes, e prostitutas, que acontece fora do espaço 

domiciliar  ou dentro dele,  ambos transgredindo os direitos dessas mulheres como ser 

humano.

A  violência  exercida  sobre  as  mulheres  já  se  faz  presente  antes  mesmo  do 

assassinato,  pois  aparece nas diversas formas de maltrato,  dano,  repúdio,  assédio  e 

abando ao longo de suas vidas e continua, mesmo depois que elas deixaram de existir, 

através da impunidade. 



703

Geralmente, os crimes cometidos contras as mulheres são perpetrados por homens 

desesperados e rejeitados psicológica e socialmente,  por  isso refletem uma forma de 

impor e delimitar poder, mas não pelo diálogo e sim pela simples e gratuita agressão. 

Muitos desses assassinatos estão ligados ao crime organizado, ao tráfico de pessoas, 

drogas, armas, dinheiro e mercadoria, tudo que gira em torno das relações econômicas e 

muitos são classificados como em série – aqueles que repetem um padrão, onde a vitima 

não conhece o seu algoz e fica privada de sua liberdade. Esses assassinatos viram uma 

espécie de espetáculo explorado pelos meios de comunicação (TV, rádio, jornais, revistas, 

internet) e passam a ser vistos como produto, pois reproduzir e explorar a violência dá 

lucro.

Além disso, esses crimes acontecem em um contexto de violência doméstica ou em 

situação de insegurança pública e nas camadas em que existe uma condição econômica 

e social marginalizada, se aproximando a um mecanismo simbólico de poder contra as 

mulheres  e  mostra,  em  especial,  a  crueldade  sobre  os  corpos  e  a  vida  delas, 

apresentando novos componentes de violência de gênero, por isso existe uma diferença 

de  enfoque,  em  relação  ao  vocábulo:  homicídio  referente  ao  gênero  masculino  e 

feminicidio ao feminino. 

As mulheres que estão vulneráveis e sem proteção institucional, vivem em zonas de 

devastação social onde predominam a insegurança, o delito, a ilegalidade, o desmantelo 

das instituições e a ruptura do estado de direito. Essas vítimas têm condições de vida 

precária, são invisíveis e tratadas como coisas, pois devido à falta de proteção social,  

sindical  e  o  desnível  de  função  laboral  estão  sujeitas  às  tarefas  mais  precárias  e 

secundárias, onde a jornada de trabalho é mais longa, o salário menor e a exploração é 

explícita.  A  construção  da  cidadania  feminina  é  desigual  e  heterogênea,  porque  é 

colocada sempre em uma condição menor e submissa, cujos direitos a elas reservados 

são o da agressão, do castigo e da vingança. 

Várias explicações são dadas para que ocorra o feminicidio, mas a mais recorrente é 

dizer que a culpa é da própria vítima e que os homens comentem o crime porque naquele 

momento apresentavam um estado alterado de consciência proveniente do uso de drogas 

ou álcool ou porque é a mulher quem provoca o homem e ele se altera, pois essa é a sua 

natureza, se alterar e atacar a sua presa. Eles foram educados para reagir com violência  

ante a todos os fatos que não gostam ou que se sintam ameaçados, como forma de 
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afirmação  e  soberania  de  poder,  assim  sentem-se  menos  impotentes  e  muito 

competentes. 

As mulheres, vítimas de tal ação, não têm importância nenhuma para o Estado, já 

que os seus direitos trabalhistas e humanos são violados, pertencem a uma classe social  

sem valor  político  e  econômico  e  são  facilmente  difamadas,  caluniadas,  desonradas,  

substituídas e terminam, com essa postura, sofrendo outro tipo de violência, a simbólica, 

um tipo de violência que não deixa marcas aparentes. 

Existem vários estudos sobre feminicidio, principalmente no México, mas um trecho 

de  um  dos  estudos  servirá  para  ilustrar  e  compreender  a  narrativa  “interditada”  das 

mulheres dentro do romance:

En 2003, 35.4 por ciento de las mujeres de 15 año y más, unidas y residentes con 
su pareja, sufrían de violencia emocional ejercida por su compañero o cónyuge, 
27.3 por ciento padecían violencia económica, 9.3 violencia física y 7.8 violencia 
sexual. Los estragos que dejan la violencia en las mujeres y todos los miembros 
de su familia son difíciles de reparar. Una vida con violencia impide a las mujeres 
desarrollarse de manera autónoma.  

 Roberto  Bolaño,  no  capítulo  analisado,  mostra  que  a  literatura  é  um  espaço 

importante que traz à tona temas que devem ser debatidos e refletidos por toda sociedade 

e entres esses temas aparece o desaparecimento, o assassinato e a decomposição dos 

corpos de mulheres brutalmente violadas e assassinadas: [...] fue encontrado un cuerpo  

de una niña de trece años, [...] su pecho derecho había sido amputado y El pezón de su  

pecho  izquierdo  arrancado  a  mordidas.  [...]  Había  sido  violada  repetidas  veces  y  

acuchillada [...] (BOLAÑO, 2004a, p. 584). 

No romance, o fenômeno do feminicidio aparece dentro de um contexto específico: 

final do século XX, em uma cidade precisa, Santa Teresa, localizada na fronteira com os 

Estados Unidos. Os crimes são contra mulheres jovens, pobres, que foram sequestradas, 

torturadas, violentadas, mutiladas, provavelmente por homens desconhecidos.

Dentro  da  trama,  essas  mulheres  funcionam  como  uma  metáfora  (alegoria)  da 

barbárie que está sendo disseminada em todas as partes do mundo, em alguns lugares 

com mais ênfase do que em outros.  Essa metáfora  mostra  a entrada em um século 

atormentado,  onde  os  menos  desprovidos  de  capital  são  suprimidos  e  violentados, 

sequestrados em seus direitos de ser no mundo, formando uma classe precária. Existe 

uma passagem, do livro, que dialoga com essa reflexão, quando um dos personagens, o 

jornalista Oscar Fate conversa com o seu chefe de sessão e propõe a elaboração de um 
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artigo para o jornal. 

Cuando su  jefe  de  sección  se  puso  al  teléfono  Fate  le  explicó  lo  que  estaba 
sucediendo en  Santa  Teresa.  Fue  una explicación  sucinta  de  su  reportaje.  Le 
habló de los asesinatos de mujeres de la posibilidad de que todos los crimines 
hubieran sido cometidos por una o dos personas, lo que convertía en los mayores 
asesinos en serie e la historia,  le habló del  narcotráfico y de la frontera,  de la 
corrupción policial y del crecimiento desmesurado de la ciudad […] –Un retrato del 
mundo industrial en el Tercer Mundo […] un aide-mémoire de la situación actual de 
México, una panorámica de la frontera. (BOLAÑO, 2004a, p. 373)

O perfil das mulheres que são encontradas sem vida, apresentam traços comuns em 

quase todas elas: mulheres com pouco grau de instrução, novas, egressas de cidades 

interioranas de outros estados do México, contratadas como mão de obra barata e que 

devem produzir em larga escala, portanto, permitindo o controle e a disciplina que servem 

ao  “hipercapitalismo”.  As  mulheres  assassinadas  são  encontradas  próximas  às 

“maquiladoras” ou aos parques industriais, lugares que são fonte de trabalho da maioria 

delas.

O capítulo começa e termina com a descrição detalhadas das mulheres sem vida, 

destratadas, humilhadas, exibidas como nada e usadas para o espetáculo. As vítimas 

passam a ser vistas como as criminosas delas mesmas, como se tivessem provocado a 

própria morte, como se sua morte fosse merecida e logo caem no esquecimento, pois 

aquelas  vidas  não  têm nenhuma função  dentro  da  sociedade,  o  simples  fato  de  ser  

mulher já é um delito. As vítimas deixam de ter um nome e até mesmo um corpo, passam 

a ser refugo, resíduo que devem ser descartados imediatamente. 

Nessa parte são retratados 112 casos de feminicidio que acontecem entre 1993 e 

1997, a quantidade desse tipo de crime assinala o descaso, a indiferença e a pseudo-

incompetência das autoridades policiais, da justiça e do próprio Estado, já que os crimes 

se repetem e não são desvendados, pois todos se calam e perdem a ação. 

Ao interromper e voltar a narrar com detalhes os assassinatos das mulheres, talvez 

a intenção do narrador seja mostrar que a repetição exaustiva sirva como um mecanismo 

que  dê  conta  do  caos,  do  horror,  da  barbárie.  Colocar  o  leitor  frente  ao  mundo 

“infrapocalíptico”, seria dizer e assinalar que todos são responsáveis pela morte dessas 

mulheres, pois se calam diante da tal monstruosidade, tornando-a banal e fútil.  O que na 

verdade,  “se  tornar  banal”,  deveria  ser  incomodo, portanto repetir  o  horror  seria  uma 

maneira de tirar o ser humano da passividade. Nas narrativas “interditadas” de Bolaño 

nada é simples, sempre existirá um sentido oculto, uma alegoria, talvez a que esfregue na 
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cara da humanidade sua inércia diante de alguns assuntos polêmicos.

A cidade de fronteira pensada como um espaço “interditado”

A cidade ficcional de Santa Teresa, correspondente à Ciudad Juárez que se encontra 

na fronteira com os Estados Unidos, é a cidade aonde todos os personagens e histórias 

narradas,  em 2666, chegam, se encontram, transitam ou vivem, poderia  ser  pensada 

como protagonista dentro da obra.  Na verdade, Santa Teresa é um posto alfandegário, 

um posto de cruzamento entre La Ciudad del Paso y  Ciudad Juárez, uma zona de livre 

comércio,  onde  foram  instaladas  várias  industrias  “maquiladoras”  de  automóveis,  de 

elétrico-eletrônicos  e quase todas são de capital estrangeiro. 

A cidade  de  fronteira  é  um  espaço  de  limite,  de  extremidade,  de  ruptura,  de 

interdição e ao mesmo tempo de fluxo, de deslocamento, de vizinhança. Nesse espaço, 

quem a atravessa, precisa mostrar um documento que permite tal travessia, porque sem 

ele fica configurado a possibilidade da fuga. A fronteira por ser um espaço limítrofe, uma 

linha imaginária é pluricultural, heterogênea, uma zona de troca onde essa diferença se 

mistura  e  produz  política,  cultura  e  forma  uma  classe  condizente  com  essas 

características, além disso, elas podem ser simbolicamente produzidas por ter atributos 

de abertura para o desconhecido. 

Pode-se fazer uma analogia com o mito da travessia para os reinos subterrâneos, 

para terra dos mortos, o mundo inferior,  o mundo de Hades. Para entrar no reino de 

Hades, o morto era enterrado com uma moeda dentro da boca que seria usada como 

pagamento a Caronte, o barqueiro responsável de conduzir as almas para o mundo dos 

mortos. A moeda equivale ao passaporte para cruzar a fronteira, se não houvesse essa 

paga, a travessia seria interditada, o cruze do rio até o reino de Hades não aconteceria.  

Fazendo a comparação com esse mito,  em uma entrevista,  quando perguntado como 

seria  o inferno,  Bolaño responde:  Ciudad Juárez,  que es nuestra maldición y nuestro  

espejo,  El  espejo  desasosegado  de  nuestras  frustraciones  y  de  nuestra  infame  

interpretación de la libertad y de nuestros deseos. (BOLAÑO, 2004b, p. 339)

Dentro da própria cidade de Santa Teresa existem muitos espaços de fronteiras, de 

um lado as indústrias maquiladoras com alta tecnologia, e os bairros abastados, onde 

circula o capital; do outro o deserto, os terrenos baldios, os lixões, os bairros pobres onde 
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moram as pessoas que servem ao capital e acabam sendo vítimas da violência quando 

não cumprem bem o seu papel. Talvez em uma cidade fronteiriça a barbárie pode ser  

vista  como  normal,  pois  existe  uma  rota  e  possibilidade  de  fuga  que  permiti  as 

autoridades  dizerem  que  aquele  que  tenha  cometido  algum  tipo  de  delito  pode  ter 

atravessado a fronteira. Na cidade de Santa Teresa a intervenção divina passa longe, pois 

é uma cidade no meio do deserto, condenada a corrupção, a abusos, a impunidade, no 

caso a estrada e o deserto, diferente do rio de Caronte, são os espaços que separam não 

só  dois  países,  mas  sim  a  vida  da  morte  e  cruzá-la  pode  ser  um  passaporte  para 

condenação. Santa Teresa aparece descrita, no romance, assim:

 

Entraron  por  el  sur  de  Santa  Teresa  y  la  ciudad  les  pareció  un  enorme 
campamento de gitanos o de refugiados dispuestos a ponerse en marcha a la más 
mínima señal.[...] Hacia el oeste la ciudad era muy pobre, con la mayoría de las 
calles sin  asfaltar  y  un mar de casas construidas con rapidez y  materiales de 
desecho. [...]Hacia el este estaban los barrios de clase media y clase alta. Allí  
vieron  avenidas  con  árboles  cuidados  y  parques  infantiles  públicos  y  centros 
comerciales. [...]En el norte encontraron fábricas y tinglados abandonados, y una 
calle llena de bares y tiendas de souvenirs y pequeños hoteles, donde se decía 
que  nunca  se  dormía,  y  en  la  periferia  más  barrios  pobres,  aunque  menos 
abigarrados, y lotes baldíos [...]En el sur descubrieron vías férreas y campos de 
fútbol para indigentes [...] y dos carreteras que salían de la ciudad, y un barranco 
que se había transformado en un basurero, y barrios que crecían cojos o mancos 
o ciegos y de vez en cuando, a lo lejos, las estructuras de un depósito industrial, el 
horizonte de las maquiladoras. [...]En la parte norte vieron una cerca que separaba 
a Estados Unidos de México y más allá de la cerca contemplaron, bajándose esta 
vez del coche, el desierto de Arizona. (BOLAÑO, 2004a, p. 149, 170 e 171)

La  parte  de  los  crímines apresenta  uma cidade  onde  o  abismo,  o  deserto  e  a 

fronteira se intensificam, uma cidade sem lei, pois são nesses lugares “interditados” que 

são encontrados os corpos das mulheres assassinadas, muitas delas sem identificação e 

outras  que  o  crime  ainda  não  foi  solucionado,  algumas que  desejavam atravessar  a 

fronteira para o lado do país rico e outras que queriam ultrapassar a fronteira social,  

trabalhando para chegar a outro patamar de poder aquisitivo, mas todas elas com uma 

sina comum, perderem a vida em um espaço onde a violência não esbarra em nenhum 

tipo  de  fronteira  e  se  depara  com   irracionalidade  delimitada  por  um  fio  quase 

transparente de não ser, assim como é a América Latina em relação aos Estados Unidos, 

outra alegoria que pode ser lida e analisada dentro da obra. 

Santa Teresa é uma cidade sem esperança, que não perdoa e quem passa por ela 

não deixa de fazer parte do momento “infrapocalíptico” pelo qual a humanidade atravessa, 

um mundo em desordem e repleto de desilusão. A cidade também sugere outra metáfora, 
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o espaço de fronteira entre realidade e ficção,  entre o mundo real  e  o literário,  onde 

escrever pode ser um momento de mostrar o desapontamento, pois a derrota também se 

apresenta na forma de como será descrita tal realidade, as formas e estratégias do modo 

de como fazê-lo  parecem estar  esgotados,  ou  deve-se  ser  pensando  como fronteira, 

como interrupção, ainda que dentro de uma narrativa fluida. 

A classe precária percebida também como “interditada” ou como “interdição” 

de caminho de ascensão ou descenso.

Dentro de um contexto de desigualdades, instabilidade, impunidade e a inexistência 

de um Estado de direito para os menos abastados, pode-se traçar não só o perfil das 

mulheres assassinadas, como a classe a qual fazem parte; são pessoas exiladas por 

causa da violência, que vivem em partes abandonadas e afastadas das cidades, onde a 

orfandade, a delinquência, o crime organizado, os assassinatos, um número grande de 

desaparecidos  e  de  presos  predominam.  São  pessoas  que  se  sentem  e  se  acham 

indignas como se não fosse gente. Mas por que a maioria delas, que são contratadas 

pelas maquiladoras,são mulheres? São contratadas não só por serem mão de obra mais  

barata, mas jovens adolescentes resistentes, solteiras e com mãos pequenas que possam 

manipular peças diminutas e capazes de operar as máquinas ou de montar periféricos 

eletrônicos durante uma jornada longa de trabalho.

Roberto  Bolaño  está  atento  à  deterioração  das  condições  de  trabalho,  não  só 

presentes  no  México,  mas  em  escala  mundial  e  diante  da  crescente  instabilidade  e 

expansão de postos de trabalho com pouca remuneração, ele percebe a necessidade de 

criar uma forma de denunciar essas condições, que seja então, mais uma vez, através da 

literatura. Escrever sobre isso requer disposição e cuidado, pois o cenário não é nem um 

pouco  alentador,  uma vez  que  a  precariedade  nas  relações  e  condições  laborais  só 

aumentam e implicam na vulnerabilidade social de muitos, principalmente da juventude 

que, cada vez, entra mais cedo no mercado de trabalho e se depara com um contexto de 

escassez e condições muito incertas. O trabalho precário leva a uma redução salarial, a 

exclusão,  empurrando  esses  trabalhadores,  em  sua  maioria,  terceirizados,  para  a 

formação de uma nova classe, o precariado. Uma parte do capítulo, quando o jornalista 

Sergio González encontra a encarregada do departamento de Delitos Sexuais, Yolanda 
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Palacio, mostra essa condição laboral:

Pues sí, Santa Teresa, dijo la encargada del Departamento de Delitos Sexuales. 
Aquí casi todas las mujeres tienen trabajo. Un trabajo mal pagado y explotado, con 
horarios de miedo y sin garantías sindicales, pero trabajo al fin y al cabo, lo que 
para muchas mujeres llegadas de Oaxaca o de Zacatecas es una bendición.  [...]
¿Así que aquí no hay desempleo femenino?, dijo. No sea sangrón, dijo Yolanda 
Palacio, claro que hay desempleo, femenino y masculino, sólo que aquí la tasa de 
desempleo femenino es mucho menor que en el  resto del  país.  De hecho, se 
podría decir, grosso modo, que todas las mujeres de Santa Teresa tienen trabajo. 
Pida cifras y compare. (BOLAÑO, 2004a, p. 710-711)

As mulheres de Santa Teresa, que trabalham nas maquiladoras, fazem parte dessa 

classe ou flutuam entre os empregos precários e a miséria (desemprego), além de se 

sentirem inferiores e sem autoestima. Por isso, cumprem com o seu papel que é o de 

trabalhar  para  produzir  a  mercadoria  barata  para  classe  média/alta  poder  consumir, 

afirmando  que  essa  classe  realiza  aquilo  que  lhe  é  imposto  e  fortalece  a  lógica  da 

sociedade “hipercapitalista”, que sente a necessidade de explorar, de maneira extrema, 

todas as formas de trabalho que a classe privilegiada não quer realizar, como as funções 

que vão de empregados domésticos, chegando aos serviços terceirizados. Portanto, a 

obrigação  de  ter  esse  tipo  de  classe  funciona  como  uma  espécie  de  interdição,  as 

pessoas que fazem parte dessa classe são impedidas de ascender socialmente e muitas 

vezes  de  descender,  visto  que,  como  miseráveis  proverão  menos  às  classes  mais 

abastadas,  porque  miséria  implica  olhar  primeiro  para  sua  condição,  pois  a  primeira 

necessidade de um miserável é comer, o que não quer dizer que tenha que trabalhar para 

isso, por isso sobra para a classe precária essa função

Na lógica do capital há uma aparente diminuição da diferença entre as classes e da 

desigualdade  social,  já  que  a  classe  precária  também tem  algum  poder  de  compra, 

diferente dos que estão nos níveis mais baixos que não conseguem sobreviver. O capital  

econômico faz parte de sua vida, ainda que de modo precário, essa ilusão pode ser um 

fator de interrupção, de interdição de ascensão, pois para quem antes não tinha nada, ter  

alguma  coisa,  já  é  suficiente  para  se  sentir  privilegiado  e  inserido  na  sociedade 

consumidora, mas o que essa classe não percebe é que o abismo entre classes fica cada 

vez  mais  profundo  e  a  possibilidade  de  mudança  cada  vez  mais  longe,  posto  que 

interrompida pelos,  que de fato,  são abastados,  pois  para fazer  parte  de uma classe 

média/alta repleta de direitos, não é só necessário ter capital econômico, mas também 

possuir capital cultural. 
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Afinal, até que ponto faz sentido analisar esse capítulo, ou parte dele, apresentado 

as narrativas “interditadas” e sua relação com o feminicidio, a fronteira e o precariado? 

Havendo um sentindo, qual seria o interesse de Bolaño? Por que ele propõe esse tipo de 

escrita interditada? Poderia responder dizendo que, por causa da sua saúde frágil – ele 

próprio estava prestes a cruzar a fronteira da vida em direção a morte – sabia que tinha 

pouco tempo, teve pressa de deixar essa obra como reflexão profunda da sociedade, 

conscientizando o leitor sobre assuntos densos, pouco falados. Por causa dessa urgência 

em dizer, não teve tempo de apresentar tudo que desejava (a verdadeira face do poder e 

a possibilidade de enfrentá-lo) dentro de uma estrutura literária mais trabalhada, usou a 

narrativa episódica, os pequenos flashes, a interdição do fluxo da narração, a lógica do 

fragmentos concentrados, justapostos e alternados como aliados, juntou todos os seus 

apontamentos  e  tudo  que  já  tinha  elaborado  para  escrever  2666,  fez  uma  colagem 

ficcional, um tipo de álbum de figurinhas, já que tinha que escrever, sob um estado de 

urgência,  sobre  o  tempo  do  caos,  da  violência,  da  crueldade,  da  banalidade,  do 

espetáculo , tudo isso como condição precária, para ser consumido e como forma de 

moldar a percepção do ser humano diante do momento “infrapocalíptico”. 

Roberto  Bolaño,  quando  escreve  La  parte  de  los  crímines,  exercita  a  ideia  de 

fronteira como um lugar de devir, de aproximação de diferenças, ao mesmo tempo em 

que  é  o  limite  das  mesmas,  é  a  possibilidade  de  coexistência  de  heterogeneidade, 

portanto de junção de gêneros textuais, mas respeitando as propriedades inerentes de 

cada um, mesmo quando ultrapassa a linha e a barreira, quando se desloca entre os 

gêneros, na sua escrita, eles não deixam de ser, não perdem suas características o que 

acontece é a permissão de relações e alianças entre gêneros diferentes.  

Bolaño, quando utiliza outra estratégia narrativa com uma linguagem desordenada, 

como nota impessoal, como relatório forense, tenta evitar ao máximo o juízo de valor, as 

mulheres  assassinadas,  dentro  dessa nova forma de narrar,  são a  representação  da 

crueldade, do sofrimento, do mal, da violência que aflige a sociedade contemporânea. De 

alguma maneira, ao ler essa parte do romance, o leitor se penaliza ou sofre diante dos 

corpos inutilizados como lixo, ou então, reage e reflete: o que vale a vida diante do caos, 

da desordem humana? A arte, nesse caso a literatura, provoca esse efeito, mesmo que a 

vida  apareça  ou  seja  representada  como  banal,  aqui  a  violência  e  a  crueldade  não 

aparecem apenas como entretenimento, não são gratuitas e podem ser entendidas como 
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mercadoria. 
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TATIANE SILVA SANTOS

(UNEMAT)

PASSADO E PRESENTE: AS DIVERSAS “FORMAS DE VOLTAR PARA CASA” DE 

ALEJANDRO ZAMBRA

Introdução

Como nos mostra Beatriz Sarlo (2007), o passado é sempre conflitivo e isto ocorre 

porque  não  há  um  entendimento  entre  a  memória  e  a  história. Esta  instabilidade  é 

representada de muitas maneiras no livro Formas de voltar para casa (2011) de Alejandro 

Zambra.  O  narrador  assume  desde  o  título  de  seu  relato  que  há  vários  modos  de 

recuperar o passado e expõe, através do processo de construção de suas memórias, 

como conseguiu reunir suas experiências para tentar compreender o que viveu. A casa 

onde passou sua infância será o centro, a base para encontrar respostas, para lembrar e  

revisitar, entretanto, a narrativa não se concentra somente neste espaço, mas confere 

importância para os caminhos percorridos fora deste ambiente acolhedor, protetor e como 

também enuncia ao longo destas páginas, alheio aos acontecimentos políticos da época.  

A casa é o mote para passar a outros ambientes, é um ponto de partida e podemos 

considerá-la aqui também como uma imagem do significado de voltar para o lugar onde 

foram construídas as recordações, o espaço onde surgiram as inquietações que levaram 

a esta escrita questionadora.

 Encontramos neste percurso a maior parte dos caminhos trilhados para recuperar 

o passado: conversas com os parentes, com os amigos, leituras, omissões, problemas 

com relação à publicação,  até mesmo um filme visto  durante a execução do projeto.  

Todos os elementos que formam parte dessa complexa rede que nos leva à recuperação 

das memórias foi a forma de organização encontrada nesta narrativa que trilha caminhos 

diferentes: no primeiro capítulo do livro,  Personagens secundários, o autor faz o recorte 

do período selecionado para ser  reconstruído;  a  primeira parte  está mais próxima ao 

relato  autobiográfico  linear,  com  um  texto  que  segue  com  poucas  interferências 

relacionadas ao presente da escrita.  Uma das primeiras experiências retratadas é um 

terremoto  que ocorre  em um momento  complexo para  o  país:  a  ditatura  de Augusto 

Pinochet e temos a perspectiva da criança, questionando para buscar entender o que se 
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passa a sua volta. Diamela Eltit (2009) em A memória tela. Sobre imagens públicas como 

políticas de desmemória explana sobre a situação vivida no Chile naquela época:

São anos demais de um branco agressivo.  Exerceu-se a mais pura e simples 
violência. Esta violência é parte de um programa político repressivo formado por 
todos  e  cada  uma  das  frentes.  Refiro-me  a  uma  cumplicidade  multilateral 
sincronizada para silenciar.  Interessadamente sinistra.  É preciso dizê-lo  (ELTIT, 
2009, p. 204). 

O terremoto  pode ser  considerado o abalo pelo  qual  está  passando o país.  O 

menino não consegue sentir a totalidade da repressão que se vive ali, pois tem em seu 

convívio  apenas  o  silêncio  programado  para  manter  o  controle  da  situação  do  país,  

entretanto, carrega esse incômodo ao longo dos anos e o adulto sente essa necessidade 

de dizer, o que faz através das memórias. No segundo capítulo  A literatura dos pais o 

autor fala sobre o ato de escrita, discorrendo sobre suas leituras e dentre outros temas 

sua  relação  com  uma  ex-namorada  para  quem  pede  que  leia  o  trabalho  que  está 

realizando;  encontramos aqui  a  tensão entre  o fim do relacionamento  e a espera  da 

resposta de sua interlocutora. No terceiro capítulo A literatura dos filhos o narrador volta 

às  ruas  em  que  viveu  sua  infância  para  recuperar  maiores  detalhes  do  passado  e 

finalmente no quarto capítulo: Estamos todos bem temos a fase final do trabalho, o livro 

está quase completo e Eme, a ex-namorada, consegue realizar a leitura do livro. Temos, 

portanto, um autor que expõe a imagem do escritor e o seu trabalho com as palavras para 

configurar sua narrativa, realiza o recorte de um período da infância e depois revela o 

adulto que recorda, pondera, escreve, pede que seus textos sejam lidos e tenta conectar-

se à criança para elaborar sua visão do passado, sempre com os questionamentos sobre 

o  próprio  ato  de  escrita:  “Reconhecemos  de  verdade  alguém  vinte  anos  depois? 

Reconhecemos  agora,  a  partir  de  um  indício  luminoso,  os  traços  definitivos, 

irremediavelmente adultos, de uma cara remota?” (ZAMBRA, 2014, p. 60)

Posições

 A primeira forma de voltar para casa é uma recordação de uma forma de voltar 

para casa: quando tinha seis anos o menino perde-se de seus pais e retorna sozinho. Ele 

consegue chegar primeiro e tem a sensação de que os pais que se perderam e não o 

contrário.  Esta  inversão  dos  papéis  nos  conecta  ao questionamento  sobre  a  posição 

política dos pais: a história que representa uma visão sobre o período ditatorial chileno 

nos coloca diante da criança que não entende as questões políticas complexas em que 
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vive e depois de adulto volta a se encontrar com o passado para entender as atitudes de 

sua  família.  Na  visão  do  menino  ele  soube  voltar  sozinho  e  seus  pais  que  ficaram 

perdidos,  portanto,  já  há  aqui  a  desconfiança  de  que  nem sempre  os  adultos  estão 

seguros diante de suas atitudes.

Como os mais velhos não oferecem maiores esclarecimentos acerca do quadro 

político do país, a criança constrói imagens e tenta resolvê-las sozinha no contato com os 

amigos e perguntas aos professores da escola. Este primeiro retorno bem-sucedido para 

casa, entretanto, não será o único, pois já na fase adulta terá que voltar a este lugar  

algumas vezes em busca da compreensão do que aconteceu com relação a sua família e 

a  ditadura  chilena.  Esta  incompreensão  ocorre  porque  na  época  não  houve 

posicionamento por parte da família e o garoto precisou enxergar a realidade em uma 

posição intermediária e por isso complexa. Conforme Beatriz Sarlo (2007):

Durante la dictadura militar algunas cuestiones no podían ser pensadas a fondo, 
se las revisaban con cautela o se las soslayaba a la espera de que cambiaran las 
condiciones políticas. El mundo se dividía claramente en amigo y enemigo y, bajo 
una dictadura, es preciso mantener la convicción de que la separación es tajante 
(SARLO, 2007, p.23).

O título do primeiro capítulo:  Personagens secundários nos coloca diante de uma 

divisão, a principal história é a que acontece no Chile; há uma tentativa de compreender o 

que acontece, o incômodo figurado através das palavras é a posição confortável em que 

sua família se estabeleceu, este “entre-lugar” que lhes tirava dos confrontos, mas também 

não marcava uma presença nas batalhas enfrentadas pelas outras famílias. A falta de 

percepção da realidade é retratada nas primeiras páginas do livro, onde está assinalada a 

condição alheia  da  criança:  “Na noite  do  terremoto  eu tinha medo,  mas também me 

agradava,  de  alguma  forma,  o  que  estava  acontecendo”  (ZAMBRA,  2014,  p.13).  As 

famílias reunidas, as barracas e uma nova amizade traz uma novidade neste momento 

difícil, a criança enxerga o lado positivo de estar ali reunida com a vizinhança sem ter a 

dimensão  da  gravidade  do  ocorrido,  da  mesma  forma  que  irá  mostrar  seus  passos 

incertos na infância em busca de compreender a real situação política. Este episódio é 

crucial, pois pela necessidade de saída das casas as crianças se reuniram e em meio às  

brincadeiras, o garoto conhece Claudia, a personagem central que irá lhe colocar frente a 

algumas reflexões sobre a ditadura. 

Após este episódio Claudia lhe pedirá uma missão: que ele siga Raúl, um vizinho 

misterioso: “Raúl era o único na vila que morava sozinho. Para mim era difícil entender 
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que alguém morasse sozinho. Pensava que estar sozinho era uma espécie de castigo ou 

doença” (ZAMBRA, 2014, p.15). O menino resolve aceitar o pedido de Claudia e passa a  

seguir Raúl para coletar informações sobre o seu cotidiano, apesar de não entender o 

motivo pelo qual o seguia. Esse cotidiano era monótono porque seu vizinho tinha uma 

rotina fixa, as situações diferentes são quando Raúl hospeda algumas pessoas em sua 

casa e na ocasião em que hospeda uma mulher o garoto faz uma perseguição, que é logo 

desvendada porque a investigada percebe que o garoto a acompanha pelas  ruas.  O 

menino envolve-se com as buscas e sente que há um mistério com relação a Claudia e 

sua família, ainda inacessível, e ele tenta utilizar seu parco entendimento para relacionar  

os conceitos e entender a realidade que o cerca:

Uma tarde, porém, levado por um impulso, eu lhe disse que sabia a verdade: que 
sabia  que  os  problemas  e  Raúl  estavam relacionados  com o  fato  de  ele  ser 
democrata-cristão,  e  ela  soltou  uma  gargalhada  longuíssima,  excessiva. 
Arrependeu-se em seguida. Chegou perto, pôs as mãos cerimoniosamente sobre 
meus ombros e até pensei que fosse me beijar, mas não era isso óbvio – meu tio 
não é democrata cristão, disse ela, com voz tranquila e lenta (ZAMBRA, 2014, 
p.52).

O menino aqui tenta mostrar seu conhecimento, mas acaba confuso com a risada 

da amiga, entre o seu sentimento de admiração - espera o beijo - e a realidade entendida  

neste  instante  somente  por  Claudia.  Seguindo  com  a  demonstração  das  lacunas  da 

infância o narrador coloca a sua posição quanto ao presidente de seu país: 

Quanto a Pinochet, para mim era um personagem de televisão que conduzia um 
programa  sem  horário  fixo,  e  eu  o  odiava  por  isso,  pelos  aborrecidos 
pronunciamentos  em  cadeia  nacional  que  interrompiam  a  programação  nas 
melhores partes. Tempos depois o odiei por ser filho da puta, por ser assassino, 
mas na época o odiava somente por aqueles intempestivos shows que meu pai 
olhava  sem dizer  palavra,  sem conceder  mais  gestos  que  uma  tragada  mais 
intensa  no  cigarro  que  levava  sempre  grudado  na  boca  (ZAMBRA,  2014, 
p.18).

Essa consideração mostra o quanto a criança não compreende o que acontece em 

seu entorno, um aborrecimento pela interrupção nos programas, que ainda não pode ser  

conectado à história de Claudia ou ao vizinho Raúl, tudo o que acontece ainda segue 

fragmentado pela ausência de diálogo que há em sua casa, a imagem do pai observando 

as  cenas  sem  dizer  palavra  ficou  na  lembrança  através  do  incômodo  causado  pela 

tentativa de estabilidade de um ambiente onde reinava o caos. A criança consegue refletir,  

em seu cotidiano tranquilo  forjado nesta família,  a imagem do equilíbrio  retratada por 

Diamela Eltit (2009):
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Apresentam-se, em um mesmo formato, os analistas, as vítimas e os articuladores 
do Golpe de Estado, todos os habitantes de uma idêntica sede de construir (numa 
tentativa  desesperada)  um  equilíbrio  possível.  Ah,  a  sensatez  detestável  dos 
equilíbrios. Da maneira mais artificial possível, promove-se a objetividade em meio 
a  uma  situação  que  não  permite  a  objeção.  No  entanto,  na  verdade  tudo  se 
confunde e se funde (ELTIT, 2009, p. 205).

As recordações que guarda da infância não tem relação com a situação instável do 

país. O narrador questiona sobre esta sensatez, sobre esta pretensa calmaria em um 

período conturbado:

As ruas de Maipú não eram, então, perigosas? De noite sim, e de dia também, 
mas,  com arrogância  ou com inocência,  ou com uma mescla  de arrogância  e 
inocência, os adultos brincavam de ignorar o perigo: brincavam de pensar que o 
descontentamento era coisa de pobres e o poder, assunto dos ricos, e ninguém 
era  pobre  nem  rico,  pelo  menos  não  ainda,  naquelas  ruas,  naquela  época 
(ZAMBRA, 2014, pp.19,20).

Destacamos na descrição do bairro novamente o lugar do meio em que estão os 

moradores: eles não eram pobres nem ricos para ficarem descontentes e desta maneira 

figurarem  nas  lutas,  uma  justificativa  para  não  tomar  partido  nos  posicionamentos 

políticos, como não se encaixavam em nenhum dos estremos estariam protegidos. Beatriz 

Sarlo (2007, p. 144) explana sobre a relação estabelecida por crianças que viveram no 

período da ditadura  argentina: “Fueron hijos que corrigieron políticamente el modo en que 

sus padres vivieron el primer gobierno peronista; los acusaron de no haberse volcado con 

intensidad hacia lo público o de no haber captado la verdadera naturaleza del movimiento 

de masas”. Este entre-lugar foi construído pela postura de seus pais coloca a criança na 

posição  de  interroga-los  sobre  a  falta  de  participação  nos  movimentos  sociais,  uma 

maneira de corrigi-los politicamente.

Apesar de estar inserido em um contexto aparentemente estável o menino tenta 

compreender o que se passa ao seu redor e as experiências familiares aqui são cruciais 

para  permitir  alguma  consideração  sobre  o  assunto.  Quando  encontra  liberdade  no 

colégio o garoto pergunta ao professor se é muito grave ser comunista:

 [...]
E você é comunista?
Eu sou um menino, disse eu.
E o que é o teu pai?
Meu pai não é nada, respondi com firmeza.
Mas era difícil ser isso: nem bom nem mau. Me parecia que isso, no fundo, era ser 
mau.
O professor me encarou com curiosidade ou com desprezo – me encarou com 
curiosidade, mas senti que em seu olhar também havia desprezo (ZAMBRA, 2014, 
p.35).
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A afirmação “Meu pai não é nada” parecia ser importante e é comunicada com 

seriedade pelo garoto que percebe no comunismo uma relação entre o saber e o perigo 

que isto significava no contexto de seu país. Nos diálogos com Claudia, menina mais 

velha  e  que  detém  parte  deste  saber  que  ele  desconhece,  ele  aparece  sempre 

desconcertado:

Tomou minha mão e me disse que a bandeira mais linda era a da Argentina. Qual 
é a mais linda para você, perguntou, e eu ia dizer a dos Estados Unidos era a mais 
feia,  uma  bandeira  verdadeiramente  horrível,  e  eu  acrescentei  que  estava  de 
acordo,  que a bandeira  dos Estados Unidos era mesmo asquerosa (ZAMBRA, 
2014, p.40).

Essa cena mostra a maturidade política de Claudia, que tem noção da participação 

dos Estados Unidos na história chilena frente à confusão do menino, que ainda não tem 

ideia da realidade, ele concorda porque sabe de alguma maneira que ela tem uma maior  

percepção do que está ocorrendo. A escolha das bandeiras marca o desconhecimento, 

suas dúvidas e sua busca por entender o que se passa a sua volta.

Variáveis no processo de reconstrução das memórias

A partir  do  segundo  capítulo  temos  a  exposição  do  processo  de  escrita;  os 

acontecimentos  narrados  aparecerão  acompanhados  pelos  motivos  que  os  fazem 

estarem no texto, são eles: 2. A literatura dos pais e 3. A literatura dos filhos e 4. Estamos 

bem. O modo de narrar a história muda neste momento e encontraremos aqui outro tipo 

de  escrita,  que  se  revela  com  todas  as  suas  falhas,  todas  as  suas  oscilações  e 

incompletude. O acontecimento principal deste processo é o reaparecimento da figura de 

Claudia, personagem fundamental na conexão entre os dois momentos, pois ela ajudará a 

recontar, para unir os fragmentos descritos no primeiro capítulo:

Pouco a pouco avanço no romance. Passo o tempo pensando em Claudia como 
se ela existisse, como se ela tivesse existido. No começo eu duvidava até do seu 
nome. Mas é o nome de noventa por cento das mulheres da minha geração. Faz 
todo sentido que se chame assim. Além do mais, tem um som agradável. Claudia 
(ZAMBRA, 2014, p.51).

 Novamente temos a escrita que revela a imprecisão dos relatos memorialísticos,  

não há uma identificação direta com os fatos, o narrador questiona a própria existência da 

personagem, não há referências sólidas e a narrativa irá trilhar um caminho impreciso. 

Esta amiga da infância que reaparece no futuro irá unir as formas de voltar para casa com 



719

a  conexão  entre  passado  e  presente,  ajudando  também,  assim  como  os  pais,  na 

resolução de uma questão importante para o menino que busca suas respostas, procura 

entender  o  período  histórico  a  partir  de  suas  memórias.  Como  enuncia  Nora  Catelli 

(2007):

En esta doble vertiente –que incorpora la versión lacaniana de doble imaginario 
aunque  le  agrega  un  carácter  de  apertura  y  no  sólo  de  clausura  del 
autoconocimiento-  la  intimidad  no  constituye  únicamente  una  expresión  de  la 
trampa del autoengaño definida por Lacan sino también una herramienta para la 
comprensión de las transformaciones históricas (CATELLI, 2007, p. 10).

Encontramos nestas memórias a tentativa de compreensão das transformações 

históricas, entretanto, como em casa não há este tipo de discussão, a saída será buscar o 

debate com pessoas de fora. As marcas deste fato serão diferentes em sua vida e na vida  

de Claudia e com esta estratégia de escrita haverá a tentativa de busca dos fatos que 

marcaram  o  passado.  Ainda  segundo  Catelli  (2007,  p.10):  “Lo  íntimo  es  el  espacio 

autobiográfico convertido en señal de peligro y, a la vez, de frontera; en lugar de paso y 

posibilidad de superar o transgredir la oposición entre privado y público”.  Esta oposição 

será marcada nas palavras questionadoras: 

Ou então é que eu gosto de estar no livro. É que eu prefiro escrever a já ter 
escrito.  Prefiro  permanecer,  habitar  esse  tempo,  conviver  com  esses  anos, 
perseguir longamente imagens esquivas e examiná-las com cuidado. Vê-las mal, 
mas vê-las. Ficar ali, olhando” (ZAMBRA, 2014, p.53). 

Este olhar e o reencontro com Claudia traz as marcas do presente: agora ela é 

adulta e lhe conta os conflitos com a irmã após a morte do pai (este é o motivo que a fez 

interromper  sua  nova  vida  nos  Estados  Unidos  e  circular  novamente  pelas  ruas  de 

Maipú).  Neste  instante  o  passado  descrito  no  primeiro  capítulo  encontra-se  com  o 

presente e traz as revelações dos questionamentos sem resposta que ficaram na infância.

Este olhar do adulto faz com que ocorram novas percepções: “Enquanto o país se 

fazia em pedaços, nós aprendíamos a falar, a andar, a dobrar os guardanapos em forma 

de barcos, de aviões. Enquanto o romance acontecia, nós brincávamos de esconder, de 

desaparecer (ZAMBRA, 2014, p.54)”.  Após o novo contato com Claudia descobre que 

Raúl não era Raúl, mas sim Roberto, pai de Claudia, que precisava se esconder para 

defender-se  e  defender  seus  amigos  que  eram  contra  o  governo.  Enquanto  para  o 

narrador a vida permaneceu tranquila naqueles tempos, para os que se posicionaram 

ficaram muitas marcas, afirmando assim a oposição com a genealogia, descrita por Gina 

Saraceni (2007, p. 18): “Hay que pensar, entonces, no em términos de genealogía sino de 
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antigenealogía  en  ele  sentido  de  que  el  devenir  familiar  a  lo  largo  de  los  siglos  ha 

demonstrado estar mas próximo a los antagonismos que a los acuerdos incondicionales”. 

Esta oposição é evidenciada tanto pela perspectiva representada, como pela escolha dos 

personagens, ele escolhe os pais como protagonistas para seu livro e resolve proteger a 

imã,  retirando-a  totalmente  da  história,  esta  é  sua  maneira  de  representar-se.  Nas 

reflexões sobre  os  atos  do cotidiano,  do  presente  da escrita,  o  narrador  revela  seus 

objetivos: 

“Em vez de escrever, passei a manhã tomando cerveja e lendo Madame Bovary.  
Agora penso que o melhor que fiz nestes anos foi beber muitíssima cerveja e reler 
alguns livros com devoção, com estranha fidelidade, como se neles pulsasse algo 
próprio, uma pista sobre o destino (ZAMBRA, 2014, p.54)”. 

Estas pistas também são buscadas através do texto que investiga, questiona os 

pais, irmãos e amigos. Toda esta rede complexa culmina na narrativa que também indaga 

sobre o ato de recuperação do passado:

Mas sou contra a nostalgia.
Não, não é verdade. Eu gostaria de ser contra a nostalgia. Para onde quer que eu 
olhe há alguém renovando votos com o passado. Recordamos canções que na 
verdade nunca nos agradaram, voltamos a ver as primeiras namoradas, colegas 
de curso por quem não tínhamos simpatia, saudamos de braços abertos gente que 
repudiávamos (ZAMBRA, 2014, p.59).

Esta “renovação de votos” com o passado atenua o ocorrido e faz com que o autor 

questione a tentativa de resgate diante de uma realidade melhorada, ele sente que há 

uma mudança na tentativa de representação, ele tem consciência da vulnerabilidade da 

tarefa de escrita como afirma Beatriz Sarlo (2005):

Como sea, si la memoria de la historia posibilitaría una restauración moral de la 
experiencia pasada, subsiste el problema de construir experiencia en una época, 
la modernidad, que ha erosionado su posibilidad y que, al hacerlo, también ha 
vuelto frágiles las fuerzas del relato (SARLO, 2005, p.35).

 O ofício de recuperação das memórias aparece como um espelho, o autor, assim 

como os pais, não pode mais mudar os fatos, a posição política que escolheram, então 

somente lhe resta a exposição, marcando assim a vulnerabilidade da recuperação da 

experiência passada, também representada pela figura da ex namorada que lê a obra 

para fazer uma avaliação do livro: “Como era de esperar, passei o dia todo pensando em 

Eme. Graças a ela encontrei a história para este romance (ZAMBRA, 2014, p.53)”. Ao 

final do quarto e último capítulo Eme finalmente faz a leitura e o narrador mostra sua 

ansiedade em saber a opinião de sua interlocutora e mistura suas últimas recordações 

com a despedida da narrativa, falando da sensação de terminar o livro em um processo 
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que  envolve  mudança,  escrita,  reescrita  e  até  mesmo  o  aparecimento  de  novas 

recordações da família.

Considerações finais

Estas memórias trazem uma nova versão para a história familiar. Em Formas de 

voltar para casa (2011) as palavras são utilizadas contra a omissão que ocorreu, pois ao  

mesmo tempo em que recorda, o narrador reescreve o passado como uma maneira de 

tentar entender o que aconteceu e de mostrar mais um lado dos fatos. O discurso que 

circulava  em  sua  casa  não  correspondia  à  difícil  realidade  de  seu  país  então  o 

memorialista reúne as lembranças da infância, volta anos depois a buscar a história nos 

lugares e com as pessoas que tinha contato naquela época, para mover seu olhar entre 

passado e presente, para traçar novas considerações e construir sua escrita. Segundo 

Mackenbach (2009, p.  221):  “Ainda que um testemunho possa se transformar em um 

texto representativo de um coletivo, de uma classe, de uma nação, de uma época ou de 

uma nação política, não é mais que uma voz”, entretanto, o narrador tem consciência 

deste  papel,  não  deixando  de  afirmar  a  sua  percepção  sobre  o  processo  narrativo: 

“Abusei de algumas lembranças, saqueei a memória, e também, de certo modo, inventei 

demais (ZAMBRA, 2014, p.61)”. 
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VERÔNICA GOMES OLEGÁRIO LEITE

UFMG

A REPRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE VIOLÊNCIA NAS ARTES E NA LITERATURA 

ANDINA PERUANA

O Partido Comunista do Peru Sendero Luminoso (PCP – SL), surgiu apoiado no 

contexto de abandono e pobreza vivido pelos povos andinos,  especialmente na serra 

peruana. Seu aparecimento se deu em 17 de maio de 1980 com a queima das urnas 

eleitoras  na  comunidade  de  Chuschi,  província  de  Victor  Fajardo,  Departamento  de 

Ayacucho. Seu desenvolvimento esteve intimamente ligado à figura de Abimael Guzmán, 

então  professor  de  filosofia  da  Universidad  Nacional  San  Cristóbal  de  Huamanga. 

Inicialmente, o PCP-SL teve uma boa recepção na região ao apresentar propostas de 

igualdade social para o fim da fome e da miséria. Entretanto, os ideais revolucionários 

defendidos,  eram  colocados  em  prática  sem  respeitar  as  questões  culturais  dos 

campesinos.  Ao convocar as Forças Armadas para combater  a insurreição,  dois anos 

depois, o Estado peruano declarou guerra ao partido e a todos que tinham relação com 

ele. As comunidades andinas ficaram no meio dessa batalha, que durou até o ano 2000, e 

foram as mais prejudicadas por ela. 

Em 2001, o presidente do Peru, Valentín Piniagua, criou a Comissão da Verdade e 

Reconciliação com o objetivo de apurar os casos de violência ocorridos durante o CAI. 

Composta por  membros da sociedade civil,  a  CVR -  Peru recolheu o depoimento de 

16.985  pessoas  e  organizou  21  audiências  públicas  com  as  vítimas  da  violência, 

totalizando um público de  9500 pessoas. Os números finais apresentados pela Comissão 

mostram que houveram 70 mil mortos, 15 mil desaparecidos, 600 mil refugiados e 40 mil  

crianças órfãs (CVR, 2003).

Por povos andinos entende-se os moradores dos Andes que são descendentes do 

Império Inca tmbém conhecido como “Tawantinsuyu”. Ayacucho era o centro político e 

administrativo desse império até 1532, quando teve início a colonização espanhola. Em 

1540, Pizarro batizou a região como “San Juan de la Frontera de Huamanga”. No ano de 

1824 foi declarada a Independência do Peru, com a histórica “Batalha de Ayacucho”, e, 

em 1825, Simón Bolivar renomeou a região de “Ayacucho”. A língua do Tawantinsuyu era 
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o  quéchua  e,  mesmo  com  a  imposição  do  castelhano,  os  povos  descendentes 

mantiveram sua língua originária para a comunicação e muitos deles sequer chegaram a 

aprender castelhano. 

Donos  de  uma  cosmovisão  própria,  os  andinos  compreendem  a  formação  do 

mundo,  os  elementos  da  terra  e  o  significado  da  vida  de  forma  diferente  da  visão 

ocidental. Para eles, os mitos possuem grande significação e precisam ser transmitidos 

de  geração  em  geração  para  que  suas  crenças  e  histórias  não  se  percam.  Essa 

transmissão se dava, em geral, de forma oral e coletiva, os mais velhos reuniam toda a 

comunidade para contar as histórias de seus antepassados; as artes, a poesia e a música 

também eram suportes muito utilizados. Com a iminência da violência, o medo expulsou 

milhares de moradores dos Andes para as cidades e muitos morreram levando consigo 

essas histórias (THEIDON, 2004).

O Peru, durante o CAI, estava vivendo um momento histórico em que as diferenças 

entre as regiões do país ficavam ainda mais claras. Se por um lado a costa vivia um 

processo de industrialização, iniciado na década de 60, por outro, a serra e a selva se 

mantinham  na  mesma  situação  de  abandono  pelo  Estado,  sem  acesso  às  políticas 

públicas. O início do Conflito contribuiu para acelerar um processo de crise econômica. 

Com isso, os povos que não viviam nas regiões em desenvolvimento ficaram ainda mais 

abandonados.

Nesse processo de industrialização, paradoxalmente acompanhado por uma crise 

econômica,  fica  evidente  compreender  que  a  indústria  cultural  cumpriu  o  papel  de 

desinformar o povo com seu processo de cultura superficial, para distração, produzida 

pelo cinema e a televisão. Nesse contexto, a arte passou a valorizar o frívolo, superficial,  

em  detrimento  dos  temas  histórico-sociais  da  violência  e  da  falta  de  democracia 

(ADORNO, 2009).

Por  outro  lado,  existia  uma  demanda  real,  por  parte  dos  povos  andinos,  em 

apresentar seus testemunhos em relação à Guerra, seja para coletivizar o sofrimento, 

para garantir que o horror não seria esquecido ou para buscar justiça. Além disso, muitos  

desaparecidos e muitos corpos nunca foram encontrados, as famílias dessas vítimas não 

conseguiram garantir um enterro ou uma homenagem para seus mortos e para muitos 

nem a confirmação da morte chegou. Nesses casos, o luto se transforma em melancolia,  

ou  seja,  os  sobreviventes  não  conseguem  se  desvincular  daqueles  que  nunca 
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conseguiram confirmar se realmente morreram, assim, reviver os momentos da violência 

e da separação se torna uma constante na vida dos que ficaram (AGAMBEN, 2002).

No Peru, hoje, existe um processo de silenciamento perpetrado pelo Estado não só 

em relação às denúncias de violência sofrida e à não punição daqueles que a geraram; 

esse silenciamento também é direcionado para os testemunhos produzidos pelos povos 

andinos. Por isso é recorrente encontrar relatos que se referem à violência acontecida nos 

Andes produzidos por pessoas que não viveram a experiência do conflito. Nesse sentido, 

realizar um levantamento das obras produzidas por esses povos é garantir que sua voz 

não continue sendo silenciada.

Compreender a organização política dos moradores da região de Ayacucho pós 

conflito  interno  é  também  uma  questão  indispensável  para  esse  trabalho,  afinal  as 

produções artísticas e literárias produzidas pós conflito  se fundamentaram a partir  da 

forma com que esses peruanos lograram se reorganizar, lutar por justiça e representar os 

horrores  vividos  durante  os  anos  de  violência.  A  doutora  em  antropologia  médica, 

Kimberly Theidon, realizou uma longa pesquisa de campo nas comunidades de Ayacucho 

a partir de 1997, tendo como foco a análise de como os povos das regiões mais atingidas 

pelo CAI reagiram física e psicologicamente aos anos de violência. O resultado desse 

trabalho se encontra no livro Entre prójimos. El conflicto armado interno y la política de la  

reconciliación en el Peru publicado em 2004.

Inicialmente,  Theidon  constata  a  forma  com  que  se  dava  a  transmissão  da 

experiência para esses povos. De acordo com a antropóloga, a noite era o momento em 

que as famílias se reuniam em casa para comer, conversar sobre o dia, transmitir suas 

Histórias  dos  traumas  vividos  durante  os  anos  de  violência  e  transmitir  os  mitos  e 

Histórias dos seus antepassados. Theidon afirma que,

era el momento del día en que las cocinas a leña emanaban volutas de humo a 

través de los techos de las casas y los animales llenaban los corrales por la noche. Las 

volutas eran un preludio de las horas íntimas, cuando los cuentos del día mismo o de 

años pasados eran contados mientras que las familias se reunían alrededor de las ollas 

ennegrecidas de la cocina. (THEIDON, 2004, p. 15/16)

Para  criar  intimidade  com  as  famílias  e  conseguir  fazer  com  que  elas  lhe 

contassem suas memórias, a antropóloga oferecia consultas médicas em que tratava as 

dores através de massagens. Com essa técnica, foi possível identificar que a memória 
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para os campesinos de Ayacucho não se manifesta apenas em forma de lembranças e 

pensamentos,  mas  também  em  forma  de  dores  físicas,  como  dor  no  estômago,  no 

coração e falta  de  apetite,  ou  seja,  uma série  de  sequelas  que acabavam causando 

doenças e mortes entre aqueles que tinham vivido situações de violência. 

Durante  toda  a  sua  obra,  Theidon  defende  a  importância  de  se  respeitar  e 

compreender as diferenças culturais e a cosmovisão dos povos quéchua falantes, uma 

vez que essas diferenças explicam a forma com que eles lograram registrar e transmitir 

suas experiências e testemunhos em relação ao período de violência. Ela afirma que,

campesinos y campesinas aprenden a "hacer caber" su sufrimiento dentro de un 
idioma que lo hace reconocible para los expertos. Hablar del trauma legitima su 
dolor  frente  a  los  que  desechan  sus  "males  del  campo"  como  una  mera 
superstición. Aprenden sufrir "al estilo moderno", como insistían algunos jóvenes 
en Uchuraccay. Cuando preguntamos sobre el alcanzo, un joven nos respondió: 
''Yo  sé  que  no  existe  el  alcanzo  porque  he  estudiado.  Yo  sé  que  estamos 
traumados". Hay que tomar en cuenta que las enfermedades que uno sufre son 
marcadores de clase, de educación y de etnicidad: cómo uno se enferma refleja su 
estatus social. (THEIDON, 2004, p. 91)

Os campesinos precisaram “traduzir” os seus sofrimentos em testemunhos para 

uma língua e uma cultura distante de sua realidade. Tal postura, reconhecida por eles, se 

fez necessária uma vez que era a única forma de conseguir garantir algum tipo de justiça 

e reparações para suas comunidades.

O sofrimento e as memórias do CAI são representados pelos moradores dos Andes 

de uma forma característica que dialoga com suas crenças e mitologias. Portanto, torna-

se necessário afirmar que, quando expressos por eles em castelhano, esses sentimentos 

e rememorações passam por um processo de tradução. Entretanto, acredita-se que esse 

não é o formato mais utilizado nem o que mais representa os sentimentos e a realidade 

desse povo. 

Inicialmente,  sabe-se  que  a  produção  literária  mais  característica  do  povo 

ayacuchano é o  huaino, forma poética tipicamente musical e dançante. Muitos  huainos 

tradicionais  eram  carregados  de  elementos  das  culturas  pré  hispânicas  e  elementos 

católicos  ou  retratavam  histórias  de  amor  e  traição.  Na  década  de  1960,  diversos 

concursos de folclore se espalharam pelas comunidades andinas, esses eram momentos 

muito  aguardados  pois,  em  geral,  coincidiam  com  as  festividades  da  colheita  e 

transmitiam toda  a  alegria  e  gratidão  dos  comuneros  para  com os  deuses  e  santos 

adorados.
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Um dos huainos poéticos mais conhecidos no Peru é  Flor de retama, escrito por 

Ricardo Dolorier em 1970. De acordo com Victor Vich, “esta canción recrea los violentos 

sucesos ocurridos en Huanta, en 1969 a razón de la promulgación de un decreto supremo 

que  limitaba  la  gratuidad  de  la  enseñansa  en  todo  el  país”  (VICH,  2015,  p.  22).  O 

presidente Juan Velasco Alvarado, baixou um decreto que obrigaria os estudantes que 

fossem reprovados na escola a pagar pelo ensino no próximo ano. Tal decreto gerou a 

chamada “Rebelião de Huanta”. Revoltados com a possibilidade de ter que pagar pela 

educação, diversos estudantes e seus familiares organizaram uma grande manifestação 

no  centro  de  Huanta  que  foi  recebida  de  forma violenta  pela  polícia;  o  resultado  foi  

aproximadamente cinquenta mortos e vários outros presos e feridos. Dolorier, que nasceu 

em Huanta e que, na época desse conflito, vivia em Lima, ficou extremamente comovido 

com o ocorrido e escreveu a canção que virou basicamente um hino para simbolizar a luta 

e resistência, utilizado tanto por senderistas como por soldados durante o CAI.

Com a iminência do CAI, não só Flor de retama foi amplamente reproduzido como 

também surgiram os  huainos  de protesto, carregados de denúncias e testemunhos em 

relação  à  violência.  Esses  poemas,  que  passaram a  ser  recitados  também fora  dos 

contextos rituais, denunciavam os abusos cometidos tanto por parte do PCP - SL quanto 

por parte das Forças Armadas e das forças paramilitares (RITTER, 2013).

O distrito de Sarhua, localizado na província de Víctor Fajardo, Departamento de 

Ayacucho,  é  mais  uma  das  diversas  comunidades  que,  historicamente,  não  recebeu 

quase nenhum auxílio do Estado e viveu com base na agricultura e pastoreio. As tablas, 

arte transmitida geração após geração,  eram pintadas por  moradores da comunidade 

para serem afixadas na viga principal quando alguma casa era construída. Esse ritual era 

visto como garantia de proteção.  Ilustrações dos membros da família exercendo suas 

funções do dia a dia, assim como uma referência ao Rei Sol e à Virgem de Asunção, ou 

São João,  eram pintadas em uma tábua que tinha,  em média,  dois  metros de altura 

(ALBERDI, 1993). 
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Tabla de Sarhua: Instituto Hemisférico

Acima, um exemplo de tabla presa à viga principal de uma residência no distrito de 

Sarhua.  Percebe-se  que  as  imagens  representam  os  campesinos  realizando  suas 

atividades laborais. 

Mesmo  antes  do  CAI,  essa  arte  já  era  utilizada  para  representar  o  abandono 

perpetrado  pelo  Estado  em  relação  à  comunidade  de  Sarhua.  Com  a  iminência  da 

violência,  diversas  tablas foram  produzidas  para  denunciar  as  ações  violentas  dos 

militantes do PCP - SL e dos soldados das Forças Armadas, se transformando, assim, em 

um espaço para transmissão de Histórias e da memória de violência vivida por aquele 

povo. Muitas vezes, essa atividade era desenvolvida na praça central,  permitindo que 

todos da comunidade dessem opinião sobre os desenhos e que as crianças começassem 

a aprender as técnicas de pintura (MILLONES, 2009). 

Nos primeiros anos do CAI, diversas comunidades andinas, em especial da região 

serrana de Ayacucho, foram intensamente atacadas e tiveram moradores assassinados 

ou  desaparecidos.  Tal  situação  fez  com  que  muitas  famílias  migrassem  para  outras 

regiões do país,  em especial  para a periferia  da capital,  Lima, onde,  nesse contexto,  

surgiu  em 1987  a  comunidade  autogestionada  de  Huaycán,  formada  por  39  famílias 

provenientes  principalmente  da  região  de  Ayacucho.  Já  que  não  tinham  domínio  da 

escrita,  essas famílias precisaram desenvolver  distintas  formas para  representar  suas 
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memórias, testemunhos e mitologias. 

Nesse  sentido,  a  produção  artística  de  arpilleras, bordados  com  imagens  e 

pequenos textos  que visam representar  situações vividas por  quem os produz,  surge 

como alternativa  para  aqueles  que  sofrem com as  memórias  da  violência.  Bordadas 

coletivamente,  elas  funcionam como  suporte  para  testemunhos  que  se  cruzam  e  se 

eternizam,  impedindo que tanto sofrimento seja relegado ao esquecimento.  Em 2002, 

algumas  arpilleras  foram apresentadas  à  CVR -  Peru  como  testemunho  da  violência 

sofrida pelas famílias migrantes da região de Ayacucho, em decorrência do CAI (BACIC, 

2006).

Abaixo,  a  reprodução  de  um  pedaço  da  arpillera entregue  à  CVR.  A imagem 

reproduz a violência vivida pelos migrantes em suas comunidades de origem. Produzida 

por uma das Associações de Artesãos da comunidade de Huaycán, a Associação “Mama 

Quilla”, essa  arpillera mostra, de um lado, o ataque sofrido por parte do Exército e, do 

outro, o ataque sofrido por parte do PCP-SL.

Arpillera: Arquivo Mama Quilla

Nesse sentido, tanto as tablas de Sarhua como as arpilleras foram utilizadas como 

suporte de testemunhos e memórias coletivas daqueles que tiveram seus familiares, suas 

casas e suas comunidades tomadas pela violência e pela impunidade durante o CAI.
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Uma semelhança entre as tablas de Sarhua, as arpilleras e os huainos é que todos 

são  produzidos  coletivamente.  Os  membros  das  comunidades  se  reuniam  para 

compartilhar  seu  sofrimento  e  essas  intervenções  artísticas,  dentre  outras,  eram 

escolhidas para representar os testemunhos e memórias. 

Em 2011, María Eugenia Ulfe publicou o livro Cajones de la memoria. La historia  

reciente del Peru a través de los retablos andinos.  Essa obra reúne um apanhado da 

História  dos  retablos e  de  sua  utilização  na  representação  da  memória  coletiva  da 

violência vivida no Peru, nas duas últimas décadas do século XX. Os retablos são caixas 

de madeira inspiradas nas caixas de santeros levadas ao Peru pelos espanhóis. Segundo 

Ulfe, en los retablos se muestran y conservan tanto escenas de nuestra historia reciente 

como las diferentes formas de la memoria (histórica, comunal, oral). Se trata de una forma 

de “arte peruano”, con orígenes en las capillas de Santero que trajeron los colonizadores 

españoles para colonizar. (ULFE, 2011, p. 24)

Ao utilizar os retablos, diversos retablistas, que sofreram os rigores do conflito, ou 

que compartilhavam experiências de outras vítimas, puderam registrar as memórias dos 

traumas decorrentes da violência a que foram submetidos. Essa forma de arte, utilizada 

há séculos com intenções inicialmente religiosas, foi  capaz de representar de maneira 

insubstituível imagens e sentimentos que são difíceis de verbalizar. De acordo com Ulfe,

en los retablos es posible ver cómo la cultura andina, a través de las memorias del 
periodo de violencia,  la  discriminación social  y  el  movimiento de personas,  de 
ideas y de objetos – que intensifica con la llamada globalización- , se reinterpreta; 
no desaparece ni es estática u homogénea, sino que se articula al mercado, que 
recibe y hace suyas las innovaciones, contribuyendo así al enriquecimiento cultural 
de nuestra sociedad. (ULFE, 2011, p. 25)

A importante utilização dos retablos como uma das formas de representação da 

memória foi reconhecida inclusive pela CVR. Ulfe ainda afirma que “la entrega de dicho 

informe de la CVR en Ayacucho o Huamanga, el 28 de agosto de 2003, incorpora a los  

retablos  en el  centro  del  debate  político  sobre  la  violencia,  la  justicia,  la  verdad y  la 

reconciliación en el Peru” (ULFE, 2011, p. 26). 

Um artista nacionalmente reconhecido na produção de  retablos é o ayacuchano 

Edilberto Jiménez. Parte de sua obra está exposta no Instituto de Estudos Peruanos (IEP) 

em Lima. De acordo com Victor Vich, 

la  mayoría de sus retablos se han concentrado en representar el  horror de la 
violencia y lo han hecho con una expresividad inusual. Se trata, en todos los caos,  
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de imágenes que han surgido de lo que él  mismo vivió en Ayacucho y de los 
testimonios  recogidos  en  tres  décadas  de  viajes  a  diferentes  comunidades 
campesinas de la región. (VICH, 2015, p. 34)

Jiménez  logra  desenvolver  uma  relação  entre  os  acontecimentos  violentos  e 

traumáticos do período do CAI e a arte;  seus trabalhos funcionam como testemunhos 

visuais que não só chocam e comovem quem os vê, como servem de ferramentas de 

denúncia em relação à violência.

Em seu  livro  Chungui:  violencia  y  trazos  de  memoria,  2009,  Jiménez  relata  o 

processo que desenvolveu previamente  à  produção de seus  retablos de  denúncia.  O 

retablista, também antropólogo, se instalou na comunidade de Chungui, em Ayacucho, 

onde criou uma relação de confiança com os moradores a ponto de se transformar em 

confidente  de  vários  deles.  Na  medida  em  que  ia  escutando  os  relatos,  feitos  em 

quéchua,  Jiménez  ia  desenhando  as  situações  narradas;  no  final,  a  testemunha  era 

confrontada com o desenho e dizia se representava ou não o relato. Esse trabalho era 

feito  até  que  a  testemunha  identificasse  a  situação  narrada  nos  desenhos.  Carla 

Dameane afirma que, 

esses testemunhos formam parte de uma macronarrativa, pois adquiriram 
um  valor  de  fonte  histórica  e  jurídica  e  se  referem  a  fatos  reais 
testemunhados direta e indiretamente pelos sujeitos enunciativos. Além de 
traduzir a oralidade para a escrita, o idioma quéchua para o castelhano, 
Jiménez  atuou  diretamente  sobre  as  recordações  das  testemunhas, 
traduzindo lembranças-imagens, recordadas oralmente, para lembranças-
imagens visuais. (DAMEANE in CARDOSO, 2015, p. 153)

Nesse sentido, o trabalho de Jimenez pode ser definido como uma antropologia da 

violência, ao produzir basicamente um relatório imagético das violências sofridas pelas 

comunidades  de  Ayacucho.  Ao  transformar  os  desenhos  em  retablos,  esse  relatório 

amplia  seu  alcance  e  as  denúncias  encontram  na  arte  mais  um  suporte  para  sua 

disseminação pelo país e pelo mundo.
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Retablo “Abuso a las mujeres”: Arquivo IEP

Esse retablo, produzido por Edilberto Jimenez, em 2007, se baseou no depoimento 

de  uma  das  mulheres  vítimas  de  abuso  sexual  por  parte  das  Forças  Armadas,  na 

comunidade de Chungui, Ayacucho. A imagem é construída em plano sequência, em que 

a mesma mulher grávida aparece sendo violentada e morta por um soldado.

Outra  característica  destacável  dos  retablos é  a  possibilidade  de  representar 

situações que, muitas vezes, não encontrariam suporte linguístico; as torturas, estupros e 

humilhações  vividas  pelas  comunidades  puderam  ser  quase  literalmente  ilustradas  e 

propiciar uma experiência extremamente intensa ao receptor que, ao vê-las, consegue 

recriar  em  sua  mente  essas  “imagens  intoleráveis”,  fazendo  referência  à  teoria  de 

Jacques Rancière. 

Acerca das intervenções artísticas e culturais desenvolvidas na região dos Andes 

pós CAI, pode-se mencionar ainda as atividades da ANFASEP,  Asociación Nacional de 

Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Peru. Fundada em 1983, a 

Associação se preocupa em buscar a garantia dos direitos humanos aos moradores da 

região  de  Ayacucho  e  a  busca  por  seus  familiares  desaparecidos.  Em  2005,  foi 

inaugurado  o  Museu  da  Memória  “Para  que  no  se  repita”,  tendo  três  andares  com 

pinturas,  retablos,  bordados  e  artesanatos,  além  de  fotos  e  pertences  pessoais  dos 
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assassinados e desaparecidos durante o CAI. A ANFASEP contou com o apoio de uma 

entidade alemã e de alguns ministérios para financiar a construção do museu; atualmente, 

a manutenção é garantida a partir da cobrança simbólica de um ingresso aos visitantes 

(COX, 2010, p. 151).

A  partir  dos  exemplos  acima  apresentados,  pode-se  perceber  como  a 

representação das memórias de violências dos moradores da região de Ayacucho se dá 

de formas extremamente variadas que dialogam com suas culturas e tradições artísticas.  

Nesse  sentido,  cabe  refletir  acerca  da  importância  e  urgência  de  se  valorizar  tais 

manifestações em detrimento dos registros exclusivamente textuais que, além de passar 

por um processo de tradução do quéchua para o espanhol, não dialoga com as tradições 

artísticas andinas.
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VITOR LOURENÇO RODRIGUEZ SALGADO

UFRJ

FUTEBOL E PÓS-NACIONALISMO: RELATOS DE TORCEDORES EM TRÂNSITO NA 

NARRATIVA ARGENTINA

Este trabalho se propõe a realizar uma análise das dinâmicas culturais de sujeitos 

representados na literatura de futebol argentina. Ligados por um forte vínculo ao bairro e à 

localidade, inseridos num contexto global, os grupos de indivíduos que serão o foco desta 

investigação refletem problemáticas produzidas na e a partir  da sociedade,  retratadas 

através do cotidiano em que estão inseridos. Roberto Da Matta, ao apropriar-se da noção 

de “drama social” inspirada nas obras de Victor Turner e Max Gluckman, observa traços 

constitutivos do futebol que permitem articular os acontecimentos do cotidiano de uma 

sociedade aos valores que a compõem: “o futebol praticado, vivido e teorizado [...] seria 

um modo específico – entre outros – através do qual nossa sociedade fala, apresenta-se, 

revela-se, exibe-se, deixando-se descobrir” (1982, p. 55). O futebol como expressão da 

cultura permite uma leitura social no sentido em que reproduz movimentos contidos na 

sociedade, estruturados a partir da interação entre pessoas, além de ajudar a construir 

novas formas de sociabilidade e interação coletiva. Servindo-nos de três contos da nova 

narrativa argentina, “Esperándolo a Tito” e “El Golpe del Hormiga”, de Eduardo Sacheri, e 

“Hinchada  hay  uma  sola”,  de  Alejandro  Parisi,  pretendemos  com  este  trabalho 

demonstrar, a partir da literatura, como sujeitos inseridos em cenários tensionados entre o 

local  e  o global  se relacionam,  se reconhecem e se imaginam enquanto comunidade 

através do convívio nos círculos da bola.

O  futebol  se  coloca,  para  nós,  como  um  dos  novos  objetos  da  história  e  da 

literatura, através do qual, tomadas por base as palavras de Marc Auge, seria possível ler 

a sociedade: “el fútbol constituye um hecho social total porque está relacionado com todos 

los elementos de la sociedad, pero también porque se puede analizar desde diferentes 

puntos de vista” (1998, s.p., grifo nosso). O apontamento do sociólogo francês ajuda a dar 

o salto para além da indiferença com a qual o assunto futebol é tratado.  Passamos a 

considerar não só o caráter endógeno com o qual analisamos a sociedade, dela para ela  
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mesma, mas sobretudo, os aspectos dos microcosmos que extrapolam o seu sentido e 

atuam no movimento de dentro para fora, buscando uma outra mirada que se motiva por  

manifestações  que  alteram e  redimensionam as  escalas  de  projeção  e  de  valor  que 

englobam um estar e atuar socialmente: “não se tratava mais de equipes [e torcidas] de 

futebol, mas de sociedades cuja essência era medida pelo futebol” (DaMatta, 1986, p. 

105). São sociedades que estariam sendo afetadas direta ou indiretamente por valores 

construídos  a  partir  do  futebol  que,  como  fenômeno  de  massas,  adquire  uma  forte  

representatividade no imaginário dos indivíduos, coordenando ações e práticas sociais 

que pluralizam os modos de representação social. Não se trata somente de trazer para o  

debate  a  sociedade  e  introduzi-la  na  discussão  sobre  o  futebol,  como  uma  simples 

imagem e semelhança entre um elemento maior e outro menor, mas de reconhecer que,  

através da importância  do  futebol  nos meios  massificados,  essa mesma sociedade é 

passível  de  transformações  e  de  (re)estruturações  que  passam  a  ser  mediadas  por 

sujeitos ligados à bola. 

Dessa  forma,  estudar  a  literatura  de  futebol  produzida  na  Argentina,  além  de 

proporcionar  uma profunda  análise  das relações  que  envolvem os  contextos  micro  e 

macrossociais, reflete a produção de relatos que evidenciam o poder das representações 

e do ato de narrar vinculados às experiências partilhadas por sujeitos desde os círculos 

futebolísticos. Juan Villoro diz: “el sistema de referencias del fútbol está tan codificado e 

involucra de manera tan eficaz a las emociones que contiene en sí mismo su propia épica, 

su propia tragedia y su propia comedia” (2014, p. 22).  As histórias derivadas do futebol, 

muitas das vezes, não nasceram em solo literário; nasceram no campo, na  cancha, no 

espetáculo que é a própria partida. Originam-se de lugares que já possuem seus códigos 

de narração bem específicos, seja através do cronista, do narrador de rádio ou televisão,  

do torcedor que reproduz após a partida um lance marcante. Muitos dos contos nascidos 

do futebol operam na esfera de façanhas já experienciadas por sujeitos, tratando-se de 

eventos anteriores ao literário, ainda que encontrem pela palavra um solo de continuidade 

para a perpetuação da memória da bola. 

Colocamos  em  pauta  uma  discussão  que  se  situa  na  tensão  entre  narrativas 

nacionalistas e relatos pós-nacionais. Ramón Llopis-Goig (2009) expõe o futebol, além de 

outros  esportes,  como  um  dos  grandes  mecanismos  que  ajudaram  na  formação  do 

Estado-Nação enquanto “comunidade imaginada” (Anderson, 1993). O desenvolvimento 
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da identificação atrelada à nação estaria fortemente ligado às representações de equipes 

que a simbolizam: “como espectáculo de masas, se constituyó en una  esfera pública 

ritualizada, en la que se generaban representaciones acerca de lo nacional” (Llopis Goig, 

2009, p. 8, grifo do autor). Observa-se que, no panorama pós-moderno, o relato identiário 

nacional perde parte de sua força diante de um cenário de subjetividades fragmentadas. 

O que vemos, com a fragmentação das relações, é a diluição desta ideia de nação, uma 

vez que se encontra, em parte, desassociada de seu principal operador – o Estado –,  

além de não abarcar,  dentre  todas as manifestações intersubjetivas,  o  potencial  para 

reunir as diferenças culturais e transformá-las em sentimento de coletividade, servindo à 

pátria.  O  projeto  de  Estado,  associado  à  homogeneização  e  unidade  identitária 

nacionalista, se contrapõe aos múltiplos relatos de narradores e narradoras localizados 

nas esferas de microterritórios. Através das narrativas de futebol, grupos de sujeitos são 

representados  em  histórias  de  torcida  ou  de  amigos  que,  muitas  das  vezes,  se 

desvinculam ou assumem um valor maior do que a própria nação. Os modos de narrar o  

nacional se pluralizaram de modo que a unidade proposta pelo Estado fica em segundo 

plano: “mi equipo es más importante que cualquier selección” (Alabarces, 2009, p. 141).  

Em muitos relatos, a paixão por um clube ou a lealdade a um grupo de amigos que se  

reúne  para  jogar  peladas no campinho  se  mostram como registros  de pertencimento 

coletivizados que reformulam os sentidos pelos quais pessoas vivem em sociedade. Os 

ritos  particulares  praticados  por  grupos  de  torcedores,  rotinas  de  bar,  encontros  na 

esquina ou no estádio superam o fator meramente descritivo das atividades e assinalam 

dinâmicas de interação e espaços de convívio e pertencimento, como a localidade do 

bairro,  que  pressupõem  maneiras  de  organização  específicas  destes  determinados 

microcosmos ou, como poderíamos chamar, destas determinadas micronações. 

Inseridas  num  âmbito  de  “neotribalização”  da  sociedade,  como  propõe  Michel 

Maffesoli, torcidas e grupos de amigos compartilham valores e códigos, produzindo um 

sentimento de identificação coletiva: “é neste quadro que se exprime a paixão, que as 

crenças  comuns  são  elaboradas,  ou,  simplesmente,  que  se  procura  a  companhia 

‘daqueles que pensam e que sentem como nós’” (1998, p. 18-19). Arjun Appadurai ajuda a 

enriquecer  a  discussão  ao  definir  “comunidades  de  sentimento”  como “un  grupo  que 

empieza a sentir e imaginar cosas en forma conjunta, como grupo” (2001, p. 23). Para o 

teórico indiano, a imaginação será de grande importância para entender as relações que 
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se estabelecem entre grupos que se colocam identitariamente para além da ideia de 

nação.  Não se  trata  de encarar  as relações imaginadas a partir  de  suas conotações 

negativas, enquanto “falsas”, “supérfluas”, “irreais”, “fantasiosas”. O que está em foco aqui 

é  o  modo  como  grupos  de  sujeitos  se  relacionam,  se  reconhecem  e  se  imaginam 

enquanto comunidade, refletindo “la imaginación como práctica social” (2001, p. 44-45). 

A conexão  entre  as  comunidades  de  indivíduos  que  se  identificam a  partir  do 

futebol  e  o território  do bairro  é uma característica muito  presente no contexto social 

argentino. Alejandro Fabbri sinaliza: “El amor a un club llega de pequeño, por gravitación 

familiar, de los amigos o de la zona donde uno vive” (2006, p. 13 apud Pimentel, 2014, p.  

34).  As relações desenvolvidas no âmbito local e doméstico entre familiares e amigos 

estruturam esse primeiro momento de territorialização do afeto e construção identitária do 

indivíduo  (Pimentel,  2014).  Embora  a  questão  do  território  esteja,  quase  sempre, 

relacionada ao Estado-Nação, às suas fronteiras e a seus níveis de poder e influência, a 

territorialidade desses grupos atua na dimensão posta por Marcelo Lopes de Souza, como 

“algo gerador de raízes e identidade: um grupo não pode mais ser compreendido sem o 

seu  território,  no  sentido  de  que  a  identidade  sócio-cultural  das  pessoas  estaria 

inarredavelmente ligada aos atributos do espaço concreto” (2001, p. 84). Diante de traços 

sociais  bem marcados pelo  território,  a  produção do discurso  nacionalista,  “como um 

mosaico  orgânico  e  harmônico  de ‘regiões’ singulares”  (2001,  p.84),  torna evidente  a 

proposta de unidade ideológica do Estado-Nação, veiculada por uma carga simbólica que 

suprime a materialidade e as diferenças do território. Em outras palavras, território atuaria 

como sinônimo de “território  nacional”  desde o  momento  em que as  narrativas  ainda 

estivessem sob o controle exclusivo do Estado:

A ideologia [de Estado] não é ideologia, ou seja, um conjunto de ideia e valores 

relativos  conforme  a  classe  ou  o  grupo.  É  cultura  nacional,  amor  à  pátria  etc.,  e  a 

identificação  se  daria  entre  todo um “povo”  (visto  como  se  não  houvessem classes, 

grupos e contradições internas) e “seu” Estado. A territorialidade do Estado-Nação, tão 

densa  de  história,  onde  afetividade  e  identificação  (reais  ou  hiperbolizadas 

ideologicamente) possuem enorme dimensão telúrica – paisagem, “regiões de um país”, 

belezas e recursos naturais da “pátria” -, é naturalizada [...]. (Souza, 2001, p. 86, grifo do  

autor)
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Assim, o que se apresenta, em detrimento do nacionalismo de Estado, é o sentido 

de pertencimento compartilhado por sujeitos dentro de um mesmo (micro)território, que 

desempenha um papel primário na construção da identidade e do imaginário de grupos. 

Enquanto “comunidades de sentimento”, esses grupos partilham valores e códigos em 

comum que se colocam em contato direto com a sociedade, não sendo possível ignorar 

as referências externas com as quais dialogam. As dinâmicas internas a essas pequenas 

nações se fundam sob o selo de um imaginário comum e compartilhado, uma memória 

estabelecida através de práticas sociais e do convívio que expressam culturalmente a 

maneira como pessoas se imaginam e se reconhece entre iguais.

“Esperándolo a Tito”: identidade, tribo e pertencimento

No ano  2000,  Eduardo  Sacheri,  em sua  primeira  edição de  contos  de  futebol, 

publica “Esperándolo a Tito”. O conto mostra, de maneira geral, as relações de afeto entre 

memória, amizade e território, ao narrar a história de uma partida disputada por um grupo 

de amigos que aguarda com todas as esperanças a volta de um dos integrantes que foi  

jogar profissionalmente na Europa. 

A narração, mediada em primeira pessoa por Carlos, um dos integrantes do grupo 

em  foco,  apresenta  os  momentos  anteriores  ao  início  da  partida  entre  dois  times 

amadores que guardam o hábito de disputar peladas desde a infância. Torna-se visível, já  

no  título  e  nas  primeiras  linhas,  a  angústia  da  espera  por  Tito,  jogador  de  futebol 

profissional contratado ainda muito jovem por um clube europeu: “yo lo miré a José, que 

estaba subido al techo del camión de Gonzalito. Pobre, tenía la desilusión pintada en el  

rostro, mientras en puntas de pie trataba de ver más allá del portón y de la ruta .  Pero 

nada [...]” (2000, p. 7, grifo nosso). O sentimento de apreensão não é em vão. Desde a 

despedida de Tito, considerado o melhor jogador entre todos do grupo, não acumulam 

uma vitória sequer: “no quiero que este año vuelvan a humillarnos como los últimos nueve 

años”  (p.  7).  “La rabia y  la  impotencia”  são grandes entre os amigos que,  durante a 

espera,  escutavam  todos  os  tipos  de  provocação  do  time  adversário.  A  tribo  aqui 

representada pelo grupo de Carlos encontra-se fragilizada pela ausência de um laço que 

os une: Tito.  O próprio narrador irá ressaltar,  em dado momento, que a aceitação do 

desafio  ocorreu  depois  de  muitas  negociações,  pois  havia  uma  descontinuidade  em 
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relação aos elementos que davam o sentido de união a estes sujeitos: “que profesionales 

no sirven, que solamente com los que viven em el barrio.  Según vos, ni yo [Carlos] que 

me mudé al Centro podría haber jugado” (p. 8). Neste trecho, fica clara a importancia do 

territorio nas relações de pertencimento desta micronação. A memória afetiva dos amigos 

do bairro ao mesmo tempo em que contesta o deslocamento de Carlos e de Tito, permite 

que os laços sejam refeitos a partir do contato face-a-face promovido pelo desafio que 

estão prestes a jogar. Até então, a esperança de que Tito volte é mesclada com uma forte 

dose de ceticismo frente à longa viagem da Europa para a Argentina: “en serio pensaste 

que nos íbamos a tragar  que el  punto ése iba a venirse desde Europa para jugar  al 

desafio?” (p. 8). Trata-se aqui da interseção entre o poder simbólico das relações entre os 

amigos, dado pela memória dos momentos compartilhados, dos gostos em comum, e 

também da necessidade material a que está atrelada a construção do imaginário do grupo 

pelo território. Há uma demarcação clara, a partir dos trechos já expostos, do lugar dos 

personagens no que diz  respeito  às dinâmicas sócio-espaciais  nas quais se inserem. 

Aprofundando a análise do deslocamento que envolve o personagem de Tito,  lidamos 

com duas questões importantes: territorialização e desterritorialização.

No que tange a questão do Estado-Nação, Rogério Haesbaert irá definir muito bem 

o papel estatal de territorialização dos sujeitos que vivem num mesmo solo nacional: “O 

Estado nação surge para promover tanto uma territorialidade, no sentido de controle do 

acesso, quanto no sentido de classificar e mesmo nomear as pessoas conforme seu lugar 

de nascimento” (2014, p. 89). A representação do grupo de amigos referidos no conto de 

Sacheri vai para além do papel do Estado quando tratamos do ponto de vista identitário. A 

tribo de amigos se identifica a partir de valores e códigos partilhados coletivamente entre  

os  respectivos  integrantes,  gerando assim um sentido  de pertencimento  que  tende a 

superar o unitarismo nacionalista,  o que se define enquanto um registro pós-nacional. 

Deleuze e Guatarri,  com os quais Haesbaert  dialoga,  já sinalizam outra característica 

predominante  na ação do Estado direcionada ao espaço:  “longe de ver  no  Estado o 

princípio  de  uma  territorialização  que  inscreve  as  pessoas  segundo  sua  residência, 

devemos ver no princípio de residência o efeito de um movimento de desterritorialização 

que divide a terra como um objeto e submete os homens à nova inscrição imperial, ao 

novo corpo pleno, ao novo socius” (1976, p. 247). Tomando como princípio que não há 

desterritorialização,  sem que  haja  posteriormente  um movimento  de  reterritorialização 
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(Haesbaert, 2014), as comunidades de sujeitos, ainda que sobre a pressão e o controle 

do  Estado,  ao  serem  redefinidas  e  realocadas  espacialmente,  passariam  por  uma 

readaptação ao novo solo,  onde seriam construídas novas relações de pertencimento 

com  a  terra.  Dessa  forma,  estabelecendo  ambos  os  processos  de  territorialização  e 

desterritorialização, como movimentos característicos ao Estado, pode-se compreender 

que, enquanto projeto nacionalista, a nação se funda de acordo com a territorialidade 

proporcionada  pela  divisão  espacial  e,  em contrapartida,  a  forte  relação  que  sujeitos 

estabelecem  com  o  espaço,  ao  se  reterritorializarem,  promove  uma  identificação 

localizada na própria comunidade que, muitas vezes, ganha mais sentido de valor que a  

nação. No conto, o comprometimento encontra-se atrelado não à nação argentina, mas à 

tribo. Não interessa ao grupo se Tito vem representar a seleção nacional da Argentina ou 

se guarda seu amor à nação em solo estrangeiro. O que importa é que ele cumpra aquilo  

que prometeu a Carlos quando disse que apareceria para quebrar o jejum de nove anos 

sem vitórias. A promessa não possui um caráter patriótico e o rompimento do acordado 

pode acarretar  na  perda completa  de vínculo  com a tribo:  “esa noche decidí  que,  si  

después me llamaba para decirme que el partido de allá era demasiado importante y que 

por eso no había podido cumplir, yo le iba a decir que no se hiciera problema. Pero lo 

tenía decidido: chau Tito, moríte em paz” (Sacheri, 2000, p. 10). 

O intuito aqui é analisar como as relações estabelecidas a partir da globalização 

provocam o  fenômeno  do  que  Haesbaert  chamará  de  “multiterritorialidade”  (2014).  A 

situação  do  personagem de  Tito  e  dos  incontáveis  jogadores  que  deixam a  América 

Latina,  para  jogar  na  Europa  ou  em  outros  países  demonstra  um  processo  de 

reterritorialização do sujeito radicado em terras estrangeiras. Ainda que essa passagem 

territorial  se dê de maneira necessária,  partindo do princípio que o sujeito estabelece 

vínculos identitários e de significação com o espaço, o projeto multiterritorial de Haesbaert  

estrutura  suas  bases  na  medida  em  que  grupos  “constroem  seus  (multi)territórios 

integrando, de alguma forma, num mesmo conjunto, sua experiência cultural, econômica 

e política em relação ao espaço” (2014, p. 341). Dessa forma, podemos compreender a 

situação de Tito como um bom exemplo das dinâmicas fragmentárias que se inserem no 

panorama global. No entanto, mesmo que esteja do outro lado do oceano Atlântico, Tito  

preserva  os  valores  do  grupo  com  que  partilhou  diversas  experiências  na  infância, 

assegurando que integraria o time nessa partida que tem como objetivo a reunião afetiva. 
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À  tribo,  o  valor  estabelecido  através  do  companheirismo  gera  um  sentido  de 

pertencimento que não se relaciona com as obrigações contratuais, referentes a um clube 

internacional, ou nacionais, a respeito da representação da pátria. Tito faz parte de um 

grupo que se sobrepõe aos níveis macrossociais (família, trabalho, deveres civis etc.).

Na oposição a um cenário global, marcado pelas transações e fluxos de mercado, 

na microlocalidade do bairro, a tribo representada no conto, pelo afeto e pela amizade que 

se  podem  constatar  através  do  relato,  está  vinculada  a  valores  que  não  envolvem 

transações econômicas ou quaisquer benefícios materiais: 

[...]y siempre sin pedirle um mango. […] Nunca lo hicimos por nada, nos bastó el  
orgullo de saberlo del barrio, de saberlo amigo, de ver de vez en cuando un gol  
suyo, de encontrarnos para las fiestas. Lo hicimos por ser amigos, y cuando él, 
medio  emocionado,  nos  decía  <<muchachos,  como  cuernos  se  los  puedo 
pagar>>, nosotros que no, que dejá de hinchar, que para qué somos amigos, y el 
único que se animaba a pedrile algo era Josesito, que lo miraba serio y le decía 
<<mirá, Tito, vos sabes que sos mi hermano, pero jamás de los jamases se te 
ocurra jugar en San Lorenzo, por más guita que te pongan no vayas [..]. (Sacheri, 
2000, p. 11, grifo nosso)

O imaginário desta tribo de amigos está atrelado a valores que não pressupõem, 

direta  e  obrigatoriamente,  as  dinâmicas  mercadológicas  na  construção  dos  níveis  de 

pertencimento. Ainda que o relato se estruture a partir do processo global no qual Tito se  

insere,  os  traços  de  identificação  do  grupo  de  amigos  se  mantêm  porque  foram 

construídos a partir de códigos da infância, enraizados através do território e da memória 

compartilhada. À comunidade falta um indivíduo. Não há o rompimento dos laços afetivos,  

embora haja uma perda de força significativa na prática que mantinham dentro de campo. 

O que vale destacar é exatamente o poder vinculado pelo afeto, pelo sentido de estar-no-

mundo coletivamente com todos os amigos reunidos. O retorno de Tito dá ao grupo a 

possibilidade de revitalizar um modo de jogo característico dentro de campo, que pode 

leva-los à vitória, da mesma forma que abre a temporalidade do presente para reviver a 

memória nostálgica da tribo. Depois de uma longa espera, a chegada de Tito põe em 

êxtase  os  amigos  que  se  perdem  na  atemporalidade  da  memória  compartilhada, 

esquecendo o “aperto” pelo qual passaram há pouco tempo: “el cosmos desde el caos, 

los  amigos  cumpliendo,  cerrando  círculos  abertos  en  la  eternidad,  cuando  uno  tiene 

catorze y dise ‘tá bien, te acompañamos, así no te dá miedo”.  Nos moldes do que dirá 

Ernest Renan em seu ensaio “Qué es una nación?”, retomado por Benedict Anderson ao 

escrever Comunidades imaginadas (1993): “ahora bien, la esencia de una nación consiste 
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en que todos los individuos tengan muchas cosas en común, y también en que todos 

hayan olvidado muchas cosas” (s.d., p. 4).

“El golpe del Hormiga”: território, imaginário e alegoria  

No livro Lo raro empezó después, Eduardo Sacheri publica seu conto “El golpe del 

Hormiga”. O relato explora os diferentes níveis de pertencimento a que está ligado um 

grupo  de  amigos,  torcedores  do  San  Lorenzo,  e  ressalta  o  poder  da  territorialidade 

associada ao bairro e ao estádio.

O conto, indiretamente, remonta o panorama histórico argentino a partir dos vinte 

anos em que o Club Atlético San Lorenzo deixou de ganhar um título nacional sequer. Os 

anos de  glória  que antecederam a conquista  do  último  troféu  da  primeira  divisão  na 

temporada de 1973-1974 foram seguidos por uma má administração da presidência do 

clube.  Nos anos de  1974  a  1979,  endividamentos  e  uma profunda crise  na  diretoria  

fizeram com que o San Lorenzo fosse obrigado a vender seus terrenos para o governo 

militar.  A  grande  perda  histórica  foi  o  estádio  emblemático,  localizado  em  Boedo, 

conhecido  como  “El  Viejo  Gasómetro”,  que  operava  a  ligação  entre  o  território  e  a 

identidade  da  torcida:  “El  Brigadier  Cacciatore quiso  aprovecharse  de  la  situación  de 

debilidad de San Lorenzo. Los terrenos del Gasómetro eran muy golosos y comenzó una 

auténtica maniobra de expropiación sin precedentes, ante la que nada pudieron hacer los 

hinchas cuervos”.  Em 1979, o Viejo Gasómetro sediou seu último jogo: Boca Juniors e 

San Lorenzo, terminando em um empate de dois a dois. Embora houvesse a promessa de 

se tornar um grande centro comercial sob a organização dos militares, posteriormente, em 

1981, o estádio foi vendido definitivamente à rede francesa Carrefour, para a construção 

de  um hipermercado,  um pequeno  exemplo  que  reflete  os  interesses  do  regime  em 

promover  a  abertura  de  mercado na  Argentina  e  entrada na  globalização.  Durante  o 

período de vinte anos, o San Lorenzo dividiu canchas com outros times, como Huracán e 

Velez Sarsfield, e ainda experienciou uma derrocada à segunda divisão do campeonato 

nacional, ainda em 1981. A expropriação do estádio pelo governo ditatorial proporcionou 

um sentimento de grande mal-estar entre os torcedores e jogadores. Consequentemente,  

o trauma se estendeu ao bairro de Boedo e a suas imediações. A nação sanlorenzista,  

desde esse fato, é marcada pelo desejo de volta a Boedo, a seu antigo lar, imbuída de um 
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tom  muito  saudosista  e  melancólico.  A identificação  com  o  território  se  perdeu  num 

processo desterritorializador operado pelo Estado, nos moldes de Deleuze e Guatarri, já 

mencionados  anteriormente.  Depois  de  anos,  será  inaugurado,  em  1993,  o  Novo 

Gasômetro na área de Bajo Flores. Ainda que haja a construção de um novo estádio, a 

torcida, não satisfeita,  incentiva o clube a brigar pelo antigo espaço:  a meta continua 

sendo “volver a Boedo”.

Através  de  uma  narrativa  que  expõe  a  loucura  a  que  uma  micronação  de 

torcedores está disposta a chegar para ajudar seu time do coração, um grupo de amigos 

planeja um golpe que tem por objetivo trazer de volta a glória dos tempos passados ao 

clube. Envolto por um clima sombrio, numa “reunión de desquiciados”, o grupo escuta a 

proposta de Hormiga, que tem como base invadir o hipermercado Carrefour para roubar 

um punhado de terra, que simboliza o apego supersticioso ao território do antigo estádio:  

“Toda la situación es ridícula.  […] Los ocho reunidos en esa habitación oscura, con la 

lámpara sobre la mesa como si fuera un garito o un aguantadero de película mala, […]  

planeando al asalto del siglo” (Sacheri, 2008, p. 64). Num primeiro momento, o foco recai 

sobre o embate entre os personagens de Hormiga e Bogado, enquanto os outros seis 

amigos analisam de forma passiva se estão dispostos ou não a seguir adiante com o 

plano. A argumentação de Hormiga, estruturada a partir dos sacrifícios que vem fazendo 

para que o projeto possa ser  executado,  reforça a ideia de dedicação motivada pela 

paixão clubista, uma paixão que envolve todos os integrantes e pode motivar um indivíduo 

“derecho como uma estaca” a colocar em prática um plano que pode, muito bem, estar 

fadado ao fracasso, levando todos à prisão. No entanto, é claro que, pelo sentido de 

pertencimento à nação de torcedores, não pode “dejar ‘aquello’ sin terminar”. Assim como 

diz Juan Villoro: 

Una vez elegido el club que determina el pulso de la sangre, no hay camino de 

regreso.  Aunque se  mencionan ejemplos  en los que el  raciocinio  ha  intervenido para 

mudar de entusiasmos, el fanático de raza no recusa a los suyos, así reciban golizas de 

escándalo.  Es  posible  que  el  fútbol  represente  la  última  frontera  legítima  de  la 

intransigencia emocional […]. (2014, p. 18)

Villoro descreve traços muito marcantes na composição de uma torcida, formulados 

a  partir  do  sangue  e  da  emoção.  A esfera  de  pertencimento  à  micronação  suprime 

qualquer tipo de nacionalismo operado pelo Estado. Hormiga não se preocupa em ser 
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preso, em exercer sua cidadania de forma plena, em invadir e depredar um patrimônio 

privado. A remodelação desses valores se dá no círculo de amigos e na torcida, sendo 

muito mais valioso para os integrantes desse grupo voltar a ver o San Lorenzo campeão 

da primeira divisão argentina. É uma dívida que carregam para si mesmos e para toda a 

nação  torcedora.  O  narrador  expressa  o  modo  como  esse  afeto  se  dá  entre  os 

personagens, ressaltando o ponto de vista de Bogado: 

Bancarse un laburo mal pago, con jefes hijos de puta, con unos francos rotativos de 

porquería, para darle de comer a la familia, Bogado lo hace sin dudar un instante y lo 

mismo cualquiera de los que están reunidos alrededor de la mesa. Pero acá no se trata 

de alimentar a la familia, sino de algo distinto. El Hormiga hace eso por un amor diferente,  

que la mayoría seguro que no entiende. Pero Bogado sí, y los otros también, la puta  

madre. Y por eso Bogado intuye que al Hormiga no hay con qué darle, y mientras intenta  

pincharle el globo se siente un sicario indigno y un traidor. (Sacheri, 2008, p. 68)

A polaridade  entre  Hormiga  e  Bogado  reproduz  a  dicotomia  “loucura  x  razão”.  

Bogado, ao tentar racionalizar as ações de Hormiga, impõe a razão sobre a paixão pelo 

clube, elemento central que forma a comunidade imaginada em questão, motivo pelo qual  

se  sente  um  traidor.  Trair  o  afeto  compartilhado  significa  trair  a  micronação  a  que 

pertence, quer dizer não só acabar com o plano, mas abdicar do sentimento que mantém 

a unidade entre eles. A racionalização a que Villoro faz menção se associa à escolha de 

um clube pelo potencial de angariar vitórias, por ter os melhores jogadores, por ter maior  

poder econômico, por ter a maior torcida. Isso demonstra já um panorama com um fim 

objetivo  que  antecede  o  vínculo  passional.  Assim  como  Maffesoli  (1999)  propõe,  as 

relações da tribo se dão no âmbito não-teleológico. A paixão partilhada independe de 

qualquer justificativa. Quando Bogado tenta impor a razão ao plano de loucos, ocorre o 

descaso não com o indivíduo, mas com a coletividade da torcida que está presente na 

fala e no projeto de Hormiga.  

O conto de Sacheri, ambientado no ano de 1994, cria uma alegoria com o objetivo 

de revisar a história não só de um clube,  mas a história da Argentina e seus efeitos 

sociais. O golpe articulado por Hormiga representa uma reação ao amargor da derrota 

histórica sofrida pelo clube. Idelbar Avelar, retomando a discussão de Walter Benjamin, irá 

formular: “Lo alegórico se instaura, por tanto, no por recurso a un ‘sentido abstracto’, sino 
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em la materialidade de uma inscripción.  [...]  La alegoria es la cripta vuelta sentido de 

reminiscencia”  (s.d.,  p.  7).  O  teórico  propõe  observar  os  cenários  pós-ditatoriais  na 

literatura, retomando a problemática em que se insere “la irreductibilidad del vínculo que 

une  alegoría y  duelo”  (p.  7,  grifo  do  autor).  A característica  alegórica  da  construção 

narrativa de Sacheri  evidencia o duelo de uma torcida representada por um grupo de 

amigos que travam um embate simbólico com a história.  A materialidade da inscrição 

narrativa se dá na mesma medida em que se encara a representação do conto como esse 

resíduo histórico de mal-estar que se arrastou durante vinte anos na memória de toda 

nação torcedora.

Com o  plano  já  em curso,  dentro  do  hipermercado,  Bogado  percebe  onde  se 

encontram e, nesse exato momento, entende a grandiosidade da ação que estão prestes 

a concretizar: 

Es entonces cuando reemprenden la marcha y Bogado ve unas cuantas baldosas 

del piso frente a sí que, como si una llamarada súbita lo hubiese incinerado en el fuego de  

la revelación, toma conciencia del sitio en que se encuentra.  No ha vuelto ahí en todos  

esos años, tan grandes son el dolor y la nostalgia. Otros sí han vuelto. Se lo han dicho.  

Pero él nunca fue capaz. No ha querido siquiera pasar por la calle ni por el barrio. Y ahora  

está ahí. Ahí metido. (Sacheri, 2008, p. 73, grifo nosso)

A revelação de Bogado se dá ao mesmo passo em que reconhece a entrada não 

no Carrefour, mas no mais importante espaço da torcida  cuerva, el Viejo Gasómetro. A 

invasão do hipermercado pressupõe uma volta  ao antigo lar,  ao território  que guarda 

ainda todas as  marcas do passado glorioso  do  Club  Atlético  San  Lorenzo,  reforça  a 

emergência privilegiada da imagem do estádio em relação à do hipermercado. O cadáver,  

como mostrará Avelar, passa por uma emblematização que configura a “paralización del 

tempo, suspensión de la dialética diegética, resistência a uma resolución reconfortante” 

(s.d., p. 7). O Velho Gasômetro, enquanto imagem da ruína, surge como elemento central 

para  entender  a  história  argentina  associada  à  história  do  clube,  pois,  como formula 

Walter Benjamin, “a história se fundiu concretamente com o cenário. Assim, a história se 

configura não como processo de uma vida eterna, mas de uma decadência inevitável” 

(1986, p. 31). Aqui e nos momentos que se seguem, Bogado não tem mais dúvida alguma 

sobre a legitimidade e seriedade do plano. A experiência do personagem ao reconhecer o 
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solo  implica  um  mal-estar  que  se  apresenta  no  modo  de  narrar  e  na  atuação 

expropriadora do Estado. Essa dinâmica, na qual se insere Bogado, pode expressar o 

incômodo de diversos outros torcedores.  Mudar  para outro  bairro,  evitar  de estar  em 

contato com suas raízes territoriais são circunstâncias danosas para o sujeito, motivadas 

diretamente  pelo  exercício  do  governo  militar  num  movimento  desterritorializador  do 

Estado-Nação.  Isso  sugere  uma  experiência  que  muito  se  assemelha  ao  exílio. 

Paralelamente aos processos de exclusão social e redimensionalização do espaço urbano 

agenciados pelas ditaduras na América Latina, a venda do Velho Gasômetro a uma rede 

de supermercados global permite ler a angústia de torcedores que, muitas das vezes, 

podem guardar a mesma nostalgia de Bogado: “No ha vuelto ahí en todos esos años, tan 

grandes son el  dolor  y  la nostalgia”.  O relato de Eduardo Sacheri,  marcado por  uma 

melancolia  profunda,  permite  uma  leitura  através  deste  personagem  que  pode  se 

estender até outros torcedores: “Otros sí han vuelto.  Se lo han dicho. Pero él [Bogado] 

nunca fue capaz. No ha querido siquiera pasar por la calle ni por el barrio”. Considerando 

que há uma inscrição territorial na qual se insere um imaginário coletivo, é possível ler, 

através de Bogado,  a ação ditatorial  da expropriação do estádio como uma dinâmica 

social  que  promoveu  a  saída  de  torcedores  do  bairro  por  não  conseguirem  lidar 

diretamente com o fato de não terem mais o espaço através do qual se identificavam, 

buscando uma reterritorialização em qualquer outro sítio da cidade.

Em 1994, o San Lorenzo conquista o título nacional, depois de vinte anos. O conto 

reconstrói  a longa espera através de um grupo de amigos que organiza um plano de 

loucos para roubar do Carrefour algo que pertencia a eles desde o princípio: “ahora sí,  

muchachos. Ahora van a ver. Ahora se nos da. Es cuestión de sacar de acá y poner allá, 

en el Bajo. Se acabó la malaria, vana a ver, se los juro” (Sacheri, 2008, p. 75).  Abrindo 

uma vala no piso do supermercado e quebrando o cimento que se colocava entre eles e o 

objetivo do plano

Una masa cenicienta y blanda yace bajo los restos de los escombros. No pueden 

controlarse. Se lanzan al unísono a escarbar con las manos desnudas, unos sobre otros.  

Dan las cuatro, pero no lo notan. Rubén, de repente, pide casi a gritos que se iluminen la  

mano. Ocho pares de ojos se clavan en su puño. Tiene la piel arañada, las uñas rotas, el  

anillo de casamiento opaco y cruzado de raspones.  Y bien aferrado, como si fuera un  

tesoro  de cuento,  un  puñado  de  tierra  negra que  asoma entre  sus dedos  crispados. 
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Bogado trata de contener las lágrimas, pero cuando escucha los sollozos de Carucha, y 

cuando ve que Sergio se hinca de rodillas y se tapa la cara para que nadie lo vea, se  

lanza a moquear sin vergüenza. (p. 75-76, grifo nosso)

Agrupados com os olhos voltados para a mão de Rubén, observam o “tesoro de 

cuento”, a terra do antigo estádio, o Velho Gasômetro. Essa terra seria passada de um 

estádio a outro, num interesse supersticioso, para que, no Novo Gasômetro, os tempos de 

glória pudessem ser revividos. O plano de Hormiga, envolto por uma cena sombria e 

organizado nos moldes político-sociais de “aguantadero de mala película”, tem como fim a 

recuperação da terra que representa a territorialidade associada ao Velho Gasômetro, a 

Boedo, ao bairro. O processo de reterritorialização através do novo estádio, no conto, é 

trabalhado na dependência com a raiz territorial  do clube de seu bairro de origem. A  

emoção coletiva exemplifica a força do imaginário compartilhado pelo grupo ao momento 

em que os integrantes choram e ratificam o registro identitário ligado ao território. Assim,  

uma vez concluído o plano, os oito “desquiciados” batem em retirada.

“Hinchada  hay  una  sola”:  desenraizamento,  trânsito  intercultural  e 

translocalidades

“Hinchada hay una sola”, de Alejandro Parisi, publicado na antologia de contos de 

futebol  De  Puntín (2008),  explora  a  questão  da  migração  e  as  novas  dinâmicas 

identitárias  provenientes  deste  cenário  transnacional.  No  campinho  dentro  de  uma 

“antigua fábrica textil convertida em Escuela Industrial”, emigrantes latino-americanos se 

reúnem para disputar peladas, “más por uma necesidad terapéutica que futebolística” (p. 

153).  Diante do rechaço social  da vida em Barcelona, estes sujeitos tomam o futebol  

como elemento de união, tornando possível a criação de um grupo que emerge enquanto 

uma micronação de estrangeiros. Constituída, majoritariamente, por sulamericanos, esta 

comunidade  integra  sujeitos  de  diversos  países:  Argentina,  Uruguai,  Chile,  México, 

Equador, Venezuela e Marrocos. Todos vivenciam da mesma maneira uma situação de 

desenraizamento, ligados, portanto, pela dificuldade de serem reconhecidos como parte 

de uma sociedade estrangeira. As profissões são as mais diversas possíveis. Há atores, 

médicos, operadores de telemarketing, garçons, estudantes de pós-graduação. A força 

identitária  operada  pelo  sentimento  de  pertença  a  um  grupo  se  dá  de  maneira 
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independente da classe social, trabalho ou país de origem. O panorama desterritorializado 

destes sujeitos encontra uma chance de reterritorialização a partir do espaço do campinho 

onde jogam futebol. Sentir-se parte de um lugar se associa diretamente à readaptação 

territorial  e à construção de novas raízes que, agora, não se referem à padronização 

social a que se vincula o Estado, mas às conexões entre subjetividades deslocadas que 

procuram identificar-se nessa nova terra por meio da interação sócio-espacial: “de alguna 

manera, la falta de um grupo fijo para jugar al fútbol era um espejo exacto de mi situación 

general de emigrado” (p. 154). Appadurai comenta: 

A produção da localidade […], como uma dimensão da vida social, uma estrutura 

de sentimentos e em sua expressão material de vivência da “co-presença” [...], enfrenta 

dois desafios numa ordem pós-nacional. Por um lado, desafia a ordem e a ordenação do 

Estado-Nação. Por outro, o movimento humano no contexto de crise do Estado-Nação 

reforça a emergência de translocalidades. (1997, p. 34, grifo do autor) 

Um  espaço,  além  de  conter  seus  traços  geográficos  particulares,  é  também 

marcado  por  registros  de  sociabilidade  entre  sujeitos.  O  relato  demonstra  em  seus 

interditos como território e povo de uma nação, um binômio interligado, pode significar a  

produção de uma localidade que, por sua unidade nacionalista, se coloca inacessível aos 

estrangeiros, aqueles que não são bem-vindos:

As  políticas  dos  Estados-Nações,  em  particular  com  relação  à  população 

considerada potencialmente subversiva, criam uma máquina em moto contínuo, em que 

os refugiados de uma nação mudam-se para outra criando ali novas instabilidades, que 

causam  mais  agitação  social  e  portanto  maior  êxodo  [...].  Consequentemente,  a 

necessidade de um Estado-Nação de produzir “pessoas” [...] pode significar para seus 

vizinhos  agitação  social  e  étnica,  provocando  ciclos  infindáveis  de  limpeza  étnica, 

migração  forçada,  xenofobia,  paranoia  estatal  e  portanto  ainda  mais  limpeza  étnica. 

(idem, p. 35)

Ao mesmo tempo em que observamos uma diluição econômico-política do Estado-

Nação, a partir das narrativas pós-nacionais operadas por outros agentes, podemos ver  

ainda, em contextos globais, que há uma reafirmação do papel do Estado como produtor  

do relato identitário nacional no que diz respeito à produção de “pessoas” ou de “cidadãos 
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nacionais”, feitos sob medida para mostrar aos “invasores” a situação desfavorável em 

que se encontram. A polaridade entre Nação e estrangeiros se acirra nos cenários de 

migrações  transnacionais,  gerando,  quase  sempre,  problemas  àqueles  que  buscam 

estabelecer-se  em  outra  terra.  O  que  fica  marcado  é  a  promoção  de  agentes  que 

impedem a chance de reterritorialização de emigrantes. No conto, a possibilidade de criar 

vínculos ocorre com os encontros durante as peladas. No processo reterritorializador, os 

sujeitos ressemantizam o espaço projetando novas maneiras de pertencer ao território. 

Trata-se de fazer parte, enquanto uma micronação, de um território que será marcado 

pela interculturalidade e negociação de elementos culturais. Essa relação terá um papel 

de  reestruturação  identitária  e  espacial  porque,  em  primeiro  lugar,  “representam  e 

instituem o social” e, em segundo, instituem “em imagens aquilo que nossa sociedade 

experimenta em relação a outras” (Canclini, 2007, p. 57). Nesse sentido, refletir sobre as  

translocalidades relacionadas a sujeitos deslocados ou em deslocamento aponta para a 

vastidão das diferenças culturais que um mesmo solo pode conter, incomodando o poder 

controlador  do  Estado.  Sobre  essa  ótica,  voltando  ao  conto,  não  só  os  movimentos 

intersubjetivos referentes aos personagens poderão redefinir aspectos que apontam para 

o pós-nacional, mas também será interessante observar que “o futebol adquiriu novas 

dimensões que o convertem em um fenômeno local e supranacional” (Pimentel, 2014, p. 

41):

A medida  que  llegaban  los  demás,  cada  uno  con  la  camiseta  de  su  equipo, 

comentamos los resultados del Colo Colo chileno, de Boca, River y Racing, de los Pumas 

de México, del Emelec, del Gremio de Porto Alegre…Sin embargo todos teníamos algo 

del  Barça:  un  par  de  medias,  un  llavero,  un  gorro,  miles  de  modelos  distintos  de  la 

camiseta azulgrana que levábamos para sentirnos parte de algo más cercano com el F. C. 

Barcelona,  un  equipo  ajeno,  pero  tan  poderoso  como  para  comprar  a  los  mejores 

jugadores de todos nuestros países y ponerlos en el  mismo campo de juego. (Parisi,  

2008, p. 155-6)

O uso de camisetas de clubes latino-americanos e de acessórios associados ao 

F.C. Barcelona (meias, gorros, camisas) apresenta um movimento de negociação cultural  

que indica, para além do nacional, a construção de identidades fragmentadas. O relato 
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pós-nacional  não  se  baseia  no  completo  apagamento  da  relação  patriótica,  mas  na 

coexistência entre elementos identitários que, através do futebol, possibilitam a formação 

de uma comunidade imaginada, caracterizada pela diversidade. A memória da nação não 

se dá de maneira nostálgica ou saudosista. Antonio Skármeta, ao tratar dos contextos de 

exílio  decorrentes  da  ditadura  chilena,  aponta:  “despojados  do  seu  ambiente  natural, 

desprovidos  de  suas  utopias,  minuciosamente  derrotados,  os  emigrantes  latino-

americanos começaram uma militância em guetos de melancolia que muitas vezes os 

impediu de assumir as paixões cotidianas dos países que lhes ofereciam refúgio” (1997, 

p.  9).  No  ambiente  das  ditaduras  da  América  Latina,  as  situações  de  emigrantes 

refugiados eram marcadas por um forte apego à nação, dada a resistência dos indivíduos 

a se estabelecerem em terras estrangeiras. A nostalgia e a melancolia, nesses casos, 

estão diretamente associadas ao desejo de retorno ao país, ao reencontro com amigos,  

familiares e com a vivência de experiências culturais enraizadas. No cenário global em 

que se encontram os personagens do conto, não é possível observar o relato nostálgico 

do regresso à pátria. Enquanto, num primeiro momento, a experiência dos refugiados,  

descritos por Skármeta, se mantinha num contexto de assimilação completa pelo relato 

nacional, marcado pela impossibilidade de interação com as diferenças culturais de outros 

povos, num segundo, os imigrantes do conto tem a melancolia atrelada ao dificultoso 

processo de incursão em uma nova terra, que, constantemente, é relembrada pelo Estado 

como inacessível a quem vem de fora. Reterritorializar-se, então, implica o encontro de 

subjetividades em trânsito que reconstroem narrativas transculturais, viabilizando analisar 

a  ideia  de  nação  desde  seus  mais  diversos  pontos.  Nesse  sentido,  a  promoção  da 

coletividade  orientada  pelo  futebol  oferece  a  possibilidade  de  uma outra  comunidade 

imaginada que surge como um terceiro elemento entre o binarismo nação x estrangeiros. 

Os  valores  e  códigos  partilhados  entre  os  amigos  sofrem  um  processo  de 

ritualização  através  do  futebol  e  por  ele  encontram  um  meio  de  se  identificarem 

paralelamente ao Estado e a suas raízes. A transitoriedade das identidades aqui em jogo 

expressa a pós-nacionalidade dos relatos de sujeitos transnacionais. Os fluxos globais, 

que  também  abarcam as  dinâmicas  da  cultura,  permitem observar  a  emergência  de 

sujeitos de fronteira, já não determináveis pela rigidez identitária.

Nesse sentido, a experiência compartilhada pelo grupo de estrangeiros, no conto 

“Hinchada hay uma sola”, explicita o vínculo associado ao território do campinho e ao 
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modo como sujeitos imaginam a sociedade e se imaginam através do futebol.

Conclusão

Os  contos  de  Edurado  Sacheri  e  Alejandro  Parisi  atuam  como  expressões 

fundamentais  de  dinâmicas  sócio-culturais  da  contemporaneidade.  A  vida  prática, 

combinada ao valor simbólico das relações entre sujeitos de um mesmo grupo, pode ser 

encarada sob a ótica do futebol como uma alternativa para que indivíduos se reconheçam 

dentro de um mesmo corpo social. Enquanto o macronível da sociedade abarcaria um 

potencial  de  absorção  e  unidade  através  do  projeto  nacionalista  do  Estado,  os 

microníveis,  a  partir  de  um processo  muito  semelhante,  criariam vínculos  identitários 

baseados na lealdade fomentada pelas relações intersubjetivas em localidades como o 

bairro, a rua, o estádio ou o campinho. A interação entre sujeitos na prática do cotidiano é 

capaz de gerar sentidos de mundo articulados pelos afetos e pelas emoções. Uma pelada 

semanal, um plano de loucos organizado entre amigos, uma reunião num bar para assistir 

a uma partida na televisão etc. são exemplos de práticas que, muitas das vezes, projetam 

reestruturações  sociais  e  não  podem ser  encaradas  de  modo  autorreferencial,  tendo 

sempre em vista os reflexos dos intercâmbios culturais através dos quais sociedades se 

estruturam e se imaginam. Nesse sentido, o futebol surge como elemento central para 

esta  investigação;  por  representar,  desde  o  princípio,  um  modo  que  permite  ler  a 

sociedade e, sobretudo, reconhecer em microespaços sociedades formadas a partir de 

códigos e valores que se destacam, sócio-culturalmente, frente a uma visão homogênea 

nacionalista.
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A FRONTEIRA: O ENTRE-LUGAR DA POÉTICA DE DOUGLAS DIEGUES.

Resumo

O objetivo  deste  trabalho  é  apresentar  considerações  acerca  do  espaço 
liminar, uma fronteira constituída como território de coexistência de línguas justapostas 
para estabelecer  a interação entre seus habitantes.  A fronteira  configura-se como um 
espaço  em  construção,  onde  línguas  e  culturas  se  hibridizam,  moldando  um  novo 
imaginário  sociocultural.  Desse  modo,  pretende-se  relacioná-la  com  Babel,  sob  a 
perspectiva de Paul  Zumthor (1998) e Jacqueline Amati-Mehler et  al  (2005),  a fim de 
demonstrar  como a  pluralidade  de  línguas  e  de  vozes  estão  presentes  no  Portunhol 
Selvagem de Douglas Diegues.  Essa linguagem poética mescla Português,  Espanhol, 
Guarani, entre palavras de tantas outras culturas, estabelecendo uma identidade cultural,  
sem,  entretanto,  buscar  institucionalizar  essas  duas  línguas  imperiais  e  nacionais.  O 
poeta,  ao criar  uma língua original  para construção de sua obra  e utilizá-la  em suas 
comunicações orais  e  entrevistas,  não pode ignorar o quanto isso está relacionado à 
construção  do  seu  espaço  biográfico  (ARFUCH,  2010).  Assim,  ao  promover  esse 
bilinguajamento (MIGNOLO, 2003), Diegues confirma que realmente faz da fronteira “o  
não lugar da liberdade de sua linguagem”.

Palavras-chave: Fronteira; Hibridação; Portunhol Selvagem.

Resumem

 El objetivo de este trabajo es presentar consideraciones acerca del espacio 
liminar que es  una frontera que se constituye como territorio de coexistencia de lenguas 
justa postas para establecer la interacción entre sus habitantes. La frontera se configura 
como un espacio en construcción, donde lenguas y culturas se hibridizan, haciendo un 
nuevo imaginario sociocultural. De ese modo, se pretende relacionarla con Babel, bajo la  
perspectiva  de  Paul  Zumthor  (1998  y  Jacqueline  Amati-Mehler  et  al  (2005),  a  fin  de 
demonstrar como la pluralidad de lenguas y de voces están presentes en el  Portuñol 
Selbaje de Douglas Diegues. Ese lenguaje poético mescla Portugués, Español, Guaraní, 
entre  palabras  de  tantas  otras  culturas,  estableciendo  una  identidad  cultural,  sin 
entretanto, institucionalizar las dos lenguas imperiales y nacionales. El poeta, al crear una 
lengua original para construcción de su obra y utilizarla en sus comunicaciones orales y 
entrevistas,  no  pode  ignorar  el  cuanto  eso  está  relacionado  a  la  construcción  de  su 
espacio biográfico (ARFUCH, 2010). Así, al promover ese bilinguajamento (MIGNOLO, 
2003), Diegues confirma que realmente hace de la frontera “el non lugar de la libertad de  
su lenguaje”.
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Palabras-clave: Frontera;  Hibridación; Portuñol Selbaje.

Introdução

 A (i)migração afeta as experiências do sujeito e contribui para a reconstrução de 

sua  história  e  de  suas  formas  de  enunciação.  Assim,  faz-se  importante  estudar  as 

produções textuais  relacionadas à língua e linguagens artísticas surgidas pela interação 

que ocorre quando se cruza fronteiras. 

Porto corrobora as palavras de Simon acerca das migrações:

As  migrações  sem  precedentes  da  era  pós-colonial,  a  aceleração  das 
comunicações e dos deslocamentos, e a internacionalização da cultura de massa 
daí decorrente se acompanham de profundas mudanças na ordem das filiações 
identitárias. A heterogeneização crescente das populações e a disseminação das 
nacionalidades desafiam imagens e mitos da especificidade da cultura nacional; 
em todo o Ocidente, o ideal de uma cultura nacional monolítica se torna cada vez 
mais difícil de ser atualizado. (Simon, 1991, apud Porto, 2005. p.17)

Desse  modo,  o  portunhol  –  hibridação  do  Português  com  o  Espanhol  –  vem 

ganhando relevância linguística e literária nos últimos anos, principalmente pelo fenômeno 

da globalização e fragilização das fronteiras territoriais, uma vez que a rede mundial de 

computadores  nos  permite  transitar  pelo  globo  apenas  com um clique.  Entretanto,  o 

portunhol já funciona como linguagem eficaz de comunicação nas fronteiras do Brasil com 

os países de língua hispânica, bem como nas fronteiras entre Portugal e Espanha, há 

muitos anos (ABRANTES,  2012,  p.16-17).  Essa linguagem sempre foi  vista  de forma 

estigmatizada, pois não representa a oficialidade dos países colonizadores.

Canclini aborda a questão da hibridação na formação identitária:

Esses processos incessantes, variados de hibridação levam a relativizar a noção 
de identidade. [...] A ênfase na hibridação não enclausura apenas a pretensão de 
estabelecer identidades “puras” ou “autênticas”. Além disso, põe em evidência o 
risco de delimitar identidades locais autocontidas ou que tentem afirmar-se como 
radicalmente opostas à sociedade nacional ou à globalização (CANCLINI, 2013, 
pág. XVII-XVIII).

Tendo  como objeto  de  estudo a  poética  do  o  Portunhol  Selvagem de  Douglas 

Diegues,  o presente trabalho apresenta, inicialmente,  considerações acerca do mito de 
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Babel e a dispersão das línguas, bem como sobre as múltiplas vozes que nos habitam. 

Para essa viagem a Babel, será promovido um diálogo entre as obras dos autores Paul 

Zumthor –  Babel ou o inacabamento – e Jacqueline Amati-Mehler  et al –  A Babel do 

inconsciente.  

Serão trabalhados trechos de entrevistas concedidas por Diegues, analisando-os 

sob o conceito  de bilinguajamento de Mignolo em 2003,  a fim de apresentar como é  

construída a noção de fronteira, num período de descolonização e pensamento liminar. 

Esse  espaço  extrapola  os  limites  geográficos,  comportando  mais  de  uma  cultura  e 

constituindo, assim, novas significações de identificações.

Leonor Arfuch, acerca da construção do espaço biográfico, considera que o valor 

outorgado à entrevista em relação ao conhecimento da pessoa, tem valor configurativo de 

identidades, modelização do mundo íntimo que permeia as diversas narrativas, mesmo 

ficcionais,  sem comprometer  o  imaginário  clássico  de verdade e  autenticidade (2010, 

p.160). 

Assim, a opção pelas entrevistas pautou-se em suas considerações sobre esse 

instrumento de pesquisa,  quando também aborda a coincidência sobre as entrevistas 

midiáticas e as acadêmicas:

ambos os usos compartilham o imaginário da voz, da presença, da proximidade, a 
ideia de uma “verdade” – da vida, do acontecimento – que o diálogo, em suas 
inúmeras acentuações, seria capaz de restituir. Essa coincidência é, precisamente, 
a que autoriza o traçado de uma genealogia comum (ARFUCH, 2010, p. 242).

 Quando se trata de entrevista, além da figura do entrevistado e do entrevistador,  

há a inclusão imaginária de um terceiro no diálogo: o destinatário/receptor, que segundo a 

pesquisadora é “para quem se construirá a figura do herói ou heroína em questão, entre 

as diversas opções do cenário contemporâneo” (ARFUCH, 2010, p.155). Desse modo, 

abordar uma análise a partir das entrevistas de um artista, que cria sua própria linguagem 

para fazer sua obra e se comunicar no dia a dia, torna-se importante para compreender a 

constituição de seu espaço biográfico. 

Considerando esse cenário, pretende-se nesse trabalho analisar a importância da 

fronteira  na  obra  de  Douglas  Diegues,  e  como  o  Portunhol  Selvagem,  pode  ser 

relacionado a uma possibilidade de promover a comunhão de culturas. Almeja-se discutir  

o  papel  da  hibridação  enquanto  mecanismo de  fomento  ao  crescimento  a  partir  das 
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diferenças, retomando para isso o mito de Babel, que há séculos representou o ideal de 

unidade linguístico-cultural. A partir da queda da Torre e a dispersão dos povos, cada qual 

se  estabelecendo  enquanto  Estado-Nação  com  territórios  delimitados,  as  regiões 

fronteiriças, inicialmente marcadas pela segregação da outra cultura e manutenção da 

cultura nacional, passou, com o tempo, a comportar os resultados das interações entre 

seus habitantes, e as possibilidades desse encontro serão colocadas para reflexão.

A fronteira e o Portunhol Selvagem

O poeta brasileiro-paraguaio Douglas Diegues emergiu na primeira década deste 

século, e desde 2002, nos apresenta uma nova forma de poética e com características 

múltiplas: o portunhol selvagem – que difere do portunhol fronteiriço, mas é influenciado 

por sua experiência na fronteira Brasil/Paraguai. Ele criou essa nova língua poética para 

suas produções textuais e ainda, a utiliza em suas apresentações públicas orais. Diegues 

afirma: “Mio portunhol selvagem es mio território. Quando mio cuerpo desaparecer, mi 

portunhol seguirá vivo” (DIEGUES em SOUTO, 2013).

O poeta selvagem leva o seu portunhol a todos os eventos cotidianos,.  Para a 

pesquisadora Myriam Ávila: “A poesia de Douglas Diegues tem recebido atenção razoável 

de uma parcela do público leitor brasileiro, não necessariamente por meio de seus livros,  

mas muitas vezes de performances, exposições, entrevistas e reportagens na internet e 

na grande imprensa” (2012, p. 7). 

A estratégia em construir essa performatividade é uma forma de validar sua obra, 

de legitimar seu Portunhol Selvagem, pois ele quer manter indissociável sua obra e sua 

vivência, enquanto um sujeito da fronteira. 

Diegues assim define o Portunhol Selvagem:

(El  portunhol  tiene forma definida.)  El  portunhol selvagem non tiene forma. (El 
portunhol es um mix bilíngue.) El portunhol selvagem es um mix plurilíngüe. [...] (El  
portunhol es bisexual.) El portunhol selvagem es polisexual. [...] (El portunhol es 
meio papai-mamãe.) El portunhol selvagem es mais ou menos kama-sutra. [...] (El 
portunhol es um esperanto-luso-hispano-sudaka.) El portunhol selvagem es uma 
lengua poétika de vanguarda primitiva que inventei para fazer mia literatura, um 
deslimite  verbocreador  indomábel,  uma  antropófagica  liberdade  de  linguagem 
aberta ao mundo y puede incorporar el portunhol, el guarani, el guarañol, las 16 
lenguas (ou mais) de las 16 culturas ancestraes vivas em território paraguayensis 
y palabras del árabe, chinês, latim, alemán, spanglish, francês, koreano etc […] 
Resumindo  sem  concluziones  precipitadas:  el  portunhol  selvagem  es  free 
(DIEGUES in TEIXEIRA, 2011, s/p).
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Ao construir sua linguagem poética como “aberta ao mundo” e às culturas, Diegues 

permite que seus leitores-habitantes transitem por esse entre-lugar e se reconheçam.

 Importante se faz destacar que existem dois tipos de fronteiras: as culturais – que 

estabelecem significados – e as identitárias – relacionadas a sentimentos de pertença 

(Grimson,  2011,  pág.1).  Esse lugar  de  enunciação do poeta  se  insere  na criação de 

(res)significados que perpassa o imaginário da fronteira e dialoga com o hibridismo de 

línguas e culturas, se aproximando mais do bilinguajamento vivenciado ainda na infância, 

com sua mãe e avô, do que assumindo um tom de discurso de pertencimento múltiplo à 

Tríplice Fronteira. A poesia de Douglas “suja” e mescla a herança popular “heroica” com o 

grotesco e o mau gosto da vivência urbana atual (Ávila, 2012, p.27).

Grimson (2011) também aponta uma série de questões problemáticas quanto ao 

segundo tipo  de fronteira:  a  complexidade das sociedades constituídas nas fronteiras 

planta  a  existência  de  interesses  diversos,  senão  até  de  conflitos  de  interesses.  A 

existência de zonas de contato entre pessoas pertencentes a Estado-nações distintas 

configura-se  como  um  complicador.  O  pesquisador  também  revela  a  duplicidade  da 

fronteira – física e simbólica.

Cabe ressaltar ainda, que o estudo das fronteiras requer fugir de versões estáticas 

e homogêneas de culturas unitárias, porque elas são muito diversas e não existe sequer,  

padronização da hibridação (GRIMSON, 2011, p.5). 

Para Grimson, a fronteira na América Latina produziu mais a diferença do que foi 

produto dela, uma vez que por muitos anos esse lugar foi utilizado para receber aqueles 

que iriam colonizar os limites das pátrias. Houve transformações dirigidas pelos Estados 

nesses  espaços  de  forma  a  sobrepor  a  cultura  do  outro,  de  modo  especial  a  dos 

ameríndios (GRIMSON, 2011, p.11-12).

E ao pensarmos a fronteira política como produtora da diferença cultural, podemos 

fazer uma reflexão: por que não se pode fazer a diferença e estar junto?

Portunhol Selvagem e Babel

Voltando no tempo, é possível construir uma relação com o mito de Babel, que será 

discutido em três pontos: signo, alegoria e texto – segundo Zumthor, contrapondo-se à 

psicanálise – conforme Amati-Mehler et al.
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Zumthor (1998) retoma o mito de Babel, para ampliar as significações que esta 

imagem representa  tanto  para  escritores  quanto  para  historiadores.  Antes  mesmo da 

redação do Gênesis, a “historia” de Babel era transmitida através de uma tradição oral, 

mas  o  signo  permanece  até  os  dias  atuais,  habitando  nosso  imaginário.  Embora  se 

busque a comprovação histórica de sua existência, as implicações metafóricas do signo é 

que permitem inúmeras leituras acerca dessa narrativa. 

E é toda a terra: um só lábio, de únicas palavras.
E é à partida deles do oriente: encontram um vale
Em terra de Shinear.
Estabelecem-se aí.
Dizem, cada qual ao seu semelhante:
"Vamos, moldemos tijolos, 
Passemo-los pelo lume"
O tijolo torna-se para eles pedra, o betume, argamassa.

Dizem:
"Vamos, construamos uma cidade e uma torre.
A cabeça dela: lá nos céus.
Adquiramos nomeada,
Para não sermos dispersos por toda a superfície da terra."

YHWH desce para ver a cidade e a torre
Que os filhos dos homens construíram.
YHWH diz:
"Sim! Um só povo, um só lábio para todos:
Eis o que eles começam a fazer!
Agora nada impedirá
tudo o que intentarem fazer!
Vamos! Desçamos! Confundamos aqui os seus lábios!
O homem não mais compreenderá o lábio do próximo."

YHWH dispersa-os dali por toda a face da terra.
Cessam de construir a cidade.
Então ele chama o seu nome: Bavel, Confusão,
Pois ali YHWH confunde o lábio de toda a terra,
e dali YHWH dispersa-os por toda a face da terra.

No início  era  uma só linguagem e  um só  falar,  e  para  registrar  seu  nome na 

história, os homens constroem uma torre que chegasse ao céu e possibilitasse não ficar  

dispersos pela terra, mas Javé (YHWH) vê isso como desobediência e os dispersa pelo 

mundo, confundindo seus lábios para que não houvesse entendimento. 

Com uma rigidez que participa da alegoria, mas também com a pertinência de um 
realismo ainda impregnado de magia, a multiplicidade das línguas e a dispersão 
dos povos, relativamente à nomeada que se desejava adquirir, à unidade que se 
tencionava  selar,  figuram as  duas  dimensões  de  uma  fragmentação  inicial  da 
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mónade humana:  horizontal,  quanto  à  comunidade social;  vertical,  quanto  aos 
seus meios de comunicação e de conhecimento (ZUMTHOR, 1998, p. 46-7).

Desde então, os homens estão em busca de universalismo para acabar com suas 

diferenças, entretanto Babel,

para a maior parte de nós, já só existe entre os sedimentos profundos de nosso 
imaginário, amontoamentos de resíduos, de esquemas estereotipados e estéreis. 
Esta  permanência  na memória  coletiva –  notável  a despeito  da imprecisão do 
objeto – faz assim de Babel um “lugar-comum” das nossas línguas (ZUMTHOR, 
1998, p.24). 

Babel é referenciada como o nascedouro das línguas, e depois da dispersão, cada 

povo  assumiu  sua  língua  como instrumento  de  identidade  e  forma  de  manter  a  sua 

coesão.  Amati-Mehler  et al (2005, p.25-6), afirmam que por muito tempo a pressão da 

ideologia política monolinguista foi tida como normal, pois garantia a homogeneidade de 

cada  comunidade,  mas  que  os  fenômenos  de  imigração  em  massa  promoveram  o 

encontro das línguas resultando em plurilinguismo. 

As autoras declaram: “Toda cultura tem sua versão do mito de Babel” (p.35) e ao se 

tornar uma narrativa, Babel passou a ser um texto cuja estrutura semântica está sempre 

inacabada  e  se  recria  a  cada  leitura.  (ZUMTHOR,  1998,  p.37).  Muitos  escritores  se 

apropriaram desse signo para compor seus imaginários: Flaubert, Kakfa, Borges, dentre 

outros. Assim, a metáfora “é o único instrumento que nos resta para libertar o segredo 

cativo dessa linguagem que a queda nos deixou” (ZUMTHOR, 1998, p.204). 

A queda veio para conter o homem que buscava descobrir a si mesmo, possuir a 

sua própria  força  e  exaltar  a  sua grandeza;  de  onde advém a leitura  de que foi  um 

atentado ao sagrado (ZUMTHOR, 1998, p.46). Pensar esse descobrimento de si mesmo 

através da linguagem, está em consonância com as palavras de Amati-Mehler et al (1998, 

p.38)  “O mito estabelece com a linguagem uma relação suis generis, o mito pertence à 

língua e ao discurso (“langue” e parole”), mas ao mesmo tempo, vai além da linguagem”.  

Extravasa a linguagem a partir da construção da memória e do imaginário coletivo que vai 

sendo  transmitido  continuamente  através  das  gerações,  que  fundamentam  a  nossa 

existência social e moral, ou seja, não se perde a memória do mito, mas perde-se a língua 

falada que está em constante transformação (Zumthor, 1998, p.198).
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A poética inovadora de Douglas vai na contramão desse pensamento, uma vez que 

“trabalhando na esfera do portunhol, uma não língua, sem a tradição de registro escrito, o 

poeta  libera-se  de  todo  esse  constrangimento”  (Ávila,  2012,  p.53).  Ao  escapar  dos 

constrangimentos sintático-gramaticais, o Portunhol Selvagem se aproxima mais de uma 

“proposta de uso libertário das palavras do que tentativa de criar um padrão de hibridismo 

linguístico” (Ávila, 2012, p.55). 

Para Amati-Mehler et al , a homogeneidade linguística de um povo está cada vez 

mais ameaçada com a globalização; e a comunicação intercontinental em tempo real tem 

demandado conhecer outra língua. Em tempos de mudanças tão rápidas, olhar o outro 

em sua diferença, como perspectiva de crescimento, se faz importante na reconstrução 

de identidades.  Elas abordam essa comunicação a partir do fenômeno do bilinguismo e 

apontam duas possibilidades para nossos tempos: 

se  prevalecem os  movimentos  nacionalistas  e  integralistas,  o  medo  de  ver  a 
própria identidade ameaçada pelo externo, pelo “estrangeiro”, ou se prevalece o 
espírito cosmopolita, encorajando assim a abertura para o exterior e a abolição 
das fronteiras culturais. (1998, p.31)

 

Para Néstor Garcia Canclini “os poucos fragmentos escritos de uma história das 

hibridações puseram em evidência a produtividade e o poder inovador de muitas misturas 

interculturais” (2013, p.XXII). Essa hibridação de culturas é essencial para redefinição de 

multi-territórios simbólicos,  e  o Portunhol  Selvagem evidencia essa mistura inovadora, 

esse “mix plurilíngue”. 

O Portunhol Selvagem é uma nova poética, e pode ser relacionada ao inicio da 

expressão infantil, com suas experimentações e linguagem plástica, não se regularizando 

a modelos padronizados. É uma língua singular e o próprio poeta afirma:

Non  se  trata  dum  portunhol  encenado  desde  um  gabinete,  pero  sim  ouvido 
primeiramente en las calles de La frontera de Punta Porã (Brasil) y Pedro Juan 
Caballero  (Paraguay),  y  em  ñande  roga  mi  (nossa  pequena  casa),  onde  el 
portunhol  era  la  lengua  mais  falada  por  mio  abuelo,  la  xe  sy  (mi  madre),  la 
empregada, los parientes que venían a comer alli los domingos kuê. La primeira 
lengua  en  la  kual  me  he  expressado  quando  aprendi  a  falar non  fue  el 
portugues nim el español nim lo guarani, mas sim el portunhol de indole selvática 
(DIEGUES em GASPARINI et al, 2012, p.159-160, grifo meu).
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Canclini complementa que “essa reorganização híbrida da linguagem plástica foi 

apoiada por transformações nas relações profissionais entre os artistas, o Estado e as 

classes populares” (2013, pág. 82), permitindo acesso das massas à cultura. Esse apoio 

veio  com  a  inclusão  da  cultura  indigenista  à  cultura  dita  acadêmica,  trazendo  a 

modernização  cultural  em  vários  países  latino-americanos:  vários  artistas  plásticos  e 

escritores desejavam contribuir com a transformação social (pág.81).

Mas mesmo nos tempos atuais, 

continua havendo desigualdade na apropriação dos bens simbólicos e no acesso à 
inovação cultural, mas essa desigualdade já não tem a forma simples e polarizada 
que  acreditávamos encontrar  quando dividíamos cada país  em dominadores e 
dominados, ou o mundo em impérios e nações dependentes (CANCLINI, 2013, 
pág. 97).

Vale ressaltar que a inovação estética foi deslocada para as tecnologias eletrônicas 

e hoje, nos é permitido efetuar leituras acionando hipertextos que expandem ainda mais 

as ligações em rede e a globalização, fragilizando fronteiras e abrindo espaço para a 

hibridação,  nos transportando para  “outros lugares  ou não-lugares”  (CANCLINI,  2013, 

pág. XXXVII).

Diegues revela sua relação com as novas tecnologias: “Sobre el tema libro bersus 

blógui:  cada  qual  es  uma  experiência  estétika-sensorial  diferente,  cada  uno  tem  um 

sabor... Non me interessa saber si es bom ou ruim: solo me interessa lo que me gusta...”  

(DIEGUES em BORGES, 2009). 

Para  Douglas,  não  importa  o  suporte,  pois  o  Portunhol  Selvagem é  feito  com 

palavras e assim, ele pode estar em qualquer parte: “Pero la poesia non se faz com estar 

ou non em um determinado lugar, non-lugar, entre-lugar, post-lugar... La poesia se faz 

com palabras. Y com palabras se puede fazer poesia em qualquer parte” (DIEGUES em 

BORGES, 2009).

O portunhol como bilinguajamento

As palavras são utilizadas por Douglas Diegues para criar o seu post-lugar, 

onde  ele  goza  de  liberdade  para  viver  o  Portunhol  Selvagem.  Esses  processos  de 

hibridação levam a relativizar a noção de identidade nacional, como apontado por Canclini  

(2013, p.XXII).  Como exemplo, Canclini revela que há milhões de indígenas mestiçados 
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com os  colonizadores  brancos,  mas  alguns  se  “chicanizaram”  ao  viajar  aos  Estados 

Unidos (p.XXIV). 

Mignolo  (2003)  inicialmente  apresenta  no  capítulo  VI  (Bilinguajando  o  amor  / 

Pensando entre línguas), uma reflexão sobre o espanhol chicano (espanhol falado pelos 

Mexicanos que residem nos Estados Unidos), dialogando com outros autores, cabendo 

aqui ressaltar os trabalhos de Gloria E. Anzaldúa, estudiosa americana, relatando sua 

experiência na fronteira México – Texas.

O teórico aponta que Anzaldúa 

encontrou-se  numa  situação  em  que  o  bilinguajamento  cotidiano  em  regiões 
fronteiriças revelou as estruturas desagregadoras que faziam da língua um objeto 
não mais controlado e contido dentro de uma gramática, mas do linguajamento 
(bilinguajamento) encrustado em seu corpo (MIGNOLO, 2003, p. 343-4).

Essas considerações vão ao encontro  do  posicionamento  de Diegues,  sobre  o 

Portunhol Selvagem:

Nem mais nem menos: cualquier princesa, cualquier anjo, cualquier vagabundo 
puede inbentar suo próprio portunhol selvagem. Non existe, y lo desrepito ya por 
milionésima primera vez, portunhol selvagem único, aunque seja como honguito 
lingüístico alucinógeno que si  non faz bem também non faz mal  pra ninguém. 
Brota  de  las  selvas  de  los  kuerpos  triplefronteros,  se  inventa  por  si  mismo, 
acontece ou non... (DIEGUES em BORGES, 2009).

Mignolo aborda a questão do linguajamento: “é o momento no qual uma “língua 

viva” (como diz Anzaldúa) se descreve como um estilo de vida (“un modo de vivir”) na 

interseção de duas (ou mais) línguas” (2003, p. 358). 

Para Douglas, o Portunhol Selvagem

Es uma aventura literária. Um dialeto feliz que non necessita mais ser feliz. Um 
karnabal cumbiantero de palabras conocidas y desconocidas. Uma liberdade de 
linguagem hermoza que  nunca  caberá  inteira  em los  espelhos  y  molduras  de 
ningum pombero-system literário oficial… (DIEGUES em RODRIGUES, 2008).

Esse  recorte  nos permite  perceber  que Douglas  assumiu  sua linguagem 

poética como um estilo de vida e essa postura parece responder à questão proposta por 

Amati-Mehler et al: 
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Mas, na história da conquista da língua, nesse percurso que aparece tão ordenado 
e preordenado no seu vínculo profundo entre a mãe e a língua materna, o que 
acontece quando a língua que se escuta e que se aprende não é apenas uma? O 
que  acontece  quando as  palavras  que  assinalam a  passagem do  corporal  ao 
verbal são ditas em várias línguas? (AMATI-MEHLER et al, 2005, p.99).

Ávila afirma:

Douglas Diegues identifica-se repetidamente em seus depoimentos como poeta da 
tríplice fronteira, o que sua atuação alternadamente localizada em Campo Grande 
(MS)  e  Assunção  confirma,  dando-lhe  ainda  a  condição  da  mobilidade 
entrenacional.  Nascido no Rio, de onde saiu na primeira infância, Diegues não 
abre mão desse dado biográfico como mais uma ancoragem para a composição 
de um imaginário de pertença múltipla, mais um vetor para a ponte cidade/selva, 
ou como alternativa amenizadora à cidade-selva que é o Campo Grande. (ÁVILA, 
2012, p. 9-10)

De fato, Diegues é atravessado por esse imaginário pluricultural, pois ele mesmo 

afirma:

yo nasci del amor entre um brasileiro e uma paraguaya, de la sedución entre las 
culturas brasileira y paraguaya-guaranitika... Isso, obviamente, es una influencia, 
significativa,  em cada  linea  que  escrevo,  mayor  que  la  de  las  literaturas  que 
curto... (DIEGUES em TEIXEIRA, 2011).

Essa  declaração  vem  ao  encontro  de  Amati-Mehler  et  al quando  destacam  a 

“coexistência de várias línguas no mesmo indivíduo desde a primeira infância, aprendida 

em família e na vida social” (2005, p.26). Essa experiência emotiva e cognitiva configura-

se mais forte em Douglas do que as diferenças políticas. A língua materna de Diegues 

não é uma língua nacional, mas a experiência de um bilinguajamento iniciado na família e 

posteriormente, vivenciado na fronteira.

Sua língua poética comprova que é possível ver a fronteira como meio de dialogar 

com a cultura do outro e uma possibilidade de promover uma efetiva interação, apesar 

das dificuldades e dos interesses distintos. 

Também não é necessário render-se à gramática oficial, uma vez que a língua é 

viva e está em constante transformação e o poeta deixa que essa “aventura literária” seja 

libertadora, como apontado em sua fala: 

Pero la liberdade de linguagem, repito, non tem limites.  Es uma delícia y uma 
dádiva la gracia de poder rechazar padronizaciones, ortografias fixas, ortodoxías 
fonicas,  ortopedías  petroglíficas,  em  beneficio  de  la  liberdade  selvagem... 
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(DIEGUES em GASPARINI et al, 2012, p.163).

Mignolo esclarece que: 

enquanto  o  imaginário  do  sistema mundial  moderno  se  detinha  em fronteiras, 
estruturas e o estado-nação como espaço dentro de fronteiras com uma língua 
nacional, linguajamento e bilinguajamento, como condição do pensamento liminar 
a  partir  da  diferença  colonial,  abre-se  para  um  imaginário  pós-nacional. 
Consequentemente,  no  quadro  mais  amplo  do  sistema  mundial  moderno,  o 
pensamento  liminar  é  pós-ocidental  e  é  pós-colonial  na história  da política  da 
língua.  O  leitor  precisa  lembrar  que,  tal  como  a  pós-modernidade  é  a 
transformação  da  modernidade,  a  pós-colonialidade  é  seu  outro  lado,  a 
transformação da colonialidade (MIGNOLO, 2003, p. 344).

Douglas  revela  que  a  interação  acontece  nas  fronteiras.  É  o  bilinguajamento 

acontecendo pela comunicação entre os habitantes, é uma ação cultural e essa língua 

inventada na fronteira é material para sua obra.

Fala-se um portunhol selvagem en las zonas mais obscuras de la triple frontera. 
Cuando un paraguayo tenta falar portugues ele fatalmente mixtura espanhol com 
guaraní y portugues, cujos detalles pode ser muy inspiradouro para hacer uma 
literatura  mais  selvagem.  Sim,  las  personas simples  de  las  feiras  y  mercados 
populares, el pueblo inbenta lenguas de la triple frontera, son los creadores de 
muchas palabras y giros que utilizo en mios textos...  (DIEGUES em TEIXEIRA, 
2011).

Mignolo ao abordar também a cultura chicana, retoma novamente as palavras de 

Anzaldúa, sendo possível associar à criação de Douglas Diegues.

O espanhol chicano não é errado, é uma língua viva, para pessoas que não são 
espanholas nem vivem num país onde o espanhol é a primeira língua; para um 
povo que não é anglo-saxônico,  mas vive num país onde o inglês é a língua 
reinante;  para  um povo  que  não  se  pode  identificar  inteiramente  nem com o 
espanhol padrão (formal, castelhano) nem com o inglês padrão, que recurso resta 
senão criar sua língua? Uma língua à qual possam ligar sua identidade, capaz de 
comunicar as realidades e valores que lhes são fiéis – uma língua com termos que 
não são nem espanhóis nem ingleses, mas ambos. Falamos um patoá, uma língua 
bífida, uma variação de duas línguas (ANZALDÚA, 1987 apud MIGNOLO, 2003, p. 
353).

Do mesmo modo, o Portunhol Selvagem não se identifica inteiramente nem como o 

Português nem com o Espanhol padrão, e também se constitui como língua viva que não 

quer ser domesticada:
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gramatificar  el  portunholito  selvagem es  como  querer  ponerlo  em uma  gaiola 
gramática.  [...]Porque el portunhol selvagem romperá sempre los esquemas del 
pensamento  único  y  de  las  buenas  intenciones  unificadoristas  de  los  kapos 
gramátikos. (DIEGUES em RODRIGUES, 2008).

Essa abertura  para  receber  palavras  de outras  culturas  rompe com a ideia  de 

estado-nação que cultua uma língua unificadora, e as fronteiras constituem-se “o lugar de 

reflexão e libertação de temores constituídos pelos intelectuais nacionais sobre o que 

possa vir de fora” (ANZALDÚA apud MIGNOLO, 2003, p. 353).

Zumthor afirma que por muito tempo a palavra  nação designava o laço genético 

que liga um individuo a sua terra natal, sendo posteriormente, no século XVIII, relacionado 

ao conceito global de Estado, cristalizando e suscitando sob uma forma mítica: pueris 

orgulhos  chauvinistas.  Na  sequência,  durante  o  tempo  heroico  bem  específico 

[romântica], o passado nacional com figura de lenda, os grandes homens de outrora são 

invocados para justificar a ação presente e vindoura. O autor aponta que esse ideal induz 

o homem a venerar seus antepassados, e ao mínimo ruído exterior, a armar-se contra o 

outro (ZUMTHOR, 1998, p.171).

T.Todorov (1989) é evocado por Zumthor para concluir sua linha de raciocínio:

A tal propósito, T. Todorov disse o essencial no seu livro. A nação volveu-se na 
forma política da modernidade, a ponto de a própria Declaração dos Direitos do 
Homem não encontrar, ainda hoje, aplicação prática senão no quadro jurídico de 
Estados-nações...  e  tanto  pior  para  os  Ameríndios!  Contudo,  a  sedução  que 
exercem, em sentido oposto, os modelos mundialistas ou transculturais na medida 
em  que,  por  muito  desejáveis  que  sejam  em  si  mesmos,  eles  nunca  virão 
certamente a ser  praticáveis  senão por  uma minoria  privilegiada, em particular 
pelos intelectuais. O ideal de uma pátria sem nação, de uma cidadania mundial, de 
um espírito universal e de um indivíduo de direito ficará durante muito tempo fora 
de alcance das massas (ZUMTHOR, 1998, p.171-2).

Esse  ideal  de  uma  cidadania  universal  permanecerá  utópico  enquanto 

continuarmos a tratar as línguas como patrimônio nacional, considerando que umas são 

hierarquicamente superiores a outras. A fronteira imaginada por Diegues refuta a vida 

estável de Nação evidenciando suas dificuldades e conflitos,  uma vez que conhece o 

embate das culturas coloniais e a desvalorização dos ameríndios bem como, detém o 

capital linguístico necessário para transitar por este post-lugar e usá-lo como ponto de 

partida para a liberdade. 
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Faz-se  importante,  dar  voz  aos  habitantes  da  Tríplice  fronteira,  resgatar  essa 

cultura ameríndia, demonstrando essa mestiçagem existente em nosso país e Gasparini 

et al  afirmam que “Douglas Diegues (Rio de Janeiro, 1965) desdobra uma língua poética 

que combina erraticamente os imaginários do portunhol e do guarani numa escrita que se 

pretende libertadora das instituições literário-linguísticas” (GASPARINI et al, 2012, p. 159)

E Diegues aponta a necessidade de dar evidência aos nossos ancestrais porque 

“Hay um amplo desconocimento de las lenguas, gramáticas y mitologias ameríndias de 

las  culturas  pré-anchetianensis  que  habitam o  território  que  hoje  se  chama  Brasil…” 

(DIEGUES em RODRIGUES, 2008).

Não se pretende romantizar a cultura ameríndia e sim, resgatar uma autenticidade 

que a desvincule dos séculos de dominação e colonização. Mignolo (2003) afirma que: 

A defesa do modelo tribal é necessária, então, como instrumento conceitual, como 
modelo de práticas de oposição e como novas formas de construir comunidades 
imaginadas pela restituição daquilo que foi eliminado pelos colonialismos e pelos 
estados-nações (MIGNOLO, 2003, p.368).

Essa postura relativiza a ideia de nação e abre espaços para que o Portunhol 

Selvagem se configure cada vez mais como uma poética original, e desse modo, transite 

pela modernidade, se deslocando da margem para os centros culturais.

A linguagem de Douglas Diegues, ao ganhar visibilidade, eleva a voz das massas 

da fronteira, demonstrando que a cultura popular não está extinta e nem presa dentro de 

um território de demarcações rígidas, mas livre para se combinar com outras culturas, e 

assim ganhar significação no campo literário contemporâneo.

Essa  performance não  vem  revestida  de  um  estado-nação  mas  sim,  está  em 

consonância com as colocações de Mignolo ao citar Moraga, que discorre sobre a nação 

chicana: “Cada vez mais as lutas deste planeta não são por estados-nações, mas por 

nações de pessoas, ligadas pelo espírito, terra,  língua, história e sangue... (MORAGA 

apud MIGNOLO, 2003, p.367).

O trabalho do poeta não fixa raízes nos estados-nações, ele é livre para publicar  

suas obras através de seu selo editorial: Yiyi Jambo. Assim, ele goza de maior liberdade 

para fazer sua arte e também promover outros artistas que ficariam alheios à sistemática 

do mercado editorial que controla as publicações e geralmente não permite que culturas 

marginais tenham voz. Diegues afirma:
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Y lo hermozo de eso es que agora neste exato momento Yiyi Jambo es el primeiro 
sello editorial kartonero nômade, easy rider, itinerante, on the road... Dizem que 
Yiyi Jambo es una cartonera paraguaia... Pero era: porque agora non es mais...  
Non  queremos  representar  a  ningum  país,  ningum  estado,  ningum  esquema 
burokrátiko  oficialezko...  A partir  de  agora  moramos  en  la  estrada,  bamos  y 
venimos driblando las alfândegas del pelotudismo...  Estamos em Paraguay, em 
Ponta Porã, em Asunción, em Manaus, em Maceió, em Natal, em João Pessoa, 
em  Cordisburgo,  em  Porto  Alegre,  em  Curitiba,  em  Pedro  Juan  Almodóvar 
Caballero, em Sanber, nel hotelito del lago, por supuesto... Agora Yiyi Jambo es 
um sello cartonero de ninguma parte... Nim del Brasil nim del Paraguay nim 
nacione alguma... (DIEGUES em BORGES, 2009; grifo meu).

Abrindo mão de representar uma nação, Diegues reforça as relações construídas 

na fronteira e que o moldaram como representante dessa parcela da população que se vê 

atravessada  por  diversas  culturas,  e  que  encontra  consciência  de  sua  existência  no 

bilinguajamento, pois como afirma Mignolo (2003): “O bilinguajamento torna-se, então, um 

ato de amor e um anseio de superação do sistema de valores como forma de dominação”  

(MIGNOLO, 2003, p.369).

Considerações finais

O presente artigo pretendeu transitar por entre o lugar de enunciação do poeta 

Douglas Diegues, e apresentar não só sua linguagem e sua performance, mas também 

parte  do  que  Ávila  (2012)  denomina  como  “conjunto  do  imaginário  herdado  que  se 

cristalizou em palavras e expressões, os arquivos de um patrimônio literário viável de ser 

citado ou ex-citado pelo poeta”(Ávila, 2012, pág. 55).

O bilinguajamento iniciado ainda na infância ecoa na vida e na obra de Douglas 

Diegues, brindando-nos com uma poética singular e intensa, que aponta um caminho 

possível  para uma dispersão iniciada há muitos séculos  com a construção de Babel: 

buscar uma possibilidade de crescimento cultural a partir do respeito às diferenças, e não 

da eliminação delas. 

O  Portunhol  Selvagem  nasceu  na  Tríplice  Fronteira,  abrindo  espaço  para  que 

pudéssemos repensá-la, não mais como uma terra de ninguém, mas como um espaço de 

enunciação coletiva, um post-lugar onde o bilinguajamento seja efetivamente um ato de 

amor, capaz de trazer uma nova significação para Babel.

Para Zumthor (1998):
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Vivemos na indiferença: sexo, pertença étnica ou social, fé e costumes delimitam 
aquilo que somos, tanto para os outros como para nós próprios. Já não possuímos 
nenhuma definição que seja opositiva: e é através desta dispersão por meio dela, 
que irá sempre ser necessário reconstruirmo-nos. (ZUMTHOR, 1998, p.224).

A tão sonhada unidade representaria o fim dessa reconstrução. É necessário que a 

dispersão  continue  promovendo  o  crescimento  que  só  a  diferença  pode  oferecer, 

permitindo, assim, o eterno inacabamento.
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